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Dragi arădeni,  

În anul 2018, prioritatea administrației locale a continuat să 
fie dezvoltarea orașului, în ciuda faptului că bugetul 
Municipiului Arad a resimțit din plin efectele măsurilor 
guvernamentale luate la finele anului 2017. Pierderea celor 
16 milioane de euro a pus un mare semn de întrebare în 
dreptul proiectelor demarate, dar și al celor care urmau să 
înceapă în 2018. A fost cea mai grea lovitură pe care o putea 
primi Aradul. Neacceptând ideea de a fi învinsă de un sistem 
defectuos, municipalitatea arădeană a înțeles că singura 
soluție în această situație ar fi accesarea fondurilor 
europene. De altfel, cea mai mare reușită a activității pe 
2018 a fost  finalizarea documentației și obținerea finanțării 
pentru mai multe proiecte pe fonduri europene în valoare 
totală de 99 milioane de euro.  Aceste proiecte vor schimba 
radical fața orașului nostru și vor spori gradul de confort al 
cetățenilor. Este promisiunea pe care am făcut-o și pe care ne-
o vom respecta.  

Având o strategie clară, centrată pe nevoile cetățenilor, în anul 2018 am reușit să demarăm unul 
dintre cele mai ambițioase proiecte ale administrației locale:  Regenerare urbană a spațiilor dintre 
blocuri. Întotdeauna am spus că în România nu există un proiect de o asemenea amploare și 
complexitate, iar faptul că Municipiul Arad a primit premiul pentru „Excelență în Regenerare Urbană 
a Spațiilor Publice” în cadrul Galei Asociației Municipiilor din România, nu face decât să certifice acest 
lucru. În valoare de 50 de milioane de euro, proiectul va aduce beneficii cetățenilor din punctul de 
vedere al spațiului verde, al locurilor de joacă, al parcărilor, al trotuarelor. Vorbim despre kilometri 
pătrați întregi de spațiu verde reabilitat, noi locuri de joacă amenajate, 8 parcări supraterane ce vor 
genera aproape 8.000 de locuri de parcare între blocuri. 

Tot anul trecut s-au făcut pași importanți în cadrul unuia  dintre cele mai mari proiecte pe fonduri 
europene din România.  În valoare de peste 49 milioane de euro, proiectul  presupune construirea 
unui nou pod peste Mureș, achiziționarea a 10 autobuze electrice, construirea a două stații de 
alimentare pentru autobuzele electrice, construirea și modernizarea a 23 de stații de transport public 
de călători, și nu în ultimul rând amenajarea unor piste pentru biciclete pe zona cuprinsă între str. 
Andrei Șaguna și noul pod.  

Anul 2018 a fost și anul în care am reușit să intrăm într-un proces de comunicare cu cetățenii. Am 
remarcat dorința lor de “mai bine” și de “mai frumos”,  am identificat interes și dorință de a propune 
proiecte, pentru oraș și cetățenii lui,  în cadrul primei ediții a Procesului de bugetare participativă. Le 
sunt recunoscător cetățenilor că s-au implicat, că au  gândit cu entuziasm proiecte importante pentru 
noi toți. Sper că acest început promițător va continua și în 2019, când vom încerca să punem în 
practică  proiectele votate de arădeni pentru a fi realizate cu prioritate. 

Însă de departe obiectivul anului 2019 este concretizarea în investiții vizibile a celor 99 de milioane 
de euro pe care le-am atras din fonduri europene. 

Concret, în anul 2019 vom cumpăra 10 tramvaie noi, vom începe lucrările de reabilitare exterioară a 
Teatrului Clasic, vom încerca să finalizăm lucrările de reabilitare a Colegiului Economic și să le 
demarăm pe cele de la Colegiul Național Elena Ghiba Birta, vom avea primele parcări supraterane și 
primele platforme subterane, realizate în cadrul Proiectului de Regenerare Urbană.  

Cu toată legislația stufoasă și procedurile anevoioase, în anul 2019 sperăm să reușim finalizarea 
procedurile de licitație pentru parcările subterane din Piețele Catedralei și Avram Iancu și evident 
reabilitarea integrală a acestor piețe. În parteneriat cu cetățenii vom începe reabilitarea fațadelor. 
Municipalitatea și-a asumat deja că va reface fațadele a 11 clădiri. Sperăm ca cetățenii să contribuie 
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în zonele în care nu deținem proprietăți astfel încât anul 2019 să fie anul de dinamizare a reabilitării 
fațadelor din municipiul nostru. 

Privind retrospectiv spre 2018, pot spune că anul trecut a însemnat deopotrivă reușite și provocări.  
Pe acestea din urmă le-am acceptat fără ezitare, știind că am alături o echipă care se bucură de succes 
și nu se lasă înfrântă de eșec. Le sunt recunoscător funcționarilor din Primărie, alături de care am 
muncit din greu pentru a face din administrația locală arădeană, un exemplu de succes în atragerea 
de fonduri europene și de implementare a marilor proiecte de investiții.  

Le mulțumesc în egală măsură consilierilor locali care au înțeles că prioritățile și interesele 
comunității sunt mai presus de orgoliile politice și au susținut cu voturile lor proiectele de dezvoltare 
pe care le-am inițiat pentru Arad.. 

  

                                                                                                         Ing. Gheorghe Falcă 

                                                                                                          Primarul Municipiului Arad 
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1. STAREA SOCIALĂ, ECONOMICĂ ȘI DE MEDIU DIN MUNICIPIUL 

ARAD 

1.1. DATE GENERALE – MUNICIPIUL ARAD 

 

Descoperirile arheologice certifică existența unor sate în zona orașului actual și împrejurimi, 
începând cu secolul al XI-lea. Din aceeași perioadă, respectiv anii 1080 – 1090 datează și prima 
menționare scrisă a toponimului Orod. 

În anul 1702, Aradul a fost ridicat la rangul de oraș de cameră, statut care i-a dat facilități economice, 
iar în timpul domniei Principesei Maria Tereza (1740 – 1780), orașul s-a dezvoltat aproape sub toate 
aspectele. 

Între anii 1763 – 1783 s-a efectuat construirea noii fortărețe pe malul sudic al Mureșului. O echipă 
de ingineri militari condusă de Ferdinand Philipp Harsch a proiectat cetatea în stil Vauban-Tenaille. 

În anul 1826, locuitorii Aradului au reușit să obțină statutul de oraș liber regesc, iar în 1834, 
Împăratul Francisc a înmânat autorităților locale diploma care certifică acest titlu. 

În anul 1871 Aradul a devenit municipalitate. 

Atestare documentară: 1028 

Coordonate: 46°10′36″N, 21°18′04″E 

Altitudine: 107 m.d.m. 

Populația: (după domiciliu la 01.07.2018): 177.013 locuitori 

Densitate: 738,88 loc./km² 

Clima: Clima orașului este continental-moderată, cu slabe influențe mediteraneene, vara 
înregistrându-se o temperatură medie de 21 °C și iarna o temperatura medie de -1 °C.  Media anuală 
a precipitațiilor este de 582 mm, cu valori minime în lunile februarie/martie (30 mm) și maxime în 
iunie (88,6 mm). 

Suprafața intravilană: 7.138,30 ha (la 31.12.2017) 
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Suprafața totală: 23.788 ha plus 169 ha (trupuri izolate) 

Suprafața spațiilor verzi: 642,32 ha 

Cartiere componente: 24 

1. Alfa 

2. Aradul Nou 

3. Bujac 

4. Centru 

5. Confecții 

6. Drăgășani 

7. Funcționarilor 

8. Gai 

9. German 

10. Grădiște 

11. Insula Mureș 

12. Ion G. Duca 

13. Micălaca 

14. Mureșel 

15. Pârneava 

16. San Paolo 

17. Sânicolaul Mic 

18. Subcetate 

19. Silvaș-Cadaș 

20. Șega 

21. Romana Residence 

22. 6 Vânători 

23. Verde 

24. Westfield 

Infrastructură: Aradul are 864 de străzi nominalizate, însumând mai mult de 373,83 km în lungime. 

Lungimea străzilor modernizate: 355 km 

Lungimea străzilor echipate cu sistem de iluminat public: 370 km – 12.447 puncte de iluminat 
(distanța între puncte este de 35 m). O parte din străzi au aranjament bilateral. 

Lungimea străzilor echipate cu iluminat de tip LED sau alte soluții eficiente economic: 338 km 
– 11.747 puncte de iluminat (distanța între puncte este de 35 m). O parte din străzi au aranjament 
bilateral. 

Lungimea aleilor pietonale echipate cu iluminat public: 50 km – 2.704 puncte de iluminat  
(distanța între puncte este de 35 m) 

Lungime rețea simplă de distribuție a apei potabile: 558,18 km 

Lungime rețea simplă a conductelor de canalizare menajeră: 449,91 km 

Capacitatea instalațiilor de producere a apei potabile: 181.440 m3/zi 

Cantitatea totală de apă potabilă produsă în 2018: 14.451.386 m3 

Cantitatea de apă potabilă distribuită în 2018: 8.108.196 m3, din care pentru uz casnic 6.010.164 
m3  

Cerere (consum) maxim zilnic: 30.000 m3/zi 

Grad de acces al populației la serviciul public cu apă potabilă: 157.539 locuitori 

Grad de acces al populației la serviciul de canalizare: 153.536 locuitori 

Energia termică distribuită: 187.135 Gcal, din care: 

- 142.461 Gcal pentru populație 
- 44.674 Gcal pentru agenții economici 

Lungimea totala a conductelor de distribuție a gazelor: 463 km 

Gaze naturale distribuite: 784.663.000 m3, din care pentru uz casnic  42.663.000 m3 
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1.2. STAREA SOCIALĂ 

1.2.1. Populația 

 Populația la 01 iulie 2018, după domiciliu, în Municipiul Arad, pe grupe de vârstă și 
sexe1: 

Grupe de 

vârstă 
Sexe 

Număr 

persoane 

 Total 177.013 

- Masculin 83.197 

- Feminin 93.816 

0 - 4 ani Total 7.478 

- Masculin 3.863 

- Feminin 3.615 

5 – 9 ani Total 7.902 

- Masculin 4.097 

- Feminin 3.805 

10 – 14 ani Total 7.829 

- Masculin 4.041 

- Feminin 3.788 

15 – 19 ani Total 7.175 

- Masculin 3.632 

- Feminin 3.543 

20 – 24 ani Total 7.602 

- Masculin 3.820 

- Feminin 3.787 

25 – 29 ani Total 11.509 

- Masculin 5.579 

- Feminin 5.930 

30 – 34 ani Total 13.953 

- Masculin 6.781 

- Feminin 7.172 

35 – 39 ani Total 14.642 

- Masculin 7.186 

- Feminin 7.456 

40 – 44 ani Total 15.946 

- Masculin 7.756 

                                                             
1 Sursa de date: Institutul Național de Statistică 

Grupe de 

vârstă 
Sexe 

Număr 

persoane 

- Feminin 8.190 

45 – 49 ani Total 15.701 

- Masculin 7.605 

- Feminin 8.096 

50 – 54 ani Total 12.447 

- Masculin 5.830 

- Feminin 6.617 

55 – 59 ani Total 10.803 

- Masculin 4.804 

- Feminin 5.999 

60 – 64 ani Total 13.833 

- Masculin 6.049 

- Feminin 7.784 

65 – 69 ani Total 11.086 

- Masculin 4.872 

- Feminin 6.214 

70 – 74 ani Total 7.115 

- Masculin 2.999 

- Feminin 4.116 

75 – 79 ani Total 5.327 

- Masculin 2.026 

- Feminin 3.301 

80 – 84 ani Total 3.885 

- Masculin 1.384 

- Feminin 2.501 

85 ani și 

peste 
Total 2.775 

- Masculin 873 

- Feminin 1.902 
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 Dinamica populației în Municipiul Arad2: 

  

                                                             
2 Sursa de date: Institutul Național de Statistică (Numărul populație după domiciliu la data de 01 iulie, pentru fiecare 
an de referință).  

0 - 4 ani

5 - 9 ani

10 - 14 ani

15 - 19 ani

20 - 24 ani

25 - 29 ani

30 - 34 ani

35 - 39 ani

40 - 44 ani

45 - 49 ani

50 - 54 ani

55 - 59 ani

60 - 64 ani

65 - 69 ani

70 - 74 ani

75 - 79 ani

80 - 84 ani

85 ani și peste

Populația după domiciliu la 01 iulie 2018, pe grupe de vârstă și 
sexe

Masculin

Feminin

179.879
179.496

178.598
177.950

177.013

2014 2015 2016 2017 2018

Populația după domiciliu
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1.2.2. Forța de muncă 

❖ Efectivul angajatorilor și al salariaților la nivel municipal3 

SALARIAȚI ACTIVI:  

• 05.01.2018 

• 05.01.2019 

 

88.291 

87.214 

NUMĂRUL ANGAJATORILOR:  

• 05.01.2018 

• 05.01.2019 

 

12.105 

7.772 

NUMĂRUL CONTRACTELOR INDIVIDUALE 

DE MUNCĂ:  

• 05.01.2018 

• 05.01.2019 

 

 

90.040 

89.800 

❖ Resurse de muncă la nivel județean4 

RESURSE DE MUNCĂ (DECEMBRIE 2017) 
268.800 

DIN CARE: 

FEMEI  128.600 

BĂRBAȚI  140.200 

❖ Rata de ocupare a resurselor de muncă (an 2017)5 

Rata de ocupare a resurselor de muncă reprezintă raportul, exprimat procentual, dintre populația 
ocupată civilă și resursele de muncă. 

JUDEȚUL FEMININ MASCULIN TOTAL 

ARAD  71,9% 84% 78,2% 

BIHOR 68,8% 74,8% 72% 

CLUJ 68,2% 84,4% 76,5% 

TIMIȘ 66,3% 78,1% 72,3% 

REGIUNEA DE VEST 66,6% 75,3% 71,1% 

NIVEL NAȚIONAL 70% 64,3% 67,3% 

❖ Locuri de muncă vacante (11.12.2018)6 

JUDEȚUL TOTAL 

ARAD  963 

BIHOR 300 

CLUJ 330 

TIMIȘ 1.069 

NIVEL NAȚIONAL 21.438 

                                                             
3 Sursa de date: Inspectoratul Teritorial de Muncă Arad 
4 Sursa de date: Institutul Național de Statistică 
5 Sursa de date: Institutul Național de Statistică 
6 Sursa de date: Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă 
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❖ Câștigul salarial mediu brut la nivel județean 

lei/persoană 

 
2017 2018 

IUN. IUL. AUG. SEP. OCT. NOV. DEC. IAN FEB. MAR. APR. MAI. IUN. 

TOTAL JUDEȚ 2.993 2.990 2.915 2.996 2.691 3.124 3.195 3.650 3.621 3.804 3.837 3.847 3.997 

AGRICULTURĂ, 

SILVICULTURĂ ȘI 

PESCUIT 

3.346 3.371 3.455 3.537 3.474 3.317 3.591 3.494 3.580 3.632 4.065 3.832 3.905 

INDUSTRIE ȘI 

CONSTRUCȚII 
3.170 3.125 3.031 3.135 3.132 3.307 3.370 3.842 3.837 3.981 3.976 3.965 4.215 

SERVICII 2.727 2.783 2.728 2.777 2.783 2.859 2.935 3.418 3.360 3.602 3.650 3.701 3.731 

❖ Câștigul salarial mediu net la nivel județean 

lei/persoană 

 
2017 2018 

IUN. IUL. AUG. SEP. OCT. NOV. DEC. IAN FEB. MAR. APR. MAI. IUN. 

TOTAL JUDEȚ 2.147 2.143 2.091 2.148 2.148 2.239 2.292 2.196 2.189 2.299 2.315 2.324 2.408 

AGRICULTURĂ, 

SILVICULTURĂ ȘI 

PESCUIT 

2.396 2.392 2.452 2.503 2.469 2.346 2.549 2.064 2.140 2.169 2.421 2.286 2.325 

INDUSTRIE ȘI 

CONSTRUCȚII 
2.275 2.240 2.174 2.248 2.246 2.371 2.419 2.319 2.330 2.419 2.411 2.411 2.552 

SERVICII 1.956 1.996 1.958 1.994 1.996 2.049 2.104 2.050 2.020 2.162 2.188 2.218 2.234 

1.2.3. Șomajul7 

❖ Numărul șomerilor la 31.12.2018 (populația după domiciliu, cu vârsta cuprinsă între 18 – 62 

ani) 

 

POP. DOM. 
18-62 ANI 

01.01.2017 

TOTAL (“P”) 

POP. DOM. 
18-62 ANI 

01.01.2017 

FEMEI 

POP. DOM. 
18-62 ANI 

01.01.2017 

BĂRBAȚI 

TOTAL ȘOM. 

F
E

M
E

I 

B
Ă

R
B

A
Ț

I 

P
O

N
D

E
R

E
 

T
O

T
A

L
 

P
O

N
D

E
R

E
 

F
E

M
E

I 

P
O

N
D

E
R

E
 

B
Ă

R
B

A
Ț

I 

JUD. 

ARAD 
302.627 151.310 151.317 2.901 1.446 1.455 1,0% 1,0% 1,0% 

MUN. 

ARAD 
117.034 61.121 55.913 384 240 144 0,3% 0,4% 0,3% 

❖ Rata șomajului (31.07.2018)8 

JUDEȚUL ARAD  REGIUNEA DE VEST  ROMÂNIA  

1,33% 2,33 3,5 

                                                             
7 Sursa de date: Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă 
8 Sursa de date: Agenția Naționala pentru Ocuparea Forței de Muncă 
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❖ Structura burselor muncii organizate în anul 2018, comparativ cu anul 2017 de către 

AJOFM Arad 
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TIPUL BURSELOR MUNCII 

2018 4 3.420 815 174 4.450 
1. BURSA PTR. FEMEI (MARTIE) 
2. BURSA GENERALĂ (APRILIE) 
3. BURSA PENTRU ABSOLVENȚI (OCTOMBRIE) 
4. BURSA PENTRU TINERII SUPUȘI RISCULUI DE 

MARGINALIZARE (NOIEMBRIE) 

2017 4 3.200 745 105 4.260 

❖ Îndemnizația de șomaj pe categorii de vârstă și sex la nivelul Municipiului Arad în luna 

decembrie 2018 

CATEGORIE 

 VÂRSTA 
TOTAL 

BENEFICIARI SUB 25 ANI 25 – 34 ANI 35 – 45 ANI 45 - 55 ANI 
PESTE 55 

ANI 

MASCULIN 1 1 12 35 18 67 

FEMININ 9 22 41 36 16 124 

TOTAL 10 23 53 71 34 191 

❖ Măsuri active acordate de către AJOFM Arad în perioada 01.01.2018 – 31.12.2018 

MĂSURI ACTIVE FEMEI BĂRBAȚI TOTAL 

1. Prima de activare pentru șomerii ne indemnizați 20 26 46 

2. Acordarea de subvenții angajatorilor care încadrează în muncă 
șomeri peste 45 de ani sau șomeri unici susținători ai familiilor 
monoparentale 

114 154 268 

3. Acordarea de subvenții angajatorilor care încadrează în muncă tineri 
NEETs 

4 5 9 

4. Acordarea de subvenții angajatorilor care încadrează în muncă 
persoane care mai au 5 ani până la pensie 

2 10 12 

5. Stimularea mobilității forței de muncă 1 11 12 

6. Acordarea de subvenții angajatorilor care încadrează în muncă 
absolvenți de învățământ 

37 34 71 

7. Acordarea de primă de inserție absolvenților de învățământ 1 7 8 

8. Acordarea de subvenții angajatorilor care încadrează în muncă 
persoane cu handicap 

0 1 1 

9. Nr. de persoane cuprinse în servicii de consultanță și asistență pentru 
începerea unei activități independente sau pentru inițierea unei 
afaceri 

21 14 35 

10. Completarea veniturilor șomerilor care se încadrează înainte de 
expirarea indemnizației pentru  șomaj 

169 132 301 

TOTAL 369 394 763 
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1.2.4. Pensiile9 

Din datele furnizate de către Casa Județeană de Pensii Arad cu privire la numărul de pensionari din 
Municipiul Arad, respectiv pensia medie în anul 2018, rezultă următoarea situație:                                  

Clasificarea după tipurile de pensii: 

Tipuri de pensii Ian. 2018 Dec. 2018 

Limita de vârstă 33.468 34.030 

Invaliditate 3.763 3.426 

Pensie de  urmaș 1.958 2.025 

Pensie anticipată 375 327 

Pensie anticipată parțial 1.267 1.387 

Pensie IOVR 2 2 

Pensie de agricultori 332 296 

Pensie de veterani 396 353 

Media de vârstă (exclus urmașii) 70,1 69,7 

Pensia medie 1.256,86 1.356,56 

Casa Județeană de Pensii Arad mai acordă și alte drepturi și indemnizații: 

- Ajutorul de deces se acordă, în cazul decesului asiguratului, pensionarului sau al unui 

membru de familie care nu are drept propriu de asigurări sociale și se află în întreținerea 

titularului la data decesului. Ajutorul de deces pentru anul 2018 a fost în sumă de 4.162 lei; 

- Biletele de tratament se acordă conform prevederilor art. 122 din Legea nr. 263/2010 și a 

bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul 2018, Legea nr. 3/2018; 

- Indemnizațiile și sporurile cuvenite veteranilor și văduvelor de război, în conformitate cu 

Legea nr. 49/1991, Legea nr. 44/1994; 

- Indemnizația cuvenită foștilor deținuți politici, conform Decret – Lege nr. 118/1990; 

- Indemnizația cuvenită persoanelor persecutate din motive etnice, în conformitate cu Legea 

nr. 189/2000; 

- Indemnizația cuvenită persoanelor care au efectuat stagiul militar în detașamente de muncă 

în conformitate cu Legea nr. 309/2002; 

- Ajutor lunar pentru soțul supraviețuitor conform prevederilor Legii nr. 578/2004; 

- Pensia socială minimă garantată conform OUG nr. 6/2009. 

                                                             
9 Sursa de date: Casa Județeană de Pensii Arad 
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1.2.5. Sănătatea  

1.2.5.1. Medicina umană 

1.2.5.1.1. Sistemul, rețeaua sanitară de pe raza Municipiul Arad10: 

A. Spitale: 

➢ Sistem public:  

❖ Spitalul Clinic Județean de Urgență Arad 

➢ Sistem privat:  

❖ S.C. Genesys Medical Clinic S.R.L. Arad 

❖ S.C. Laser System S.R.L. Arad 

❖ Spitalul Clinic Județean de Urgență Arad 

 Numărul paturilor pe specialități la sfârșitul anului 2018: 

Nr. 

rând 
Specialități medicale 

Paturi pentru spitalizare continuă Paturi 

pentru 

cazuri 

de zi 
Total 

Paturi 

pentru 

copii 

Paturi 

clinice 

Paturi pentru 

bolnavi 

cronici 

A B 1 2 3 4 5 

1.  Total, din care: 1.311 202 1.120 191 65 

2.  Interne, din care: 70  70  5 

3.  
- pneumologie 

netuberculoasă 
     

4.  Nefrologie 15    1 

5.  Boli infecțioase, din care: 62 20 55  4 

6.  - HIV, SIDA 7  7  4 

7.  Boli profesionale 25  25 25  

8.  Cardiologie 53  53   

9.  Cronici 0     

10.  Dermato-venerologie 25  25  2 

11.  
Diabet zaharat, nutriție și 

boli metabolice 
25    2 

12.  Endocrinologie, din care: 8  8   

13.  - chirurgie endocrină 0     

14.  Gastroenterologie 43  43  4 

15.  Geriatrie și gerontologie 0     

16.  Hematologie 30  30  5 

17.  Medicină generală      

18.  Neonatologie, din care: 65 65 65 15  

19.  - prematuri 15 15 15 15  

20.  Neurologie 46  46   

21.  Oncologie, din care: 50  50  18 

22.  - chirurgie oncologică      

                                                             
10 Sursa de date: Direcția de Sănătate Publică a Județului Arad 
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23.  Pediatrie 75 75 75  3 

24.  

d
in

 

ca
re

: 

- Recuperare 
pediatrică 

     

25.  
- Pneumologie 
netuberculoasă 

     

26.  Pneumologie 123  83 72 1 

27.  

d
in

 

ca
re

: - Pneumologie TBC 72  52 72  

28.  
- Chirurgie 

toracică 
     

29.  Psihiatrie 82 12 82 15 1 

30.  
Recuperare, medicină fizică 

și balneologie 
64  10 64  

31.  
Recuperare neuro-psiho-

motorie 
     

32.  Reumatologie 20    1 

33.  Chirurgie 150 30 130  9 

34.  Neurochirurgie 10  10   

35.  Obstetrică-ginecologie 90  90  2 

36.  Oftalmologie 20  20  2 

37.  ORL 25  25  2 

38.  Ortopedie-traumatologie 55  55   

39.  Urologie 28  28  3 

40.  
ATI (anestezie și terapie 

intensivă) 
52  42   

41.  Alte secții      

 

 Numărul personalului cu studii superioare, existent la sfârșitul anului 2018: 

Medici (exclusiv dentiști): 466 

Medici dentiști: 5 

Farmaciști: 7 

Asistenți medicali: 266 

Alt personal sanitar: 22 

Alt personal: 62 

 Numărul personalului cu studii medii, existent la sfârșitul anului 2018: 

Personal sanitar mediu: 747 

Personal sanitar auxiliar: 354 

Alt personal mediu angajat: 89 

 Ambulatorii integrate / de specialitate ale spitalelor 

SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ ARAD 

Farmacie   (cu puncte de lucru pe str. Piața Mihai Viteazu şi str. Episcopiei) 
Farmacie 2 
Blocuri operatorii (sediu central, str. Piața Mihai Viteazu, str. Episcopiei) 
Sterilizare 
Laborator explorări funcționale (cu punct de lucru pe str. Piața Mihai Viteazu) 
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SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ ARAD 

Laborator radioterapie 
Laborator recuperare, medicină fizică şi balneologie - baza de tratament (str. Piața Mihai Viteazu) 
Compartiment audiologie şi foniatrie 
Serviciul de anatomie patologică  (cu puncte de lucru pe str. Piața Mihai Viteazu şi str. Episcopiei) 
            - histopatologie 
            -citologie  
            -prosectura 
Serviciul Județean de medicină legală 
Serviciul de prevenire şi combatere a infecțiilor nozocomiale 
Serviciul de evaluare şi statistică medicală  
Cabinet diabet zaharat, nutriție şi boli metabolice 
Cabinet  oncologie medicală 
Cabinet  planificare familială 
Cabinet medicină sportivă 
Centru de sănătate mintală cu staționar de zi - 30 locuri 
Dispensar TBC 
Ambulatoriul integrat cu cabinete în  specialitățile (sediul central şi clădirile în care 
funcționează paturile de profil): 
            a) pentru adulți 
Cabinet medicină internă 
Cabinet gastroenterologie 
Cabinet hematologie 
Cabinet cardiologie 
Cabinet chirurgie maxilo-facială 
Cabinet chirurgie plastică -microchirurgie reconstructivă 
Cabinet obstetrică-ginecologie 
Cabinet neonatologie 
Cabinet neurologie 
Cabinet endocrinologie 
Cabinet ORL 
Cabinet oftalmologie 
Cabinet psihiatrie  
Cabinet chirurgie generală 
Cabinet urologie 
Cabinet ortopedie-traumatologie 
Cabinet boli infecțioase 
Cabinet pneumologie 
Cabinet reumatologie 
Cabinet nefrologie 
Cabinet medicina muncii 
Cabinet dermatovenerologie 
Cabinet recuperare medicină fizică şi balneologie 
Săli de tratament 
Compartiment de evaluare şi statistică medicală  
Laborator clinic analize medicale  (cu puncte de lucru pe str. Piața Mihai Viteazu şi str. Episcopiei) 
Laborator clinic radiologie şi imagistică medicală  (cu puncte de lucru pe str. Piața Mihai Viteazu şi 
str. Episcopiei) 

- computer tomograf 

- RMN 

Compartiment endoscopie digestivă 
       b) pentru copii 
Cabinet pediatrie 
Cabinet chirurgie şi ortopedie infantilă 
Cabinet oftalmologie 
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SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ ARAD 

Cabinet ORL 
Cabinet neuropsihiatrie infantilă 
Săli de tratament 
Aparat funcțional 
Laboratoarele  deservesc atât paturile de spital cât şi ambulatoriile 
  
La nivelul Spitalului Clinic Județean de Urgență Arad, funcționează: Centrul Județean de Diabet, 
Nutriție şi Boli Metabolice, Centrul de Sănătate a Reproducerii şi Planificare Familială şi Centrul 
Antirabic 

➢ Situația investițiilor Spitalului Clinic Județean de Urgență Arad, pe surse de 

finanțare, realizate în anul 2018: 

Nr. 

crt. 

SURSA DE 

FINANȚARE 
DENUMIRE MIJLOC FIX/OBIECTIV 

PREVEDERE 

BUGET 
PLATĂ 

1.  
Bug. local 

Primărie 

Banc de lucru pentru macroscopie - spălare, 
orientare si secționare piese/preparate histologice 
cu sistem de ventilare inferior și posterior, filtre de 
carbon conform norme UE (Secția Anatomie 
Patologica) 

110.000 109.940,53 

2.  
Bug. local 

Primărie 

Procesor de țesături, cu sistem de ventilație, 3 bai 
parafina, suporturi de casete, capacitate 300 casete 
(Anatomie patologica) 

183.000 182.999,39 

3.  
Bug. local 

Primărie 
Stație de includere la parafina, cu cri consolă și 
dispenser parafina (Anatomie patologica) 

63.000 62.915,30 

4.  
Bug. local 

Primărie 
Placa de congelare - parte din stația de parafina de 
includere la parafina 

13.000 12.943,63 

5.  
Bug. local 

Primărie 
Stație de etichetare lame (anatomie patologica) 113.000 112.990,50 

6.  
Bug. local 

Primărie 
Imprimanta etichetare casete (Anatomie patologica) 115.000 114.918,30 

7.  
Bug. local 

Primărie 
Aplicator de lamele automat compatibil cu robotul 
de colorare (Anatomie patologica) 

154.000 153.482,63 

8.  
Bug. local 

Primărie 
Microscop binocular iluminare led, cu camera foto pt. 
achiziție și prelucrare imagini (anatomie patologica) 

88.000 87.871,93 

9.  
Bug. local 

Primărie 
Microscop binocular iluminare led de rutina 
(anatomie patologica) -2 buc 

48.000 25.666,73 

10.  
Bug. local 

Primărie 
Citocentrifuga pt. frotiuri citologice - 4 poziții 
(anatomie patologica) - 2 buc 

32.000 31.856,30 

11.  
Bug. local 

Primărie 

Fierăstrău cu vibrații pentru tăierea pieselor osoase 
voluminoase și prosectura (anatomie patologica) 2 
buc. 

19.000 18.944,80 

12.  
Bug. local 

Primărie 
Trusa completa taiere piese anatomopatologice 
(anatomie patologica) 2 buc 

10.000 9.960,30 

13.  
Bug. local 

Primărie 
Staționar 3D/4D cu elastografie hepatica și doua 
sonde (Medicina interna 2) 

357.000 345.100,00 

14.  
Bug. local 

Primărie 
Spirometru (Dispensar TBC) 13.000 8.685,81 

15.  
Bug. local 

Primărie 
Dermatoscop portabil (Dermatologie) 5.000 4.998,00 

16.  
Bug. local 

Primărie 
Lampa de examinare cu led-uri (Dermatologie) 7.000 6.479,55 
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17.  
Bug. local 

Primărie 
Electrocauter/electrobisturiu (Dermatologie) 19.000 17.612,00 

18.  
Bug. local 

Primărie 
Injectomat (nefrologie) 10.000 2.796,50 

19.  
Bug. local 

Primărie 
Biomicroscop (oftalmologie) 34.000 32.207,35 

20.  
Bug. local 

Primărie 
Masa elevație electronica (Oftalmologie) 2 buc. 8.000 7.668,36 

21.  
Bug. local 
Primărie 

Scaun de examinare oftalmologic (Oftalmologie) 3 
buc. 

10.000 7.140,00 

22.  
Bug. local 
Primărie 

Trusa endoscopie ORL (ORL) 75.000 74.999,75 

23.  
Bug. local 
Primărie 

Aparatura endoscopica pt. Urologie (Urologie) 565.000 464.709,28 

24.  
Bug. local 
Primărie 

Masa de operație radio transparentă (Urologie) 164.000 67.830,00 

25.  
Bug. local 
Primărie 

Aparat Roengen digital tip C-Arm (Urologie) 690.000 640.493,70 

26.  
Bug. local 
Primărie 

Targă transfer radio transparentă (chirurgie 
generală 2) 

18.000 12.304,60 

27.  
Bug. local 
Primărie 

Trusa instrumentar chirurgie generala (Chirurgie 
generala 2) 2 buc 

54.000 17.570,35 

28.  
Bug. local 
Primărie 

Masa operate cu UPS (CHIRURGIE GENERALA  2) 101.000 51.170,00 

29.  
Bug. local 
Primărie 

Capilaroscop digital portabil (Reumatologie ) 81.000 80.920,00 

30.  
Bug. local 
Primărie 

Monitor funcții vitale  (stație de dializă) 48.000 6.366,50 

31.  
Bug. local 
Primărie 

Fotolii Hemodializa cu 3 motoare (stație de dializă) 11.000 10.829,00 

32.  
Bug. local 
Primărie 

Fotolii Hemodializa cu 4 motoare (stație de dializă) 14.000 13.423,20 

33.  
Bug. local 
Primărie 

Aparat de ventilație mecanică (ATI 2)  - 2 buc. 625.000 109.480,00 

34.  
Bug. local 
Primărie 

Încălzitor soluții perfuizabile (Secția ATI II) 13.000 12.257,00 

35.  
Bug. local 
Primărie 

Stație centrală cu monitoare (ATI II) 371.000 142.508,45 

36.  
Bug. local 
Primărie 

Aparat încălzire pacient WT 6000 WARMING UNIT 
CART FOR WARMTOUCH (ATI 2) 2buc 

7.000 6.664,00 

37.  
Bug. local 
Primărie 

Centrifuga de laborator (UTS 2) 11.000 4.819,50 

38.  
Bug. local 
Primărie 

Congelator medical pentru plasma (UTS 2) 29.000 28.917,00 

39.  
Bug. local 
Primărie 

Echipament destinat dezghețării și încălzirii plasmei 
(UTS 2) 

35.000 34.986,00 

40.  
Bug. local 
Primărie 

Combina frigorifica tip banca de sânge - plasma (UTS 
2) 

44.000 20.109,81 

41.  
Bug. local 
Primărie 

Bicicleta Ergometrica (Recuperare Medicina fizica și 
balneologie) 

9.000 4.963,87 

42.  
Bug. local 
Primărie 

Aparat Eliptical (Recuperare Medicina fizica și 
balneologie) 

4.000 3.998,40 

43.  
Bug. local 
Primărie 

Helcometru (Recuperare medicina fizica și 
balneologie) 

3.000 2.977,38 

44.  
Bug. local 
Primărie 

Reabilitare Bloc Operator situat la etajul 1 al clădirii 
Secția de Urologie, Arad, Piaṭa M. Viteazu nr. 7-8 

1.350.000 54.507,95 
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45.  
Bug. local 
Primărie 

Dali -Reabilitare canalizare unitara și stație pompare 
pentru Baza de tratament fizioterapie ambulator 
chirurgie - Piaṭa M. Viteazu nr. 7/8 

20.000 19.754,00 

Total 5.753.000 3.243.738 

 

Nr. crt. SURSA DE FINANȚARE 

INVESTIȚII 

REALIZATE 

VALOARE [Lei] 

1  Primăria Municipiului Arad 3.243.738 

2  Consiliul Județean Arad 3.857.379 

3  Surse proprii Spital Județean / MS 43.792 

Total 7.144.909 

➢ Informații suplimentare: 

Pe parcursul anului 2018 s-au cumpărat aparate medicale performante, atât din bani proveniți de la 
bugetul Consiliului Județean Arad cât și din bugetul Primăriei Municipiului Arad. S-a cumpărat 
aparatură de ultimă generație pentru Serviciul Clinic Anatomie Patologică, ecograf de ultimă 
generație pentru Secția Clinică Cardiologie – 431.970 de lei, ecograf portabil Secția Clinică Neurologie 
– 158.000 de lei, ecograf staționar, Compartimentul Endocrinologie – 128.000 de lei, aparat 
radiologic mobil pentru nou-născuți – 533.120 de lei,  
aparatură endoscopică pentru Urologie – 464.709 lei, 
aparat Roengen digital tip C Arm  - 640.493 de lei – tot 
pentru Urologie, Stație Centrală cu Monitoare – 142.508 
lei, pentru Secția Clinică ATI I. 

  

La nivelul Spitalului Clinic Județean de Urgență Arad, există mai multe proiecte, din diferite surse 
de finanțare, aflate în curs de derulare: 

❖ Extinderea Unității de Primire Urgențe din cadrul S.C.J.U. Arad, etapa a-II–a, prin Programul 
Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 8 - Dezvoltarea infrastructurii sanitare şi 
sociale. Prin această investiție se are în vedere construirea unui corp de clădire nou, cu regim 
de înălțime Parter şi dotarea cu aparatură medicală (aparat pentru tomografie 
computerizată, aparat radiologie digitală, ecograf cu aplicații cardio).  Valoarea totală a 
investiției este de 6.770.408,44 lei (T.V.A. inclus), din care 2.316.373,27 lei pentru construcții 
și 4.454.035,17 lei pentru dotarea cu echipamente medicale. Contribuția U.A.T. Județul Arad 
la finanțarea acestui proiect este de 135.408,25 lei, reprezentând contribuția de 2% din 
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valoarea eligibilă a proiectului. Conform adresei ADR Vest nr. 18905/03.09.2018, acest 
proiect de investiții a fost admis în etapa de precontractare, fiind aprobat conform 
prevederilor Ghidului solicitantului prin H.C.J. nr. 269/14.09.2018. Proiectul are o durată de 
implementare de 36 luni.  

❖ Reabilitarea serviciilor spitalicești în domeniul medicinei cardiovasculare la S.C.J.U. Arad, etaj 
5, corp C1, inclusiv dotare cu aparatură  medicală prin Programul de Cooperare 
Transfrontalieră INTERREG VA România – Ungaria în valoare de 1.000.000 euro (T.V.A. 
inclus).  

Proiectul presupune înființarea şi amenajarea Unității de Supraveghere şi Tratament Avansat al 
Pacienților Cardiaci Critici din unități sanitare cu paturi, în conformitate cu prevederile O.M.S. nr. 
1322/2012 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcționare a unităților de 
supraveghere şi tratament avansat al pacienților cardiaci critici din unitățile sanitare cu paturi; 
înființarea Compartimentului Cardiologie Intervențională şi a Laboratorului de Cardiologie 
Intervențională, a  Compartimentului spitalizare de zi și a Compartimentului de Recuperare 
Cardiovasculară. 

❖ Extindere şi dotare Ambulatoriu din structura S.C.J.U. Arad, Etapa II - ,,Creșterea accesibilității 
serviciilor medicale prin dotarea cu echipamente performante a Ambulatoriului integrat de 
specialitate din cadrul SC.J.U Arad” prin Programul Operațional Regional 2014-2020 Axa 
prioritară 8, Operațiunea – Ambulatorii spitale județene. Valoarea finanțării nerambursabile 
este de maxim 2.500.000 euro. Prin investiția propusă vor fi achiziționate echipamente 
medicale pentru: 

I. Ambulatoriul integrat-Laboratorul clinic radiologie și imagistică medicală:  
- un aparat de radiodiagnostic cu post de grafie și scopie, 
- un computer tomograf cu 128 slices, 
- un osteodensitometru, 

II. Ambulatoriul integrat-Cabinet în specialitatea cardiologie: 
- un angiograf artere periferice, 

III. Ambulatoriul integrat-Cabinet în specialitatea gastroenterologie: 
- un ecograf cu modul de elastografie și ecografie cu substanță de contrast, 
- un turn de video endoscopie cu 2 video gastroscoape și 2 video colonoscoape, 
- o mașină de spălat și dezinfectat endoscoape. 

Valoarea totală, estimată a acestor echipamente medicale este de 10.468.179 lei (T.V.A. inclus).  

❖ Construire Secție de Oncologie a Spitalului Clinic Județean de Urgență Arad, municipiul Arad, 
str. Vicențiu Babeș nr. 11-13, cu finanțare prin Programul Național de Dezvoltare Locală 
2017-2020. Conform listei aprobate, Consiliului Județean Arad i-a fost alocată din bugetul de 
stat, pentru finanțarea acestui obiectiv de investiții, suma de  12.454.003 lei (inclusiv T.V.A.). 
Valoarea totală a investiției este de 12.945.964,63 lei din care 491.961,63 lei reprezintă 
finanțarea de la bugetul propriu al județului Arad. Proiectul vizează relocarea Secției Clinice 
Oncologie Medicală în imobilul situat în Arad, str. Vicențiu Babeș nr. 11-13, imobil aflat în 
proprietatea Județului Arad, generos din punct de vedere al spațiilor medicale, de tratament 
și cazare, astfel încât să poată fi asigurate condiții de diagnostic și tratament la nivel 
corespunzător, cu toate dotările funcționale și  echipamentele medicale necesare. 

❖ Lucrări de modernizare şi dotări cu echipamente la imobilul situat în Arad, str. Ștefan Cicio 
Pop nr. 13, Secția Clinică Boli Infecțioase Adulți, cu finanțare prin Programul de Cooperare 
transfrontaliere INTERREG VA România-Ungaria, apel deschis. Sunt eligibile atât lucrări de 
modernizare cât şi dotări cu aparatură medicală în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 
914 / 2006 pentru aprobarea normelor privind condițiile pe care trebuie să le îndeplinească 
un spital în vederea obținerii autorizației sanitare de funcționare şi ale Ordinului nr. 
1096/2016. Valoarea estimată a investiției este de 1.800.000 euro din care contribuția C.J.A 
este de 36.000 euro, conform H.C.J. nr. 21/26.01.2018.  
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❖ Reorganizare spațial- funcțională a S.C.J.U. Arad „Construire Secții Obstetrică-Ginecologie şi 
Neonatologie, Secție Chirurgie Infantilă, Secție Pediatrie în incinta S.C.J.U. Arad, cu finanțare 
prin CNI-SA „Programul național de construcții de interes public şi social”, obiectivul fiind 
cuprins în Anexa la Ordinul nr. 5667/11.08.2017, emis de MDRAPFE privind aprobarea 
Listei-sinteză a obiectivelor de investiții din cadrul Subprogramului „ Unități sanitare din 
mediul urban”.  

Aceasta reorganizare presupune demolarea, schimbarea destinației unor construcții existente, cât şi 
realizarea unor construcții şi amenajări noi.  

Prin H.C.J. nr. 13/26.01.2018 s-a aprobat mutarea Serviciului Județean de Medicină Legală Arad din 
structura S.C.J.U.A. în imobilele situate în Municipiul Arad, str. Vicențiu Babeș nr. 11-13, aflate în 
patrimoniul public al Județului Arad. Direcția de Sănătate Publică a Județului Arad a avizat favorabil 
din punct de vedere epidemiologic reorganizarea Serviciului Județean de Medicină Legală. Valoarea 
estimată a cheltuielilor pentru execuția obiectivului de investiții, conform Notei Conceptuale 
întocmite de Direcția Tehnică Investiții este de 1.339.200 lei (fără T.V.A.). A fost demarată procedura 
de achiziție faza DALI+PT+UE  pentru acest obiectiv de investiții. Menționăm că procedura de 
achiziție a fost reluată de trei ori din cauza lipsei ofertelor. 

 Îmbunătățirea accesului populației din județul Arad la servicii medicale de urgență în cadrul 
Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 8 - Dezvoltarea infrastructurii 
sanitare şi sociale, Operațiunea 8.2.B  Unități de primiri urgențe.  Obiectivul general al 
proiectului este dezvoltarea infrastructurii sanitare, prin investiții în dotarea cu echipamente 
medicale a unităților de primiri urgențe și a compartimentelor de primiri urgențe (inclusiv 
cu echipamente pentru terapie intensivă – ATI, precum și echipamente destinate secțiilor 
suport care deservesc UPU) sau prin investiții în lucrări necesare infrastructurilor sanitare. 
Prin proiect se urmărește modernizarea și tehnologizarea la nivel european al 
infrastructurilor sanitare deficitare, care utilizează în continuare aparatura uzată fizic și 
moral, prin utilizarea de echipamente noi și eficiențe, ce aduc atât o creștere calitativă a 
serviciilor oferite, cât și o creștere cantitativă a numărului de persoane beneficiari de servicii 
medicale. În luna decembrie 2018 s-a semnat contractul de finanțare nr. 3.501 care are ca 
beneficiar Parteneriatul format din Ministerul Sănătății/ Unitatea de Implementare și 
Coordonare Programe (Lider),  Spitalul Clinic Județean de Urgență Arad (Membru 1) și U.A.T. 
Orașul Ineu (Membru 2) valoarea totală fiind de  5.957.809,95 lei. 

❖ S.C. Genesys Medical Clinic S.R.L. Arad 

▪ Numărul paturilor pe specialități la sfârșitul anului 2018: 

Nr. 
rând 

Specialități medicale 

Paturi pentru spitalizare continuă Paturi 
pentru 

cazuri de zi 
Total 

Paturi pentru 
copii 

Pat 
clinice 

Paturi pentru 
bolnavi cronici 

A B 1 2 3 4 5 
1. TOTAL, din care: 70 23   4 
2. Interne, din care: 19    4 
3. - pneumologie netuberculoasă      
4. Neonatologie, din care: 12 12    
5. Pediatrie 11 11    
6. Chirurgie 8     
7. Obstetrică-ginecologie 14     
8. ORL 2     
9. ATI (anestezie, terapie intensivă) 2     

10. Ortopedie-traumatologie 2     

▪ Numărul personalului cu studii superioare, existent la sfârșitul anului 2018: 
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- Medici (exclusiv dentiști): 20 

- Medici dentiști: 3 

- Farmaciști: 1 

- Fiziokinetoterapeuți: 3 

- Asistenți medicali: 14 

- Alt personal sanitar: 8 

- Alt personal: 14 

▪ Numărul personalului cu studii medii, existent la sfârșitul anului 2018: 

- Personal sanitar mediu: 171 

- Personal sanitar auxiliar: 13 

- Alt personal mediu angajat: 40 

▪ Ambulatorii integrate / de specialitate ale spitalelor 

S.C. Genesys Medical Clinic S.R.L. Arad 

Cabinet obstetrică-ginecologie 

Cabinet chirurgie generală 

Cabinet medicină internă 

Cabinet cardiologie 

Cabinet gastroenterologie 

Cabinet urologie 

Cabinet O.R.L. 

Cabinet chirurgie vasculară 

Cabinet diabet, boli de nutriție şi metabolism 

Cabinet endocrinologie 

Cabinet neonatologie/pediatrie 

Chirurgie pediatrică 

Neurochirurgie 

 

❖ S.C. Laser System S.R.L. Arad 

▪ Numărul paturilor pe specialități la sfârșitul anului 2018: 

Nr. 
rând 

Specialități medicale 

Paturi pentru spitalizare continuă 
Paturi 
pentru 

cazuri de zi 
Total 

Paturi 
pentru 

copii 

Paturi 
clinice 

Paturi pentru 
bolnavi cronici 

A B 1 2 3 4 5 

 Total, din care: 140   116 12 

1.  Gastroenterologie     6 

2.  
Recuperare, medicină fizică 

și balneologie 
24    4 

3.  Obstetrică-ginecologie     2 

4.  Alte secții 116   116  
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▪ Numărul personalului cu studii superioare, existent la sfârșitul anului 2018: 

- Medici (exclusiv dentiști): 26 

- Asistenți medicali: 7 

- Alt personal: 2 

▪ Numărul personalului cu studii medii, existent la sfârșitul anului 2018: 

- Personal sanitar mediu: 13 

- Personal sanitar auxiliar: 43 

B. Servicii de ambulanță (public și privat): 

Activitatea de urgență este asigurată de: 

 Serviciul de Ambulanță Județean Arad cu 46 de ambulanțe şi serviciul UPU/SMURD din 

cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență, în sistem public; 

 S.C. ‘Dr. Turcin’ S.R.L., S.C. ‘Ambulanța Arad Vest’ S.R.L. cu 3, respectiv 2 autosanitare, 

Centrul Medical Laser System S.R.L. cu 1 autosanitară şi punctele de lucru ale S.C.M. 

‘Neuromed’ şi ‘Rațional Transmed’, SRL cu 3, respectiv 2 autosanitare în sistem privat. 

C. Cabinete medicale școlare (medicină generală, stomatologie): 

Cabinete medicale școlare 

 
Număr cabinete 

(învățământ preuniversitar) 

Medicină generală 50 

Stomatologie 6 

TOTAL 56 

D. Cabinete stomatologice (publice, private): 

Cabinete stomatologice 

Sistem Număr cabinete 

Public 1 (în cadrul UPU – SCJU) 

Privat 372 

TOTAL 373 

E. Cabinete ale medicilor de familie (publice, private): 

Cabinete ale medicilor de familie 

Sistem Număr cabinete 

Public 0 

Privat 102 

TOTAL 102 
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F. Cabinete medicale de specialitate (publice, private): 

Cabinete medicale de specialitate 

Sistem Număr cabinete 

Public 0 

Privat 294 

TOTAL 294 

G. Farmacii (publice, private): 

Farmacii 

Sistem Număr farmacii 

Public 2+3 pct. de lucru 

Privat 75 

Principalii indicatori demografici în anul 2017 pe raza Municipiul Arad: 

▪ Tabelul indicatorilor demografici în perioada: 01/01/2018 - 31/12/2018 Mun. Arad: 

Denumire 
localitate 

Natalitate Mort. Gener. Mort. Infan. Mortinat. Dec. 1 – 4 ani Spor nat. 

Nr. N. 
vii 

Ind. 
nat. 

Nr. 
dec. 

Ind. 
mor. 

Deces 
0 - 1 

Ind. 
inf. 

Nr. 
N. 
m. 

Ind. 
mortin 

Nr. 
dec. 

Proc. 
/ 

Total 

Cif. 
ABS. 

Ind. 
spor 

Arad 1.468 8,9 2.004 12,2 1 0,7 4 2,7 1 0,0% -536 -3,3 

▪ Decese pe grupe de vârstă și cauze de deces în perioada: 01/01/2017 - 31/12/2017 

Municipiul Arad: 

Capitol 

boală 

0 

1 

2 

4 

5 

9 

10 

14 

15 

19 

20 

24 

25 

29 

30 

34 

35 

39 

40 

44 

45 

49 

50 

54 

55 

59 

60 

64 

65 

69 

70 

74 

75 

79 

80 

84 

85 

+ 

TOT. 

DEC. 

IND. M. 

SP. 

Inf. przt. - - - - - - - - 1 1 - 1 1 1 3 1 3 5 1 18 10,7 

T.B.C. - - - - - - - - 1 1 - 1 - 1 2 - 1 2 - 9 5,3 

Tumori - - - - - - - 3 - 5 9 16 40 68 74 33 62 41 28 379 224,8 

Singe-hm - - - - - - - - - - - - - - 1 - - 1 1 3 1,8 

Endocri. - - - - 1 - - - - - - 3 6 6 9 8 8 7 11 59 35,0 

T. mintal - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Sis. Nerv - - - 1 - - - - - 1 - 1 1 2 1 3 9 10 18 47 28,5 

B. ochi - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

B. ureche - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Ap. circ. - - - - - - 1 - - 9 22 22 32 103 98 122 162 204 330 1105 655,4 

Ap. resp. - - - 1 1 - - - - 3 4 4 5 10 28 22 27 28 27 160 94,9 

Ap. dige. - - - - - - - 1 1 2 4 10 11 19 15 12 23 18 15 131 77,7 

Piele - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - 1 0,6 

S. ost-ar - - - - - - - - - - - - 1 1 1 - 1 - 1 5 3,0 

Gen. urin. - - - - - - - - - - 1 1 1 3 2 6 6 9 8 37 21,9 

Nast-lau - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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Capitol 

boală 

0 

1 

2 

4 

5 

9 

10 

14 

15 

19 

20 

24 

25 

29 

30 

34 

35 

39 

40 

44 

45 

49 

50 

54 

55 

59 

60 

64 

65 

69 

70 

74 

75 

79 

80 

84 

85 

+ 

TOT. 

DEC. 

IND. M. 

SP. 

M. perina. 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 0,6 

Congenit. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Rau. def. - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - 1 0,6 

Accident - 1 - - 1 3 3 1 1 7 3 4 3 10 5 2 1 7 4 56 33,2 

Total 1 1 - 2 3 3 4 5 4 30 43 63 101 224 239 209 303 333 444 2012 11,9 

▪ Ponderea principalelor boli în Municipiul Arad: 

(în evidențele medicilor de familie) 

Specificare 

R
â

n
d

 Tbc. 

A15-

A19 

Tumori 

maligne 

C00-C97 

Anemii  (se 

exclud 

anemiile 

secundare) 

D50-D64 

Gușă simplă şi 

nodulară 

netoxică E01-

E04 

Diabet 

zaharat 

E10-E14 

Malnutriție 

proteino-

calorică E40-

E46 

Rahitism 

evolutiv 

E55 

Obezitate 

E66 

A B 01 02 03 04 05 06 07 08 

Aflați 01 129 2.756 1950 1.576 8.784 104 44 7.125 

Intrați 02 110 197 487 72 363 15 2 109 

Ieșiți 03 129 158 20 46 177 19 7 183 

Rămași în 

evidență 
04 110 2.795 2.417 1.602 8.970 100 39 7.051 

- continuare - 

R
â

n
d

 

Tulburări 

mentale şi de 

com-

portament 

F00-F99 

Boli 

psihice 

F01-

F39 

Boala 

Alzheimer 

G30 

Scleroză 

multiplă 

G35 

Epilepsie 

G40-G41 

Reumatism 

articular 

acut  

I00-I02 

Cardiopatii 

reumatism. 

cronice I05-

I09 

Boli 

hipertensive 

I10-I15 

Cardiopatie 

ischemică 

I20-I25 

B 09 10 11 12 13 14 15 16 17 

01 3.391 756 243 70 853 124 355 28.914 13.911 

02 778 318 53 26 50 3 14 1.092 415 

03 6 4 4 9 51 14 6 1.224 387 

04 4.163 1.070 292 87 852 113 363 28.782 13.935 

- continuare -  

R
â

n
d

 Cord 

pulmonar 

cronic 

I27.9 

Boli 

cerebro-

vasculare 

I60-I69 

Boli pul-

monare 

cronice 

obstruct. 

J41-J47 

Boală 

ulceroasă 

K25-K28 

Ciroza     

şi alte 

hepatite 

cronice 

K70-K76 

Insuficiența 

renală 

cronică N00-

N08; N10-

N19 

Calculoză 

urinară 

N20-N23 

Anomalii 

conge-

nitale 

Q00-Q99 

Anom. 

congenit. 

ap. circ. 

Q20-Q28 

Maladia 

Down 

Q90 

B 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 

01 961 5.357 4.715 2.852 2.403 889 1.307 235 65 32 

02 17 369 351 42 75 43 235 4 1 2 

03 133 126 44 201 35 62 18 102 1 1 

04 845 5.600 5.022 2.693 2.443 870 1.524 137 65 33 
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Evoluția numărului de medici şi cadre sanitare: 

- în unitățile sanitare publice cu paturi - 

Spitalele 
publice din 
Municipiul 

Arad 

2014 2015 2016 2017 2018 

Medici 
Cadre 

sanitare 
Medici 

Cadre 
sanitare 

Medici 
Cadre 

sanitare 
Medici 

Cadre 
sanitare 
(studii 

medii şi 
superioare)  

Medici 

Cadre 
sanitare 
(studii 

medii şi 
superioare) 

SCJU Arad 416 1.382 400 1.275 418 1.479 440 1.234 466 1.401 

 

 

1.2.5.1.2. Casa de Asigurări de Sănătate Arad11 
 

Casa de Asigurări de Sănătate (CAS) Arad este instituție publică cu personalitate juridică, cu buget 
propriu, aflată în subordinea Casei Naționale de Asigurări de Sănătate. 

CAS Arad gestionează bugetul Fondului Național Unic de Asigurări Sociale de Sănătate aprobat, cu 
respectarea prevederilor legale și a reglementărilor transmise de către Casa Națională de Asigurări 
Sociale de Sănătate, asigurând funcționarea  sistemului asigurărilor sociale de sănătate la nivel local.   

▪ Contractarea și decontarea serviciilor medicale, medicamente și dispozitive medicale 
la nivelul Municipiului Arad, în perioada 01.01 – 31.12.2018 

Serviciile medicale, medicamentele cu și fără contribuție personală și unele materiale sanitare în 
tratamentul ambulatoriu, dispozitivele medicale destinate recuperării unor deficiențe organice sau 
funcționale în ambulatoriu, precum și cele acordate în cadrul programelor naționale de sănătate se 
acordă în baza contractelor negociate și încheiate între furnizori și CAS Arad.  

                                                             
11 Sursa de date: Casa de Asigurări de Sănătate Arad 

416
400

418
440

466

2014 2015 2016 2017 2018

EVOLUȚIA NUMĂRULUI DE MEDICI

1.382

1.275

1.479

1.234

1.401

2014 2015 2016 2017 2018

EVOLUȚIA NUMĂRULUI DE CADRE SANITARE
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Pentru anul 2018, contractarea serviciilor medicale, medicamente, materiale și dispozitive medicale 
s-a realizat conform Hotărârii de Guvern nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii 
medicale și a Contractului-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale în cadrul 
sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018 – 2019 și a Ordinul comun MS/CNAS nr. 
397/836/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2018 a Contractului-
cadru și a avut ca scop încheierea contractelor cu furnizorii de servicii medicale care la data de 
30.04.2018 se aflau în relație contractuală cu CAS Arad și cu noi furnizori care au solicitat încheierea 
de noi contracte de furnizare de servicii medicale, medicamente,  materiale și dispozitive medicale. 

Pentru perioada 01.01.2018 - 30.04.2018 CAS Arad a încheiat acte adiționale la contractele de 
furnizare de servicii medicale, medicamente, materiale și dispozitive medicale încheiate în anul 2017 
și aflate în derulare corespunzător prelungirii aplicabilității până la 30.04.2018 a Hotărârii de Guvern 
nr. 161/2017 și a Normelor de aplicare pentru anul 2017, aprobate prin Ordinul comun MS/CNAS 
nr. 196/139/2017. 

1. Situația încheierii contractelor cu furnizorii de servicii medicale din Municipiul Arad, 

în perioada 01.05 – 31.12.2018:  

Nr. 

Crt. 
Tip de asistență 

Nr. contracte încheiate   

începând cu 01.07.2016  

cu furnizorii din Mun. 

Arad 

Nr. contracte în 

derulare la 31.12.2016 

cu furnizorii din Mun. 

Arad 

1.  Asistența medicală primară 94 94 

2.  
Asistența medicală prin centre de 
permanență 

0 32 

3.  
Asistența medicală în ambulatoriul de 

specialitate pentru specialități clinice 
73 74 

4.  

Asistență medicală în ambulatoriul de 

specialitate pentru specialități 

paraclinice 

23 22 

5.  Servicii medicale de medicina dentară 103 100 

6.  Servicii medicale de recuperare 7 7 

7.  Furnizori de dispozitive medicale 9 9 

8.  Servicii medicale prespitalicești 2 2 

9.  Servicii medicale spitalicești 6 6 

10.  
Furnizare de medicamente cu și fără 

contribuție personală (farmacii) 
58 58 

11.  Programe de sănătate 0 62 

12.  
Servicii de îngrijiri medicale la 

domiciliu 
6 4 

T O T A L 381 470 

2. Asistența medicală primară  

La data de 31.12.2018, se aflau în contract cu CAS Arad un număr de 94 de furnizori de servicii din 
asistența medicală primară din municipiul Arad.  

Pe parcursul anului 2018 nu s-au înregistrat modificări substanțiale  în ceea ce priveşte numărul de 
asigurați şi numărul de persoane beneficiare ale pachetului minimal de servicii înscrise pe listele 
medicilor de familie. Astfel, la data de 31.12.2018, pe listele medicilor de familie din Municipiul Arad 
erau înscriși un număr de 171.304 de pacienți din care 138.424 pacienți asigurați (beneficiari ai 
pachetului de servicii de bază) şi 32.880 pacienți neasigurați (beneficiari ai pachetului minimal de 
servicii).     
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În anul 2018, în asistența medicală primară au fost furnizate pacienților înscriși pe listele tuturor 
medicilor de familie un număr de 2.724.102 servicii, din care  1.303.376 servicii incluse în plata pe 
serviciu şi un număr de 1.420.726 servicii incluse în plata per capita. 

Având în vedere prevederile HG nr. 140/2018 pentru aprobarea Contractului-cadru privind 
condițiile acordării asistenței medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru 
anul 2018-2019 cu modificările şi completările ulterioare ale Ordinului MS/CNAS NR.397/836/2018 
privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare in anul 2018 a Contractului-cadru aprobat 
prin HG nr.140/2018, cu modificările şi completările ulterioare,  structura serviciilor medicale 
decontate de CAS Arad include următoarele tipuri de servicii:  

a. serviciile medicale curative (respectiv  consultațiile  pentru afecțiuni acute, subacute și 
acutizările unor afecțiuni cronice);   

b. consultații periodice pentru îngrijirea generală a asiguraților cu boli cronice ;  
c. consultații la domiciliul asiguraților.  

Numărul și structura pe grupe de vârstă a persoanelor beneficiare ale pachetelor de servicii rămân 
nemodificate.  

Începând cu data de 01.05.2018, conform prevederilor Ordinului MS/CNAS NR.397/836/2018, 
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2018 a Contractului-cadru privind 
condițiile acordării asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru 
anul 2018 aprobat prin H.G. 140/2018, valoarea punctului «per capita», unică pe țară este de 5,80 
lei, iar valoarea minimă garantată a unui punct pentru plata pe serviciu medical, unică pe țară de 2,80  
lei. 

Suma decontată de CAS Arad furnizorilor de servicii medicale din asistența medicală primară din 
municipiul Arad  a fost de 16.848.891,42 lei în limita bugetului alocat pentru acest tip de asistență 
medicală de 42.767.000,00 lei.   

3. Asistența medicală de specialitate din ambulatoriul de specialitate   

În asistența medicală primară la data de 31.12.2018, CAS Arad avea încheiate 32 de contracte  pentru 
asigurarea continuității asistenței medicale primare în regim de gardă prin 8 centre de permanență 
existente in municipiul Arad, organizate conform Legii nr. 263/2004 cu modificările şi completările 
ulterioare şi Normele metodologice aprobate prin Ordinul ministrului sănătății şi ministrul 
administrației şi internelor nr. 697/112/2011 cu modificările şi completările ulterioare. 

La data de 31.12.2018 își desfășurau activitatea prin cele 8 centre de permanență din municipiul 
Arad un număr de 65 de medici din care 21 medici primari si 44 medici specialiști. 

Activitatea desfăşurată în centrele de permanență se finanțează de la bugetul de stat, prin bugetul 
Ministerului Sănătății, de la capitolul 66.01 "Sănătate", titlul 51 "Transferuri între unități ale 
administrației publice", alineatul 51.01.11 "Transferuri de la bugetul de stat către bugetul Fondului 
național unic de asigurări sociale de sănătate.  

Valoarea serviciilor decontate furnizorilor de servicii medicale din asistența medicală primară  în 
regim de gardă prin centrele de permanență din municipiu, pentru perioada ian.- dec.2018, a fost de 
4.102 mii lei.  

4. Servicii medicale de recuperare 

În anul 2018, CAS Arad a încheiat 9 contracte de furnizare de servicii medicale de recuperare cu 
unitățile ambulatorii de recuperare-reabilitare din Municipiul Arad, iar la sfârșitul anului 2018 se 
aflau în contract cu CAS Arad tot un număr de 9 furnizori. 

Din bugetul alocat pentru decontarea serviciilor medicale de recuperare – reabilitare a sănătății în 
ambulatoriu pentru anul 2018 de 1.362.730,00 lei,  suma decontată furnizorilor de recuperare din 
Municipiul Arad a fost de  1.062.599,00 lei. 
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5. Asistența medicală dentară  

Având în vedere că în perioada de contractare s-au încheiat un număr de 4 contracte noi cu furnizori 
de servicii medicale în asistența medicală dentară, la finalul anului 2018 CAS Arad avea în derulare 
un număr de 100 de contracte. În aceste cabinete pe parcursul anului 2018 şi-au desfășurat 
activitatea 134 de medici dentiști.  

În baza contractelor încheiate cu CAS Arad, furnizorii de servicii de medicină dentară din municipiul 
Arad au efectuat un număr de 28.018 de servicii de profilaxie şi acte terapeutice (tratamente) pentru 
5.617 asigurați, în marea lor majoritate  copii sub 18 ani.     

Având în vedere că plata serviciilor din asistența medicală ambulatorie de specialitate pentru 
specialitatea de  medicină dentară se face prin tarif pe serviciu medical cuantificat în lei, suma 
decontată în anul 2018 de CAS Arad furnizorilor din Municipiul Arad (în funcție de tipurile de servicii 
medicale de medicina dentară şi tarifele aferente)  a fost de 2.563.495  lei.  

6. Îngrijiri la domiciliu 

În ceea ce priveşte acordarea de servicii de  îngrijiri medicale la domiciliu, la 31.12.2018 se aflau în 
contract cu CAS Arad un număr de 4 furnizori de servicii de îngrijiri medicale la domiciliu din 
Municipiul Arad. 

Pentru anul 2018, decontarea serviciilor de îngrijiri medicale la domiciliu s-a făcut la  tariful pe caz 
pentru un episod de îngrijire la domiciliu care se obține înmulțind numărul de zile de îngrijire 
corespunzător unui episod de îngrijire la domiciliu cu tariful pe o zi de îngrijire la domiciliu. 

Fiecare asigurat poate beneficia de 90 zile de îngrijiri/în ultimele 11 luni în mai multe etape 
(episoade de îngrijire). 

Un episod de îngrijire este de maxim 15 zile de îngrijiri, respectiv maximum 30 de zile pentru 
situațiile justificate medical de către medicul care face recomandarea. 

Tariful pe caz pentru un episod de îngrijire medicală la domiciliu se obține înmulțind numărul de zile 
de îngrijire corespunzător unui episod de îngrijire cu tariful pe o zi de îngrijire. Tariful maximal pe o 
zi de îngrijiri medicale la domiciliu este de 60 lei (pentru mediul urban), respectiv 75 de lei (pentru 
mediul rural – peste 15 km în afara localității unde se află sediul lucrativ/punctul de lucru autorizat, 
evaluat al furnizorului) pentru îngrijirile acordate asiguraților cu status de performanță ECOG 4 și 
tariful maximal pentru o zi de îngrijire acordat asiguraților cu status de performanță ECOG 3 este de  
55 lei (pentru mediul urban), respectiv 70 de lei (pentru mediul rural – peste 15 km in afara localității 
unde se află sediul lucrativ/punctul de lucru autorizat, evaluat al furnizorului).  

În anul 2018, furnizorii din Municipiul Arad au furnizat unui număr de 847 de asigurați (CNP 
unic/an) 58.381 de servicii de îngrijiri medicale la domiciliu în  1.313 de episoade de îngrijiri 
medicale la domiciliu  în valoare de 741.898,75 lei, sumă decontată furnizorilor din Municipiul Arad  
în limita bugetului aprobat pentru anul 2018 de 883.000 lei.  

7. Servicii medicale  paraclinice - radiologie și imagistică medicală  

La 31.12.2018, CAS Arad avea în derulare un număr de 22 contracte cu furnizori de servicii medicale 
paraclinice - laboratoare de analize medicale, radiologie și imagistică medicală din Municipiul Arad, 
din care: 

 16  laboratoare de analize medicale; 
   1  laborator pentru examinări de histopatologie; 
   3  furnizori de investigații radiologice și de imagistică medicală ; 
   2 furnizor de investigații de analize medicale cât și radiologie și imagistică medicală. 

În perioada 01.01.2018 – 31.12.2018, asigurații Municipiului Arad au beneficiat de un număr de 
aproximativ 971.530 investigații paraclinice, pentru care CAS Arad a decontat către furnizori suma 
de 13.131.093,00 lei. 
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TIP DE INVESTIGAȚIE NR. DE INVESTIG. SUMA DECONTATĂ - lei- 

Analize de laborator 942.011 9.235.390 

Examinări radiologice/înaltă performanță 29.519 3.895.703 

T O T A L 971.530 13.131.093 

În funcție de tipul de investigații – analize medicale, respectiv investigații de radiologie și imagistică 
medicală, ponderea cea mai mare o reprezintă analizele medicale de laborator. 

În funcție de sumele decontate de CAS Arad pentru investigațiile paraclinice, ponderea o reprezintă 
tot analizele medicale de laborator.   

8. Dispozitive medicale destinate recuperării deficiențelor organice și fiziologice.    

La 31.12.2018, CAS Arad derula în beneficiul asiguraților săi un număr de 6 contracte cu furnizori de 
dispozitive medicale pe raza Municipiului Arad, restul până la 68 de contracte fiind încheiate cu 
furnizori care nu au sediu social/puncte de lucru pe raza Municipiului Arad. 

În perioada 01.01.2018 - 31.12.2018, din bugetul total destinat acestui tip de asistență medicală, CAS 
Arad a decontat suma de aproximativ 2.750,00 mii lei pentru asigurații municipiului, sumă care a 
acoperit nevoia de dispozitive medicale pentru un număr de circa 1.950 beneficiari.   

În baza solicitărilor asiguraților și având în vedere criteriile de prioritate, cât și cele de soluționare a 
listelor de prioritate întocmite, au fost aprobate următoarele tipuri de dispozitive medicale:  

✓ echipamente pentru oxigenoterapie – 14,60%,  
✓ dispozitive pentru protezare stomii – 21,30%,  
✓ dispozitive incontinență urinară – 19,50%,  
✓ proteze pentru membrul inferior – 15,50%, 
✓ proteze pentru membrul superior – 1,50%, 
✓ proteza de sân – 5,10%,  
✓ orteze – 8,50%,  
✓ dispozitive pentru protezare ORL – 10,00%,  
✓ dispozitive de mers – 2,50%,  
✓ încălțăminte ortopedică – 1,50%. 

Din total dispozitive aprobate pentru asigurații din Municipiul Arad, 18% reprezintă ponderea 
dispozitivelor aprobate pentru copii sub 18 ani în valoare de 495,00 mii lei.  

Bugetul alocat în anul 2018 pentru dispozitive medicale  a fost de 4.885,00 mii lei 

9. Servicii medicale farmaceutice  

La data de 31.12.2018,  în Municipiul Arad își desfășoară activitatea în relație contractuală cu CAS 
Arad un număr de  58 de furnizori de servicii farmaceutice.  

La data de 31.12.2018, consumul de medicamente eliberate de farmaciile din Municipiul Arad a fost 
în valoare totală de 90.382.782,65 lei, din care 46.318.028,01 lei pentru medicamente cu și fără 
contribuție personala şi 44.064.754,64 lei pentru medicamente si materiale sanitare utilizate în 
programele naționale de sănătate.  

Situația centralizatoare a consumului de medicamente cu și fără contribuție personala, a 
medicamentelor utilizate în programele naționale de sănătate pe anul 2018, este prezentată în 
tabelul următor: 
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- mii lei -  

Perioada 
2018 

Gratuite + 
comp,  

Programe 
sănătate 

Din care : 

Diabet Teste 
Oncologie + 

Oncologie-CV 
Boli rare 

Post   
transplant 

Total 90.382.782,65 44.064.754,64 25.949.931,35 1.813.171,20 14.953.903,57 852.740,78 495.007,74 

10. Servicii medicale în unități sanitare cu paturi  

În anul 2018, în Municipiul Arad au funcționat 3 unități sanitare cu paturi (Spitalul Clinic Județean de 
Urgență, Centrul Medical Laser System, SC Genesys Medical Clinic SRL şi 3 unități sanitare pentru 
spitalizare de zi (Affidea România, SC Infomedica SRL şi SC Optica Cristi SRL). 

Din punct de vedere al modului de acoperire al specialităților medicale, cele 6 spitale din Municipiul 
Arad acoperă 90% din specialitățile prevăzute în nomenclatorul spitalelor şi peste 85% din numărul 
de bolnavi.  

Situația serviciilor medicale spitalicești realizate în perioada 01.01.2018 – 31.12.2018, este 
prezentată în tabelul următor: 

UNITATEA SANITARĂ DRG Cronici Spit. zi TOTAL (lei) 

Spitalul Clinic Județean de Urgență Arad 93.684.571 11.041.467 6.542.215 111.268.253 

Centrul Medical Laser System - 8.434.346 1.067.014 9.501.360 

SC Genesys Medical Clinic SRL 3.877.621 - 536.558 4.414.179 

Affidea Romania - - 474.308 474.308 

SC Infomedica SRL - - 623.262 623.262 

SC Optica Cristi SRL - - 405.300 405.300 

T O T A L 97.562.192 19.475.813 9.648.657 126.686.662 

Pentru cele 6 unități sanitare cu paturi din Municipiul Arad, situația decontării serviciilor medicale 
spitalicești realizate în perioada 01.01.2018 – 31.12.2018, este prezentată în tabelul următor:    

UNITATEA SANITARĂ DRG Cronici Spitalizare de zi TOTAL (lei) 

Spitalul Clinic Județean de Urgență Arad 90.278.931 10.967.274 6.290.228 107.536.433 

Centrul Medical Laser System Arad - 7.540.262 1.049.298 8.589.560 

SC Genesys Medical Clinic SRL 3.809.648 - 527.658 4.337.306 

Affidea Romania - - 474.002 474.002 

SC Infomedica SRL - - 622.193 622.193 

SC Optica Cristi SRL - - 405.300 405.300 

T O T A L 94.088.579 18.507.536 9.368.679 121.964.794 

11. Asistența medicală de urgență și transport sanitar   

În anul 2018, CAS Arad a încheiat 2 contracte  cu SC TURCIN SRL şi  SC AMBULANŢA ARAD VEST SRL  
pentru furnizarea de servicii medicale de urgență şi transport sanitar. 

Valoarea serviciilor medicale de urgență şi transport sanitar contractate pentru anul 2018 a fost de  
390.461,00  lei, decontarea acestora realizându-se în procent de 100%. 
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12. Programe naționale de sănătate  

Programele naționale de sănătate curative, reprezintă un ansamblu de acțiuni multianuale şi au drept 
scop asigurarea tratamentului specific în cazul bolilor cu impact major asupra sănătății publice. 

Programele naționale de sănătate curative sunt finanțate de la bugetul Fondului național unic de 
asigurări sociale de sănătate precum si din alte surse, inclusiv din donații și sponsorizări, sumele 
alocate PNS fiind aprobate anual prin legea bugetului de stat, potrivit prevederilor Legii nr. 500/2002 
privind finanțele publice, cu modificările şi completările ulterioare. 

Având in vedere ca majoritatea furnizorilor care acordă/asigură medicamente, materiale sanitare, 
respectiv servicii medicale bolnavilor incluși în programele naționale de sănătate curative, își are 
sediul în municipiu, însă deservește populația bolnavă indiferent de mediul din care ea provine 
(urban/rural), nu se poate face o departajare exact intre mediul urban/rural, pentru efectuarea unei 
situații statistice cu referire strict la municipiu. Un număr de aproximativ 41 furnizori de 
medicamente (farmacii) au sediul în județ, însă, chiar şi așa, ele asigură medicamente/materiale 
sanitare atât bolnavilor din județ cât şi celor din municipiu, la fel cum furnizorii din municipiu asigură 
nevoile de medicamente/materiale sanitare şi bolnavilor din județ. 

Finanțarea anului 2018 a fost de 72.829,65 mii lei, sumă care a fost utilizată în proporție de 99,57% 
pentru beneficiarii programelor naționale de sănătate curative care se derulează prin furnizori 
publici (Spitalul Clinic Județean de Urgență Arad) şi privaţi (farmacii cu circuit deschis pentru 
asigurarea cu medicamente şi materiale sanitare specifice, respectiv SC AVITUM SRL pentru 
acordarea serviciilor de dializă bolnavilor cu IRC incluși în programul național de supleere a funcției 
renale). Dacă pentru celelalte domenii de asistență sanitară, în cele mai multe din cazuri fondurile 
sunt insuficiente pentru a asigura nevoile de servicii medicale/medicamente/materiale 
sanitare/dispozitive medicale, situația este total diferită în cazul programelor naționale de sănătate.. 

La nivelul anului 2018, finanțarea, respectiv utilizarea fondurilor alocate se prezintă astfel: 

                                                                                                                                                                                     - lei - 

DOMENIU ALOCARE UTILIZARE 

Medicamente pentru boli cronice cu risc crescut care se acordă în cadrul PNS 
curative, din care: 

53.811.560 53.640.727 

 SCJU Arad 8.261.053 8.256.306 

 farmacii cu circuit deschis 45.550.507 45.384.421 

 contracte cost-volum 4.499.540 4.479.131 

Materiale sanitare specifice care se asigură în cadrul PNS, din care: 3.058.680 3.033.566 

 SCJU Arad 1.835.310 1.832.152 

 farmacii  1.223.370 1.201.414 

Dozare hemoglobină glicozilată pentru bolnavii diabetici 14.160 14.160 

Servicii de hemodializă pentru bolnavii cu IRC 15.945.250 15.825.904 

TOTAL 72.829.650 72.514.357 

▪ CARDURI EUROPENE ELIBERATE 

În anul 2018 au fost emise de către CAS Arad un număr de 12.738 de carduri europene de asigurări 
sociale de sănătate eliberate, 391 certificate provizorii de înlocuire a cardului european, 1210 de 
formulare europene emise şi au fost primite un număr de 4.559 de formulare europene.  

▪ SITUAȚIE BOLI PE MUNICIPIU  

Cele mai frecvente afecțiuni pentru care pacienții s-au prezentat la medicii din municipiul Arad în 
anul 2018 au fost: Boli ale aparatului circulator, Boli ale aparatului respirator, Boli ale aparatului 
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digestiv, Neoplazii, Boli ale sistemului nervos, Boli ale aparatului genito-urinar, Boli 
infectocontagioase, Boli endocrine, de nutriție şi metabolism. 

▪ STAREA DE SĂNĂTATE / RISC DE BOALĂ   

Starea de sănătate a populației este un element esențial pentru o buna calitate a vieții, atât la nivel 
individual, cat si global. Astfel, pentru identificarea si prevenirea bolilor cu risc major asupra stării 
de sănătate a populației au fost acordate, de către furnizori, servicii medicale preventive si 
profilactice din pachetul de baza la care au dreptul asigurații, servicii medicale privind evaluarea 
riscului la adultul asimptomatic, precum și servicii de management de caz ce cuprind evaluarea 
inițiala a cazurilor noi de HTA, dislipidemie, diabet zaharat, astm bronșic, BPOC, boala cronica de 
rinichi. În urma analizării datelor colectate din efectuarea acestor servicii, s-a constatat, în rândul 
populației, datorita factorilor inter relaționați, precum: moștenirea genetică, poziția socială, opțiunile 
în ceea ce priveşte stilul de viață, comportamentele, atitudinile şi valorile adoptate cu privire la starea 
de sănătate, un risc crescut de a dezvolta boli cardiovasculare, boli digestive, diabet zaharat, 
obezitate, boli respiratorii, neoplazii, boli cerebrovasculare, osteoporoza, boli renale.      

▪ NUMĂR DE ASIGURAȚI 

La data de 31.12.2018, pe listele medicilor de familie din Municipiul Arad erau înscriși un număr de 
171.304 de pacienți, din care 138.424 pacienți asigurați (beneficiari ai pachetului de servicii de bază) 
şi 32.880 pacienți neasigurați (beneficiari ai pachetului minimal de servicii).     

▪ CONCLUZII 

Activitatea specifică desfăşurată de CAS Arad în ceea ce priveşte asigurarea accesului la servicii 
medicale, medicamente şi dispozitive medicale pentru pacienții de pe raza municipiului Arad, şi nu 
numai, se integrează în mod firesc în spectrul mai larg al activităților desfășurate de celelalte instituții 
locale cu rol în asigurarea unui serviciu public de calitate pentru cetățeni. 

Din această perspectivă, ca parteneri al aceluiași angrenaj social, susținem importanta stabilirii şi 
cultivării unor relații de bună şi eficientă colaborare inter-instituțională atât cu instituțiile 
administraţiei centrale, cât şi cu cele de la nivel local, dintre care amintim în mod special Primăria 
Municipiului Arad şi Prefectura Județului Arad, instituții care ne sprijină constant în eforturile 
noastre de a desfășura o activitate benefică în interesul asiguraților. 

1.2.5.2. Medicina veterinară12 

 Cabinete medicale veterinare: 19 

 Medici veterinari: 19 

 Tehnicieni veterinari: 8 

 Clinici medicale veterinare: 3 

 Farmacii veterinare: 12 

 Nr. pet shop-uri: 20 

 Nr. depozite hrană animale de companie: 1 

 Nr. magazine furaje pentru animale: 10 

 Nr. pensiuni, frizerii pentru animale: 6 

                                                             
12 Sursa de date: Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Animalelor Arad 
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1.2.6. Educația 

1.2.6.1. Învățământul preuniversitar din Municipiul Arad   

 Unități școlare pe forme de învățământ de stat și privat din 
Municipiul Arad pe anul 2018 

➢ Învățământ preșcolar - 10 unități cu personalitate juridică și 28 de structuri și 6 unități de 
învățământ private 

➢ Învățământ primar – 1 unitate învățământ privat 

➢ Învățământ gimnazial - 10 școli gimnaziale (unități  cu personalitate juridică) 

➢ Învățământ liceal - 20 licee și colegii (unități  cu personalitate juridică) și 1 unitate învățământ 
privat 

➢ Învățământ profesional - 2 unități învățământ privat 

➢ Învățământ postliceal - 1 unitate cu personalitate juridică (învățământ de stat) și 2 unități 
învățământ privat 

➢ Învățământ special - 2 unități cu personalitate juridică, 1 unitate conexă și 1 unitate învățământ 
privat 

➢ Învățământ cu predare în limba minorităților: 

- limba maghiară: 5 grădinițe, 2 școli gimnaziale, 2 licee 
- limba germană: 5 grădinițe, 2 școli gimnaziale, 1 liceu 

 Numărul de elevi și procentul de promovabilitate la sfârșitul semestrului I al anului 
școlar 2018-2019, din unitățile școlare de stat și privat din Municipiul Arad: 

Nivel de învățământ Nr. de elevi Promovabilitate 

preșcolar de stat 3.981 - 

preșcolar particular 443 - 

primar de stat 7.383 98,44% 

primar particular 30 100% 

gimnazial de stat 5.583 88,51% 

liceal de stat 7.746 87,78% 

liceal particular 15 95,27 

profesional de stat 527 85% 

profesional particular 363 95,62% 

postliceal de stat (buget + 
taxă) 

995 Semestrul I se încheie la unele 
specializări, în luna martie 

postliceal particular 408 

înv. special de stat 503 98% 

înv. special particular 71 100% 

Total 23.624  
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 Din totalul unităților școlare ale Municipiului Arad, învățământul în limbile 
minorităților se desfășoară astfel: 

Nr. 
crt. 

Limba 
Grădinițe Școli Licee Șc. prof. 

Total 
Nr. 

copii 
Total 

Nr. elevi 
Total 

Nr. 
elevi 

Total 
Nr. 

elevi Primar Gimn. 

1 
Limba 

maghiară 
5 140 2 213 155 2 249 - 23 

2 
Limba 

germană 
5 147 2 504 176 1 110 - - 

 Numărul posturi didactice de predare din Municipiul Arad, an școlar 2017-2018, pe 
niveluri de învățământ: 

Forme de învățământ 
Învățământ de 

stat 
Învățământ 

privat 

Preșcolar 292,00 40,00 

Primar 395,11 3,82 

Gimnazial 446,92 - 

Liceal 583,23 11,38 

Profesional 47,48 44,06 

Postliceal 63,39 34,59 

Învățământ special 295,05 27,00 

TOTAL 2.123,18 160,85 
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 Proiecte în învățământ și realizări majore 

 Titlu proiect Beneficiar 
Obiectivul 
proiectului 

Perioada Buget Școli implicate 

POCU 
Axa prioritară 6 

Prioritatea de investiții 
10i 

Programul ”Școală 
pentru toți” 

Educație de 
calitate pentru toți 

ID106250 

Inspectoratul 
Școlar  

Județean Arad 

Creșterea calității serviciilor 
educaționale în școlile arădene 

prin îmbunătățirea competențelor 
actorilor implicați în activități 

educaționale și prin valorificarea 
valențelor formative ale procesului 

de mentorat asupra trinomului 
educațional în vederea reducerii și 
prevenirii abandonului școlar 

timpuriu și promovarea accesului 
egal la educație. 

19.04.2018-
18.01.2021 

 

6.366.493,40   lei 
din care buget ISJ 
2.977.973,10 lei 

Școala Gimnazială ”Patrichie 
Popescu” Bata 

Școala Gimnazială Birchiș 
Școala Gimnazială Fântânele 

Școala Gimnazială „Simony Imre” 
Satu Nou 

Școala Gimnazială Mișca 
structura Vânători 

Școala Gimnazială „Ilarion Felea” 
Arad 

Școala Gimnazială nr 2 Curtici 
Școala Gimnazială nr 2 Sântana 

Școala Gimnazială Fiscut 
Școala Gimnazială ”Mihai Veliciu” 

Șepreuș 

POCU 
Axa prioritară 6 

Prioritatea de investiții 
10i 

Programul 
”Școală pentru toți” 

Măsuri integrate d
e îmbunătățire a ac
cesului la educație 
al copiilor din scoli

 defavorizate 
ID 106615 

Asociația 
„Telefonul 
copilului” 

Asigurarea accesului la o educație  
de calitate a 388 de copii arondați 
unui număr de 4 școli defavorizate 

din Județul Arad. 

18.05.2018-
19.02.2021 

 

4.774.678,76 lei 
Din care buget ISJ 
1.318.798,90 lei 

Școala Gimnazială Adea 
Școala Gimnazială Țipar 

Liceul Tehnologic „Francisc 
Neuman” Arad 

Școala Gimnazială „Gheorghe 
Popovici” Apateu 

POCU 
Axa prioritară 6 

Prioritatea de investiții 
10i 

Programul ”Profesori 
motivați în școli 

defavorizate 

Proacțiune pentru 
o comunitate 
educațională 

multiprofesională - 
ProActiv” 

ID 106247 

Casa Corpului 
Didactic 

„Alexandru 
Gavra” Arad 

Dezvoltarea, aplicarea si 
multiplicarea unui program 

complex de dezvoltare 
profesionala in scopul prevenirii 
riscului de părăsire timpurie a 

scolii la nivel județean. 

18.04.2018-
19.05.2020 

5.784.800,21 lei 
Din care buget ISJ 
1.242.091,90 lei 

Școala Gimnazială „Adam 
Nicolae” Arad - Grădinița 

Liceul Special „Sfânta Maria” 
Arad 
CSEI 

Liceul Tehnologic „Sava 
Brancovici” Ineu 

Școala Gimnazială nr. 2 Pecica 
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În cadrul Proiectului privind Învățământul Secundar (ROSE) de a cărui implementare este responsabil Ministerul Educației Naționale și Cercetării 
Științifice (MENCS), prin Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanțare Externă (UMPFE), următoarele unități școlare au solicitat și primit  finanțare 
pentru implementarea proiectelor depuse, urmând a se implementa până în anul 2021: 

Nr. 
crt. 

Unitate școlară Titlu proiect Obiectivul proiectului 

1  COLEGIUL “CSIKY GERGELY” 
Fii BAC: Bun, 
Ambițios, 

Competent! 

Dezvoltarea unui cadru educațional de sprijin în scopul creșterii ratei de promovare a elevilor 
în cadrul examenului de bacalaureat. 

2  
COLEGIUL TEHNIC  „AUREL 

VLAICU” 
Pași spre un viitor 

de succes 
Dezvoltarea abilităților și competențelor elevilor în vederea realizării unei vieți de calitate, 

integrării cu succes a acestora pe piața muncii sau continuarea studiilor. 

3  
LICEUL CU PROGRAM SPORTIV 

ARAD 
Bacalaureatul – o 
poveste de succes 

Îmbunătățirea calităților serviciilor educaționale la nivelul Liceului cu Program Sportiv Arad 
în vederea creșterii promovabilității anuale și la examenele de sfârșit de ciclu de către elevii 

școlii. 

4  
LICEUL NAȚIONAL DE 

INFORMATICĂ 

Pas cu pas, 
împreună pe 

drumul spre succes 

Extinderea oportunităților de învățare și îmbunătățirea calității procesului educațional din 
Liceul Național de Informatică, în vederea optimizării rezultatelor școlare și creșterii ratei de 

promovabilitate la examenul de Bacalaureat 

5  
LICEUL SPECIAL „SFÂNTA MARIA 

”ARAD 

Pro-BAC – 
Pregătirea elevilor 
pentru bacalaureat 

și cariera 
profesională 

Dezvoltarea competențelor cognitive, relaționale și de autodeterminare ale elevilor din ciclul 
liceal pentru creșterea ratei de participare și promovare la examenul de bacalaureat și pentru 

reducerea abandonului școlar. 

6  
LICEUL TEHNOLOGIC DE 

ELECTRONICĂ ȘI AUTOMATIZĂRI 
”CAIUS IACOB” ARAD 

O șansă pentru 
viitor 

Dezvoltarea cunoștințelor teoretice și a inteligenței emoționale a elevilor din clasele IX-XII  în 
vederea reducerii abandonului școlar și a pregătirii pentru examenul de bacalaureat. 

7  
COLEGIUL TEHNOLOGIC DE 

INDUSTRIE ALIMENTARA ARAD 
Bacalaureatul- 
fereastră 

Dezvoltarea cunoștințelor teoretice, a abilităților practice, de viață și a abilităților 
profesionale, prin implementarea unui/unor programe educaționale de sprijin și 
extracurriculare, în vederea creșterii rezultatelor la examenului de bacalaureat. 

8  
LICEUL TEHNOLOGIC DE 

TRANSPORTURI AUTO "HENRI 
COANDA" ARAD 

Pași spre succes! 

Ameliorarea calității actului de învățământ la Liceul Tehnologic de Transporturi Auto Henri 
Coandă, în perioada 2017-2021, în vederea diminuării abandonului școlar, reducerii 

absenteismului, creșterii motivației pentru studio și creșterii promovabilității la examenul de 
bacalaureat. 

9  
COLEGIUL TEHNIC DE 

CONSTRUCTII SI PROTECTIA 
MEDIULUI ARAD 

Vreau, Pot,  
Reușesc! 

Îmbunătățirea competențelor cognitive și non-cognitive ale elevilor din ciclul liceal în scopul 
promovării examenului de bacalaureat și al tranziției spre învățământul terțiar și spre piața 

muncii. 
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Nr. 
crt. 

Unitate școlară Titlu proiect Obiectivul proiectului 

10  
LICEUL DE ARTE "SABIN DRAGOI" 

ARAD 

Elemente 
motivaționale  de 
sprijin în creșterea 
performanțelor 

școlare 

Creșterea gradului de promovabilitate a examenului de bacalaureat – prin eficientizarea 
actului educațional si îmbunătățirea performanțelor școlare la disciplinele examenului de 

bacalaureat. 

11  COLEGIUL ECONOMIC ARAD 
Să știi mai multe, să 

ai un viitor mai 
bun” 

Îmbunătățirea ofertei de activități și programe educaționale adecvate nevoilor de educație și 
formare a elevilor din ciclul liceal în vederea creșterii promovabilității anuale și la examenul  

de bacalaureat de către elevii Colegiului Economic Arad. 

12  
LICEUL TEOLOGIC PENTICOSTAL 

ARAD 

Pas cu Pas spre o 
carieră profesională 

de succes 

Acordarea de șanse egale elevilor cuprinși în grupul țintă prin valorizarea și valorificarea 
potențialului intelectual al acestora, în vederea dobândirii și dezvoltării de competențe 
cognitive și non cognitive pentru învățare pe tot parcursul vieții, o bună tranziție spre 

învățământul terțiar și inserție pe piața muncii. 
 

13  
LICEUL TEORETIC "ADAM 

MULLER GUTTENBRUNN" ARAD 
Educație - Șanse – 
Competențe (ESC) 

Îmbunătățirea calității serviciilor educaționale în vederea creșterii ratei de promovare la 
examenul de bacalaureat și a creșterii gradului de atractivitate a învățării pentru elevii din 

liceul nostru. 

14  
LICEUL TEHNOLOGIC "FRANCISC 

NEUMAN" ARAD 

Succes prin 
Educație și Formare 

Profesională 

Dezvoltarea unui mediu educațional incluziv care motivează achiziția competențelor necesare 
pentru tranziția spre alt nivel de școlarizare și spre piața muncii”. 
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 Proiecte pentru formarea cadrelor didactice 

- Programul Orizont 2020 Acțiunea cercetare și inovare ”Demonstration of a scalable and cost-
effective cloud-based digital learning infrastructure through the Certification of digital 
competences in primary and secondary schools”- coordonator EXUS UK - 6 cadre didactice de la 
Colegiul Național „Preparandia Dimitrie Țichindeal” Arad, Școala Gimnazială „Regina Maria” 
Arad, Colegiul Național „Vasile Goldiș” Arad, Inspectoratul Școlar Județean Arad; 

- Proiect Erasmus+ ”New Angles of good Practices on Inclusion for all Students”, 2016-1-LV01-
KA219-022646_4, implementat de Liceul Tehnologic ”Francisc Neuman” Arad - 10 cadre 
didactice; 

- Proiect Erasmus+ „Better classes; Better students”, 2017-1-RO01-KA101- 036297, implementat 
de Colegiul Tehnologic de Industrie Alimentară Arad - 18 cadre didactice. 

 Programe și activități educative 

➢ Proiecte și programe educative: 

- Spectacol omagial „Mihai Eminescu” în cadrul proiectului CU GÂNDIRI ȘI CU IMAGINI avizat IȘJ, 

„A fost odată ca-n povești”- proiect educativ-comemorare Eminescu - șezătoare literară, 

concurs de cultură generală; 
- „Alege, este dreptul tău!” proiect educativ și concurs național finanțat M.E.N. – aplicarea de 

chestionare despre alimentația sănătoasă, statistici, dezbateri; 

- ,,Mai aproape de Eminescu” Concurs regional înscris în C.A.E.R. 2018; 

- „Uniți în cuget și-n simțiri” - proiect educativ, avizat I.Ș.J. Arad; 

- ZIUA INTERNAȚIONALĂ PENTRU NONVIOLENȚĂ ÎN ȘCOALĂ - proiect educativ – dezbateri, 

afișe, vizionarea de filme educative; 

- ,,STRADA, UN PERICOL?” proiect educativ - săptămâna educației rutiere/ dezbateri, acțiuni de 

circulație rutieră concrete, 26-28 februarie 2018; 

- „Arad Alb-Negru” Expoziție de fotografie – ianuarie – martie 2018 (prof. Stana-Rață Adrian); 

- „Locuri unde s-a scris istoria” - Proiect Național AFN alături de Complexul Muzeal Arad; 

- „Fiecare copil are nevoie de un campion” - proiect educativ  înscris în CAEJ 2018; 

- „Interculturalitate în spațiul mioritic” - proiect educativ înscris în CAER 2018; 

- Încheiere proiect E-Twinning „UNUTULAN OYUNLAR-FORGOTTEN GAMES” - țară 

coordonatoare Turcia; 

- „Mărțișorul, vestitorul primăverii” - Concurs regional înscris în C.A.E.R. 2018; 

- „Aventură în lumea apelor” - prezentarea unui documentar despre lumea subacvatică; - 

realizarea unor lucrări artistico-plastice care să ilustreze frumusețea și importanța Oceanului 

pentru planeta - organizarea unei expoziții cu lucrările realizate; 

- „Je parle français” - Concurs județean inclus în C.A.E.J. 2018; 

- ,,DIN SUFLET DE COPIL!” - Proiect educativ - Activități de voluntariat; 

- ,,Protejați pădurea, protejați pământul!” – proiect educativ cuprinzând: parada costumelor 

eco, expoziție de desene, concurs, prezentări în PowerPoint; 

- Festivalul „Țara mea de poveste” – ateliere despre arta povestirii - spectacol concurs – 

povestitori – ateliere despre arta teatrală - spectacol concurs – scenete –dramatizări din povești 

românești; 

- Concurs Regional in cadrul Simpozionului International ”Cercetam, analizam, 

experimentam, aplicam si comunicam” - I.Ș.J. Arad; 

- Împreună - concurs național antidrog, aprobat in CAEN 2018, FINANȚAT; 

- Simpozion-Concurs Național „Plurilingvism și Multiculturalitate în secolul XXI”;  

- Elemente de cultură și civilizație în Țara Hălmagiului; 

- Activitate în cadrul proiectului „Patrula de reciclare”; 
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- Pod între culturi - activități interactive și de învățare experimentală împreună cu 20 de elevi de 

la o școală din localitatea Forserum din Suedia; 

- ,,Dezastre naturale-cutremurele”- proiect educativ pe tema situațiilor de urgență in colaborare 

cu I.S.U. Arad; 

- Festivalul Cultural-Patriotic "Țara Crăișorului", 18-19 mai 2018; 

- Concurs Național „Cu viața mea apăr viața” înscris în C.A.E.N. 2018; 

- „Uniți în simțire”-program educativ -20 mai, eveniment în colaborare cu Asociația Pentru Mai 

Multa Umanitate; 

- Concurs Național „Sanitarii pricepuți” înscris în C.A.E.N. 2018; 

- Concurs Național „Prietenii pompierilor” înscris în C.A.E.N. 2018; 

- PROIECTUL ”VITA WEEK 2018” Laptele - izvor de sănătate; 

- Activitate în cadrul Programului de Prevenire a Delincvenței Juvenile și Victimizării 

Minorilor - Lansare de Carte: Bandele de Stradă;  

- CONCURSUL DE LITERATURĂ ȘI RECITARE „TÓTH ÁRPÁD”; 
- Tur ghidat al Aradului - activitate în parteneriat cu Complexul Muzeal Arad; 

- Concurs pe tema „CSI BIT – CONCURS DE TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI PENTRU ELEVII 

CLASELOR GIMNAZIALE; 

- Arta și tehnologia informației în lumea tineretului de astăzi – proiect  de tineret,  învățământ 

și recreative în parteneriat cu Consiliul Local al Municipiului  Arad și Centrul Municipal de Cultură  

Arad; 

- 1 Decembrie, ziua naționala a României. 100 de ani. Arad Cetate a Marii Uniri - proiect 

educativ; 

- „Și eu sunt om, ca și tine!” proiect educativ - marcarea Zilei Internaționale a persoanelor cu 
dizabilități. 

➢ Activități educative: 

- Prelucrarea la clasă, împreună cu elevii, a  unor materiale furnizate de Poliția Rutieră; 
- Campanii de promovare a sănătății prin distribuire de materiale informative; 
- Acțiuni caritabile organizate în cadrul programului SNAC; 
- Metode de disciplinare nonviolente;  
- Prevenirea comportamentelor agresive de tip bullyng clase; 
- Delicvența juvenilă în școli - factor perturbator al educației - Prezentarea noțiunii de trafic de 

persoane; 
- Activități de educație juridică - activitate derulată în cadrul Protocolului de colaborare privind 

educația juridică în unitățile de învățământ preuniversitar; 
- Activități educative marcând 23 APRILIE 2018 Ziua Internațională a Limbii Engleze; 
- Activități educative marcând 24 APRILIE 2018 Ziua Apei; 
- Activități educative marcând 23-27 APRILIE 2018 Săptămâna Educației Globale; 
- Activitate cu tema: Elevul consumator vulnerabil (prezentare și dezbatere pe baza materialelor 

diseminate de ANPC); 
- Participare cu elevii la întâlnirea corurilor maghiare din Arad; 
- „Paștele, la români” - semnificația sărbătorii; expoziție; 
- „Sănătatea Pământului, sănătatea noastră” - activități educative ecologice; 
- Omagiu dascălului meu! – 5 iunie - Ziua Învățătorului – activități cultural artistice. 

 Forme de învățământ alternativ și particular 

În Municipiul Arad sunt unități de învățământ care folosesc în procesul instructiv alternativa 
educațională Step by Step pentru nivel preșcolar și primar, astfel: 

▪ Grădinița „Elefănțelul Alfa” Arad cuprinde 8 grupe – învățământ preșcolar; 

▪ Școala Gimnazială „Aron Cotruș” Arad - 10 clase - învățământ primar;  
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▪ Școala Gimnazială „Caius Iacob” Arad - 5 clase - învățământ primar; 

▪ Școala Gimnazială „Iosif Moldovan” Arad - 5 clase - învățământ primar; 

Învățământul particular din Municipiul Arad: 

Denumirea unității de 
învățământ cu personalitate 

juridică 

Total Preșcolar Primar Gimnazial Liceal 
SAM + 
stag. 

M + 
post. 
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Grădinița „Gosen” Arad 4 100 4 100 - - - - - - - - - - 

Grădinița cu Program 
Prelungit „Bambi” Arad 

4 58 4 58 - - - - - - - - - - 

Grădinița cu Program 
Prelungit „Little Star” Arad 

8 122 8 122 - - - - - - - - - - 

Grădinița  „Licurici” Arad 3 53 3 53 - - - - - - - - - - 

Grădinița cu Program 
Prelungit „Toys Story” Arad 

4 59 4 59 - - - - - - - - - - 

Grădinița „Maryy Poppins 
Kindergarten” Arad 

3 30 3 30 - - - - - - - - - - 

Școala Primară „Sfântul 
Ierarh Nicolae” Arad 

3 29 - - 3 29 - - - - - - - - 

Școala Specială „Rază De 
Soare” Arad 

13 70 1 4 4 17 8 49 - - - - - - 

Colegiul Particular „Vasile 
Goldiș” Arad 

20 339 - - - - - - 11 168 - - 9 171 

Liceul Tehnologic Ucecom 
„Spiru Haret” Arad 

12 219 - - - - - - - - 12 219 - - 

Școala Postliceală „Feg” Arad 3 92 - - - - - - - - - - 3 92 

Școala Postliceală „Theos 
Speranța” Arad 

6 130 - - - - - - - - - - 6 130 

Școala Profesională „Astra” 
Arad 

10 161 - - - - - - - - 9 146 1 15 

Total 93 1.462 27 426 7 46 8 49 11 168 21 365 19 408 

 Examene naționale 

Date statistice pentru examenul de Evaluare Națională 2018, a elevilor din clasa a VIII-a: 

Procent 
promovabilitate 

Înscriși 
Candidați cu 

media peste 5 
Prezenți Neprezentați Eliminați 

82,53% 1.118 865 1.048 70 0 

 

Note 1-1,99 2-2,99 3-3,99 4-4,99 5-5,99 6-6,99 7-7,99 8-8,99 9-9,99 10 

Nr. elevi 12 23 55 93 144 199 213 199 107 3 
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Rezultatele obținute la examenul de bacalaureat se prezintă astfel: 

➢ Sesiunea iunie - iulie 2018 
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1.2.6.2. Învățământul superior din Municipiul Arad 

1.2.6.2.1. Universitatea ,,Aurel Vlaicu’’ 

 Oferta academică, respectiv facultățile şi specializările pentru anul 

universitar 2017-2018: 

➢ STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ: 

Facultatea Domeniul de licență Specializarea 
Nr. 

credite 

Facultatea de Științe Exacte 
Complex Universitar M 

Informatică 
Informatică 180 

Informatică aplicata (lb. engl.) 180 
Matematică Matematică informatică 180 

Facultatea de Inginerie 
Complex Universitar M 

Inginerie industrială 

Tehnologia construcțiilor de 
maşini 

240 

Tehnologia şi designul produselor 
textile 

240 

Ingineria sudării 240 
Tehnologia tricotajelor şi 

confecțiilor 
240 

Ingineria autovehiculelor Autovehicule rutiere 240 

Ingineria sistemelor Automatică şi informatică aplicată 240 

Inginerie şi management Inginerie economică industrială 240 

Facultatea de Inginerie 
Alimentară, Turism și 

Protecția Mediului 
Complex Universitar M 

Ingineria produselor 
alimentare 

Ingineria produselor alimentare 240 
Controlul şi expertiza produselor 

alim. 
240 

Protecția consumatorului şi a 
mediului 

240 

Inginerie şi management 
în agricultură şi 
dezvoltare rurală 

Inginerie şi management în 
alimentație publică şi agroturism 

240 

Ingineria mediului 
Ingineria sistemelor biotehnice şi 

ecologice 
240 

Facultatea de Științe 
Umaniste și Sociale 

Complex Universitar M 

Limbă şi literatură 
Limba şi literatura română – 
Limba şi literatura engleză 

180 

Științe administrative Administrație publică 180 

Științe ale comunicării Jurnalism 180 

Teologie Teologie penticostală didactică 180 
Facultatea de Educație Fizică 

și Sport 
Complex Universitar M 

Educație fizică şi sport Educație fizică şi sportivă 180 

Facultatea de Teologie 
Ortodoxă ”Ilarion V. Felea” 

Str. Academia Teologică, Nr. 7 
Teologie Teologie ortodoxă pastorală 240 

Facultatea de Științe 
Economice B-dul 
Revoluției, Nr. 77 

Finanțe Finanțe şi bănci 180 

Contabilitate 
Contabilitate şi informatică de 

gestiune 
180 

Administrarea 
afacerilor 

Ec. comerțului, turismului şi 
serviciilor 

180 

Management Management 180 

Științe ale educației Psihopedagogie specială 180 
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➢ STUDII UNIVERSITARE DE MASTER: 

Facultatea Domeniul 
Denumire program de studii de 

master 
Nr. 

credite 

Facultatea de Teologie 
Ortodoxă ”Ilarion V. Felea” 

Teologie 
Doctrină şi cultură creștină 120 
Pastorație și viață liturgică 120 

Facultatea de Științe 
Economice 

Finanțe Finanțe corporative 120 

Contabilitate 

Analiză economică, evaluare de 
active și afaceri (lb. română/lb. 

engleză) 
120 

Expertiză contabilă și audit 120 

Administrarea 
afacerilor 

Administrarea afacerilor în comerț 
și turism 

120 

Administrarea afacerilor și 
antreprenoriat 

 

Management 
Management și finanțare în 

administrația publică 
120 

Strategii și politici de management 120 

Facultatea de Inginerie 
Ingineria sistemelor Automatizări și sisteme inteligente 120 
Inginerie industrială Producția sistemelor industriale 120 

Facultatea de Inginerie 
Alimentară, Turism și 

Protecția Mediului 

Ingineria produselor 
alimentare 

Managementul calității produselor 
alimentare 

120 

Ingineria mediului 
Evaluarea și controlul calității 

mediului 
120 

Facultatea de Științe ale 
Educației, Psihologie și 

Asistență Socială 

Științe ale educației 

Pedagogie interactivă 120 
Politici și strategii ale formării 
competențelor pentru cariera 

didactică 
120 

Psihopedagogia educației timpurii 
și a școlarității mici 

120 

Sociologie Servicii de asistență socială 120 
Psihologie Consiliere și evaluare psihologică 120 

Facultatea de Științe Exacte 
Informatică 

Informatică aplicată în științe, 
tehnologie și economie 

120 

Studii avansate de informatică 
aplicată (lb. engleză) 

120 

Matematică 
Modelare matematică în cercetare 

și didactică (lb. engleză) 
120 

Facultatea de Design Arte vizuale Design și dezvoltare de produs 120 

Facultatea de Ed. Fiz. și Sport 
Știința sportului și 
educației fizice 

Activități motrice curriculare și 
extracurriculare 

120 

Facultatea de Științe 
Umaniste Și Sociale 

Limbă și literatură 

Limba și literatură. Tendințe 
actuale 

120 

Studii de limbă și literatură în 
spațiul anglo-saxon (lb. engleză) 

120 

Facultatea de Științe ale 
Educației, Psihologie și 

Asistență Socială 
C. Univ. M 

Ped. învățământului primar şi 
preșcolar 

180 

Asistență socială Asistență socială 180 
Psihologie Psihologie 180 

Facultatea de Design 
C. Zimandului, nr. 8 

Arte vizuale 
Design 180 

Modă-design vestimentar 180 
Design ambiental 180 
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Facultatea Domeniul 
Denumire program de studii de 

master 
Nr. 

credite 

Teologie Teologie publică 120 

Științe administrative 
Administrație publică în context 

european 
120 

➢ STUDII UNIVERSITARE DE DOCTORAT: 

Nr. 
crt. 

Domeniul 

1 Filologie 

2 Teologie 

 Facultăți sau specializări nou înființate în decursul anului 2018: 

❖ Studii universitare de master: 

▪ Lingvistică aplicată. Perspective moderne în didactica limbii engleze. 
Applied Liguistics – Modern Perspctives in ELT, domeniul de master 
Filologie în cadrul Facultății de Științe Umaniste și Sociale. 

▪ Inginerie și management în agribusiness, domeniul de master Inginerie și 
management în agricultură și dezvoltare rurală în cadrul Facultății de 
Inginerie Alimentară, Turism și Protecția Mediului. 

▪ Imagine mediatică și comunicare publică, domeniul de master Științe ale 
comunicării în cadrul Facultății de Științe Umaniste și Sociale. 

▪ Ingineria și managementul sistemelor tehnice complexe, domeniul de 
master Inginerie și management, în cadrul Facultății de Inginerie. 

 Numărul de studenți pe fiecare formă de învățământ 

▪ licență zi: 3.891 
▪ master zi: 1.390 
▪ studii doctorale: 44 
▪ Alte forme de pregătire: 1.182 

 Numărul de cadre didactice: 210 (titulare) + 49 (asociate) 

 Numărul de absolvenți în anul 2018 şi procent de promovabilitate: 

▪ absolvenți: 1.507 
▪ promovabilitate: 82,140 % 

__________________________________________________________________________________________________________________ 
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1.2.6.2.2. Universitatea de Vest ,,Vasile Goldiș’’ 

 Oferta academică a Universității de Vest “Vasile Goldiș” 
din Arad: 

1. Facultatea de Științe Juridice 

➢ Programe de studii universitare de licență 

▪ Drept, IF 

➢ Studii universitare de masterat 

▪ Instituții de drept civil şi procesual civil, IF 
▪ Instituții de drept penal şi procesual penal, IF 
▪ Ocrotirea familiei şi asistență socială, IF 

➢ Programe postuniversitare de formare și dezvoltare profesională continuă 

▪ Instituții din noul Cod civil și noul Cod de procedură civilă, IF 
▪ Instituții din noul Cod penal și noul Cod de procedură penală, IF 

2. Facultatea de Medicină 

➢ Programe de studii universitare de licență 

▪ Medicină, IF 
▪ Medicină (în limba engleză), IF 
▪ Medicină (în limba franceză), IF 
▪ Balneofiziokinetoterapie și recuperare, IF 
▪ Biologie, IF 

➢ Programe de studii universitare de masterat 

▪ Medicină socială și management sanitar, IF 
▪ Științe biomedicale (în limba engleză), IF 
▪ Medicina comunitară și sănătatea familiei, IF 
▪ Biologie moleculară și biotehnologii, IF 
▪ Biologie și biotehnologii moleculare cu aplicații farmaco – medicale (în limba franceză), IF 
▪ Analize de laborator utilizate in domeniul biomedical, IF 

➢ Programe postuniversitare de formare și dezvoltare profesională continuă 

▪ Biochimie și biologie moleculară, IF 
▪ Radiologie și imagistică medicală, IF 
▪ Chirurgie cardiovasculară. Chirurgie vasculară, IF  

3. Facultatea de Medicină dentară 

➢ Programe de studii universitare de licență 

▪ Medicină dentară 
▪ Tehnică dentară 

4. Facultatea de Farmacie 

➢ Programe de studii universitare de licență 

▪ Farmacie 
▪ Nutriție și dietetică 

5. Facultatea de Științe Socio-Umane și Educație fizică și sport 
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➢ Programe de studii universitare de licență 

▪ Psihologie, IF 
▪ Pedagogia învățământului primar și preșcolar, IF 
▪ Limbi moderne aplicate, IF 
▪ Relații internaționale și studii europene, IF 
▪ Comunicare și relații publice, IF 
▪ Limba și literatura chineză – Limba și literatura engleză, IF 
▪ Educație fizică și sportivă, IF 
▪ Asistență socială, IF 
▪ Resurse Umane, IF 

➢ Programe de studii universitare de masterat 

▪ Politici administrative europene, IF 
▪ Comunicare managerială și resurse umane, IF 
▪ Mass-media și comunicare publică, IF 
▪ Evaluarea politicilor și programelor publice europene, IF 
▪ Psihologie clinică și psihoterapii, IF 
▪ Management educațional, IF 
▪ Limbi moderne aplicate în afaceri, IF 
▪ Transdisciplinaritate în predarea limbilor moderne, IF 
▪ Istorie și civilizație europeană, IF 
▪ Kinetoprofilaxie și recuperare fizică, IF 
▪ Managementul organizațiilor și activităților de educație fizică și sport, IF 

➢ Programe postuniversitare de formare și dezvoltare profesională continuă 

▪ Management educațional, IF 
▪ Psihopedagogie specială, IF  
▪ Managementul comunicării în sectorul public, IF 
▪ Valorificarea patrimoniului istoric local, IF 

6. Facultatea de Științe Economice, Informatică și Inginerie 

➢ Programe de studii universitare de licență 

▪ Marketing, IF 
▪ Administrarea afacerilor, IF 
▪ Administrarea afacerilor (în limba engleză), IF 
▪ Contabilitate și informatică de gestiune, IF 
▪ Economia comerțului, turismului și serviciilor (la Sebiș), IF 
▪ Informatică, IF 
▪ Silvicultură, IF 

➢ Programe de studii universitare de masterat 

▪ Administrarea afacerilor în turism și servicii, IF 
▪ Audit și expertiză contabilă, IF 
▪ Marketingul îi managementul firmei, IF 
▪ Tehnologii de dezvoltare ale aplicațiilor web, IF 
▪ Management și marketing forestier, IF 

➢ Programe postuniversitare de formare și dezvoltare profesională continuă 

▪ Marketing în turism și servicii, IF 
▪ Marketingul vânzărilor, IF 
▪ Marketingul și managementul operațiunilor logistice, IF  
▪ Marketingul serviciilor poștale și de curierat, IF  
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▪ Contabilitate și fiscalitatea firmei, IF  
▪ Administrarea și finanțarea proiectelor, IF  
▪ Administrarea și dezvoltarea resurselor umane în afaceri, IF 

 Numărul studenților  - 4.518 

▪ Studenți – 3.953 
▪ Masteranzi  - 448 
▪ Doctorat – 85 
▪ Postuniversitar - 32  

 Numărul de cadre didactice – 417 

 Numărul de absolvenți în anul 2018 și procentul de promovabilitate 

▪ 1.190 absolvenți de studii universitare de licență – procent de promovabilitate 93.00% 
▪ 207 absolvenți de studii universitare de masterat – procent de promovabilitate 100% 
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1.2.7. Sportul 

 Sportivi legitimați în anul 2018: 5.990  

SENIORI TINERET/JUNIORI/CADETI COPII 

MASCULIN FEMININ MASCULIN FEMININ MASCULIN FEMININ 

1.993 178 2.216 371 796 436 

TOTAL:  2.171 TOTAL:  2.587 TOTAL:  1.232 

 Antrenori, instructori și arbitrii în anul 2017: 

➢ Nr. de antrenori activi : 180 

➢ Nr. de instructori sportivi activi: 128 

➢ Nr. de arbitri activi: 248 

 Stadioane: 3 

 Baze sportive (fotbal, rugby): 8 

 Baze sportive (baschet, canotaj, tenis, tenis de masă, tir, volei):  6 

 Baze sportive de echitație: 2 

 Săli de sport: 12 

 Terenuri minifotbal: 15 

 Terenuri de tenis: 42 

 Bazine de înot: 4 

 Ștranduri: 4 

 Poligon tir: 1 

 Cartodromuri: 2 

 Patinoare: 1 

 Săli de fitness: 12 

 Piste atletism: 1 (lungime 400 m, culoare de alergare 8) 

 Piste biciclete: 122,5 km 

❖ SINTEZA  ACTIVITĂȚII SPORTIVE ARĂDENE  ÎN ANUL 
201813 

Câteva dintre acțiunile cele mai importante derulate în decursul anului 2018, și la care DJST Arad a 
fost partener în organizare: 

                                                             
13 Sursa de date: Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Arad 
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➢ Cupa Banzai – arte marțiale, acțiune cu caracter internațional la care au participat un număr 
de 436 de sportivi din 4 țări 

➢ Dialog voleibalistic internațional - Cupa Aradului la volei - acțiune organizată de către 
DJST Arad în parteneriat cu Fundația “Ideea” și CS Fan Arad, la care s-au înscris și participat 
27 de echipe din țară și din străinătate. Datorită dotărilor din Sala Polivalentă, meciurile s-au 
disputat simultan pe 3 terenuri. 

➢ Maratonul, semimaratonul și crosul Aradului, acțiune care a avut probe de maraton, 
semimaraton, cros 10,5 km, cros 6 km, cros 1 km și la care au participat 1.782 de alergători.  

➢ Supermaraton Békéscsaba – Arad – Békéscsaba - 1500 de participanți din mai multe țări 
au parcurs 200 de km între România și Ungaria. Cei mai numeroși au fost sportivii care au 
concurat pe biciclete. Au participat și alergători la ștafetă, și concurenți pe role.  

➢ Trofeul SPT – la volei, acțiune organizată de către DJST Arad în parteneriat cu Fundația 
„Ideea” și la care au participat 20 de cluburi din România, Ungaria și Serbia. 

De asemenea printr-o colaborare foarte bună cu Inspectoratul Județean Școlar Arad, DJST s-a implicat 
și a acordat sprijin și în derularea competițiilor școlare din cadrul Olimpiadei Naționale a Sportului 
Școlar și nu numai, punând la dispoziție bazele sportive din subordine. 

Acțiuni importante care s-au mai desfășurat în anul 2018 în parteneriat cu DJST Arad: 

➢ Cupa Mureș – canotaj academic (ACS Voința) 
➢ Cupa Aradului – judo (LPS Arad) 
➢ Triatlonul Aradului – (CS Experiența Multisport) 
➢ Cupa Vados – șah (CS Șah Club Vados) 
➢ Duatlonul Aradului (CS Experiența Multisport) 
➢ Cupa Sportsin – Baschet și volei gimnaziu, acțiune cu caracter de selecție, organizată în 

parteneriat cu IȘJ Arad , AJ Baschet , desfășurată la Arad și Lipova 
➢ Arad Open – șah (CS Șah Club Vados) 
➢ Memorial Sorin Lobonț – canotaj, kaiac ( CS West Sport) 
➢ Campionat Național de volei pe plajă – etapă (FR Volei, CS Fan Arad) 
➢ Cupa Zărandului – oină (AJ Oină) 
➢ Memorial Ioan Buruc – handbal juniori – HC Beldiman 
➢ Baschet Fest – acțiune de selecție pentru copii la baschet masculin – CS Valbon 
➢ Cupa 1 Decembrie – baschet copii, acțiune organizata în parteneriat cu Primăria Pecica și CS 

Valbon 

În ceea ce privește activitățile sportive pentru persoane cu dizabilități, DJST Arad a fost partener 
alături de Asociația Integra pentru persoane cu dizabilități mentale, în vederea organizării 
acțiunii „Șanse egale pentru toți”. 

În anul 2018 la Sala Sporturilor Victoria, pe coridorul de la etajul I s-au montat 8 mese de tenis, cu 
fileu, la care publicul doritor are acces gratuit. De asemenea la Bazinul acoperit Delfinul s-a dat în 
folosință o sală de forță destinată atât sportivilor de performanță dar și publicului. 

Pentru sprijinirea activității de organizare a structurilor sportive, DJST a acționat prin acordarea de 
consultanță pentru înființarea acestora conform Legii nr.69/2000. 

Cluburi sportive înființate în anul 2018:  

 de drept privat: 8 

 de drept public: 3 

PERFORMANȚE SPORTIVE DEOSEBITE REALIZATE ÎN ANUL 2018: 
 

1. CONDURACHE LUCIANA – HALTERE - CSM ARAD    

✓ Aur – Campionate Europene Juniori 
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2. KRUPLA COSMIN – HALTERE - CSM ARAD   

✓ Aur, argint și bronz– 50 kg aruncat - Campionate Europene Juniori 

3. DANCIU  EMANUEL – HALTERE - CSM ARAD    

✓ Argint și bronz – Campionate Europene Juniori 

✓ Loc IV – Jocurile Olimpice de Tineret 

4. BOCȘER  GABRIEL – GIMNASTICĂ  AEROBICĂ - CS UNIVERSITATEA     

✓ Argint – grup – Campionate Mondiale Seniori 

5. MIHUȚ MIHAI – LUPTE GRECO ROMANE - CS ASTRA ARAD    

✓ Aur – individual – Campionate Europene Seniori 

✓ Bronz – individual – Campionate Mondiale Seniori 

6. RUS  IRINA – TENIS DE MASĂ - CSM ARAD    

✓ Aur – echipe – Campionate Europene Junioare 

7. COMAN MARIAN – ATLETISM  CS  UNIVERSITATEA ARAD     

✓ Aur – echipe – cros - Campionate Balcanice Seniori 

Pentru desfășurarea activităților sportive, în anul 2018, DJST Arad a colaborat cu Primăria 
Municipiului Arad, Consiliul Județean Arad, Centrul Cultural Județean Arad, Inspectoratul Județean 
Școlar Arad, Palatul Copiilor Arad, Direcția Generală de Asistență Socială şi Protecția Copilului Arad, 
Poliția Locală Arad, Inspectoratul Județean de Jandarmi Arad, Asociația Județeană de Atletism, 
Asociația Județeană de Baschet, Asociația Județeană de Tenis de Masă, Asociația Județeană de Fotbal, 
Federația Română de Baschet, Federația Română de Gimnastică Ritmică, Federația Română de 
Fotbal, Federația Română de Handbal. 

❖ ASOCIAŢIA JUDEŢEANĂ DE FOTBAL ARAD14  

În anul 2018, Asociația Județeană de Fotbal Arad, a totalizat un număr de 70 
de cluburi afiliate, atât la nivel de seniori, cât și la nivel de juniori. 

La nivel de seniori, echipele au fost angrenate în următoarele competiții:  

 Liga a 4 -a (15 echipe),  
 Liga a 5 -a (32 de echipe)  
 Liga a 6 -a (24 de echipe) 

La nivel de copii și juniori, un număr de 82 de echipe au participat în campionatele:  

 Juniori A1  
 Juniori C 
 Juniori D 
 Juniori E 
 Trofeul Gheorghe Ola  
 Trofeul Gheorghe Ene 

De asemenea, pe tot parcursul anului, AJF Arad a desfășurat pe sectorul Grassroots o sumedenie de 
competiții menite să dezvolte fotbalul de masă, unde putem aminti Campionatul Străzilor, Cupa 
Satelor, Cupa Aradului, Turneu Internațional Regional, Turneul Selecționatelor, Campionatul 
Județean de Futsal  și 8 competiții pentru copii de grădiniță și pentru elevii și elevele din învățământul 
primar și gimnazial din care amintim Cupa Aradului Kids, Junior Grassroots Cup – fotbal mixt sau 
Nicholas Indoor Cup. 

                                                             
14 Sursa de date: Asociația Județeană de Fotbal Arad 
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La nivelul Ligii a 3 -a, se evidențiază participarea a 3 echipe, CS SOIMII LIPOVA, CS NATIONAL SEBIS, 
CS GLORIA LUNCA TEUZ CERMEI, care la rândul lor participă cu echipe la nivelul ligilor inferioare, 
atât la echipe de seniori cât și juniori. 

AFC UTA ARAD, clubul fanion al Aradului, prezență veche pe scena fotbalului românesc, este angrenat 
în campionatele de seniori la nivelul Ligii a 2 -a și Ligii a 4-a, precum și în diferite competiții de juniori 
organizate atât de FRF cât și de AJF Arad. 

Bazat pe o structură solidă de organizare, a reușit să obțină rezultate de excepție la nivelul copiilor 
și juniorilor, acestea datorând-se în primul rând unui Corp tehnic care include 18 antrenori. În 
ordinea descrescătoare a grupelor de vârstă: Cristian Păcurar, Dan Oprescu, Adrian Ungur, Vasile Sin 
(UTA U 19), Costel Bogoșel, Mihai Petcuț, Sandu Țamboi (UTA U 17), Sandu Gaica, Adelin Roșca 
(generația 2001-2002), Radu Mărginean (2003), Dinu Donca (2004), Sorin Botiș, Norbert Varga, 
Adrian Clopu (2006), Cristian Țigan, Ioan Herman (2007-2008), Alexandru Nistor, Norbert Polgar 
(2009-2010). 

Echipele U19 (cu același staff tehnic), U17 (antrenor Mircea Aslău) și U15 (antrenor Dinu Donca) s-
au calificat în Liga Elitelor. Suntem printre cele șapte cluburi din țară care participăm cu trei echipe 
în elita juniorilor, alături de Viitorul Constanța, Dinamo București, FCSB, U Craiova, CFR Cluj și 
Csikszereda Miercurea Ciuc. 

David Miculescu, Damian Isac, Mihai Hrezdac, toți din generația 2001, și Cătălin Vulturar, născut în 
2004, au debutat la echipa de seniori. Cei patru au fost convocați și la loturile naționale de juniori. 

UTA a reprezentat orașul Arad la nivel național, obținând performanțe deosebite și oferind 
suporterilor mari satisfacții, în special prin echipele UTA Under 19 - antrenată de Costel Bogoșel, 
Mihai Petcuț și Sandu Țamboi – care a ajuns în primele patru din țară, pierzând la lovituri de 
departajare turneul semifinal al Campionatului Național, UTA Under 17, pregătită de Alexandru Gaica 
și Adrian Ungur, care a jucat finala Cupei României, iar în Liga Elitelor a câștigat medalia de bronz, 
după ce a învins în ”finala mică” pe Sporting Vaslui și UTA U15, cu Radu Mărginean și Dinu Donca pe 
bancă, care a devenit vicecampioană națională, după o înfrângere în finala competiției suferite în fața 
echipei FCSB. 
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1.2.8. Mass-Media 

 Posturi TV cu emisie locală: 

▪ TV Arad 

▪ Info TV Arad 

 Posturi radio cu emisie locală: 

▪ Radio Arad 

▪ Alt FM 

▪ Joy FM 

▪ Arad FM 

▪ Magic FM 

▪ Kiss FM 

 Presa scrisă (inclusiv on-line): 

▪ Jurnal Arădean 

- https://www.jurnalaradean.ro/  

- http://www.aradon.ro/ 

▪ Glasul Aradului 

- http://glsa.ro/  

▪ Vând şi Cumpăr 

- http://www.vandsicumpar.com/  

 Presa on-line 

- http://www.arq.ro/ 
- http://specialarad.ro/ 
- https://criticarad.ro/ 
- http://www.aradreporter.ro/  
- http://www.vestic.ro/  
- http://www.actualitati-arad.ro/ 
- http://www.ghidularadean.ro/  
- http://www.aradcity.ro/ 
- http://www.newsarad.ro/ 
- http://flacara-rosie.ro/ 
- http://www.livearad.ro/ 
- http://adevarul.ro/locale/arad/ 
- https://www.ziardearad.ro/ 
- https://www.gazetalocala.ro/ 
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1.3. STAREA ECONOMICĂ 

1.3.1. Firme / Companii15 -  Municipiul Arad 

ÎNTREPRINDERI:  TOTAL = 18.709 

SRL PFA/II IF SA OC RA SCS SNC SCA 

13.292 4.912 282 189 26 4 2 1 1 

 Număr comercianți înmatriculați în anul 2018: 

 TOTAL = 1.524 

SRL PFA/II IF SA OC RA SCS SNC SCA 

1.144 370 4 5 1 0 0 0 0 

 Numărul comercianților pe tip de capital (Pentru capital 100% românesc): 

De stat Mixt Privat Total 

3 1 1.023 1.027 

 Numărul comercianților după originea capitalului: 

Român Mixt Străin Total 

1.027 26 91 1.144 

 Numărul comercianților după domenii de activitate: 

Producție Comerț intern Servicii Import/export Construcții 

222 233 902 36 131 

 

                                                             
15 Sursa de date: Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Arad. 
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 Capitalul comercianților pe tip de capital (Pentru capital 100% românesc): 

                                                                                                                                                  valori in mii lei 

De stat Mixt Privat Total 

1 0 1.540 1.541 

 

 Capitalul comercianților după originea capitalului: 

                                                                                                                                                  valori in mii lei 

Român Mixt Străin Total 

1.540 3.027 6.189 10.756 

 

 Număr de firme străine după proveniență: 

                                                                                 Lei (sumă)  

Nr. 
crt. 

ȚARA DE 
PROVENIENȚĂ 

NR. 
FIRME 

CAPITAL 

1.  Italia 1.103 1.504.155.918 

2.  Ungaria 246 832.910.649 

3.  Germania 298 618.784.721 

4.  Austria 137 501.584.210 

5.  Franța 64 368.880.006 

Nr. 
crt. 

ȚARA DE 
PROVENIENȚĂ 

NR. 
FIRME 

CAPITAL 

6.  Suedia 3 291.165.400 

7.  Luxemburg 17 243.953.209 

8.  Liechtenstein 5 176.485.636 

9.  Japonia 4 153.216.019 

10.  Slovacia 18 112.386.668 

De stat
0%

Mixt
0%

Privat
100%

Român
14%

Mixt
28%

Străin
58%
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Nr. 
crt. 

ȚARA DE 
PROVENIENȚĂ 

NR. 
FIRME 

CAPITAL 

11.  S.U.A. 52 107.098.615 

12.  Olanda 44 61.045.803 

13.  Polonia 17 55.245.813 

14.  Danemarca 8 25.541.460 

15.  Serbia 35 16.910.540 

16.  Slovenia 7 16.897.950 

17.  Elveția 28 16.071.131 

18.  Spania 45 14.813.568 

19.  Cehia 14 11.697.390 

20.  Turcia 61 10.309.020 

21.  Cipru 4 9.774.734 

22.  Monaco 6 8.072.870 

23.  Canada 13 8.072.450 

24.  Irlanda 5 4.140.310 

25.  China 45 3.112.805 

26.  Israel 16 1.479.850 

27.  
RU al Marii Britanii şi 
al Irlandei de Nord 

31 1.254.287 

28.  Maroc 3 1.121.100 

29.  Portugalia 7 1.115.540 

30.  Belgia 24 954.042 

31.  Grecia 12 939.955 

32.  Moldova 18 469.790 

33.  Hong-Kong 2 375.160 

34.  Irak 2 140.430 

35.  Ucraina 10 127.620 

36.  Belize 1 112.470 

37.  Ins. Turks./Caicos 1 101.920 

38.  Thailanda 3 99.280 

39.  Tunisia 6 71.090 

40.  Albania 5 68.690 

41.  Iran 1 64.350 

42.  Croația 6 44.630 

43.  Azerbaidjan 1 37.800 

44.  Pakistan 2 5.600 

45.  Iugoslavia 3 5.220 

Nr. 
crt. 

ȚARA DE 
PROVENIENȚĂ 

NR. 
FIRME 

CAPITAL 

46.  Gabon 1 4.430 

47.  Singapore 1 4.100 

48.  India 3 3.700 

49.  Iordania 5 3.101 

50.  Venezuela 3 2.780 

51.  Republica Arabă Siria 8 2.310 

52.  Australia 6 1.820 

53.  Jersey 6 1.650 

54.  Macedonia 2 1.300 

55.  Egipt 4 1.210 

56.  Sri Lanka 1 1.203 

57.  Serbia-Muntenegru 3 920 

58.  Palestina 2 900 

59.  Norvegia 3 710 

60.  Filipine 1 700 

61.  Cuba 1 670 

62.  San Marino 1 660 

63.  Liban 2 600 

64.  Finlanda 1 600 

65.  Bosnia-Herțegovina 1 500 

66.  Brazilia 1 460 

67.  Rusia 2 410 

68.  Nigeria 1 400 

69.  Guineea Bisau 6 350 

70.  Africa De Sud 1 210 

71.  Bulgaria 1 200 

72.  Malta 1 200 

73.  Peru 1 200 

74.  Qatar 1 200 

75.  Uruguay 1 200 

76.  Noua Zeelandă 1 100 

77.  Mexic 1 100 

78.  Rwanda 1 70 

TOTAL 2.507 5.180.952.683 
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1.3.2. Industria16 

 Indicii producției industriale (serie brută) – la nivel județean 

 

LUNA CORESPUNZĂTOARE DIN ANUL PRECEDENT = 100 1.I-
30.VI.2017 

FAȚĂ DE 
1.I-

30.VI.20161) 

2017 2018 

IUN. IUL. AUG. SEP. OCT. NOV. DEC. IAN. FEB. MAR. APR. MAI IUN. 

TOTAL 

JUDEȚ 
101.7 99.9 112.0 105.6 115.5 108.1 98.7 102.4 98.8 92.3 86.9 98.5 107.9 98.1 

1) Date provizorii 

 Indicii valorici ai cifrei de afaceri din industrie pe total (piața internă și piața externă) – la 

nivel județean 

% 

 

LUNA CORESPUNZĂTOARE DIN ANUL PRECEDENT = 100 1.I-
30.VI.2017 

FAȚĂ DE 
1.I-

30.VI.20161) 

2017 2018 

IUN. IUL. AUG. SEP. OCT. NOV. DEC. IAN. FEB. MAR. APR. MAI IUN. 

TOTAL 

JUDEȚ 
103.2 101.5 107.6 109.8 116.0 112.0 103.3 114.7 111.2 98.6 97.9 118.6 115.5 108.9 

1) Date provizorii 

1.3.3. Comerț Internațional – la nivel județean 

Mii euro 

COMERȚUL 

INTERNAȚIONAL CU 

BUNURI 

20171) 2018 

APR. MAI IUN. IUL. AUG. SEP. OCT. NOV. DEC. IAN.2) FEB.2) MAR.2) APR.1) 
1.I-

30.IV1) 

TOTAL EXPORTURI 
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1) Date provizorii; 2) Date revizuite 

În structura exporturilor, o pondere însemnată au deținut-o următoarele grupe de produse: mijloace 
de transport (35,6 %), mașini, aparate și echipamente electrice (29,8 %), metale comune și articole 
din acestea (11,2 %), materiile textile și articolele din acestea (5,0 %), etc.. 

În structura importurilor, cea mai mare pondere au deținut-o grupele de mărfuri: mașini, aparate și 
echipamente electrice (29,5 %), metale comune (22,5 %), materiile textile și articolele din acestea 
(6,6 %), mijloace de transport (13,3 %), etc.. 

                                                             
16 Sursa de date: Camera de Comerț, Industrie și Agricultură a Județului Arad. 
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1.3.4. Topul firmelor17 

Topurile firmelor din județe și din Municipiul București, numite în continuare topurile județene de 
firme, sunt organizate de Camerele de Comerț și Industrie Județene în conformitate cu prevederile 
art. 4, lit. m din Legea nr. 335/2007 a Camerelor de Comerț și Industrie din România, modificată și 
completată. Topurile județene de firme se obțin din clasamentele județene de firme, determinate de 
către Camerele de Comerț și Industrie Județene, pe baza prezentei metodologii. 

❖ Indicatorii utilizați pentru clasificarea firmelor sunt: 

- Cifra de afaceri netă (I1) 
- Profitul din exploatare (I2) 
- Rata profitului din exploatare (I3) 
- Eficiența utilizării resurselor umane (I4) 
- Eficiența utilizării capitalului angajat (I5) 

➢ Top 10 firme după cifra de afaceri în Municipiul Arad: (prelucrare date din Top 100 

județean) 

Nr. crt. Firma Domeniu CA (mil. lei) 

1.  TAKATA ROMÂNIA SRL INDUSTRIE 2.749,49 

2.  COFICAB EASTERN EUROPE SRL INDUSTRIE 1.651,01 

3.  SMART DIESEL SRL COMERŢ 942,01 

4.  YAZAKY COMPONENT TECHNOLOGY SRL INDUSTRIE 851,26 

5.  LEONI WIRING SYSTEMS ARAD SRL INDUSTRIE 792,05 

6.  ASTRA RAIL INDUSTRIES SRL INDUSTRIE 494,73 

7.  BOS AUTOMOTIVE PRODUCTS ROMANIA SCS INDUSTRIE 404,10 

8.  SYSTRONICS SRL INDUSTRIE 295,86 

9.  COOPER INDUSTRIES ROMANIA SRL INDUSTRIE 264,57 

10.  INTERNATIONAL ALEXANDER SRL SERVICII 254,00 

➢ Top 10 firme după profit în Municipiul Arad: (prelucrare date din Top 100 județean) 

Nr. crt. Firma Domeniu PRE (mil. lei) 

1.  MASTWEIGHT SRL SERVICII 119.11 

2.  TAKATA ROMANIA SRL INDUSTRIE 75.20 

3.  COFICAB EASTERN EUROPE SRL INDUSTRIE 62.03 

4.  PETROSANTANDER ROMANIA SRL INDUSTRIE 35.29 

5.  SMART DIESEL SRL COMERT 25.77 

6.  PANDUIT EUROPEAN SOLUTIONS SRL INDUSTRIE 25.60 

7.  SYSTRONICS SRL INDUSTRIE 20.28 

8.  YAZAKI COMPONENT TECHNOLOGY SRL INDUSTRIE 20.03 

9.  LEONI WIRING SYSTEMS ARAD SRL INDUSTRIE 19.69 

10.  INTERNATIONAL ALEXANDER SRL SERVICII 19.42 

                                                             
17 Sursa de date: Camera de Comerț, Industrie și Agricultură a Județului Arad. Topul Firmelor – editat la data de 12 
octombrie 2018 
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➢ Top 10 angajatori în Municipiul Arad: (prelucrare date din Top 100 județean) 

Nr. crt. Firma Domeniu Nr. salariați 

1.  TAKATA ROMÂNIA SRL INDUSTRIE 4.830 

2.  LEONI WIRING SYSTEMS ARAD SRL INDUSTRIE 3.788 

3.  ASTRA RAIL INDUSTRIES SRL INDUSTRIE 2.366 

4.  YAZAKY COMPONENT TECHNOLOGY SRL INDUSTRIE 1.270 

5.  BOS AUTOMOTIVE PRODUCTS ROMÂNIA SCS INDUSTRIE 932 

6.  COMPANIA DE APĂ ARAD SA SERVICII 926 

7.  INTERNAȚIONAL ALEXANDER SRL SERVICII 791 

8.  TEXTILE MEDICALE SRL INDUSTRIE 639 

9.  SYSTRONICS SRL INDUSTRIE 635 

10.  COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC SA SERVICII 601 

➢ Top 10 – Exportatori – Importatori Județul Arad:  

Nr. crt. Firma CUI 

1.  TAKATA ROMÂNIA SRL 8703952 

2.  SC KEY SAFETY SYSTEMS RO SRL 12470111 

3.  SC COFICAB EASTERN EUROPE SRL 16876750 

4.  SC WEBASTO ROMÂNIA SRL 19380121 

5.  SC HAMMERER ALUMINIUM INDUSTRIES SANTANA SRL 18992904 

6.  YAZAKY COMPONENT TECHNOLOGY SRL 15781880 

7.  LEONI WIRING SYSTEMS ARAD SRL 11385425 

8.  COINDU ROMANIA SRL 16853918 

9.  SC ASTRA RAIL INDUSTRIES SRL 29922041 

10.  KROMBERG & SCHUBERT ROMÂNIA NA SRL 26610860 
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1.3.5. Zone industriale18 

I. ZONA INDUSTRIALĂ VEST 

- 68 Companii – 15.773 angajați  
- Cifra de afaceri – 6.847.666.143 Lei 

II. ZONA INDUSTRIALĂ EST 

- 75 Companii – 1.245 angajați 
- Cifra de afaceri – 233.792.112 Lei 

III. ZONA INDUSTRIALĂ SUD 

- 20 Companii – 786 angajați 
- Cifra de afaceri – 240.150.634 Lei 

IV. ZONA AEROPORT/PĂDURII 

- 46 Companii – 1.491 angajați 
- Cifra de afaceri – 487.996.861 Lei 

V. ZONA ARADUL NOU / SÂNICOLAUL MIC 

- 21 Companii – 1.352 angajați 
- Cifra de afaceri – 586.515.662 Lei 

VI. ZONA CENTRU NORD 

➢ Arad Business Park (UTA 1) 

➢ Zona Câmpul Liniștii 

➢ Parc Industrial FNC 

➢ Parcul Industrial UTA 2 

➢ Zona Nord-BAT 

➢ Zona Nord-CET 

➢ Zona 6 Vânători 

- 166 Companii – 4.251 angajați 

- Cifra de afaceri – 1.058.166.240 Lei 

VII. ZONA NORD–EST 

➢ Calea Zimandului 

➢ Sere Grădiște 

➢ Centura Nord-Est/Pescarilor/Grădina Poștei 

➢ Zona Micălaca Nord 

- 66 Companii – 2.007 angajați 

- Cifra de afaceri – 572.246.705 Lei 

                                                             
18 Sursa de date: Identificare firme în teren (2017) / Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Arad. 
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I. ZONA INDUSTRIALĂ VEST 

Localizare/Acces 

Zona de Nord-Vest a Municipiului 
Acces direct la DN 7 (E68) și la șoseaua de centură 
Acces Autostrada A1 – 2 km 
Stație CFR – 2 km 
Aeroportul Internațional Arad – 9 km 

Suprafața totală 150 Ha 

Destinație/Profil 
economic 

Industrie, Servicii, Depozitare 

Nr. companii 68 

Nr. angajați 15.573 

Cifra de afaceri (Lei) 6.847.666.143 

Infrastructură/Utilități 

drumuri interioare (cuvertură asfaltică modernă) – 4,4 km; 
rețea de gaz de joasă presiune (2200 Nmc/h) – 4 km; 
rețea de canalizare pluvială – 6,25 km; 
rețea de canalizare menajeră sub presiune – 4,8 km; 
rețea de furnizare a apei potabile – 4 km; 
rețea electrică (5 km + stație de conexiuni 20 KV + post trafo 630 
KVA); 
rețea apă incendii 4 km; 
stație pompare ape uzate; 
stație pompare ape pluviale + 2 bazine cu capacitate de 500 mc 
fiecare 

II. ZONA INDUSTRIALĂ EST 

Localizare/Acces 

Zona de Est a Municipiului 
Acces direct la DN 7 (E68), la ieșirea spre Deva 
Acces Autostrada A1 – 12 km  
Stație CFR – 3 km (Vladimirescu) 
Aeroportul Internațional Arad – 12 km 

Suprafața totală 20 Ha 

Destinație/(Profil 
economic 

Industrie, Depozitare, Servicii 

Nr. companii 75 

Nr. angajați 1.245 

Cifra de afaceri (Lei)  233.792.112 

Infrastructură/Utilități 

drumuri interioare (cuvertură asfaltică modernă) – 1,85 km,  
rețea de gaz de joasă presiune (2500 Nmc/h) – 1 km,  
rețea de canalizare pluvială – 1,8 km,  
rețea de canalizare menajeră – 1,6 km,  
rețea de furnizare a apei potabile – 1,2 km,  
rețea electrica 0,85 km+ 2 posturi trafo 630 KVA 
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III. ZONA INDUSTRIALĂ SUD 

Localizare/Acces 

Zona de Sud a Municipiului  
Acces direct DJ 682 spre Zădăreni 
Acces E 671 (spre Timișoara) – 2 km 
Acces Autostrada A1 – 500 m  
Stație CFR – 4 km 
Aeroportul Internațional Arad – 2 km 

Suprafața totală 105 Ha 
Destinație/Profil 

economic 
Industrie, Depozitare, Servicii 

Nr. companii 20 
Nr. angajați 786 

Cifra de afaceri (Lei) 240.150.634 

Infrastructură/Utilități 

rețea electrică + post trafo 20/0,4 KV160KVA; 
rețea de apă potabilă 2,8 km;  
rețea apă pentru incendiu 2,8 km;  
canalizare menajeră gravitațională 2,99 km;  
canalizare menajeră 1,9 km;  
stație pompare ape uzate subtraversare Mureș 0,55 km; 
rețele gaze naturale 2.500 Nmc/h;  
amenajare spații verzi 2,69 ha;  
carosabil 4,42 ha; trotuare 1,48 ha;  
stație de pompare + 1 bazin cu capacitatea de 500 m3  

IV. ZONA AEROPORT/PĂDURII 

Localizare/Acces 

Zona de Sud-Vest – Str. Pădurii/Bodrogului/Aleea Aeroport 
Acces Autostrada A1 – direct (500 m) 
Stație CFR – 5 km 
Aeroportul Internațional Arad – direct (500 m) 

Suprafața  
Destinație/Profil 

economic 
Industrie, servicii, depozitare 

Nr. companii 46 
Nr. angajați 1.491 

Cifra de afaceri (Lei) 487.996.861 

V. ZONA ARADUL NOU / SÂNICOLAUL MIC 

Zona Aradul Nou 

Localizare/Acces 

Zona de Sud-Est a Municipiului 
Str. Bicaz/Aleea Muncii/Orșova 
Acces Autostrada A1 – 3 km 
Stație CFR – direct (500 m) 
Aeroportul Internațional Arad – 7 km 

Suprafața 8 Ha 
Destinație/Profil 

economic 
Industrie, Depozitare, Servicii 

Nr. Companii 8 
Nr. angajați 824 

Cifra de afaceri (Lei) 283.165.995 
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Zona Sânicolaul Mic 

Localizare/Acces 

Zona de Sud-Est a Municipiului 
Str. Flacăra/Steagului/Nicolaus Lenau 
Acces Autostrada A1 – 3 km 
Stație CFR – direct (500 m) 
Aeroportul Internațional Arad – 7 km 

Suprafața -- 
Destinație/Profil 

economic 
Industrie, Servicii, Depozitare 

Nr. Companii 13 
Nr. angajați 528 

Cifra de afaceri (Lei) 303.349.667 

VI. ZONA CENTRU NORD 

Parcul Industrial Arad Business Park (fosta Z.I. UTA 1) 

Localizare/Acces 

Zona UTA, Str. Câmpul Liniștii / Str. Fecioarei 
Acces Autostrada A1 – 6 km 
Stație CFR – 2,5 km 
Aeroportul Internațional – 6,8 km 

Suprafața 6,2 ha 

Destinație/Profil 
economic 

depozitare, servicii, industrie 

Nr. Companii 77 

Nr. angajați 312 

Cifra de afaceri (Lei) 189.193.289 

 

Zona Câmpul Liniștii 

Localizare/Acces 

Zona de nord a Municipiului 
Str. Câmpul Liniștii 
Acces Autostrada A1 – 6 km 
Stație CFR – 2,5 km 
Aeroportul Internațional – 6,8 km 

Destinație/Profil 
economic 

depozitare, servicii, industrie 

Nr. Companii 13 
Nr. angajați 780 

Cifra de afaceri (Lei) 173.029.622 
 

Parc Industrial FNC 

Localizare/Acces 

Zona de nord a Municipiului 
Zona Poltura – Str. Câmpul Liniștii/Agricultorilor 
Acces Autostrada A1 – 6 km 
Stație CFR – 2,5 km 
Aeroportul Internațional – 6,8 km 
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Destinație/Profil 
economic 

depozitare, servicii, industrie 

Nr. Companii 12 
Nr. angajați 249 

Cifra de afaceri (Lei) 112.886.864 
 

Parcul Industrial UTA 2 

Localizare/Acces 

Zona de nord a Municipiului. Str. Ovidiu / Str. Câmpurilor – la 
intersecția E68 (Șoseaua de Centură) cu DJ 709 C (Arad-
Iratoșu) 
Acces Autostrada A1 – 7 km 
Stație CFR – 5 km 
Aeroportul Internațional Arad – 10 km 

Suprafața 14,58 ha 
Destinație+/Profil 

economic 
Industrie, servicii, depozitare 

Nr. Companii 8 
Nr. angajați 332 

Cifra de afaceri (Lei) 86.460.986 
 

Zona Nord – BAT 

Localizare/Acces 

Zona de nord a Municipiului. Str. Ovidiu / Str. Câmpurilor – la 
intersecția E68 (Șoseaua de Centură) cu DJ 709 C (Arad-
Iratoșu) 
Acces Autostrada A1 – 7 km 
Stație CFR – 5 km 
Aeroportul Internațional Arad – 10 km 

Destinație/Profil 
economic 

Industrie, servicii, depozitare 

Nr. Companii 22 
Nr. angajați 487 

Cifra de afaceri (Lei) 119.964.684 
 

Zona Nord – CET 

Localizare/Acces 

Zona de nord a Municipiului 
Str. Ovidiu / Calea 6 Vânători – la intersecția E68 (Șoseaua de 
Centură) cu DJ 709b Arad-Curtici 
Acces linie urbană autobuz și tramvai 
Acces Autostrada A1 – 7,4 km 
Stație CFR – 3 km 
Aeroportul Internațional Arad – 8 km 

Suprafața 30 Ha 
Destinație/Profil 

economic 
Industrie, servicii 

Nr. Companii 4 
Nr. angajați 585 

Cifra de afaceri (Lei) 99.015.924 
Infrastructură/Utilități Racord de cale ferată cu linii de garare în atestație; 
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Racordare la Magistrală Gaz (preț gaz cu 30% mai ieftin) 
Rețea apă potabilă. Apă tehnologică (surse proprii) 
Canalizare menajeră, pluvială şi tehnologică 
Energie electrică – Furnizare directă din producție proprie 
CET Arad SA – cf. preț negociat; 
Energie termică sub formă de apă fierbinte – Furnizare directă 
din producție proprie CET Arad SA – cf. preț reglementat; 
Abur industrial - Furnizare directă din producție proprie CET 
Arad SA – cf. preț negociat; 
Apă dedurizată şi demineralizată - Furnizare directă din stația 
de tratare proprie CET Arad SA – cf. preț negociat; 

 

Zona 6 Vânători 

Localizare/Acces 

Zona de nord a Municipiului 
Str. 6 Vânători/Str. Ovidiu 
Acces Autostrada A1 – 7 km 
Stație CFR – 2 km 
Aeroportul Internațional Arad – 8 km 

Destinație/Profil 
economic 

Depozitare, servicii, industrie 

Nr. Companii 30 
Nr. angajați 1.506 

Cifra de afaceri (Lei) 277.614.871 

VII. ZONA NORD–EST 

Zona Calea Zimandului 

Localizare/Acces 

Zona de nord-est a Municipiului 
Acces direct E 671 (Arad - Oradea) și E 68 (Șoseaua de centură) 
Acces Autostrada A1 – 9 km 
Stație CFR – 3 km 
Aeroportul Internațional Arad – 9 km 

Destinație/Profil 
economic 

Depozitare, servicii, industrie 

Nr. Companii 20 
Nr. angajați 576 

Cifra de afaceri (Lei) 69.195.011 
 

Zona Sere Grădişte 

Localizare/Acces 

Zona de nord-est a Municipiului 
Acces direct E 671 (Arad - Oradea) și E 68 (Șoseaua de centură) 
Acces Autostrada A1 – 9 km 
Stație CFR – 3 km 
Aeroportul Internațional Arad – 9 km 

Destinație/Profil 
economic 

Depozitare, servicii, industrie 

Nr. Companii 22 
Nr. angajați 196 

Cifra de afaceri (Lei) 31.009.555 
 



  

RAPORT PRIVIND STAREA ECONOMICĂ, SOCIALĂ ŞI DE MEDIU A MUNICIPIULUI ARAD, PE ANUL 2018 67 

 

Zona Centura Nord-Est/Str. Pescarilor/Str. Grădina Poștei 

Localizare/Acces 

Acces direct E 68 (Șoseaua de centură); Acces E 671 (Arad - 
Oradea) și E68 (Arad - Deva) 
Acces Autostrada A1 – 7 km 
Stație CFR – 3 km 
Aeroportul Internațional Arad – 7 km 

Destinație/Profil 
economic 

Depozitare, servicii, industrie 

Nr. Companii 18 
Nr. angajați 503 

Cifra de afaceri (Lei) 155.998.029 
 

Zona Micălaca Nord 

Localizare/Acces 

Acces E 68 (Șoseaua de centură și Arad - Deva) 
Acces Autostrada A1 – 7 km 
Stație CFR – 3 km 
Aeroportul Internațional Arad – 7 km 

Destinație/Profil 
economic 

Depozitare, servicii, industrie 

Nr. Companii 6 
Nr. angajați 732 

Cifra de afaceri (Lei) 316.044.110 

1.3.6. Activități organizate de Camera de Comerț, Industrie şi Agricultură a 
Județului Arad pe parcursul anului 201819 

Strategia de inovare a târgurilor și expozițiilor cu caracter internațional organizate la EXPO Arad a 
dat roade în 2018. Fiecare eveniment a adoptat o nouă formă, abordând noi teme de interes.  

Anul acesta s-au depășit toate recordurile înregistrate până acum. Cele 10 târguri organizate de CCIA 
Arad au adunat în incinta complexului expozițional Expo Arad 871 de expozanți şi 50.545 vizitatori. 

Realizări majore vin şi din partea Centrului de formare profesională, care, comparativ cu anul 
anterior, şi-a dublat activitatea. Au fost organizate 53 de cursuri, la care au participat peste 1.100 de 
persoane; 31 cursuri plătite, la care au participat 700 de cursanți, şi 22 cursuri organizate prin 
intermediul celor două proiecte pe care le avem în derulare -> peste 450 de cursanți. 

CCIA Arad a organizat 26 de cursuri de formare profesională, 8 seminarii în diverse domenii de 
activitate, 10 târguri (ca organizator principal sau partener) cu peste 800 de firme participante, din 
România și din străinătate, și cu aproximativ 45.000 de participanți, 22 de evenimente private 
organizate la Expo Arad, 9 misiuni economice în țări ca Serbia, Ungaria, Italia și China (Suzhou, 
Changsha). 

➢ Proiecte europene:  

În ceea ce priveşte dezvoltarea proiectelor, anul acesta CCIA Arad a sprijinit dezvoltarea 
competențelor profesionale pentru crearea şi dezvoltarea de noi firme şi pentru generarea de valoare 
economică prin derularea a două proiecte majore. 

1. Sprijinirea inițiativelor antreprenoriale din Regiunea Vest, ID 105939 

                                                             
19 Sursa de date: Camera de Comerț, Industrie și Agricultură a Județului Arad. 
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- 17 grupe de curs derulate, 422 cursanți şi 379 absolvenți, rata promovabilitate 89,8 %. 
- 82 de planuri de afaceri depuse. 

2. România profesională - Resurse umane competitive în regiunea Vest, ID 118027 

Pană în prezent s-au derulat 6 cursuri:  
- 1 serie competențe antreprenoriale 
- 2 serii Inspector resurse umane 
- 3 serii Manager proiect 

➢ Întâlniri și vizite oficiale 

 Ambasadorul Italiei în România, în vizită la CCIA Arad, 11 aprilie 2018 
 Vizita domnului Ivaylo Marinov, Secretar I al Ambasadei Republicii Bulgaria la București şi șeful 

departamentului Economic şi Comercial al Ambasadei, 07 iunie 2018 
 Vizita Consulului Onorific al R. Macedonia, Pavel Ernest Dupta, 07 iunie 2018 
 Vizita de informare şi documentare a Corpului Diplomatic străin acreditat în România, 20 

octombrie 2018 
 Vizita Consulului onorific al Olandei la Timişoara la CCIA Arad, 13 noiembrie 2018 

➢ Misiuni economice 

 Vicepreședintele CCIR, Gheorghe Seculici s-a întâlnit cu o delegație de oameni de afaceri chinezi, 
16 ianuarie 2018 

 Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Arad lansează proiectul “Sprijinirea inițiativelor 
antreprenoriale din Regiunea Vest”, 25 ianuarie 2018 

 CCIA Arad dezvoltă parteneriate pentru a veni în sprijinul celor care accesează Programul 
StartUp Nation, 08 februarie 2018 

 Adunarea Generală Ordinară a Membrilor Camerei de Comerţ, Industrie și Agricultură a Județului 
Arad a ales organele de conducere ale CCIA pentru următorul mandat de 4 ani, Expo Arad, 26 
martie 2018 

 Președintele CCIA Arad a primit vizita unei delegații chineze, sediul CCIA Arad, 29 martie 2018 
 Vizita doamnei Janina Mathiasz, reprezentant al Veronafiere, organizator de evenimente în 

Verona, 16 mai 2018 
 Conferință de presă de prezentare a Târgurilor de la Verona, 18 mai 2018 
 Președintele CCIA Arad a primit vizita unei delegații chineze, din regiunea Suzhou, 10 – 12 iunie 

2018 
 Președintele CCIA Arad a primit vizita unui reprezentant al Comisiei Europene, 13 iunie 2018 
 Reprezentanți ai Raionului Ungheni au vizitat sediul Camerei de Comerţ din Arad şi complexul 

expozițional Expo Arad, 04 septembrie 2018 
 Topul Firmelor, ediția a XXV-a, 12 octombrie 2018 
 Conducerea Camerei de Comerţ din Arad a primit vizita uneia dintre cele mai importante 

provincii din China - provincia Fujian, 13 octombrie 2018 
 Forum Economic Româno-Moldovenesc, 13 noiembrie 2018 
 Gala de Binefacere a Antreprenorilor Italieni, 22 noiembrie 2018 
 Vizita unor reprezentanți ai liceului SAINT FELIX- LA SALLE din Franța, 27 noiembrie 2018 
 Delegație din Fujian în vizită la CCIA Arad, 07 decembrie 2018 
 Semnare Acord de Parteneriat intre organizațiile patronale și asociațiile profesionale din Județul 

Arad. Întâlniri cu contribuabilii pe tema schemei de ajutor de stat, organizate în parteneriat cu  
DGRFP Timişoara, 13 decembrie 2018 

➢ Conferințe, seminarii, work-shop-uri 

 Președintele CCIA Arad, Gheorghe Seculici a participat la Conferința Economică de Relații Externe 
și Parteneriat Maghiar-Român, 29 ianuarie 2018 
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 Președintele CCIA Arad a participat la Conferința cu tema „O sută de ani de la Marea Unire. 
Influența principiilor wilsoniene asupra Europei moderne”, Consiliul Județean Arad, 04 martie 
2018 

 CCIA Arad în parteneriat cu BusinessMark a organizat două evenimente pe teme de fiscalitate și 
resurse umane, Timișoara, 08 martie 2018 

 Conferința dedicată prevenirii comportamentului delincvent, 26 aprilie 2018 
 Masă rotundă, pe tema învățământului dual şi a cursurilor de calificare, 26 aprilie 2018 
 Seminar „Master Your card”, în parteneriat cu CCIR şi Mastercard, 15 iunie 2018 
 Conferința „Smart Start USA – Soluții eficiente de finanțare pentru internaționalizarea afacerilor 

românești”, 08 octombrie 2018 
 Președintele CCIA, Gheorghe Seculici a participat la Conferința Economică de Relații Externe și 

Parteneriat Maghiar-Român, 10 octombrie 2018 
 Conferința ”Mediul concurențial și competitivitatea în sectoare cheie ale economiei româneşti, 

15 noiembrie 2018 

➢ Cursuri organizate de CCIA prin Centrul de Formare Profesională: 

- Inspector resurse umane  
- Bucătar  
- Formator  
- Sănătate și securitate în muncă  
- Responsabil cu protecția datelor cu caracter personal 
- Competențe antreprenoriale 
- Specialist managementul deșeurilor  
- Arhivar 

➢ Târguri, expoziții și saloane 

 Petreceri de Vis, ediția a XI-a, / Salon Mama și Copilul, ediția I / Sejur de vis, ediția I, 2 - 4 
februarie 2018 

 Arpicultura, ediția A IV-a, 24 - 25 februarie 2018 
 Confort Construct&Instal, ediția a XXIV-a, 22 - 25 martie 2018 
 Târgul Primăverii, 19 – 22 aprilie 2018 
 Edu2Job for Life, 26 – 27 aprilie 2018 
 Târg de carte, prima ediție, 26 – 29 aprilie 2018 
 Demo Metal Vest, 9 – 12 mai 2018 
 Târgul Economiei Arădene, 17 – 20 mai 2018 
 Transport-Ar, 8 -10 iunie 2018 
 AGROMALIM 2018, târg internațional de agricultură, industrie alimentară și ambalaje, 13 

-16 septembrie 2018 
 Vicii & Delicii, Târg de vinuri și gastronomie, 19 - 21 octombrie 2018 
 Industry Expo & B2B Meetings, 25 octombrie 2018 
 AR-MEDICA, eveniment medical important la nivel național, 1 - 3 noiembrie 2018 
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1.3.7. Locuințe, construcții, utilități 

1.3.7.1. Locuințe20 

 Locuințe existente 2017: 79.162 

➢ Proprietate publică: 922 

➢ Proprietate privată: 78.240 

 Suprafața locuibilă : 4.068.420 m2 

➢ Proprietate publică: 31.441 m2 

➢ Proprietate privată: 4.036.979 m2 

 Număr persoane/locuință: 2,24 persoane 

 Mărime medie locuință: 51,40 m2 

1.3.7.2. Construcții 

 Construcții noi și extensii terminate în cursul anului 2018: 316 

➢ Din fonduri publice: 0 

➢ Din fonduri private: 316 

 Locuințe terminate în 2018 după numărul camerelor de locuit:  

➢ 1 cameră - 2 locuințe 
➢ 2 camere - 17 locuințe 
➢ 3 camere - 49 locuințe 
➢ 4 camere - 85 locuințe 
➢ 5 camere și peste - 122 locuințe 
➢ Număr total camere: 1.325  

 Autorizații de construire eliberate pentru clădiri 2018: 

Categorii de construcții Număr 
Metri pătrați 

suprafață utilă 

Clădiri rezidențiale (exclusiv cele pentru colectivități) 294 64.269 

Clădiri rezidențiale pentru colectivități 70 9.844 

Clădiri pentru comerț cu ridicata și cu amănuntul 5 1.306 

Alte clădiri 63 34.268 

1.3.7.3. Utilități 

În Municipiul Arad, costurile la utilitățile publice pentru persoanele fizice au fost următoarele: 

Utilități Lei/u.m.   2017 Lei/u.m.   2018 

Energie 

Termică 

362,31 lei/Gcal 360,49 lei/Gcal 

275,67 lei/Gcal 273,85 lei/Gcal 

                                                             
20 Sursa de date: INSSE - Tempo Online 
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Utilități Lei/u.m.   2017 Lei/u.m.   2018 

Apă caldă 18,20 lei/m3 (cu TVA inclus) 
= contravaloarea unui m3 de apă rece (cu canal) și a 
energiei termice înglobate într-un m3, care poate avea 

variații de la un imobil la altul. 

Apă potabilă 3,49/m3 (cu TVA 9% inclus)  3,91/m3 (cu TVA 9% inclus) 

Canalizare 

epurare 
3,82/m3 (cu TVA 19% inclus) 3,82/m3 (cu TVA 19% inclus) 

Salubritate 

Colectare și transport deșeuri 
3,22 Lei/pers./lună fără TVA 

Colectare și transport deșeuri 7,02 Lei/pers./lună fără 
TVA 

Depozitare deșeuri 0,54 
Euro/pers./lună fără TVA 

Depozitare deșeuri 0,54 Euro/pers./lună fără TVA 

Depozitare deșeuri din 
construcții 9,5 Euro/tonă fără 

TVA 

Depozitare deșeuri din construcții 9,5 Euro/tonă fără 
TVA 
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1.3.8. Turismul 

Municipiul Arad deține un bogat patrimoniu cultural-istoric, oferind vizitatorilor un adevărat muzeu 
în aer liber al stilurilor arhitectonice specifice sec. XVIII, XIX şi XX, monumente arhitecturale şi clădiri 
istorice, spectacole de teatru, concerte ale Filarmonicii, expoziții de artă plastică, expoziții muzeale 
de istorie, artă şi științe ale naturii, festivaluri şi sărbători. 

Iubitorii de arhitectură pot admira clădiri construite în stil Baroc, Renascentist, Eclectic, Clasic, 
Neogotic sau Secession. Palatul Administrativ a fost construit în stil Renascentist, iar Palatul Neuman, 
Palatul de Justiție sau Palatul Băncii Naționale sunt un exemplu rafinat de arhitectură eclectică şi 
Neoclasică. Cetatea Aradului, o fortăreață transilvăneană construită în stil Vauban (este şi singura 
cetate din Transilvania, construită în a doua jumătate a secolului al XVIII-lea, fază târzie a sistemului 
de fortificații stelate din Europa) sau Casa cu Ghiulele, numită astfel după cele 17 ghiulele încorporate 
în perete, sunt rămășițe ale trecutului orașului. Aradul are de asemenea biserici în stil Baroc, precum 
Mănăstirea Sf. Simion Stâlpnicul şi Biserica sârbească Sf. Petru şi Pavel, sau Catedrala Sf. Anton de 
Padova edificată în anul 
1904 în stil Renascentist.  

Datorită caracteristicilor 
geografice ale zonei în 
care este situat Municipiul 
Arad şi a structurii 
economiei locale, în afara 
turismului cultural-istoric 
şi religios, au fost 
favorizate şi existența 
unor alte tipuri de turism, 
şi anume: turismul de 
agrement, turismul de 
afaceri şi turismul de 
tranzit. 

➢ Structuri de primire turistică cu funcții de cazare turistică21: 

STRUCTURI DE PRIMIRE TURISTICĂ CU 

FUNCȚII DE CAZARE TURISTICĂ 
CAPACITATEA DE CAZARE 

TURISTICĂ EXISTENTĂ 

TOTAL: 81, DIN CARE:  TOTAL: 3.185, DIN CARE: 

HOTELURI 25 1.748 

HOSTELURI 3 68 

MOTELURI 2 40 

VILE TURISTICE 3 70 

CABANE TURISTICE 1 29 

CAMPINGURI 1 160 

PENSIUNI TURISTICE 43 965 

PENSIUNI AGROTURISTICE 3 105 

                                                             
21 Sursa de date: INSSE - Tempo Online 



  

RAPORT PRIVIND STAREA ECONOMICĂ, SOCIALĂ ŞI DE MEDIU A MUNICIPIULUI ARAD, PE ANUL 2018 73 

 

1.3.9. Agricultura22 

Municipiul Arad este unul dintre marile orașe ce constituie axa urbană a Câmpiei de Vest. Datorită 
așezării sale în câmpia aluvionară a Mureșului, factorii genetici ai climei (clima este temperat – 
continentală moderată) sunt influențați de circulația maselor de aer, [predominante fiind masele de 
aer oceanice (din Vest) și submediteraneene (din SV)] și de M-ții Carpați, care manifestă un rol de 
obstacol în calea maselor de aer nordice și estice (de aceea viscolele sunt foarte rare), motiv pentru 
care putem afirma că Municipiul Arad dispune de condiții favorabile desfășurării unei agriculturi 
performante.  

Din totalul suprafeței de 23.957 ha a Municipiului Arad, 17.597 ha reprezintă suprafața agricolă după 
modul de folosință total. 

 Situația terenurilor din Municipiul Arad pentru anul 2018: 

Nr. 
crt. 

Specificare 
Suprafață totală 

[ha] 
Din care proprietate 

privată [ha] 

1 Suprafața totală 23.957 14.569 

2 Suprafața agricolă 15.125 14.106 

3 Suprafața arabilă 14.111 13.182 

4 Suprafața pășunilor 629 543 

5 Suprafața fânețelor 35 31 

6 Suprafața terenuri  neagricole 7.630 463 

7 Suprafața A.D.S. 148 - 

8 
Plantații pomicole, terenuri în 

pregătire 
167 167 

9 Suprafața neutilizată, necultivată 183 183 

 Suprafețe cultivate în anul 2018, de pe raza Municipiului Arad: 

Nr.crt. Denumire 
Suprafața totală      

cultivată [ha] 
Persoane 
fizice [ha] 

Persoane 
juridice [ha] 

1 Grâu 4.495 721 3.774 

2 Orz 733 110 623 

3 Orzoaică de toamnă 38 8 30 

4 Ovăz 109 34 75 

5 Porumb boabe 1.989 486 1.503 

6 Triticale de toamnă 228 131 97 

7 Floarea soarelui 1.186 82 1.104 

8 Rapiță 1.277 297 980 

9 Plante de nutreț 1.910 892 1.018 

10 Alte culturi 1.041 551 490 

Total 13.006 3.312 9.694 

                                                             
22 Sursa de date: Serviciul Agricol din cadrul Primăriei Municipiului Arad 
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 Nr. Total exploatații profesionale și nonprofesionale / specie: 

- Bovine - 57 exploatații cu 1274 capete  

- Ovine - 13 exploatații cu 8361 capete  

- Caprine - 4 exploatații cu 194 capete  

- Porcine - 16 exploatații cu 80 capete  

- Păsări - 24 exploatații cu 2015 capete 

- Albine – 16 exploatații cu 1436 familii albine. 

 Nr. exploatații profesionale (ferme) pe specii:  

- Bovine - 1 unitate cu 686 capete  

Pe raza Municipiului Arad funcționează 3 Circumscripții sanitare veterinare de asistență, acestea 
fiind situate în cartierele Bujac, Aradul Nou și Grădiște. Activitatea desfășurată în cursul anului 2016 
este efectuată de către medici veterinari împuterniciți care dețin contracte de concesiune pentru 
acțiunile sanitare veterinare de supraveghere, prevenire, control şi eradicare a bolilor la animale, a 
celor transmisibile de la animale la om, protecția animalelor şi protecția mediului. 
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1.4. ELEMENTE FINANCIARE 

1.4.1. Bugetul Municipiului Arad23 

STRUCTURA BUGETULUI GENERAL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI (curs BNR la 28.12.2018) 

1.4.1.1. Veniturile bugetului local pe anul 2018 

Nr. 
crt. 

DENUMIRE INDICATORI 
Execuție an 2018 

(lei) 
EURO 

 (4,6639 lei) 
% în buget 

local 

0 1 2 3 4 

1 Venturi Fiscale 122.825.430 26.335.348,1 36,39 

2 Cote defalcate din impozitul pe venit 131.196.988 28.130.317,5 38,87 

3 Sume defalcate din TVA 36.514.234 7.829.120,3 10,82 

4 Venturi Nefiscale 23.158.290 4.965.434,5 6,86 

5 Taxe speciale 1.323.718 283.822,1 0,39 

6 Venituri din capital 425.170 91.161,9 0,13 

7 Subvenții de la bugetul de stat 11.817.174 2.533.753,7 3,50 

8 Subvenții FEN postaderare 10.225.606 2.192.501,1 3,03 

BUGET LOCAL - venituri 337.486.610,0 72.361.459,2 100,0 

 

                                                             
23 Sursa de date: Serviciul Buget, Primăria Municipiului Arad 

36,39%

38,87%

10,82%

6,86%

0,39%

0,13% 3,50%

3,03%

Ponderea categoriilor de venituri în total execuțiebuget local an 2018

Venituri fiscale

Cote defalcate din impozitul pe
venit

Sume defalcate din TVA

Venituri nefiscale

Taxe speciale

Venituri din capital

Subvenții de la bugetul de stat

Subvenții FEN postaderare
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1.4.1.2. Cheltuielile bugetului local pe anul 2018 

Nr. 
crt. 

Capitole bugetare 
Execuție an 
2018 (lei) 

EURO 
 (4,6639 lei) 

% în buget 
local 

0 1 2 3 4 

1 51.02 Autorități publice 31.515.854 6.757.404 8,47 

2 54.02 Alte servicii publice generale 3.592.639 770.308 0,97 

3 55.02 Dobânzi 1.337.765 286.834 0,36 

4 61.02 Ordine publică şi siguranță națională 8.991.165 1.927.821 2,42 

5 65.02 Învățământ 35.490.736 7.609.669 9,54 

6 66.02 Sănătate 7.422.501 1.591.479 1,99 

7 67.02 Cultură recreere şi religie 75.086.814 16.099.576 20,18 

8 68.02 Asistență socială 42.296.461 9.068.904 11,37 

9 70.02 Locuințe, servicii şi dezvoltare publică 41.325.700 8.860.760 11,11 

10 74.02 Protecția mediului 21.068.998 4.517.464 5,66 

11 81.02 Combustibili şi energie 38.564.158 8.268.650 10,36 

12 84.02 Transporturi 65.364.796 14.015.051 17,57 

13 87.02 Alte acțiuni economice 66.563 14.272 0,02 

TOTAL BUGET 372.124.150 79.788.192 100 

 

8,47%

0,97%

0,36%

2,42%

9,54%

1,99%

20,18%

11,37%

11,11%

5,66%

10,36%

17,57%

0,02%

Ponderea capitolelor de cheltuieli în total execuție buget local an 2018

51.02 Autorități publice

54.02 Alte servicii
publice generale
55.02 Dobânzi

61.02 Ordine publică şi 
siguranță națională
65.02 Învățământ

66.02 Sănătate

67.02 Cultură recreere şi
religie
68.02 Asistență socială

70.02 Locuințe, servicii şi 
dezvoltare publică
74.02 Protecția mediului

81.02 Combustibili şi
energie
84.02 Transporturi

87.02 Alte acțiuni 
economice
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1.4.1.3. Execuția bugetului local pe titlurile de cheltuieli pe anul 2018 

Nr. 
crt. 

TITLURI DE CHELTUIELI 
Execuție an 
2018 (lei) 

EURO 
 (4,6639 lei) 

% în total 
buget 
LOCAL 

0 1 2 3 4 

1 Cheltuieli de personal 58.493.853 12.541.833 15,72 

2 Bunuri şi servicii 116.365.715 24.950.302 31,27 

3 Dobânzi 864.600 185.381 0,23 

4 Subvenții 46.568.482 9.984.880 12,51 

5 Transferuri între unități ale administrației publice 51.464.172 11.034.579 13,83 

6 Alte transferuri 7.086.654 1.519.470 1,90 

7 
Proiecte cu finanțare din fonduri  externe 

nerambursabile (FEN) postaderare 
3.489.415 748.175 0,94 

8 
Proiecte cu finanțare din fonduri externe 

nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-
2020 

100.754 21.603 0,03 

9 Asistență socială 16.347.113 3.505.031 4,39 

10 Alte cheltuieli 3.733.634 800.539 1,00 

11 Cheltuieli de capital 58.068.240 12.450.576 15,60 

12 Rambursări de credite externe 12.244.712 2.625.423 3,29 

13 
Plăți efectuate in anii precedenți si recuperate in 

anul curent 
-2.703.194 -579.600 -0,73 

TOTAL 372.124.150 79.788.192 100 

  

16%

31%

0%
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15%
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Ponderea titlurilor de cheltuieli în total execuție buget local an 2018
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administraţiei publice

Alte transferuri

Proiecte cu finanțare din  Fonduri 
externe nerambursabile (FEN) 
postaderare
Proiecte cu finanțare din fonduri 
externe nerambursabile aferente 
cadrului financiar 2014-2020
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1.4.1.4. Cultură, recreere şi religie pe anul 2018 

Nr. 
crt. 

DENUMIRE INDICATORI 
Execuție an 
2018  (lei) 

EURO 
 (4,6639 lei) 

% în total 
capitol 67 

0 1 2 3 4 

1 Instituții de Cultura 17.356.424 3.721.440 23,12 

2 
Întreținere grădini publice, parcuri, zone 

verzi, de agrement și alte servicii 
12.536.294 2.687.942,28 16,70 

3 Baze sportive 10.704.472 2.295.176,14 14,26 

4 Monumente istorice 3.355.910 719.550,16 4,47 

5 
Centrul Municipal de Cultură Arad - 

Transferuri pentru sport, cultură şi tineret 
14.508.144 3.110.732,22 19,32 

6 
Centrul Municipal de Cultură Arad - 

Transferuri pentru cheltuieli de întreținere 
și funcționare 

12.095.897 2.593.515,51 16,11 

7 Susținere culte 4.031.108,00 864.321,28 5,37 

8 Acțiuni culturale DAS 86.389,00 18.522,91 0,12 

9 Cinematografe 58.061,00 12.449,02 0,08 

10 
Alte servicii în domeniile culturii, recreerii 

şi religiei 
354.115 75.926,80 0,47 

TOTAL 75.086.814 16.099.576,32 100 

1.4.1.5. Cheltuieli privind întreținere, reparații, investiții infrastructură pe anul 2018 

Nr. 
crt. 

DENUMIRE INDICATORI 
Execuție an 
2018  (lei) 

EURO 
 (4,6639 lei) 

1 

Străzi 39.516.512 8.472.847,18 

▪ reparații străzi 35.940.645 7.706.135,42 

▪ investiții 3.575.867 766.711,76 

2 

Iluminat public 20.243.439 4.340.453,06 

▪ iluminat stradal 8.372.068 1.795.078,8 

▪ investiții 11.871.371 2.545.374,26 

3 

Salubrizarea domeniului public 15.451.297 3.312.956,32 

▪ salubritate 9.384.538 2.012.165,36 
▪ colectare, transport, depozitare/neutralizare deșeuri 

menajere și stradale 6.061.394 1.299.640,64 

▪ investiții 5.365 1.150,32 

4 

Canalizare 1.465.648 314.253,74 

▪ întreținere canalizare pluvială 1.070.908 229.616,42 

▪ reparații canalizare pluvială 340.351 72.975,62 

▪ investiții 54.389 11.661,7 

5 

Întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi şi de 
agrement 

23.240.766 4.983.118,41 

▪ întreținere spații verzi 8.084.533 1.733.427,6 

▪ reparații și întreținere spații de joacă și mobilier urban 1.645.898 352.901,65 

▪ baze sportive și de agrement 705.149 151.192,99 
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▪ investiții 12.805.186 2.745.596,17 

6 

Alte acțiuni 15.090.650 3.235.628,98 

▪ deszăpeziri, deratizare, fântâni arteziene, câini fără 
stăpân, plăcuțe străzi, utilități zone industriale, toalete 
ecologice, lucrări şi servicii cadastrale, ş.a. 

4.254.974 912.321,02 

▪ investiții 10.835.676 2.323.307,96 

TOTAL 115.008.312 24.659.257,69 

1.4.1.6. Ordonatorii bugetului general al Municipiului Arad 

Nr. 
crt. 

Ordonatori de credite 
Execuție an 2018  

(lei) 
EURO 

 (4,6639 lei) 

% în total 
buget 
LOCAL 

0 1 2 3 4 

1 MUNICPIUL ARAD 256.253.578 54.944.055 68,86 

2 ÎNVĂŢĂMÂNT (41 unități) 24.910.844 5.341.204 6,69 

3 DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ARAD 35.652.138 7.644.276 9,58 

4 
CENTRUL DE ÎNGRIJIRE PERSOANE 

VÂRSTNICE ARAD 
4.474.605 959.413 1,20 

5 
CENTRUL SOCIAL CANTINA MUNICIPALĂ 

ARAD 
2.841.411 609.235 0,76 

6 CENTRUL MUNICIPAL DE CULTURĂ ARAD 30.635.149 6.568.569 8,23 

7 TEATRUL DE STAT IOAN SLAVICI ARAD 8.367.256 1.794.047 2,25 

8 FILARMONICA DE STAT ARAD 8.989.169 1.927.393 2,42 

TOTAL BUGET LOCAL 372.124.150 79.788.192 100 

 

 

68,86%

6,69%
9,58%

1,20%

0,76%

8,23%
2,25% 2,42%

Execuția bugetului local pe anul 2018, pe ordonatorii bugetului general al 
Mun. Arad

MUNICPIUL ARAD

ÎNVĂȚĂMÂNT (41 unități)

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ 
ARAD

CENTRUL DE ÎNGRIJIRE PERSOANE
VÂRSTNICE ARAD

CENTRUL SOCIAL CANTINA
MUNICIPALĂ ARAD

CENTRUL MUNICIPAL DE CULURĂ
ARAD

TEATRUL DE STAT IOAN SLAVICI
ARAD

FILARMONICA DE STAT ARAD
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1.4.2. Veniturile din taxe și impozite la nivelul Municipiului Arad în anul 201824 

 Gradul de realizare a principalelor venituri: 98,02% 

- venituri prognozate: 273.738.000 lei 

- venituri realizate: 268.307.446 lei 

 Venituri bugetare realizate, comparativ: 

- 2018 fata de 2017: 89.30%, cu 32.136.239 lei mai puțin; 

- 2018 fata de 2016: 96,04%, cu 11.050.639 lei mai puțin; 

- 2018 fata de 2015: 101.41%, cu 3.737.269 lei mai mult; 

- 2018 fata de 2014: 110,48%, cu 25.450.580 lei mai mult; 

- 2018 fata de 2013: 113.33%, cu 31.557.844 lei mai mult; 

Veniturile în anul 2018 au scăzut datorită diminuării cotei de impozit pe venit de la 16% la 

10%. 

 Rata veniturilor bugetare încasate prin procedura de executare silită: 16,79%, din 

care: 

- Persoane fizice: 23,45%; 

- Persoane juridice: 11,76%.    

 Rata de încasare voluntară a obligațiilor fiscale: 82,19%, din care: 

- Persoane fizice: 76.55%; 
- Persoane juridice: 88.24%.    

 Încasări prin sistemul electronic: 

- 2012 s-au încasat 2.085.313 lei de la 5.417 plătitori; 

- 2013 s-au încasat 2.844.951 lei de la 6.888 plătitori, 136,43% față de 2012; 

- 2014 s-au încasat 3.403.952 lei de la 7.643 plătitori, 118,65% față de 2013; 

- 2015 s-au încasat 4.097.781 lei de la 9.281 plătitori, 120,38% față de 2014; 

- 2016 s-au încasat 5.101.945 lei de la 10.567 plătitori, 124,38% față de 2015; 

- 2017 s-au încasat 6.683.035 lei de la 12.759 plătitori, 130,99% față de 2016; 

- 2018 s-au încasat 8.338.356 lei de la 16.173 plătitori 124.77% fata de 2017; 

- 2012-2018 s-au încasat 32.555.333 lei de la 68.428 plătitori. 

 Total contribuabili înregistrați la data de 31.12.2018 - 133.408, din care: 

- contribuabili persoane fizice: 119.629 

- contribuabili persoane juridice: 13.030 

- asociații familiale, persoane fizice care desfășoară activități economice în mod 
independent, persoane fizice care exercită profesii libere: 749 

                                                             
24 Sursa de date: Direcția Venituri, Primăria Municipiului Arad 
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 Principalele venituri ale bugetului local, realizate prin Direcția Venituri, pentru anul 2017 sunt (valorile sunt exprimate în lei): 

Nr. 
crt. 

DENUMIRE VENITURI 
BUGET 

2018 
EXECUTAT 

31.12.2014 
EXECUTAT 

31.12.2015 
EXECUTAT 

31.12.2016 
EXECUTAT 

31.12.2017 
EXECUTAT 

31.12.2018 
EXEC 2018 

EXE 2018/ 
2017 

EXE 2018/ 
2016 

EXEC 
2018/ 2015 

EXEC 
2018/ 2014 

1.  
IMPOZITE SI TAXE PE 

PROPRIETATE 
100,860,000 76,503,300 78,631,300 84,843,700 90,750,628 98,123,802 97.29 108.12 115.65 124.79 128.26 

2.  Impozit pe clădiri 73,060,000 57,515,200 59,145,900 60,034,600 63,810,500 71,829,489 98.32 112.57 119.65 121.44 124.89 

3.  Impozit pe clădiri pers. Fizice 21,400,000 17,927,200 19,145,500 18,468,900 19,203,100 19,522,811 91.23 101.66 105.71 101.97 108.90 

4.  Impozit pe clădiri pers. Juridice 51,660,000 39,588,000 40,000,400 41,565,700 44,607,400 52,306,678 101.25 117.26 125.84 130.77 132.13 

5.  Impozit pe terenuri 24,900,000 16,955,700 17,343,800 22,807,700 24,453,778 23,206,155 93.20 94.90 101.75 133.80 136.86 

6.  Impozit pe terenuri pers. Fizice 12,200,000 7,109,100 7,537,400 11,395,800 12,193,678 11,424,479 93.64 93.69 100.25 151.57 160.70 

7.  Impozit pe terenuri pers. Juridice 10,800,000 8,227,300 8,151,000 9,654,800 10,402,900 9,891,171 91.58 95.08 102.45 121.35 120.22 

8.  Impozit teren din extravilan 1,900,000 1,619,300 1,655,400 1,757,100 1,857,200 1,890,505 99.50 101.79 107.59 114.20 116.75 

9.  Taxa judiciara de timbru 2,900,000 2,032,400 2,141,600 2,001,400 2,486,350 3,088,158 106.49 124.20 154.30 144.20 151.95 

10.  Taxe hoteliere 0 288,400 359,900 54,100 8,100 0 - 0.00 0.00 0.00 0.00 

11.  
Taxa asupra mijloacelor de 

transport deținute de persoane 
fizice şi juridice 

18,100,000 15,044,200 16,448,800 15,977,000 17,784,466 17,852,443 98.63 100.38 111.74 108.53 118.67 

12.  
Taxa asupra mijloacelor de transport 

deținute de persoane fizice 
11,000,000 8,987,300 10,158,400 9,885,700 10,762,186 11,485,765 104.42 106.72 116.19 113.07 127.80 

13.  
Taxa asupra mijloacelor de transport 

deținute de persoane  juridice 
7,100,000 6,056,900 6,290,400 6,091,300 7,022,280 6,366,678 89.67 90.66 104.52 101.21 105.11 

14.  
Venituri din concesiuni și 

închirieri 
5,700,000 6,523,000 7,065,800 6,592,600 5,793,948 4,592,947 80.58 79.27 69.67 65.00 70.41 

15.  

Alte venituri din proprietate: 
venituri din asocieri, reclama si 

publicitate, taxa ocupare domeniu 
public, restricții tonaj, parcări etc. 

2,500,000 2,684,200 2,365,400 2,212,200 2,334,750 2,448,806 97.95 104.89 110.70 103.53 91.23 

16.  
TAXE EXTRAJUDICIARE DE 

TIMBRU 
70,000 1,547,500 1,535,600 1,472,200 115,000 69,147 98.78 60.13 4.70 4.50 4.47 

17.  
AMENZI,PENALITATI SI 

CONFISCARI 
8,900,000 5,401,700 6,928,800 8,037,100 8,802,565 8,908,859 100.10 101.21 110.85 128.58 164.93 

18.  Venituri din amenzi și alte sancțiuni 4,000,000 2,211,500 2,738,000 3,480,100 3,909,050 4,159,178 103.98 106.40 119.51 151.91 188.07 

19.  Încasări din valorificarea bunurilor  0 0 0 -85       

20.  
Alte amenzi, penalit. si 
confisc.(CIRCULATIE 

4,900,000 3,190,200 4,190,800 4,557,000 4,893,600 4,749,681 96.93 97.06 104.23 113.34 148.88 
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Nr. 
crt. 

DENUMIRE VENITURI 
BUGET 

2018 
EXECUTAT 

31.12.2014 
EXECUTAT 

31.12.2015 
EXECUTAT 

31.12.2016 
EXECUTAT 

31.12.2017 
EXECUTAT 

31.12.2018 
EXEC 2018 

EXE 2018/ 
2017 

EXE 2018/ 
2016 

EXEC 
2018/ 2015 

EXEC 
2018/ 2014 

21.  Impozit pe spectacole 130,000 140,500 117,900 127,800 128,200 141,560 108.89 110.42 110.77 120.07 100.75 

22.  
Alte impozite si taxe fiscale:( taxa 
pe vehicule lente, taxa autorizații 

arh. șef) 
2,400,000 2,016,400 2,062,500 2,058,200 2,363,300 2,326,412 96.93 98.44 113.03 112.80 115.37 

23.  Venituri din dividende 54,000 41,219 24,950 33,800 68,353 60,690 112.39 88.79 179.56 243.25 147.24 

24.  
Vărsăminte din venituri si/sau 

disponibilități ins. Publice 
1,120,000 209,800 236,000 227,800 265,100 1,150,162 102.69 433.86 504.90 487.36 548.22 

25.  
Venituri din recuperare ch. De 

executare silita 
80,000 47,900 40,600 31,500 62,222 112,498 140.62 180.80 357.14 277.09 234.86 

26.  SUBTOTAL 139,914,000 110,448,119 115,817,550 121,668,000 128,476,632 135,787,326 97.05 105.69 111.60 117.24 122.94 

27.  Depozite speciale pentru constr. 0 0 0 10,072 14,000 424 - 3.03 4.21 - - 

28.  Impozit venit transfer proprietăți 600,000 3,859,500 4,683,400 4,428,200 1,273,000 576,117 96.02 45.26 13.01 12.30 14.93 

29.  
Cote defalcate din impozitul pe 

venit 
132,424,000 127,373,800 142,965,700 152,190,600 169,781,101 131,196,988 99.07 77.27 86.21 91.77 103.00 

30.  TOTAL 272,938,000 241,681,419 263,466,650 278,296,872 299,544,733 267,560,855 98.03 89.32 96.14 101.55 110.71 

31.  TAXA SALUBRITATE- 200,000 601,400 489,000 465,600 255,052 142,856 71.43 56.01 30.68 29.21 23.75 

32.  taxe speciale d.v.  600,000 574,047 614,527 595,613 643,900 603,735 100.62 93.76 101.36 98.24 105.17 

 TOTAL GENERAL 273,738,000 242,856,866 264,570,177 279,358,085 300,443,685 268,307,446 98.02 89.30 96.04 101.41 110.48 
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1.4.3. Datoria publică a Municipiului Arad, trimestrul IV 2018 

➢ Valoarea finanțării rambursabile contractate, în valuta de contract: 

1. Acord Împrumut Subsidiar între Ministerul Economiei şi Finanțelor, Municipiul Arad şi 
Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile, în baza Acordului de Împrumut dintre România şi 
Banca Internațională pentru Reconstrucție şi Dezvoltare nr. 4835/24.07.2006: 47.200.000 
EUR valoarea finanțării sub împrumutate din care: 

- 9.440.000 EUR (20%) din  valoarea finanțării va fi rambursată de către  Municipiul Arad; 
- 37.760.000 EUR (80%) din valoarea finanțării va fi plătit din bugetul Ministerului 

Mediului şi Dezvoltării Durabile.  

2. Contract credit BERD nr. 40337 / 16.05.2009: 13.000.000 EUR modificat şi reconfirmat prin 
Contractul nr. 40337 & 42970 / 08.06.2012. Contract de modificare și reconfirmare nr. 40337 
& 42970 / 08.06.2012 între Municipiul Arad și Banca Europeana pentru Reconstrucție și 
Dezvoltare în legătură cu Contractul de credit din data de 16 mai 2009. 

Valoare finanțare 20.384.000 EUR din care: 

- Transa 1A: 7.384.000 EUR (300.000 EUR anulată la 31.12.2017) 
- Transa 1B: 2.000.000 EUR ( anulată la 31.12.2017) 
- Transa 2 (Refinanțare credit existent):11.000.000 EUR 

3. Contract de credit nr. 48156 / 20.07.2016  încheiat între Municipiul Arad și  Banca Europeană 
pentru Reconstrucție și Dezvoltare: 20.000.000 EUR 

➢ Gradul de îndatorare a unității administrativ – teritoriale:  

- anul 2018: 6,02 % (conform calcului gradului de îndatorare întocmit la data de 
07.02.2018) 

➢ Durata serviciului datoriei publice locale a fiecărei finanțări rambursabile, cu precizarea 
perioadei de grație şi a perioadei de rambursare, exprimată în luni: 

1. Acord Împrumut Subsidiar între Ministerul Economiei şi Finanțelor, Municipiul Arad şi 
Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile, în baza Acordului de Împrumut dintre România şi 
Banca Internațională pentru Reconstrucție şi Dezvoltare: 

- durata serviciului datoriei publice locale: 195 luni (17 ani); 
- perioada de grație: 56 luni (31.05.2007 – 05.02.2012); 
- perioada de rambursare: 139 luni (05.02.2012 – 05.08.2023). 

2. Contract de modificare si reconfirmare nr. 40337 & 42970 / 08.06.2012 între Municipiul Arad 
și BERD în legătură cu Contractul de credit din data de 16 mai 2009: 

Durată finanțare:   

Tranșa 1A: 150  luni, de la  08.06.2012 până la 18.12.2024 

- perioada de gratie: 36 luni, de la 08.06.2012 până la 15.06.2015 
- perioada de rambursare: 114  luni, de la 18.06.2015 până la 18.12.2024 

Transa 1B:  96  luni, de la  08.06.2012 până la 18.06.2020 

- perioada de gratie: 36 luni, de la 08.06.2012 până la 15.06.2015 
- perioada de rambursare: 90 luni, de la 18.12.2012 până la 18.06.2020 

Transa 2 (Refinanțare): 120 luni, de la  08.06.2012 până la 18.06.2022 

- perioada de gratie: 9 luni, de la 08.06.2012 până la 01.03.2013 
- perioada de rambursare: 114 luni, de la 18.12.2012 până la 18.06.2022 
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3. Contract credit BERD nr. 48156 / 20.07.2016 

- durata serviciului datoriei publice locale: 144 luni (12 ani); 
- perioada de grație: 36 luni (20.07.2016 – 20.07.2019); 
- perioada de rambursare: 108 luni (18.12.2019– 18.06.2028). 

➢ Ratele, dobânzile, comisioanele şi alte costuri aferente fiecărei finanțări rambursabile: 

1. Acord Împrumut Subsidiar între Ministerul Economiei şi Finanțelor, Municipiul Arad şi 
Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile, în baza Acordului de Împrumut dintre România şi 
Banca Internațională pentru Reconstrucție şi Dezvoltare: 

- dobânda: LIBOR 6M + marja variabil, această dobânda putând face obiectul  unei 
reduceri, după cum poate fi stabilit periodic de către Bancă. Municipiul va plăti 20% din 
dobânda aferentă sub împrumutului, restul de 80% va fi plătită de Ministerul Mediului 
şi Schimbărilor Climatice; 

- comision inițial: 0,25% din valoarea sub împrumutului; 
- comision de angajament: 0,75 % /an  la suma netrasă, acest comision putând face 

obiectul unei reduceri după cum poate fi stabilit periodic de Bancă; 
- rata capital (rata credit) plătită de Municipiul Arad: 393.333,33 EUR începând din 05 

februarie 2012, la datele de 05 februarie şi 05 august ale fiecărui an, aceasta 
reprezentând 20% din rata de capital aferentă sub împrumutului, restul de 80% va fi 
plătită de Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice. 

Plăți cumulate la 31.12.2018 din care: 

rata capital: 5.506.666,62  EUR  
comision inițial: 118.000 EUR 
comision de angajament: 344.084,26  EUR 
dobânda: 663.280,33 EUR 

 Plăți efectuate în trimestrul IV 2018 

rata capital: - 

comision de angajament:  - 

dobânda: - 

2. Contract de modificare si reconfirmare  BERD nr. 40337 & 42970 / 08.06.2012  

- dobânda:  EURIBOR 6M + 2  % /an; 
- comision  anticipat: 1% din valoarea Transei 1A (73.840 EUR) 
- comision de restructurare la Transa 1B: 20.000  EUR 
- comision  de angajament: 0,5% /an la suma netrasă; 
- comision plată anticipată: 3% înainte de 6 ani, 2% după 6 ani; 
- alte costuri: onorarii, costuri călătorie, cheltuieli consilieri juridici, consultanți, contabili; 

Rambursarea : 

 Transa 1A: în 20 rate semestriale egale (sau cât mai egale posibil) începând din 18 iunie 2015 și 
ulterior la fiecare data de plata a dobânzii respectiv 18 iunie și 18 decembrie a fiecărui an, până 
la 18 decembrie 2024. 

 Transa 1B: în 16 rate semestriale egale (sau cât mai egale posibil) începând din 18 decembrie 
2012 și ulterior la fiecare dată de plată a dobânzii, respectiv 18 iunie și 18 decembrie a fiecărui 
an, până la 18 iunie 2020. 

 Transa 2: în 20 rate semestriale egale (sau cat mai egale posibil)  începând din 18 decembrie 
2012 și ulterior la fiecare dată de plată a dobânzii, respectiv 18 iunie și 18 decembrie a fiecărui 
an, până la 18 iunie  2022. 

 Plăți cumulate la 31.12.2018 din care:  

rata capital: 9.842.928,66  EUR 
dobânda: 2.150.741,86  EUR 
comision anticipat 1% : 203.840 EUR 
comision  restructurare Transa 1B: 20.000 EUR 
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comision  angajament 0,5% si alte costuri cf. 
contract:  

- 398.789,64  EUR 
- 1.045,67 GBP 

 Plăți efectuate în trimestrul IV 2018 

rata capital: 916.074,98 EUR 
dobânda: 80.578,63 EUR 
comision anticipat 1% Transa 1A: - 
comision restructurare Transa 1B: - 
comision angajament 0,5% si alte costuri cf. 
contract: - 

3. Contract credit BERD nr. 48156 / 20.07.2016; 

- dobânda: EURIBOR 6M +1,75 %/an cu posibilitatea de descreștere din anul 2020 funcție 
de îndeplinirea unor indicatori financiari de către Municipiu; 

- comision  inițial de acordare: 1% din valoarea creditului; 
- comision  de angajament: 0% /an la suma netrasă pentru primele 90 de zile 

                   0,15% la suma netrasa pentru următoarele 12 luni 
                                 0,5 % ulterior. 

- comision plată anticipată: 2% înainte de 5 ani, 1,5% după intre 5 si 6 ani, 1% după 6 ani 
- costuri și cheltuieli: onorarii, costuri călătorie, cheltuieli consilieri juridici, consultanți, 

contabili; 
- rata capital (rata credit): 18 rate semestriale egale, începând din 18 decembrie 2019, la 

datele de 18 iunie şi 18 decembrie ale fiecărui an, până la 18 iunie 2028. 

 Plăți cumulate la 31.12.2018 din care:  

rata capital: - 
dobânda: 10.063,72 EUR 
comisioane şi alte costuri cf. contractului: 365.874,65 
EUR , după cum urmează: 

- comision 1% : 200.000 EUR 
- servicii juridice: 20.000 EUR 
- comision angajament 0,5%:  145.874,65 EUR 

Plăți efectuate in trimestrul IV 2018 

rata capital:  - 
dobânda:  10.063,72 EUR 
comisioane şi alte costuri cf. contractului: 47.957,98 
EUR 

➢ Plățile efectuate din fiecare finanțare rambursabilă către contractori: 

Denumire contract 
Plăți cumulate către 

contractori la 
31.12.2018 

Plăți efectuate către 
contractori  în Trim. 

IV 2018 
1. Acord Împrumut Subsidiar între Ministerul 

Economiei şi Finanțelor, Municipiul Arad şi 
Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile, în baza 
Acordului de Împrumut dintre România şi Banca 
Internațională pentru Reconstrucție şi Dezvoltare 

47.200.000  EUR - 

2. Contract credit BERD nr.40337 / 16.05.2009 
modificat si reconfirmat prin Actul adițional nr. 
40337 & 42970 / 08.06.2012 

18.079.009 EUR - 

3. Contract credit BERD nr. 48156 / 20.07.2016 2.179.211,74 EUR 243.954,05 EUR 
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1.4.4. Servicii financiar bancare în Municipiul Arad 

Nr. 

crt. 
Denumire 

Nr. 

crt. 
Denumire 

Nr. 

crt. 
Denumire 

1 
Alpha Bank 

România S.A. 
7 

Banca Comercială 

Feroviară 
13 Raiffeisen Bank S.A. 

2 
BRD - Groupe 

Societe Generale 
8 CEC Bank 14 UniCredit Bank S.A. 

3 Patria Bank 9 
Marfin Bank 

România S.A. 
15 Idea::Bank Arad 

4 
Banca Comercială 

Română S.A. 
10 GarantiBank 16 Libra Internet Bank 

5 
Intesa Sanpaolo 

Bank 
11 

ING Bank N.V., 

Amsterdam 
17 Credit EuropeBank 

6 Banca Transilvania 12 
OTP Bank România 

S.A. 
18 First Bank România 
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1.5. INVESTIȚII LA NIVELUL MUNICIPIULUI ARAD 

În conformitate cu datele primite de la Serviciul Investiții, suma totală a investițiilor la nivelul 
Municipiului Arad în decursul anului 2018 a fost de 46.692.225,79 Lei. 

A. INVESTIȚII REALIZATE ÎN DECURSUL ANULUI 2018 

1. Infrastructură (străzi, drumuri, parcări, rețele de transport) 

1.1. Regenerare Urbană 

În anul 2018 a continuat implementarea  proiectului ”Regenerare urbană a spațiilor din zona 
blocurilor din cartierele Alfa, Faleza Mureș, Confecții, Micalaca, Vlaicu și Centru inclusiv zona protejată 
din municipiul Arad”. 

Regenerarea urbană a spațiilor din zona blocurilor din cartierele Alfa, Faleza Mureș, Confecții, 
Micalaca, Vlaicu și centru, inclusiv zona protejată a municipiului Arad, vizează îmbunătățirea cadrului 
de viață în municipiul Arad prin redefinirea conceptului de urbanizare primară și secundară. 

Lucrările constau consta în amenajarea de spații verzi, locuri de joacă și recreere, modernizarea 
căilor de acces și a iluminatului public, amenajarea de parcări, inclusiv construirea de parcări. Pe 
lângă amenajările la sol – parcări, ale, trotuare, drumuri, spații verzi și locuri de joacă, noutatea este 
reprezentată de parcările de tip ”Fast Parc”, parcări colective, care vor  fi cu realizate în număr de 8 
bucăți pe structură metalică și cu un regim de înălțime P+1E. 

Contractele pentru cele 8 loturi au fost încheiate în data de 9 iulie 2018, durata de execuție a 
lucrărilor fiind de 2 ani la care se adaugă 1 an perioada de notificare a defectelor. 

Sursa de finanțare: Împrumut Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) 

Contract de credit nr. 48800 din data de 20.07.2016 

Valoare totală proiect: 49.000.000 EUR din care:  

Credit BERD: 20.000.000 EUR 

Buget local (inclusiv TVA): 28.700.000 EUR 

Fonduri de cooperare tehnică: 300.000 EUR   

Obiective: 

- construcție parcare și facilități aferente (trotuar și canalizare, mobilier urban, spațiu verde) 
în cartierele Alfa, Confecții, Vlaicu, Micalaca și în Centru  

- introducerea unei politici integrate privind parcarea, reglementarea și prețurile stabilite în 
acest sens, inclusiv susținere pentru externalizarea activităților de operare și întreținere 
pentru noile zone de parcare către sectorul privat 

- participarea în cadrul Programului de Testare a Transportului Urban, inclusiv sprijin 
consultativ limitat pentru definirea politicii de transport metropolitane  

Indicatori:  

- Lotul 1 Parcare în Cartierul Alfa (inclusiv trotuar și canalizare, mobilier urban, spațiu verde)  
- Lotul 2 Parcare în Cartierul Confecții (inclusiv trotuar și canalizare, mobilier urban, spațiu 

verde)  
- Lotul 3 Parcare în Cartierul Vlaicu -Est  (inclusiv trotuar și canalizare, mobilier urban, spațiu 

verde) 
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- Lotul 4 Parcare în Cartierul Vlaicu -Vest (inclusiv trotuar și canalizare, mobilier urban, spațiu 
verde) 

- Lotul 5 Parcare în Cartierul Micalaca 500 -700 (inclusiv trotuar și canalizare, mobilier urban, 
spațiu verde) 

- Lotul 6 Parcare în Cartierul Micalaca 300 (inclusiv trotuar și canalizare, mobilier urban, 
spațiu verde) 

- Lotul 7 Parcare în Cartierul Micalaca 100-200 (inclusiv trotuar și canalizare, spațiu verde) 
- Lotul 8 Parcare în Centru – zona protejată (inclusiv trotuar și canalizare, spațiu verde) 

Perioada de implementare: iulie 2018 – iulie 2021 

1.2. Reabilitare străzi în Municipiul Arad – etapa I 

Lungime străzi reabilitate 22.430 metri; 

- Suprafața străzilor reabilitate 226.619 mp; 
- Suprafața trotuare reabilitate 80.748 mp; 
- Suprafața accese imobile 8.224,33 mp; 
- Aducerea la cotă a capacelor căminelor de utilități 910 bucăți. 

Valoarea totală a investiției este de 24.407.154,40 lei, din care în anul 2018 valoarea plătită a fost de 
3.552.792,59 lei. Sursa de finanțare este asigurată prin Programul Național de Dezvoltare Locală, iar 
durata de realizare a acestui proiect a fost de 36 luni, cu termen de finalizare anul 2018.  

 Strada 6 Vânători 

 Strada Bihorului 
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1.3. Reabilitare străzi în Municipiul Arad – etapa II 

În paralel a fost demarată etapa II-a pentru continuarea activității de reabilitare a încă 56 străzi. 
Valoarea totală a investiției este de 33.775.443,18 lei, iar în anul 2018 a fost demarată procedura de 
achiziție a lucrărilor, urmând ca începerea lucrărilor să aibă loc în anul 2019. 

1.4. Reparație capitală Podul Decebal 

În anul 2018 a fost realizată achiziția lucrărilor, care vor începe în anul 2019 pentru efectuarea 
reparațiilor capitale la Podul Decebal. Valoarea estimată a lucrărilor este de 9.646.000 lei. 

1.5. Amenajare legătură rutieră între strada Cometei și Centura Nord Arad 

Având în vedere dezvoltarea continuă a orașului prin extinderea intravilanului, și dezvoltarea tramei 
stradale trebuie să parcurgă același trend ascendent. Unul din obiectivele de acest gen este proiectul 
”Amenajare legătură rutieră între str. Cometei și Centura Nord” Arad. Prin proiect se va asigura 
legătura spre centura ocolitoare a orașului (DN7) pentru un acces rapid și facil dinspre cartierul 
Grădiște și zona industrială din zona N-E. 

 

Valoarea lucrărilor este de 5.200.000 lei, iar durata lucrărilor este de 12 luni, cu termen de finalizare 
în anul 2019. Procedura de achiziție a lucrărilor a fost demarată în decursul anului 2017, iar 
contractul de lucrări a fost încheiat în anul 2018. 

1.6. Studii și documentații 

Având în vedere că un proiect pentru un obiectiv de investiție parcurge o perioadă de aproximativ 3-
4 ani de la concepție până la implementare, este necesar ca în fiecare an să se pună bazele unor noi 
studii și documentații pentru reabilitări sau construiri de drumuri. Astfel, în anul 2018 s-au 
achiziționat noi documentații și proiecte în vederea unor noi investiții pe partea de drumuri. 

Obiectiv Faza proiect 

Inventariere tramă stradală 
Servicii topo - 

cadastrale 

Reconfigurarea Bulevardul Revoluției DALI 

Amenajare intersecție Titulescu cu E. Drăgoi SF 
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Obiectiv Faza proiect 

Amenajare intersecție Bolintineanu cu Milea SF 

Studiu de trafic Studiu 

Amenajare intersecție semaforizată  Ion Câmpineanu SF 

Implementare sistem închiriere biciclete SF 

Amenajare intrări pe căi rutiere dinspre Deva, Nădlac, Oradea SF 

Refacție linie cale de tramvai și a rețelei aeriene de contact aferente în 
Municipiul Arad- TRONSON IV – str. Pădurii (str. Abatorului – str. 

Condurașilor)” 
SF 

Amenajare traseu de transport public de călători cu autobuzul - care să 
asigure legătura pe arterele urbane între zona UTA și strada Ștefan cel Mare, 

Municipiul Arad 
SF 

Amenajare intersecție semaforizată B- dul I. Maniu – str. I. Alexandru SF 

2. Servicii publice 

2.1. Iluminat 

2.1.1. Modernizarea și extinderea sistemului de iluminat public 

Conform contractului de concesiune pentru serviciul de iluminat public încheiat în anul 2013, 
executantul are obligația de  asigura pentru o perioadă de 25 ani următoarele tipuri de activități: 

- lucrări de extindere a sistemului de iluminat public 
- lucrări de modernizare a sistemului de iluminat public  
- lucrări de întreținere a sistemului de iluminat public 

Astfel, anual se alocă sume pentru cheltuieli de capital și pentru întreținere. Valoarea aferentă anului 
2018 pentru cheltuielile de investiții a fost de 11.871.370,45 Lei. 
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2.1.2. Proiectul ,,Iluminat public cu LED în Municipiul Arad” 

Programul de Cooperare Elvețiano-Român vizând reducerea disparităților economice și 
sociale în cadrul Uniunii Europene extinse, Aria de concentrare tematică 4. Măsura 2 Mediu și 
Infrastructură, Obiectivul 1 – Îmbunătățirea mediului înconjurător  

Obiectivul proiectului: Realizarea unui sistem de iluminat eficient sub aspect energetic, cu costuri 
de întreținere reduse, contribuind la diminuarea consumului energetic și a emisiilor de CO2 în 
municipiul Arad. Prin implementarea proiectului, puterea instalată medie pe punct luminos va 
scădea de la 173 W la 37 W. 

Rezultate: Extinderea și modernizarea sistemului de iluminat public prin instalarea a 3114 puncte 
luminoase astfel:  

- 2.541 puncte luminoase în cartiere (Centru 1111, Sânicolaul Mic 600, Drăgășani 284, 
Funcționarilor 246, ZIA Vest 172, ZIA Est 126)  

- 298 puncte luminoase cu LED în 70 de locuri de joacă din cartiere  
- 185 puncte luminoase pe trei străzi de pe șoseaua de centură: Str. Ovidiu (secțiunea dintre Str. 

6 Vânători și Calea Zimandului)  Str. Tenețchi (secțiunea cuprinsă între străzile Câmpineanu 
și Dunării) și  Str. Tribunul Corcheș 

- 90 puncte luminoase pe coronamentul digului râului Mureș, între Podul Decebal și Podul 
Traian. 

- 185 puncte luminoase pe trei străzi de pe șoseaua de centură: Str. Ovidiu (secțiunea dintre Str. 
6 Vânători și Calea Zimandului)  Str. Tenețchi (secțiunea cuprinsă între străzile Câmpineanu 
și Dunării) și  Str. Tribunul Corcheș  

- 90 puncte luminoase pe coronamentul digului râului Mureș, în zona cuprinsă între Podul 
Decebal și Podul Traian 

Valoarea totală a proiectului: 3.249.469 CHF 

Perioada de implementare: 28.05.2015 - 28.03.2019 

2.2. Transport Urban 

2.2.1. Proiectul „Transport Urban în Municipiul Arad” – Faza a III-a - Achiziție tramvaie, 
modernizare depou, implementare sistem taxare automată a biletelor 

Sursa de finanțare: Împrumut Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare 

Contract de modificare și reconfirmare din data de 08.06.2012 în legătură cu contractul de credit din 
data de 16.05.2009 

Valoare totală proiect: 8.987.645 EUR din care: 

- Achiziție tramvaie 8.144.445 EUR  
- Reabilitare depou  843.200 EUR 

Fonduri nerambursabile / Granturi pentru consultanță -  418.000 EUR, din care: Consultanță 
pentru introducerea sistemului electronic de taxare a biletelor (e-ticketing) în transportul 
public  

- finanțare 180.000 EUR prin Fondul de Cooperare Tehnică Spania BERD - ICEX (Institutul de 
Comerț Exterior Spania) 

Obiective: eficientizarea sistemului de transport public în municipiul Arad. 

Indicatori: 

- achiziția a 6 tramvaie moderne, cu consum redus de energie; 
- modernizarea și dotarea depoului UTA;  
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- documentație sistem e-ticketing; 
- documentație externalizare transport cu autobuze pe rutele județene. 

În cadrul proiectului, în anul 2018 a continuat programul de consultanță pentru implementarea 
sistemului electronic de taxare (e-ticketing) 

2.2.2. Achiziție material rulant 

În anul 2018 a demarat achiziția unui număr de 28 de tramvaie noi (18 tramvaie vagon și 10 tramvaie 
dublu articulate), în scopul modernizării și eficientizării sistemului de transport public și creșterii 
atractivității acestuia.  

În scopul finanțării acestor investiții prin POR 2014 - 2020, în anul 2018, au fost depuse trei proiecte 
prioritare care cuprind un număr total de 18 tramvaie și a fost pregătit un proiect de rezervă pentru 
alte 10 tramvaie.  

2.3. Salubritate 

2.3.1. Platforme subterane de colectare selectivă a deșeurilor din municipiul Arad 

Începând cu anul trecut a fost 
demarat un amplu proiect de 
investiție pentru a asigura colectarea 
selectivă a deșeurilor – ” Platforme 
subterane de colectare selectivă a 
deșeurilor din Municipiul Arad”. 
Proiectul propune realizarea 
platformelor subterane (4 recipienți 
/ locație) pentru colectarea separată 
a deșeurilor menajere, sticlă, plastic, 
metal. Ca amplasamente, platformele 
subterane vor respecta actualele 
platforme din cartierele orașului. 
Valoarea de investiție este estimată 
la 20.314.000  lei, iar implementarea 
se va face într-o perioadă de 27 luni, 
începând cu anul 2018. 

2.4. Termoficare 

Economia de energie termică și în special reducerea pierderilor în ansamblul sistemului de producere, 
transport și distribuție este o altă preocupare a administrației. În acest sens, anual se abordează 
investiții în modernizarea rețelelor sau a punctelor termice. În acest sens , a fost preluat spre finanțare 
din bugetul local investiția. 

Proiectul „Termoficare în Arad – Reabilitarea rețelei de transport și distribuție a energiei termice și 
transformarea punctului termic din cartierul Aradul Nou”. Valoarea contractului de proiectare și 
lucrări este de 30.588.950 lei. 

Obiective: 

- reducerea pierderilor din rețeaua de transport și distribuție a energiei termice; 
- diminuarea consumului de energie și a emisiilor de CO2; 
- confort termic sporit și reducerea costurilor de termoficare.  

Indicatori: 

- reabilitarea a 8,7 km de conducte din rețeaua de distribuție de transport; 



  

RAPORT PRIVIND STAREA ECONOMICĂ, SOCIALĂ ŞI DE MEDIU A MUNICIPIULUI ARAD, PE ANUL 2018 94 

 

- realizarea unei noi centrale termice pe gaz și biomasă de care vor beneficia 25 de blocuri din 
cartierul Aradul Nou.  

De asemenea a fost încheiat contractul pentru DALI – Modernizare rețele aferente punctelor termice 
PT 5 Grădiște, PT2 Lac, PT 4 Macul Roșu, PT Pasaj, PT 6V și PT Ocsko Terezia. 

2.5. Conectivitate 

2.5.1. Proiectul ,,Promovarea conectivității la internet în comunitățile locale: WIFI4EU’’ 

Mecanismul pentru Interconectarea Europei (CEF) WIFI4EU - inițiativă lansată de Comisia 
Europeană  
Obiectivul general al proiectului: instalarea de puncte de acces public și gratuit la internet wireless 
în spațiile publice  
Valoarea totală a proiectului: 15.000 EUR (bon valoric)  
Perioada de implementare propusă: 24.01.2019 – 23.07.2020 
Cerere de finanțare depusă: 7 noiembrie 2018  
Acord de grant semnat în luna decembrie 2018. 

3. Locuințe / Spații publice 

În municipiul Arad, spațiul locativ pentru cei care solicită o locuință în vederea închirierii este 
dezvoltat constant și cuprinde în general categoriile de locuințe pentru tineri sau locuințe sociale. Și 
în acest domeniu de investiție, sursele de finanțare sunt din bugetul local sau din finanțări pe 
programe, cum este A.N.L. 

3.1. ANL pentru tineri 

În anul 2018, prin A.N.L. a fost aprobată demararea construcției a două blocuri (2A și 2B) cu un total 
de 40 unități locative, situate în cartierul Micălaca Est. Contribuția administrației locale este 
materializată prin asigurarea utilităților și a amenajărilor exterioare aferente blocurilor. În acest sens 
a fost realizat studiul de fezabilitate, iar valoarea de investiție este de 595.861,45 lei. 

3.2. Locuințe sociale 

În vederea asigurării necesarului de locuințe sociale, în anul 2017 a fost demarată construirea a două 
blocuri (64 apartamente) cu regim de înălțime P+2E, pe structură metalică și închideri din panouri 
multistrat în zona străzii Tarafului. Valoarea lucrărilor este de 7.593.554,11 lei, din care în anul 2018 
au fost cheltuiți 4.999.928,33 Lei. 

 Bloc de locuințe sociale pe structură metalică str. Tarafului FN ( 2 blocuri) 
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3.3. Spații administrație publică 

Întreținerea sau dezvoltarea spațiilor administrației publice este o preocupare continuă. De aceea 
anual se pregătesc documentații tehnice care după implementare, vor asigura un climat optim în 
spațiile deținute. 
Dintre documentațiile întocmite în acest an amintim: 

- Refuncționalizare apartament  nr. 27 B, B- dul Revoluției nr. 82 
- Refuncționalizare spații birouri pentru Direcția Venituri  
- Reabilitare învelitoare și șarpantă la clădirea Primăriei Municipiului Arad 

3.4. Cimitirul Pomenirea 

În cimitirul public Pomenirea a fost construită o capelă nouă care să poată asigura condiții optime 
pentru desfășurarea activităților specifice. Construcția deși limitată și condiționată de suprafața mică 
a terenului, deține dotările și funcțiunile necesare pentru serviciile funerare, dar și pentru evidență 
și administrare. Valoarea investiției este de 935.812,77 lei. 

 

4. Învățământ / Cultură 

4.1. Unități de învățământ 

Învățământul preuniversitar deține în municipiu cele mai multe clădiri administrate de consiliul 
local. De aceea și nevoia de investiție este finanțată anual în acest domeniu, pe lângă activitățile de 
întreținere curentă. 

În acest an s-au continuat lucrările de reabilitare termică pentru sporirea confortului în clădirile de 
învățământ și totodată asigurarea unor economii privind utilitățile și reducerea emisiilor de CO2. 
Aceste economii care se realizează asigură încadrarea în costul standard / elev, respectiv creșterea 
serviciilor prestate în învățământ. 

Obiective de investiții finalizate în anul 2018: 

Obiectiv Valoare lei Observații 

Reabilitare termica  cla diri S coala Gimnaziala  ”Iosif 
Moldovan” Arad, str. Conduras ilor nr.48-50 

500.000 Lucrare recepționată 

Reabilitare termica  cla dire Liceul Tehnologic de 
Transporturi Auto ”Henry Coanda ”  

286.425 Lucrare recepționată 
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Obiectiv Valoare lei Observații 

Reabilitare termica  cla dire Gra dinit a PP23 ”Ma ma rut a” 
 

647.747,52 Lucrare recepționată 

Reabilitare termica  cla dire Gra dinit a PP8 684.494 
Lucrare cu termen 
finalizare în 2019 

Achizit ie s i montaj container cu destinat ia Sala  de Mese 
pentru S coala Gimnaziala  Ilarion Felea Arad 

350.000 
Lucrare cu termen 
finalizare în 2019 

Reabilitare termica  cla dire Colegiul 
Nat ional ”Preparandia – Dimitrie  T ichindeal” Arad – 
localul din B-dul Dragalina nr.5-7 

3.592.911 Lucrare recepționată 

Reabilitare instalat ie termica  la Liceul Tehnologic ”Iuliu 
Moldovan ” Arad 

1.584.416,10 Lucrare recepționată 

 Reabilitare termică clădire Liceul Tehnologic de Transporturi Auto ”Henry Coandă” 

 

 Reabilitare termică clădiri Școala Gimnazială ”Iosif Moldovan” Arad, str. Condurașilor nr. 
48-50 
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 Reabilitare termică clădire Grădinița PP23 ”Mămăruța” 

 

 Reabilitare termică clădire Grădinița PP8 

 

 Reabilitare termică clădire Colegiul Național ”Preparandia – Dimitrie  Țichindeal” Arad 
(locația B-dul Dragalina nr. 5-7) 
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 Reabilitare instalație termică la Liceul Tehnologic ”Iuliu Moldovan ” Arad 

 

4.2. Cultură 

Proiectul „Reabilitare învelitoare, fațadă principală și sală de spectacole la Filarmonica de 
Stat Arad”  

Programul Operațional Regional 2014-2020  

Axa Prioritara 5 – „Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea 
durabilă a patrimoniului cultural” Prioritatea de investiții 5.1 „Conservarea, protejarea, 
promovare și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural” – apel dedicat proiectelor 
nefinalizate 

Obiectivul general al proiectului: impulsionarea dezvoltării locale prin conservarea, protejarea și 
valorificarea durabilă a patrimoniului cultural și promovarea identității culturale. De asemenea, 
proiectul contribuie la conservarea, protejarea și valorificarea patrimoniului cultural local, clădirea 
Palatului Cultural (Filarmonica de Stat Arad) fiind un monument istoric reprezentativ pentru 
patrimoniul local, la creșterea vizibilității monumentului istoric, ceea ce va duce la impulsionarea 
dezvoltării locale prin creșterea atractivității orașului pentru turiști, pentru locuitorii săi și pentru 
oamenii de afaceri care își desfășoară activitatea în municipiul Arad sau cei care se deplasează în 
interes de afaceri. 

Valoarea totală a proiectului: 17.178.539,97 lei  

Cerere de finanțare depusă: 13 iulie 2018 

Perioada de implementare 
propusă: octombrie 2018 – martie 
2019 

 Reabilitare învelitoare, 
fațadă principală și sală de 
spectacole la Filarmonica de 
Stat Arad 

 

 

 



  

RAPORT PRIVIND STAREA ECONOMICĂ, SOCIALĂ ŞI DE MEDIU A MUNICIPIULUI ARAD, PE ANUL 2018 99 

 

5. Zone de agrement / Baze sportive 

5.1. Ștrandul Neptun 

În vederea dezvoltării zonelor de agrement, 
respectiv Ștrandul Neptun, au fost executate 
lucrări de Reparații capitale bazine și reabilitare 
alei pietonale, platforme dale zona I – Ștrand 
Neptun Arad – Etapa I.   

De asemenea, s-au achiziționat 3 tobogane care 
au fost montate în zona bazinului mare în 
valoare de 1.405.949,99lei. 

 

 

5.2. Parcul ,,Sfânta Maria” 

Parcul ”Sfânta Maria„ este amplasat în 
cartierul Micălaca, fiind încadrat de 
străzile - Dreptății, Felix, Ciobanului, 
Beiuș. Prin realizarea investiției a fost 
amplasat un grup sanitar capsulat, 
reabilitată fântâna și amenajat un spațiu 
pentru animalele de companie. 

Valoare totală obiectiv = 655.279 lei 

 

 

 

5.3. Stadionul UTA 

 Lucrări de mărire a capacității peluzelor Stadionului UTA 
Stadiu actual : 

Lucrări executate în proporție de 79 % 

PELUZA NORD  

- Finalizat infrastructură  
- Finalizat suprastructură  
- Montare tălpi susținere structură metalică  
- Montat structură metalică  
- Este montată  învelitoarea din tablă inclusiv accesorii (jgheaburi, burlane, parazăpezi)  
- Realizare funcțiuni (grupuri sanitare, spații servicii) fără echipamente și tâmplării 

PELUZĂ SUD stadiu realizare  

- Finalizat infrastructură  
- Finalizat suprastructură  
- Montare tălpi susținere structură metalică  
- Finalizată structură metalică acoperiș 
- Este montată  învelitoarea din tablă  inclusiv accesorii (jgheaburi, burlane, parazăpezi) 
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- Realizare funcțiuni (grupuri sanitare, spații servicii) fără echipamente și tâmplării 

TRIBUNA II stadiu realizare  

- Finalizat infrastructură  
- Finalizat suprastructură  
- Montare tălpi susținere structură 

metalică  
- Este montată  învelitoarea din 

tablă  inclusiv accesorii 
(jgheaburi, burlane, parazăpezi) 

- Realizare funcțiuni (grupuri 
sanitare, spații servicii) fără 
echipamente și tâmplării 

TRIBUNA I stadiu realizare  
- Finalizat infrastructură  
- Finalizat suprastructură demisol   
- Finalizat suprastructură corp 

clădire  
- Este finalizată montarea gradenelor  
- Este finalizată structura acoperișului spațial  
- Este montată  învelitoarea din tablă inclusiv accesorii (jgheaburi, burlane, parazăpezi) 
- Executate zidării demisol 

Valoare obiectiv: 

32.733.275,15 lei cu TVA (7.355.792,17 euro) 

Executat 2018 : 6.648.692,18 lei 

5.4. Alte Baze Sportive 

La Baza Motorul a fost achiziționat și montat gazon sintetic pentru o  suprafață de 8.000 mp, în 
valoare de 1.250.166,40 lei. Tot la stadionul Motorul au fost montate tribune mobile, echivalentul a 
3.692 de locuri. 
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5.5. Alte Obiective de investiții finalizate în anul 2018 

Obiectiv 
Valoare lei 

cu TVA 

SF – Sala  recuperare pentru Baza Sportiva  Motorul Arad 29.495,92 

Achizit ie brans ament s i instalat ie utilizare gaze naturale la Cinematograful 
Arta 

7.500 

Achizit ie tribune mobile la Baze sportive 749.721,82 

Documentat ie privind scenarii la incendiu pentru Stadionul Motorul 19.873 

B. INVESTIȚII PROPUSE PENTRU FINANȚARE  

OBIECTIVE DE INVESTIȚII PROPUSE PENTRU FINANȚARE ÎN CADRUL UNOR PROGRAME 
NAȚIONALE SAU EUROPENE 

Anul 2018 pentru investiții a reprezentat în special anul demarării proiectelor. 

Ca surse de finanțare, Municipiul Arad a accesat fonduri pentru realizarea obiectivelor în cadrul: 

I. Programului Național de Dezvoltare Locală 

II. Programul Operațional Regional 2014-2020 

__________________________________________________________________________________________________________________ 

I. PROGRAMUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE LOCALĂ I - REABILITARE STRĂZI ETAPA I 

Total: 20.335.277,87 lei 

Prin Programul Național de Dezvoltare Locală de către  Ministerul Dezvoltării Regionale și  
Administrației Publice, în perioada 2015-2018 în cadrul investiției  Reabilitare străzi în Municipiul 
Arad au fost efectuate lucrări la un număr de 27 de străzi, perioada de execuție a acestor lucrări de 
reabilitare s-a desfășurat între anii  2015-2018. 

Lucrările executate au fost următoarele: reabilitarea părții carosabile, reabilitarea trotuarelor și a 
acceselor la proprietăți, înlocuirea  bordurilor, ridicarea  la cotă a capacelor și a căminelor de vizitare.  

Au fost realizate lucrări de reabilitare a carosabilului pe o suprafață de 200.931 mp, lucrări de 
reabilitare trotuare + accese  pe o suprafață de 67.089 mp.  

Lucrările de reabilitare au fost realizate pe un număr de 24 de străzi. 

Valoarea contractului de execuție la terminarea lucrărilor fiind de 20.335.277,87 lei. 

II. PROIECTE DEPUSE SPRE FINANȚARE ÎN CADRUL POR 2014-2020 

Programul Operațional Regional 2014-2020 a oferit o serie de posibilități de accesare de fonduri FEN. 

Se menționează că depunerea de proiecte în cadrul unor axe de finanțare a fost o procedură 
concurențială. Municipiul Arad a depus în cadrul Axei 3 – P.I.3.1.A și 3.1.B și Axei 5.D.I.5.1 și P.I.5.1 
următoarele proiecte nefinalizate pentru care, în marea majoritate, contractele de finanțare au fost 
semnate: 
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Nr. 
Crt. 

Axa/Prioritatea 
de investiții 

Denumire proiect 
Valoare 

proiect (Lei) 

Valoare 
proiect 
(Euro) 

Valoare 
nerambursabilă 

(Lei) 

1 3.1.B 
Reabilitare termica 

clădire școală Gimnaziala 
Avram Iancu Arad 

3.099.449,88 677.564,24 3.099.449,89 

2 3.1.B 
Reabilitare termica 
clădire Grădinița 

Curcubeul Copiilor 
1.892.049,42 413.616,96 1.216.483,65 

3 3.1.B 
Reabilitare termica 
clădire Grădinița 

Prieteniei 
1.489.609,11 325.640,33 1.272.064,43 

4 5.1 

Reabilitare clădire 
Teatrul Clasic "Ioan 

Slavici" Arad - Etapa I - 
restaurare si reabilitare 

exterioară 

14.098.866,76 3.082.123,72 13.128.009,32 

5 5.1 Nefin. 

Reabilitare invelitoare, 
fațadă principala si sala 

spectacole la Filarmonica 
de Stat Arad 

17.178.539,97 3.755.364,63 15.796.833,45 

TOTAL 37.758.515,14 8.254.309,89 34.512.840,74 

O altă axă a POR 2014-2020, Axa 4 se adresează exclusiv municipiilor reședință de județ, care 
beneficiază de finanțare conform normelor repartizate în cadrul ADR Vest. Municipiul Arad are o 
alocare financiară în cadrul Axei 4 de 43,33 mil. euro. 

Selectarea proiectelor și stabilirea proiectelor prioritare s-a făcut de către Autoritatea Urbană, 
înființată la nivelul Municipiului Arad, care are rol de organism intermediar. Documentul de aprobare 
a proiectelor este Documentul Justificativ pentru finanțarea din fonduri ESI 2014-2020. 

În acest s-au realizat pregătirea sau, după caz, actualizarea documentațiilor tehnice (faza DALI, SF, 
DALI, sau PT), scrierea cererilor de finanțare și depunerea următoarelor proiecte: 

Nr. 
Crt. 

Axa/Prioritatea 
de investiții 

Denumire proiect 
Valoare proiect 

(Lei) 
Valoare proiect 

(Euro) 

Valoare 
nerambursabilă 

(Lei) 

1 3.1.B 
Reabilitare termică clădire 
Grădinița cu Program 

prelungit Palatul Fermecat 
1.758.025,71 384.318,32 1.296.921,76 

2 3.1.A 
Reabilitare blocuri de 
locuințe Cererea I 

12.173.250,48 2.661.168,78 7.089.961,58 

3 4.1 

Modernizare sistem 
transport public cu 

tramvaiul in Municipiul 
Arad - traseu str. Pădurii 

intre Str. Abatorului si Str. 
Condurașilor 

116.274.077,10 25.418.432,38 2.001.311,06 

4 4.1 

Achiziție material rulant 
electric 4 tramvaie dubla 
articulație capacitate mare 

si 6 tramvaie vagon 
capacitate medie 

87.462.776,23 19.120.054,27 11.900,00 
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Nr. 
Crt. 

Axa/Prioritatea 
de investiții 

Denumire proiect 
Valoare proiect 

(Lei) 
Valoare proiect 

(Euro) 

Valoare 
nerambursabilă 

(Lei) 

5 4.2 
Revitalizarea zonei Strada 
Mărului si transformarea in 

zona de agrement 
22.826.565,62 4.990.067,69 21.556.626,47 

6 4.3 

Construire Centru 
multifuncțional pentru 

persoane din zone urbane 
marginalizate - Zona 
Șezătorii Pădurii 

6.890.000,00 1.506.208,46 6.752.053,72 

7 4.3 

Construire Centru 
multifuncțional pentru 

persoane din zone urbane 
marginalizate - Zona 

Tarafului 

4.656.223,28 1.017.887,22 4.563.098,81 

8 4.1 

Amenajare traseu de 
transport public de calatori 
care sa asigure legătura pe 
arterele urbane intre zona 
UTA si Str. Stefan cel Mare 

228.181.503,50 49.882.280,41 67.904.255,65 

9.  4.2 

Reconversia funcționala si 
revitalizarea terenului din 

zona Micalaca 300 si 
transformarea lui in zona 

de agrement si petrecere a 
timpului liber 

10.334.129,92 2.259.122,49 9.484.022,07 

TOTAL 490.556.551,84 107.239.540,02 120.660.151,12 

Suplimentar, un număr de trei proiecte de rezervă au fost pregătite pentru a fi depuse în anul 2019:  

Nr. 
Crt. 

Axa/ Prioritatea 
de investiții 

Denumire proiect 
Valoare proiect 

(Lei) 
Valoare proiect 

(Euro) 

Valoare 
nerambursabilă 

(Lei) 

1 4.1 

Achiziție material rulant 
electric 6 tramvaie dublă 
articulație capacitate mare 

si 4 tramvaie vagon 
capacitate medie 

91.755.790,00  20.058.541,01 
75,605,493.02 

 

2 4.1 

Modernizare sistem 
transport public cu 

tramvaiul  în municipiul 
Arad – traseu Podgoria - 
Pasaj Micalaca Zona 300 

30.540.290,36 6.676.348,89 27.472.058,00 

3 4.1 

Modernizare sistem 
transport public cu 

tramvaiul  în municipiul 
Arad –C-lea Radnei între 
Pasaj Micălaca și str. 

Renașterii 

23.830.009,57 5.209.428,46 21.466.561,86 

TOTAL 146.126.089,93 31.944.318,36 124.544.112,88 
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OBIECTIVELE SPECIFICE PENTRU PROIECTE CONFORM GHIDURILOR DE FINANȚARE PE AXE 
SUNT: 

Programul Operațional Regional 2014-2020 Axa prioritară 3 – „Sprijinirea tranziției către o 
economie cu emisii scăzute de carbon”. Prioritatea de investiții 3.1  - Sprijinirea eficienței energetice 
a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile 
publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor „Operațiunea A – Clădiri Rezidențiale. 

Programul Operațional Regional 2014-2020 Axa prioritară 3 – „Sprijinirea tranziției către o 
economie cu emisii scăzute de carbon”, Prioritatea de investiții 3.1  - Sprijinirea eficienței energetice 
a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile 
publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor ”, Operațiunea B – Clădiri Publice. 

Programul Operațional Regional 2014-2020 Axa prioritară 5 – „Îmbunătățirea mediului urban și 
conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural”, Prioritatea de investiții 5.1  
- Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural. 

Programul Operațional Regional 2014-2020 Axa prioritară 4 „Sprijinirea dezvoltării urbane 
durabile”, Prioritatea de investiții 4.1 – Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de 
județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă” . 

Programul Operațional Regional 2014-2020 Axa prioritară 4 „Sprijinirea dezvoltării urbane 
durabile”, Prioritatea de investiții 4.2 – Reconversia și refuncționalizarea terenurilor și suprafețelor 
degradate, vacante sau neutilizate din municipiile reședință de județ”. 

Programul Operațional Regional 2014-2020 Axa prioritară 4 „Sprijinirea dezvoltării urbane 
durabile”, Prioritatea de investiții 4.3 – Îmbunătățirea regenerării fizice, economice și sociale a 
comunităților marginalizate din municipiile – reședință de județ din România”. 

Pentru exemplificare sunt prezentate câteva planșe și poze din proiectele propuse: 

 Grădinița ” Curcubeul Copiilor” 



  

RAPORT PRIVIND STAREA ECONOMICĂ, SOCIALĂ ŞI DE MEDIU A MUNICIPIULUI ARAD, PE ANUL 2018 105 

 

 Școala Gimnazială ”Avram Iancu 

 

 Reabilitare clădire Teatru Clasic Ioan Slavici Arad – Etapa 1 – Restaurare și Reabilitare 
exterioară” 
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 Modernizare sistem de transport public cu tramvaiul în Municipiul Arad – Traseu str. 
Pădurii între str. Abatorului și str. Condurașilor 

 

 

 Revitalizare zona str. Mărului și transformare în zonă de agrement 
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 Amenajare transport public de călători cu autobuzul care să asigure legătura pe 
arterele urbane între zona UTA și str. Ștefan cel Mare 
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 Reconversia funcțională și revitalizarea terenului din zona Micălaca 300 și 
transformarea lui în zonă de agrement și petrecerea timpului liber 

 Construire Centru Multifuncțional pentru persoane din zone urbane marginalizate - 
zona Șezătorii – Pădurii 

 Construire Centru Multifuncțional pentru persoane din zone urbane marginalizate – 
zona Tarafului 
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 Proiecte, studii realizate în anul 2018 cu finanțare din bugetul local 

Pentru susținerea dezvoltării de viitoare investiții și în acest an au fost achiziționate sau actualizate 
documentații tehnice astfel: 

Obiectiv 
Faza de 
proiect 

Valoare lei 

Refacție linie de tramvai și rețea contact Actualizare SF 99.960 

Amenajare grup sanitar și reabilitare fântână în Parcul Sfânta Maria 
din Municipiul Arad 

PT și execuție 616.940,03 

Construire împrejmuire la PP ”Furnicuța” Arad PT și execuție 179.416,30 

Amenajarea intrărilor în Municipiul Arad, pe căi rutiere, dinspre 
Nădlac, Oradea, Deva 

PT și execuție 258.354,95 

Amenajare traseu de transport public de călători cu autobuzul, care 
să asigure legătura pe arterele urbane între zona UTA și str. Ștefan cel 
Mare(se preia  inclusiv Actualizare SF Construire pod peste Râul 
Mureș, inclusiv legăturile rutiere între str. Andrei Șaguna – Calea 
Timișorii) 

SF 297.500 

Extinderea sistemului de supraveghere video și infrastructură rețea 
de comunicații date/voce//software video cu sistem de dispecerizare 
inclus 

SF 119.881 

Adaptare la teren a documentației ”Sală de sport tip I la Colegiul 
Național Vasile Goldiș 

PT 37.508,80 

PT - Reabilitare clădire și instalații la Colegiul Csiky Gergely PT 54.740 

Servicii de întocmire DALI – reabilitare scări acces pe digul Râului 
Mureș 

DALI 53.500 

DALI – Refuncționalizare spații birouri pentru Direcția Venituri DALI 41.650 

Adaptare la teren a documentației ”Sală de sport tip I la Liceul 
Teoretic Adam Muller Guttenbrunn 

PT 42.840,0 

SF – Amenajare pardoseli de cauciuc la locurile de joacă din 
Municipiul Arad 

SF 105.791 

PT – Reabilitarea sistemului de canalizare pluvială Micălaca 300 SP 5 PT 35.462 

DALI – Modernizare rețele termice aferente punctelor termice PT 5 
Grădiște, PT 2 Lac, PT 4 Macul Roșu, PT Pasaj , PT 6V, PT Ocsko 
Terezia 

DALI 236.810 

Studiu și analiză fluxuri de pasageri care utilizează transportul în 
comun 

 153.510 

SF – Amenajare intersecție semaforizată B- dul I. Maniu – str. I. 
Alexandru 

SF 76.755 

Actualizare SF – Amenajare intersecție semaforizată str. Ion 
Câmpineanu 

SF 23.681 
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1.6. STRATEGII ȘI PROIECTE PRIVIND DEZVOLTAREA LOCALĂ 

1.6.1. Strategii de dezvoltare în actualitate la nivelul Municipiului Arad 

Dezvoltarea urbană integrată a Municipiului Arad a reprezentat și continuă să reprezinte un 
deziderat al administrației publice locale, rezultat din înțelegerea necesității abordării integrate în 
vederea creșterii competitivității economiei locale și întăririi poziției de centru regional, valorificând 
în acest mod statutul de Municipiu reședință de județ.  

Astfel, la nivel strategic, Municipiul Arad este angajat într-un proces de planificare strategică cu 
scopul de a crește capacitatea de dezvoltare a orașului într-o manieră mai organizată și mai eficientă, 
urmărind dezvoltarea și consolidarea unui centru economic puternic, stabil și diversificat, capabil să 
asigure prosperitatea și creșterea calității vieții arădenilor. 

În acest sens, de-a lungul timpului, au fost elaborate o serie de documente strategice, pe de o parte 
cu scopul de a trasa o viziune de ansamblu cu privire la dezvoltarea municipiului, iar pe de altă parte 
pentru a completa și actualiza această viziune prin diverse strategii sectoriale. 

Pentru a avea o imagine globală a procesului planificării strategice la nivelul municipiului Arad, în 
tabelul următor este prezentată schematic și cronologic, o situație centralizatoare a documentelor 
strategice aflate în actualitate, la nivelul Municipiului Arad: 

Nr. 
crt. 

Denumire 
Strategie 

An elaborare/ 
Aprobare CLM 

Orizont 
de timp 

Compartiment 
responsabil de 

inițiere/ 
elaborare 

Elaborator 

1 

Masterplanul de 
transport şi trafic 

al municipiului 
Arad 

2010 
HCLM Nr. 315 
din 29.11.2010 

2010-
2025 

Serviciul 
Întreținere şi 
Reparații Căi de 
Comunicații 

Terestre (Dir. 
Tehnică) 

Consultant – Dr. 
Brenner 

Ingenieurgesellschaft 
MBH 

2 

Planul de Acțiune 
privind Energia 
Durabilă în 

Municipiul Arad 
2012-2020 (PAED) 

2012 
HCLM Nr. 

170/14.08.12; 
Revizuire – 

HCLM Nr. 291 
din 27.08.2012 

2012–
2020 

Biroul Societăți 
Comerciale, 

Monitorizarea 
Serviciilor de 
Utilităţi Publice 

Consultant – Denkstatt 
Romania SRL 

3 

Plan Integrat de 
revitalizare a zonei 

protejate din 
municipiul Arad 

(VITO) 

2012/2013 
HCLM Nr. 33 

din 13.03.2013 
 

Arhitect Șef – 
Serviciul 

Construcţii şi 
Urbanism 

Consultanți – SC 
Planwerk SRL, SC 

Vitamin 
Arhitects SRL, SC IHS 

Romania SRL 

4 

Studiu privind 
asigurarea 

coerenței imaginii 
urbane a zonei 

construite 
protejate 

2013/2014 
HCLM 110 din 

29.04.2014 
 

Arhitect Șef – 
Serviciul 

Dezvoltare 
Urbană şi 
Protejare 

Monumente 

Consultant – SC 
Dextrada SRL 

5 

Plan urbanistic 
pentru zona 
construită 
protejată 

2014 
HCLM Nr. 201 
din 17.07.2014 

 

Arhitect Șef – 
Serviciul 

Dezvoltare 
Urbană şi 
Protejare 

Monumente 

Consultant – S.C. 
Proiect Arad S.A. 
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Nr. 
crt. 

Denumire 
Strategie 

An elaborare/ 
Aprobare CLM 

Orizont 
de timp 

Compartiment 
responsabil de 

inițiere/ 
elaborare 

Elaborator 

6 

Hartă strategică de 
zgomot a Mun. 
Arad și Plan de 
acțiune pentru 
prevenirea și 

reducerea 
zgomotului 

ambiant 

2013/2014 
HCLM Nr. 202 
din 17.07.2014 

 
Serviciul edilitar 
(Dir. Tehnică) 

Consultant – ACCON 
Environmental 

Consultants S.R.L 

7 

Strategia Culturală 
a Mun. Arad 2015-

2025 (Inclusiv 
Maparea resurselor 

culturale – 2013) 

2015 
HCLM Nr. 352 
din 02.12.2015 

2015-
2025 

Centrul Municipal 
de Cultură Arad 

Consultant – Asociația 
Film ETC. 

Consultant – S.C. 
Primavera Design S.R.L. 

8 

Studiu pentru 
implementarea 
unui sistem de 

mobilitate 
nemonitorizat, 

modern, ecologic şi 
durabil în mun. 

Arad „AradBikes” 

2013 
HCLM Nr. 185 

din 31 mai 
2016 

 

Serv. Programe 
europene de 

dezvoltare (Dir. 
Tehnică) 

Consultant – S.C. BRing 
Consult S.R.L. 

9 

Strategia de 
dezvoltare şi 
funcționare a 

serviciului public 
de salubrizare în 

Mun. Arad 

2015 
HCLM Nr. 296 
din 30.09.2015 

 

2015-
2020 

Serviciul Edilitar, 
Mediu (Dir. 
Tehnică) 

Serviciul Edilitar, 
Mediu (Dir. Tehnică) 

10 

Plan de mobilitate 
urbană durabilă 

pentru Municipiul 
Arad (PMUD) 

2016 
HCLM Nr. 390 
din 22.11.2016 

2017 
Actualizare  – 
HCLM Nr. 361 
din 29.09.2017 

2015–
2023 

Arhitect Șef – 
Serviciul 

Dezvoltare 
Urbană şi 
Protejare 

Monumente 

Consultant – S.C. Sigma 
Mobility Engineering 

S.R.L 

11 

Studiu condiții 
impuse pentru 

reabilitarea 
clădirilor din zona 

construită 
protejată 

2016 
HCLM Nr. 

391din 
22.11.2016 

 

Arhitect Șef – 
Serviciul 

Dezvoltare 
Urbană şi 
Protejare 

Monumente 

Consultant – SC 
Dextrada SRL 

12 

Plan de Dezvoltare 
a Sănătății la 

nivelul 
Municipiului Arad, 

2016 

2016 
HCLM Nr. 392 
din 22.11.2016 

2016–
2025 

Serv. Monitorizare 
Strategii (Dir. 
Comunicare) 

Consultant – S.C. 
Ciemme Diagnostica 
(HBS Group); Serv. 

Monitorizare Strategii 

13 

Strategia locală de 
dezvoltare a 

serviciului de 
iluminat public din 

Mun. Arad 

2016 
HCLM Nr. 456 
din 20.12.2016 

2014-
2038 

Serviciul Edilitar, 
Mediu (Dir. 
Tehnică) 

Serviciul Edilitar, 
Mediu (Dir. Tehnică) 
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Nr. 
crt. 

Denumire 
Strategie 

An elaborare/ 
Aprobare CLM 

Orizont 
de timp 

Compartiment 
responsabil de 

inițiere/ 
elaborare 

Elaborator 

14 

Strategie privind 
transformarea în 
oraș verde a Mun. 

Arad 

2016/2017 
HCLM Nr. 15 

din 26.01.2017 

2017–
2025 

Serviciul 
Programe 

Europene de 
Dezvoltare (Dir. 

Tehnică) 

Consultant – Denkstatt 
Romania SRL 

15 

Programul de 
îmbunătățire a 
eficienței 

Energetice şi a 
analizei costuri-
beneficii în Mun. 

Arad 

2017 
HCLM Nr. 180 
din 08.06.2017 

2017–
2030 

Serviciul Societăți 
comerciale, 

monitorizarea 
serviciilor de 
utilități publice  

(Dir. Comunicare) 

Consultant – ATH 
Energ SRL 

16 

Strategia Integrată 
de Dezvoltare 
Urbană a 

Municipiului Arad 
pentru perioada 

2014 – 2030 
(SIDU) – Ed. 
revizuită 

2017 
HCLM Nr. 258 
din 28.07.2017 

2014–
2030 

Serviciul Investiții 
dezvoltare imobile 
(Dir. Tehnică); 

Serv. Monitorizare 
Strategii (Dir. 
Comunicare) 

Consultant – SC GEA 
Strategy & Consulting 

SA; 
Serviciul Investiții; 
Serv. Monitorizare 

Strategii; 

17 

Strategia de 
îmbunătățire a 
sistemului de 

termoficare din 
Municipiul Arad 

2019 
HCLM Nr. 230 
din 16.04.2019 

2019-
2022 

SC CET 
Hidrocarburi SA 
Serviciul Societăți 
comerciale  (Dir. 

Comunicare) 

Petrol DD Ljubljana  
(Slovenia) 

18 
Strategie digitală 

pentru Arad 

În curs de 
elaborare 

Termen – Iunie 
2019 

 

Serviciul 
Programe 

Europene de 
Dezvoltare (Dir. 

Tehnică) 

Consultanți desemnați 
de Comisia Europeană 

 

Din punct de vedere al tematicii abordate, pentru o structurare cât mai bună a informațiilor, 
documentele strategice vor fi prezentate succint, prin prisma scopului și a obiectivelor 
strategiei/planului strategic, fiind grupate pe câteva domenii specifice: 

1. Strategii/Planuri strategice Integrate 
2. Strategii privind transportul și mobilitatea 
3. Strategii energetice și de utilități publice 
4. Strategii privind mediul și sănătatea 
5. Strategii și planuri urbanistice 
6. Strategii Culturale 

1. Strategii / Planuri strategice Integrate 

1.1. Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană 2014 – 2030 (SIDU) – Ed. Revizuită, 2017  

În anul 2017 a fost elaborată Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană 2014 – 2030 (SIDU) – Ed. 
Revizuită, aprobată prin HCLM Nr. 258 din 28.07.2017. Procesul elaborării acestei strategii a fost 
demarat încă din anul 2015, ca şi actualizare a Strategiei de dezvoltare a municipiului Arad 2007-
2013/2014-2020, cu orizont de implementare până în anul 2023, respectiv 2030).  
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Noua Strategie în forma actualizată va servi și pentru alinierea la cerințele Programului Operațional 
Regional 2014-2020, respectiv ale art. 7 din Regulamentul FEDR prin care se solicită existența unor 
strategii integrate de dezvoltare urbană, care să aibă în vedere rezolvarea problemelor economice, 

climatice și sociale din orașe, fapt ce constituie 
precondiția pentru obținerea finanțării din 
Axa prioritară 4. Prin actualizarea strategiei 
s-a dorit atât abordarea modalităților de 
identificare și rezolvare a nevoilor 
comunității, în domeniul economic, de mediu 
și social, cât și crearea unei administrații 
publice mai eficace în beneficiul socio-
economic al comunității.  

Pentru atingerea viziunii propuse, 
obiectivele și acțiunile prevăzute în Strategia 
Integrată de Dezvoltare Urbană a 
Municipiului Arad pentru perioada 2014-
2030, vizează depășirea provocărilor și 
valorificarea oportunităților identificate 
anterior, pe următoarele paliere: economic, 
demografic și social, mediu și schimbări 
climatice, dezvoltare urbană.  

Principiul de bază pentru dezvoltarea pe 
termen mediu și lung a Municipiului Arad 
este reconectarea orașului la nivel fizico-
spațial, social și funcțional, prin recuperarea 
unor resurse importante cu rol de 
centralitate (faleza Mureșului, revitalizarea 

zonei centrale, cetatea Aradului),  integrarea / 
corelarea intervențiilor generând efecte sinergice 

cu ecou în ceea ce privește creșterea calității vieții nu numai local, ci și la nivelul întregului Municipiu.  

Astfel, pe de-o parte, investițiile din perioada 2014 – 2023 și post – 2023 vor viza întărirea zonelor 
competitive, puternice ale municipiului (de exemplu centrul istoric, malurile Mureșului, parcurile 
industriale), iar pe de altă parte vor viza echilibrarea dezvoltării și reducerea decalajelor, prin sprijin 
integrat pentru cartierele și comunitățile dezavantajate.  

Strategia a fost elaborată sub coordonarea Serviciului Investiții dezvoltare imobile (Dir. Tehnică) şi 
a Serviciului Monitorizare Strategii (Dir. Comunicare) de către firma de consultanță SC GEA Strategy 
& Consulting SA.  

În vederea implementării proiectelor din Planul de acțiune a fost desemnată o Unitate de 
implementare la nivelul  Direcției Tehnice a Primăriei Municipiului Arad, conform Dispoziției Nr. 
3149 din 11.08.2017, unitate care va avea rolul de a coordona și monitoriza echipele de proiect ce 
implementează proiectele SIDU.  

În același timp, în vederea monitorizării implementării obiectivelor și a direcțiilor de acțiune, 
respectiv a activităților desfășurate în cadrul proiectelor, precum și în vederea evaluării periodice a 
implementării SIDU, pe baza indicatorilor propuși în strategie și a criteriilor de prioritizare a 
proiectelor, la nivelul Direcției Comunicare, a fost desemnată o Unitate de monitorizare și evaluare a 
implementării, conform Dispoziției Nr. 4828/15.12.2017. 

1.2. AR@Digital – Strategie digitală pentru Arad 

Strategia de transformare digitală a Municipiului Arad este în curs de elaborare și va fi finalizată în 
luna iunie 2019 cu sprijinul unor experți desemnați de Comisia Europeană pentru Arad. 
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În cadrul programului „Digital Cities Challenge”, Municipiul Arad a fost selectat de Comisia 
Europeană printre cele 15 orașe care beneficiază de consultanță personalizată de înalt nivel pentru 
elaborarea și punerea în aplicare a unei strategii locale de transformare digitală ce vizează creșterea 
economică și bunăstarea socială. 

La finalul proiectului, implementat în perioada februarie 2018 – iunie 2019, Aradul va avea: 

- o strategie și un plan de acțiune pentru trecerea la transformarea digitală, care vor include 
măsuri concrete, realizabile și măsurabile pe termen scurt, mediu și lung; 

- o comunitate de actori locali care doresc să se implice în procesul de transformare digitală; 
- expunere la nivel european și un angajament ferm față de puterea transformatoare a 

digitalizării; 
- o rețea de parteneri europeni care să poată oferi asistență reciprocă și consultanță în viitor. 

Primăria Municipiului Arad implementează acest proiect în parteneriat cu Universitatea „Aurel 
Vlaicu”, Universitatea de Vest „Vasile Goldiș” și Camera de Comerț, Industrie și Agricultură a Județului 
Arad, cu sprijinul de specialitate acordat de dna Daniela Florea, expertul desemnat de Comisia 
Europeană pentru Arad și prof. dr. ing. Mariana Nagy, expertul local.  

Echipa locală angajată în realizarea strategiei și care va continua să colaboreze în viitor, pe parcursul 
procesului de transformare digitală a orașului este formată din reprezentanți ai administrației locale, 
ai mediului de afaceri, ai comunității IT, ai mediului academic și ai unor instituții de cultură.  

Seria consultărilor locale din anul 2018 pentru elaborarea Strategiei digitale a Aradului a cuprins: 

- Chestionar online de autoevaluare (Self Assesment Tool) – mai - august 2018;  
- Vizita de evaluare a expertului desemnat de Comisia Europeană, dna Daniela Florea- 12 - 13 

iunie 2018; 
- 3 workshop-uri locale:  

1. Workshop-ul „Viziune și ambiție digitală pentru Arad” - Universitatea „Aurel Vlaicu”, 
30 august 2018; 

2. Workshop-ul „Strategie digitală pentru Arad (1)”- Primăria Arad, 16 noiembrie 2018; 
3. Workshop-ul „Strategie digitală pentru Arad (2)”- Primăria Arad, 12 decembrie 2018; 

Participare la întâlniri internaționale în cadrul programului DCC:  

- 2 seminarii ale orașelor digitale, cu secțiuni dedicate prezentării fiecărui oraș și activități pe 
grupuri de lucru (Bruxelles, 16-17 mai 2018; Salonic, 17-18 octombrie 2018; 

- Summitul primarilor Digital Cities Challenge și semnarea Declarației de cooperare – Bruxelles, 
5 decembrie 2018.  

Activităţi curente ale echipei de proiect:  

- Webinarii tematice periodice  – întâlniri online ale echipelor de proiect cu coordonatorii și 
experții; 

- Rapoarte către Comisia Europeană (Assesment Report, Strategy Report, Roadmap Report);  
- Propuneri de colaborare în proiecte viitoare cu orașe din grupul Digital Cities Challenge: 3 fișe 

de proiect transmise.  

2. Strategii privind transportul și mobilitatea 

2.1. Masterplanul de transport şi trafic al Municipiului Arad, 2010 

În anul 2010, sub coordonarea Serviciului Întreținere şi Reparații Căi de Comunicații Terestre din 
cadrul Direcției Tehnice a fost elaborat de către firma de consultanță Dr. Brenner 
Ingenieurgesellschaft MBH, Masterplanul de transport şi trafic al municipiului Arad pentru perioada 
2010-2025, document aprobat prin HCLM Nr. 315 din 29.11.2010. 
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Masterplanul a fost realizat ca parte a proiectului pentru dezvoltarea comună a rețelei de transport 
între orașele Arad şi Gyula (Ungaria) - „Arad – Gyula. Dezvoltarea comună a rețelei de transport“, 
proiect selectat în cadrul Programului de Cooperare Transfrontalieră Ungaria – România 2007 – 
2013 şi cofinanțat de Uniunea Europeană prin Fondul European de Dezvoltare Regională. 

Scopul principal al masterplanului a fost acela de a definii principalele caracteristici şi contururile 
fundamentale al dezvoltării ulterioare ale sistemului urban de transport şi de a specifica prioritățile 
realizării măsurilor propuse în cadrul acestui studiu în vederea dezvoltării ulterioare a sistemului 
urban de transport din Municipiul Arad. De asemenea, s-a ținut cont de necesitatea întocmirii unui 
Masterplanul de transport şi trafic al municipiului Arad în vederea stabilirii valorilor de trafic la acel 
moment (anul 2010), cât şi prognoza dezvoltării valorilor de trafic în următorii 15 ani. Totodată, prin 
întocmirea acestui studiu s-a avut în vedere stabilirea etapelor de urmat în vederea dezvoltării rețelei 
de circulație la nivelul municipiului respectiv „recucerirea spațiului public”, care este dominat de 
traficul de autovehicule. 

Măsurile elaborate în acest studiu sunt atribuite la două perioade de realizare: 2010 - 2015 (măsuri 
pe termen scurt) și 2016 - 2025 (măsuri pe termen mediu), pentru fiecare fiind propuse planuri de 
implementare. 

Analizele şi cercetările efectuate în scopul realizării acestui Masterplan au dus la crearea unei imagini 
de ansamblu asupra situației actuale şi a condițiilor, şi a șanselor şi riscurilor dezvoltării viitoare. 
Aceste constatări au permis găsirea unei posibilități pentru o înțelegere comună a problemelor şi 
cererilor existente, şi să instituie împreună o "viziune" a Aradului pentru anii următori, bazată pe 
tradiția şi cultura unui "oraș european", cu scopul unei revitalizări durabile, şi a unei evoluții 
economice şi sociale pozitive. Această orientare de bază, consideră că planificarea transportului şi 
traficului trebuie să fi o parte integrantă a planificării urbane. Analiza scenariilor de planificare 
diferite a permis Municipalității să formuleze o orientare bine fondată, pentru o dezvoltare treptată 
a transportului urban şi a sistemului de trafic, pe o bază cantitativă. 

2.2. Studiu pentru implementarea unui sistem de mobilitate nemonitorizat, modern, 
ecologic şi durabil în municipiul Arad „AradBikes”, 2016 

La inițiativa Serviciului Programe Europene de Dezvoltare (Direcția Tehnică), a fost aprobat prin 
HCLM nr. 185 din 31 mai 2016 un studiu privind implementarea sistemului de închiriere biciclete 
(bike-sharing), intitulat „Studiu pentru implementarea unui sistem de mobilitate nemonitorizat, 
modern, ecologic şi durabil în municipiul Arad AradBikes” elaborat în 2013 de către S.C. BRing 
Consult S.R.L.  

Scopul urmărit a fost corelarea proiectelor existente pentru pistele de biciclete și reglementarea 
sistemului de închiriere al bicicletelor. Studiul a fost elaborat înainte de realizarea noilor rețele de 
piste de biciclete în municipiul Arad şi anticipează avantajele implementării unui sistem bike-sharing 
în condițiile existenței unei infrastructuri adecvate și în contextul actual, când Aradul dispune deja 
de o rețea dezvoltată de piste de biciclete. În acest sens, studiul analizează oportunitățile introducerii 
acestui sistem inovator ca o alternativă de transport public în Arad. Esența conceptului o constituie 
introducerea unui mod de transport format dintr-o rețea de stații care să asigure legătura dintre 
centrul orașului şi celelalte puncte urbane cheie. 

Studiul prezintă informații de bază cu privire la sistem, recomandă un model pentru administrarea 
şi operarea acestuia în Arad şi propune strategiile posibile şi pașii de urmat în vederea implementării 
Analizele includ un rezumat al condițiilor existente în Arad, o estimare a numărului de bicicliști şi a 
numărului de potențiali utilizatori ai serviciului, o prezentare a mecanismelor de finanțare, precum 
şi a modalităților de implementare, organizare, funcționare şi mentenanță a serviciului de bike-
sharing în municipiul Arad 

Studiul propune ca implementarea proiectului să fie realizată prin serviciile de specialitate ale 
municipalității, prin intermediul unei echipe multi-disciplinară, care va fi responsabilă pentru 
punerea în aplicare și elaborarea cadrului de planificare strategică “AradBikes”, precum și cu 
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identificarea unor locații adecvate pentru stațiile de biciclete. În acest sens, elaborarea unei strategii 
pe termen lung reprezintă o bază pentru implementarea cu succes a obiectivelor cadrului de 
planificare strategică “AradBikes” și extinderea spațială ca parte integrantă a sistemului de transport 
public. 

Ca și recomandare de implementare se propune ca sistemul să fie proprietatea municipalității, iar 
operarea să se facă de către un operator de sub autoritatea administrației publice locale – sunt 
minimizate riscurile și oferă transparență și flexibilitate de finanțare. 

2.3. Planul de mobilitate urbană durabilă pentru Municipiul Arad (PMUD), 2016-2017 

A fost finalizat în decursul anului 2016 şi aprobat prin HCLM Nr. 390/22.11.2016. Planul are în 
vedere orizontul de timp 2015–2023 și a fost realizat sub coordonarea Arhitectului Șef (Serviciul 
Dezvoltare Urbană şi Protejare Monumente) de 
către Consultantul S.C. Sigma Mobility 
Engineering S.R.L. Ulterior, planul a fost 
actualizat  prin HCLM Nr. 361 din 29.09.2017. 

Planul de mobilitate urbană durabilă este un 
document strategic care a fost promovat extensiv 
de Comisia Europeană, prin Planul de acțiune 
pentru mobilitate urbană (2009) şi Cartea albă a 
transporturilor (2011) ca un nou concept de 
planificare capabil să se adreseze provocărilor şi 
schimbărilor legate de transport din zonele 
urbane într-un mod mai sustenabil şi integrativ.  

La nivel național, prin Legea 350/2001 privind 
amenajarea teritoriului si urbanismul, 
actualizată în 2013, Planul de mobilitate urbană 
constituie parte componentă a Planului 
urbanistic general al unei localități. Existența 
acestui document strategic reprezintă criteriul 
fundamental pentru finanțarea proiectelor care 
vizează îmbunătățirea mobilității la nivel urban 
prin intermediul Programului Operațional 
Regional 2014-2020, Axele 3.2. şi 4.1 
„Promovarea strategiilor de reducere a emisiilor 
de dioxid de carbon pentru toate tipurile de 
teritoriu, în particular zone urbane, inclusiv promovarea planurilor sustenabile de mobilitate urbană 
și a unor măsuri relevante pentru atenuarea adaptărilor”. 

Principalul obiectiv al Planului de Mobilitate Urbană Durabilă al Municipiului Arad este asigurarea 
echilibrului dintre mobilitatea populației şi a bunurilor, performanța economică, bunăstarea socială 
şi reducerea impactului activității urbane asupra mediului. Realizarea unui plan de mobilitate urbană 
durabilă înseamnă viziune asupra viitorului Aradului centrată pe locuitorii săi – „Planificare pentru 
Oameni!” 

PMUD prevede proceduri de evaluare  a implementării, precum și de monitorizare a implementării 
planului de acțiune prin intermediul unor indicatori de monitorizare. În acest sens, au fost numite o 
Unitate de implementare (la nivelul Arhitect Șef) – Cf. Dispoziție Primar Nr. 4296 din 13.10.2017 și o 
Unitate de monitorizare și evaluare a implementării (la nivelul Arhitect Șef) – Cf. Dispoziție Primar 
Nr. 4295 din 13.10.2017. 

Monitorizarea și evaluarea implementării Planului de mobilitate urbană durabilă pentru 
municipiul Arad, servicii auxiliare de întreținere și exploatare a modelului de transport“. 
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Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad Nr. 12 din 29.01.2019 a fost aprobat Raportul 
final referitor la Monitorizarea și evaluarea implementării Planului de Mobilitate Urbană Durabilă 
pentru Municipiul Arad, servicii auxiliare de întreținere și exploatare a modelului de transport, 
pentru anul 2018. 

Serviciile de consultanță “Monitorizarea și evaluarea implementării Planului de mobilitate urbană 
durabilă pentru municipiul Arad, servicii auxiliare de întreținere și exploatare a modelului de 
transport”, pentru anul 2018, au inițiat mecanismul de monitorizare propus prin P.M.U.D. Arad, care 
are caracter repetitiv, iar aplicarea procedurii de monitorizare a planului de acțiune a parcurs 
următorul set de activități, după cum urmează: 

- colectarea datelor;  

- prelucrarea și analiza datelor;  

- evaluarea măsurii în care implementarea proiectelor corespunde graficului propus;  

- elaborarea unui raport de monitorizare.  

Documentația elaborată cuprinde:  

- Evaluarea ex-ante – în etapa de definire a listei scurte de proiecte, cu scopul de a asigura o 

alocare potrivită a resurselor și un design adecvat;  

- Evaluarea intermediară (1), cu scopul de a afla dacă strategia își atinge obiectivele, dacă poate 

fi îmbunătățit managementul acesteia – având în vedere designul programelor operaționale;  

- Analiza progresului făcut în realizarea activităților proiectelor, conform Ghidului de 

elaborare a PMUD, cât și a legislației specifice în vigoare;  

- Compararea performanțelor pe termen scurt cu ceea ce s-a planificat;  

- Analiza indicatorilor principali, care oferă o imagine asupra performanțelor obținute ca 

urmare a implementării proiectelor propuse în planul de acțiune, conform tabelului de mai 

jos, cuprins în P.M.U.D. pentru Municipiul Arad; 

Având în vedere faptul că în decursul anului 2019, la nivelul fiecărui municipiu reședință de județ se 
va face o evaluare intermediară a implementării Documentului Justificativ pentru finanțarea 
intervențiilor din Fonduri ESI 2014-2020, în scopul determinării valorilor principalilor indicatori 
care oferă o imagine asupra performanțelor obținute ca urmare a implementării proiectelor propuse 
în planul de acțiune se recomandă: 

- Calibrarea periodică a modelului de transport pe baza datelor înregistrate în teren 

referitoare la: parametrii tehnici ai proiectelor implementate, funcțiunile de utilizare a 

teritoriului, parametrii de operare și tarifare a serviciului de transport public, volumele de 

trafic înregistrate în secțiuni cheie ale rețelei de transport. 

- Realizarea actualizării modelului de transport, ca parte componentă a procesului de 

monitorizare a implementării PMUD. 

Raportul final referitor la Monitorizarea și evaluarea implementării Planului de Mobilitate Urbană 
Durabilă pentru Municipiul Arad, servicii auxiliare de întreținere și exploatare a modelului de 
transport, pentru anul 2018, este conform cu prevederile Etapei a III-a – MONITORIZAREA 
ÎMPLEMENTĂRII P.M.U., cuprinsă în documentația “Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru 
Municipiul Arad” a cărui actualizare a fost aprobată prin Hotărârea CLM nr. 361/2017. 

3. Strategii energetice și de utilități publice 

3.1. Planul de Acțiune privind Energia Durabilă în Municipiul Arad 2012-2020 (PAED) 

În anul 2012, sub coordonarea Biroului Societăți Comerciale, Monitorizarea Serviciilor de Utilităţi 
Publice (Direcția Comunicare), a fost realizat de către firma de consultanță Denkstatt Romania SRL, 
Raportul Strategic și Planul de Acțiune privind Energia Durabilă în Municipiul Arad 2012-2020 
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(PAED). Proiectul a fost elaborat cu sprijinul Uniunii Europene, prin intermediul proiectului 
"CONURBANT An inclusive peer-to-peer approach to involve EU CONURBations and wide areas in 
participating to the CovenANT of Mayors" din cadrul programului Intelligent Energy Europe” 
(„Convenția Primarilor”) și a fost aprobat prin HCLM Nr. 170/14.08.2012. 

Ulterior, Planul de acțiune a fost completat, astfel că, prin HCLM Nr. 291 din 27.08.2012, a fost 
aprobat Planul revizuit de Acțiune privind Energia Durabilă a Municipiului Arad, în cadrul 
Programului de Cooperare Elvețiano-Român vizând reducerea disparităților economice şi sociale în 
cadrul Uniunii Europene extinse, Obiectivul 1, Aria de concentrare 4 – Îmbunătățirea mediului 

înconjurător. 

Prin adeziunea Aradului la Convenția Primarilor 
(asumată pe 13.09.2011), municipalitatea 
Aradului și-a propus să atingă și chiar să 
depășească obiectivul european de reducere a 
emisiilor de CO2 cu 20% până în 2020, prin 
implementarea unui plan de acțiune privind 
energia durabilă (PAED), care să abordeze 
eficiența energetică și folosirea surselor locale 
de energie regenerabilă.  

Astfel, PAED-ul a fost elaborat pentru a aborda 
într-o manieră participativă o serie de probleme 
de mediu cu scopul de a include acțiuni 
prioritare pentru a sprijini managementul 
energiei la nivelul localității. Deoarece este un 
document cheie care arată cum își va îndeplini 
Municipiul Arad angajamentul până în 2020, 
Planul este construit pe baza unui concept de 
planificare integrată şi abordare holistică 
privind sistemele energetice locale – axându-se 
pe reducerea cererii de energie în mai multe 
sectoare cheie de activitate, precum şi pe 
folosirea resurselor locale de energie 

regenerabilă pentru a răspunde cererii locale de 
energie. Nu în ultimul rând, fiind un document 

strategic, a fost orientat astfel încât implementarea acțiunilor propuse de reducere a emisiilor de CO2 
să conducă implicit la o dezvoltare durabilă a localității, aducând cu ea beneficii economice și sociale 
dar și beneficii de mediu. 

Ca și concluzii, Dezvoltarea PAED-ului a evidențiat câteva rezultate clare: (1) Un număr de 50 de 
acțiuni foarte bine definite care vor conduce la diminuarea cantității de CO2 până în anul 2020 cu 
394.753 tone CO2 față de anul 2008. (2) Responsabilizează aproape toate departamentele Primăriei 
Municipiului Arad în vederea îndeplinirii acestuia; (3) Responsabilizează și alți actori locali în 
vederea îndeplinirii acțiunilor, cum ar fi CET Arad, SC Polaris Holding SRL, CTP Arad, cât și Consiliul 
Județean Arad; (4) Implică comunitatea în atingerea țintelor prin implicarea directă a cetățenilor în 
diferite programe de conștientizare (5) Implementarea PAED-ului va îndeplini misiunea autorității 
locale de ” Siguranță și eficiență energetică pentru o dezvoltare durabilă a Aradului ”; (6) Beneficiile 
principale ale atingerii țintelor vor fi ale cetățenilor Aradului prin creșterea nivelului de trai. De 
asemenea, proiectul a sugerat următorii pași care trebuie urmați în vederea atingerii țintelor propuse 
la momentul dezvoltării și aprobării. 

Echipa de lucru pentru dezvoltarea și implementarea PAED-ului a fost desemnată prin HCLM 4 din 
30.01.2012, la inițiativa Dl. Primar Gheorghe Falcă, din componența acesteia făcând parte 
reprezentanți ai Primăriei Municipiului Arad și ai unor companii și instituții locale. 
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De asemenea, prin HCLM Nr. 89 din 25.04.2013 de completare a HCLM Nr. 4 din 30.01.2012, Primarul 
Municipiului Arad a fost mandatat în vederea numirii membrilor Echipei de lucru pentru 
implementarea şi monitorizarea Planului de Acțiune privind Energia Durabilă al Municipiului Arad. 

În anul 2016, firma de consultanță Denkstatt Romania SRL a elaborat un Raport privind 
implementarea Planului de Acțiune privind Energia Durabilă – PAED al Municipiului Arad 
2012. Raport la 4 ani. Raportul precizează modalitatea de realizare a implementării și monitorizării, 
precum și Fișa de implementare și monitorizare concepută în acest sens, după care prezintă Status-
ul actual al implementării măsurilor din planul de acțiune (respectiv Planul de implementare și 
monitorizare a PAED-ului la nivelul Municipiului Arad), Inventarul de emisii de CO2 la 4 ani, precum 
și Măsurile implementate în perioada 2012-2016. De asemenea, raportul propune câteva 
recomandări care trebuie luate în considerare în etapele următoare de monitorizare a implementării 
PAED-ului astfel încât măsurile prevăzute în acesta să aibă o continuă urmărire, iar implementarea 
să nu sufere amânări din punctul de vedere al necesarului de resurse în principal. 

3.2. Strategia de dezvoltare şi funcționare a serviciului public de salubrizare în Municipiul 
Arad, 2015 

În anul 2015 a fost elaborată de către Serviciul edilitar, mediu (din cadrul Direcției Tehnice) Strategia 
de dezvoltare şi funcționare a serviciului public de salubrizare în Municipiul Arad, fiind aprobată prin 
HCLM Nr. 296 din 30.09.2015. 

Strategia are ca scop stabilirea direcțiilor de dezvoltare a serviciului public de salubrizare în 
Municipiul Arad în perioada 2015-2020. În acest sens, strategia prezintă principiile care stau la baza 
organizării şi funcționării serviciului public de salubrizare, Obiectivele generale și specifice urmărite, 
starea actuală a serviciului și propune un set de Măsuri şi Obiective necesare pentru atingerea 
țintelor de gestionare a deșeurilor în perioada 2016 – 2020.  

De asemenea, în vederea monitorizării și evaluării continue, sunt propuși o serie de Indicatori de 
performanță (cu caracter minimal). Nu în ultimul rând, se precizează faptul că, în îndeplinirea 
strategiei, rolul administraţiei publice locale este de a crea cadrul necesar pentru ca fiecare parte a 
societății să își asume responsabilitatea şi să-şi administreze propriile deșeuri, precum şi de a urmări 
respectarea cadrului legal în domeniu. Astfel, se arată în concluzie, strategia municipiului Arad de 
gestionare a deșeurilor trebuie să contureze direcțiile de dezvoltare şi gestionare a serviciului public 
de salubrizare în Municipiul Arad în care toate pârțile implicate să își asume responsabilitate. 

3.3. Strategia locală de dezvoltare a serviciului de iluminat public din Mun. Arad, 2016 

În domeniul iluminatului public, Serviciul edilitar-mediu (din cadrul Direcției Tehnice) a elaborat în 
anul 2016, Strategia locală de dezvoltare a serviciului de iluminat public din Municipiul Arad, 
aprobată prin HCLM Nr. 456 din 20.12.2016. 

Strategia se referă la orizontul de timp 2014-2038 și are ca misiune principală organizarea, 
modernizarea, eficientizarea serviciului de iluminat public, ridicarea gradului de civilizație, a 
confortului şi a calităţii vieții, creşterea gradului de securitate individuală şi colectivă, a gradului de 
siguranță a circulației rutiere şi pietonale. 

Strategia de dezvoltare a serviciului de iluminat public la nivel comunitar trebuie să fie corelată cu 
strategia națională privind serviciile comunitare de utilităţi publice şi să țină cont de planurile de 
urbanism şi de amenajare a teritoriului, de programele de dezvoltare economico-socială a unității 
administrativ-teritoriale, precum şi de reglementările specifice domeniului, emise de autoritățile de 
reglementare competente. 

Strategia prezintă Obiectivele generale prin care să se asigure satisfacerea unor cerinţe şi nevoi de 
utilitate publică ale comunității locale, Obiectivele strategice care vor fi urmărite cu prioritate, 
precum și Obiectivele specifice. În urma prezentării analizei situației existente (din punct de vedere 
juridic și al infrastructurii), este detaliat necesarul de investiții în domeniul iluminatului public. 
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3.4. Programul de îmbunătățire a eficienței Energetice şi a analizei costuri-beneficii în 
Municipiul Arad, 2017 

În anul 2017, la inițiativa viceprimarului Municipiului Arad, d-nul Bognar Levente și a Serviciului 
Societăți comerciale, monitorizarea serviciilor de utilități publice (Dir. Comunicare), a fost elaborat 
de către ATH Energ SRL, Programul de îmbunătățire a eficienței Energetice şi a analizei costuri-
beneficii în Municipiul Arad, aprobat prin HCLM Nr. 180 din 08.06.2017. 

Studiul are în vedere perioada 2017–2030 și propune un program pentru îmbunătățire a eficienței 
energetice structurat pe cinci sectoare de consum: Iluminat public, Sector rezidențial, Clădiri publice, 
Transport public local și Alimentarea cu energie termică din sistem centralizat. 

În vederea implementării programului, sunt considerate necesare următoarele măsuri: (1) 
Monitorizarea permanentă a consumurilor lunare şi anuale, de energie, în unități fizice şi valorice 
(energie electrică, energie termică din SACET, gaz natural), respectiv: consumul de energie electrică 
pentru iluminatul public; consumul de carburanți şi energie electrică al mijloacelor de transport în 
comun; consumurile de energie (energie electrică, energie termică din SACET şi gaz natural) ale 
tuturor instituțiilor publice din subordinea autorității locale; consumul anual de energie electrică, 
gaz natural şi energie termică al populației. (2) numirea unui manager energetic atestat conform 
legislației în vigoare sau încheierea unui contract de management energetic, în condițiile legii. 

Raportare privind Programul de îmbunătățire a eficienței Energetice aferent Municipiului 
Arad – 2018 

Ca urmare a contractului încheiat cu SC Servelect SRL, în calitate de operator al serviciului de 
manager energetic, pentru anul 2018 a fost elaborată o Raportare privind Programul de îmbunătățire 
a eficienței Energetice aferent Municipiului Arad.  

Astfel, raportarea prezintă o analiză energetică privind datele de consum energetic la nivelul 
Municipiului pentru anul 2017, respectiv Indicatorii de consumuri energetice în clădirile rezidenţiale 
si publice, Sistemul de iluminat public și Sistemul de transport public. De asemenea, este prezentată 
o Matrice de evaluare din punct de vedere al managementului energetic, o Fișă de prezentare 
energetică, precum și Sinteza programului de îmbunătățire a eficienței energetice. 

3.5. Strategia de îmbunătățire a sistemului de termoficare din Municipiul Arad, 2019-2022 

În anul 2018, în baza contractului încheiat între operatorul de termoficare SC CET Hidrocarburi SA 
Arad și societatea comercială PETROL Slovenian Energy Company cu sediul în Ljublijana, a fost 
elaborat studiul Posibile îmbunătățiri ale sistemului de termoficare din municipiul Arad. Prezentarea 
financiară și tehnică a stării actuale, planul de acțiune strategic în funcțiune și potențial nou studiu 
local de reglementare. 

Scopul studiului este de a pregăti elaborarea unui plan de acțiune pentru eficiența sistemului (SACET 
Arad) care trebuie să includă măsuri pe termen scurt, mediu și lung, precum și elaborarea 
propunerilor de reglementări locale necesare pentru ca serviciul de încălzire să continue în condiții 
eficiente. 

Obiectivele studiului includ: 

- Studiul reglementărilor legale privind termoficarea în România; 

- Studiul situației financiare a SACET Arad (SC CET Hidrocarburi SA Arad, în special); 

- Studiul situației tehnice a echipamentelor, a rețelelor de transport și de distribuție și a 

punctelor și modulelor termice; 

- Elaborarea a cel puțin două variante ale Planului de acțiune (soluție tehnică și de finanțare), 

care oferă soluții pentru continuitatea sistemului și pentru eficacitatea acestuia; 

- Propuneri de noi reglementări locale pentru asigurarea continuității și eficienței sistemului 

de termoficare din Arad (SACET Arad); 
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Studiul a fost aprobat de către consiliul de administrație al operatorului și, ulterior, prin Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Arad Nr. 230 din 16.04.2019 pentru aprobarea Strategiei de 
îmbunătățire a sistemului de termoficare din Municipiul Arad. 

4. Strategii privind mediul și sănătatea 

4.1. Harta strategică de zgomot a municipiului Arad și Planul de acțiune pentru prevenirea 
și reducerea zgomotului ambiant în municipiul Arad, 2013/2014 

În anul 2013, la inițiativa Serviciului edilitar (Dir. Tehnică) a fost elaborată de către SC ACCON 
Environmental Consultants S.R.L, Harta strategică de zgomot a municipiului Arad și Planul de acțiune 
pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în municipiul Arad, documentul fiind aprobat 
mai apoi prin HCLM Nr. 202 din 17.07.2014. 

În cadrul planului de acțiune s-a încercat identificarea tuturor problemele acustice ale Municipiului 
Arad. Planul de acțiune se bazează pe informații oferite de Primăria Municipiului Arad şi din terțe 
părţi, primite în mod oficial de la autoritățile responsabile. Scopul acestor planuri este de a contribui 
la crearea unui mediu înconjurător sănătos, iar acțiunile cuprinse în el să influențeze dezvoltarea 
socio-economică a zonei şi strategia teritorială globală, implicând participarea diferitor 
departamente ale administraţiei şi a cetățenilor în general. 

Planul propune o serie de acțiuni care trebuie întreprinse de către Primăria Municipiului Arad în 
următorii cinci ani, cu scopul de a realiza o reducere a nivelelor de zgomot, inclusiv măsuri destinate 
pentru protejarea zonelor liniștite. De asemenea, planul sugerează realizarea unei strategii pe 
termen lung, strategie care ar trebui să ia în considerare atât planificarea teritorială şi proiectarea 
urbanistică, cât și acțiuni pe drumuri de trafic rutier. 

4.2. IV.2 Plan de Dezvoltare a Sănătății la nivelul Municipiului Arad, 2016 

Având la bază cadrul legislativ de exercitare a atribuțiilor consiliului local în domeniul sănătății, în 
decursul anului 2016, la inițiativa  Serviciului 
Monitorizare Strategii, managementul calității 
și control intern (Direcția Comunicare) a fost 
elaborat Planul de Dezvoltare a Sănătății la 
nivelul Municipiului Arad, aprobat prin 
HCLM Nr. 392/22.11.2016. 

Elaborarea acestui plan s-a făcut în urma 
unei consultări extinse a diferitelor instituții/ 
organizații ale comunității locale și a fost 
întocmit de către firma de consultanță S.C. 
Ciemme Diagnostica (HBS Group). Scopul 
acestui plan este îmbunătățirea stării de 
sănătate şi a bunăstării locuitorilor 
Municipiului Arad în contextul unei 
dezvoltări urbane sustenabile, iar misiunea 
constă în asigurarea unei vieți sănătoase, 
prin particip-acțiune care să promoveze, 
prevină şi să protejeze starea de sănătate şi 
bunăstarea membrilor comunității şi a urbei 
Arădene. 

În acest sens, Planul are în vedere activități 
de prevenție, promovare şi protecție a 
sănătății, desfășurate ca intervenție, 
marketing şi suport din partea primăriei în 
scopul de a crea un Arad cu o comunitate şi 
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cetățeni sănătoși, un Arad care activează în sensul reducerii îmbolnăvirilor şi a deceselor, un Arad în 
care sănătatea este un scop şi liant al tuturor strategiilor, la nivel local, național, regional şi European. 

Cele trei obiective strategice generale ale Planului, respectiv (1) Aradul – oraș European garant al 
unui stil de viață sănătos pentru toți; (2) Aradul – oraș European care are grijă de sănătatea ta şi (3) 
Aradul – oraș European al strategiilor integrate pentru sănătate sunt concretizate printr-un plan de 
acțiune pentru perioada 2015-2025. 

În vederea implementării și monitorizării Planului de Dezvoltare a Sănătății sunt în lucru dispozițiile 
de numire a unei Echipe de implementare (la nivelul Viceprimar și Direcția Comunicare) și a unei 
Echipe de monitorizare și evaluare a implementării (la nivelul Direcției Comunicare). 

4.3. Strategia privind transformarea în oraș verde a Municipiului Arad, 2016/2017 

A fost elaborată în anul 2016 de firma de consultanță Denkstatt România, în strânsă colaborare cu 
reprezentanții administraţiei locale şi ai aparatului de specialitate, precum şi prin consultarea cu 
reprezentanți ai unor instituții, agenții, companii şi organizații arădene şi a fost aprobată de către 
Consiliul Local, prin Hotărârea Nr. 15 din 26.01.2017. 

Strategia se înscrie în sfera 
preocupărilor constante 
ale Municipiul Arad din 
ultimii ani, pentru 
promovarea unor 
proiecte menite să ducă 
la creşterea calităţii vieții 
locuitorilor, protecția 
mediului înconjurător, 
eficientizarea energetică 
şi dezvoltarea durabilă a 
orașului. Astfel, 
prioritățile Aradului 
pentru perioada 2016-
2025 sunt legate de 
continuarea dezvoltării 
sustenabile, cu accent pe 
mobilitatea urbană, 
spațiile verzi şi sectorul 

energiei, în strânsă corelare 
cu mobilizarea societății civile şi a tuturor pârților interesate, astfel încât viziunea privind 
dezvoltarea orașului să angajeze întreaga comunitate. 

La modul concret, Strategia definește obiectivele generale şi specifice privind îmbunătățirea calităţii 
mediului pe care şi le propune administrația locală până în anul 2025, acțiunile care să conducă la 
atingerea acestora, precum şi indicatorii de monitorizare care vor contribui la evaluarea 
performanțelor ulterioare în implementare. Astfel, documentul se dorește a fi o lansare a unei 
regenerări și revitalizări urbane prin crearea unei infrastructuri adaptate nevoilor cetățenilor 
Aradului, care să ofere o perspectivă pe termen lung de dezvoltare și transformare a localității. 

Strategia este structurată în jurul unei analize a performanțelor de mediu care s-a realizat prin 
urmărirea a doisprezece indicatori specifici, ce au stat la baza stabilirii unei referințe a orașului 
privind dezvoltarea locală şi performanțele acestuia privind protecția mediului înconjurător și a 
identificat oportunitățile, punctele slabe, punctele forte și posibilele amenințări de care s-a ținut cont 
la eșalonarea priorităților și a obiectivelor specifice de transformare locală verde. 

Viziunea propusă a fost aceea a unui ORAȘ VERDE ECOACTIV – „Regenerare și revitalizare urbană 
verde prin crearea unei infrastructuri de adaptare la efectele schimbărilor climatice, un oraș cu o 
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mobilitate urbană sustenabilă, siguranță energetică locală și clădiri eficiente energetic, pentru o mai 
bună calitate a vieții arădenilor.” 

au fost stabilite șase priorități cheie care definesc strategia și în jurul cărora s-au elaborat obiectivele 
strategice specifice și acțiunile de implementare până în anul 2025, vizând proiecte și programe 
necesare a fi implementate în vederea transformării Aradului într-un oraș verde al secolului XXI. 
Fezabilitatea măsurilor în atingerea obiectivelor generale au fost stabilite printr-o analiză care a 
urmărit clar patru mari aspecte: ATINGEM, CONSERVĂM, EVITĂM și ELIMINĂM. 

În vederea atingerii obiectivului general de Oraș Verde – Eco activ, au fost obiective specifice pe 
problemele relevante şi alocați indicatori de monitorizare, fiind stabilite de asemenea și direcții de 
acțiune specifice pentru fiecare din cele șapte probleme cheie identificate: Schimbările climatice/ 
adaptarea la efectele schimbărilor climatice; Transport local; spații verzi, natura şi biodiversitatea; 
Calitatea aerului, a apei şi a mediului acustic; Managementul deșeurilor; Eco-inovare, locuri de muncă 
sustenabile, management integrat; Eficiență energetică. Astfel, pentru a avea o vedere de ansamblu, 
în cadrul planului strategic  au fost enunțate 23 de obiective și ținte strategice. 

Pentru punerea în aplicare a acestei Strategii au fost recomandate măsuri concrete în vederea 
urmăririi tuturor indicatorilor stabiliți pentru controlul şi monitorizarea implementării acțiunilor 
cuprinse în acesta, cât şi în vederea urmăririi eficienței şi eficacității în implementare, printre care: 
Stabilirea unei echipe de coordonare a implementării strategiei; Raportarea anuală a stadiului 
implementării Strategiei; Alocarea de resurse financiare şi umane pentru implementare; Elaborarea 
unor estimări bugetare multianuale pe 5 ani vizând principalele direcții de acțiune; Stabilirea unui 
comitet consultativ extern, care să conlucreze trimestrial cu echipa internă în vederea completării 
sau revizuirii strategiei; Discutarea stadiului implementării strategiei cu factorii de decizie ai 
Municipiului Arad şi propunerea de măsuri pertinente de continuă îmbunătățire.  

5. Strategii și planuri urbanistice 

5.1. Plan Integrat de revitalizare a zonei protejate din municipiul Arad, 2012 

În anul 2012, la inițiativa Arhitectului Șef (prin 
Serviciul Construcţii şi Urbanism) a fost 
elaborat de către consultanții SC Planwerk 
SRL, SC Vitamin Arhitects SRL și SC IHS 
Romania SRL, un Plan Integrat de revitalizare 
a zone protejate din municipiul Arad (realizat 
în cadrul proiectului “VITO – Orașe Vitale 
Istorice din Regiunile Europei Centrale şi de 
Est“). Planul reprezintă un instrument de lucru 
pentru administrația locală prin care se 
stabilesc măsurile de planificare pentru 
reabilitarea şi revitalizarea zonei centrale a 
municipiului și a fost aprobat prin HCLM Nr. 33 
din 13.03.2013. 

Planul integrat de revitalizare concretizează 
obiectivele generale ale strategiei de 
dezvoltare a municipiului Arad în baza 
Planului de Urbanism General și a PUZZCP 
Zona construită protejată. El propune 
principalele măsuri și proiecte pentru 
revitalizarea zonei istorice, cu elemente de 
corelare cu condițiile cunoscute la momentul 
elaborării lui de acordare a fondurilor 
structurale în următorul orizont de finanțare, 
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pentru perioada 2014-2020 așa cum sunt însușite de municipalitate și actorii majori pe domeniile: 
Domeniul public şi infrastructură tehnică, Patrimoniul construit şi locuire, Turism/cultură, 
Social/educație/sănătate, Economie locală/management financiar. 

Rolurile principale ale Planului: Instrument de decizie asupra distribuției bugetului public; Asigură 
administrației un document pentru monitorizare și coordonare în vederea optimizării eforturilor 
acesteia; Asigură transparența și inteligibilitatea proiectelor municipalității pentru cetățeni; Este 
baza obținerii unor finanțări extrabugetare 

De asemenea, documentul propune înființarea unei Agenții de dezvoltare a zonei centrale a 
municipiului – o formă organizată prin care autoritatea locală deleagă unei organizații din afara 
structurii administrative locale anumite competențe de ordin local. Agenția valorifică potențialul 
economic local al zonei şi atrage surse de finanțare externe municipiului în scopul promovării 
dezvoltării economico-sociale a zonei cetății şi zonei centrale. 

Portofoliul de proiecte prezintă un număr de proiecte recomandate pentru demararea unui proces 
de revitalizare durabil. Proiectele au fost cuprinse în lista de proiecte pe domenii de acțiune şi 
subdomenii. Pentru fiecare proiect s-a întocmit un plan de identificare a localizării şi perimetrului de 
implementare şi s-au stabilit bugetele estimative. Pentru fiecare proiect a fost întocmită o fișă cu 
criterii de evaluare a impactului preconizat. 

5.2. Studiu privind asigurarea coerenței imaginii urbane a zonei construite protejate, 
2013/2014 

În anul 2013, la inițiativa Arhitectului Șef (prin Serviciul Dezvoltare Urbană şi Protejare Monumente) 
a fost elaborat de către consultantul S.C. Dextrada S.R.L. un Studiu privind asigurarea coerenței 
imaginii urbane a zonei construite protejate, aprobat prin HCLM 110 din 29.04.2014. 

Studiul pornește de la premisa că centrul istoric al Aradului are o identitate urbană și o amprentă 
vizuală care merită conservată și reabilitată și, prin urmare, dispune de un potențial real de a-și 
revendica dreptul de a fi prezent pe harta turistică europeană a anilor care urmează. Pentru a aduce 
această strălucire orașului se impun însă măsuri de reinterpretare a atitudinii locuitorilor față de 
propriul oraș. 

Studiul își propune astfel, din punct de vedere arhitectural, identificarea profilului stilistic, 
compozițional, al peisajului urban, dar și marcarea stadiului actual al acestuia. Pe de altă parte, din 
punct de vedere legislativ, există necesitatea implementării, la nivel local, a legislației naționale 
privind publicitatea, respectiv reactualizarea legislației locale privind publicitatea, reclama și afișajul 
în municipiul Arad. 

Obiectivul tehnic al studiului a fost crearea unui manual de identitate vizuală stradală pentru zona 
construită protejată din municipiul Arad, în vederea simplificării procedurii de aprobare a amplasării 
mijloacelor de publicitate. Astfel, s-a urmărit realizarea unui instrument de lucru pentru 
administrația publică locală – Instituția Arhitectului Șef – menit să reglementeze utilizarea 
mijloacelor de publicitate în zona construită protejată, în acord cu prevederile Legii nr. 185 privind 
amplasarea și autorizarea mijloacelor de publicitate. 

Ca finalitate, studiul a propus soluții sintetice care invocă argumente și resurse, inclusiv creative, de 
ordin deopotrivă tehnic și istoric, cultural și economic, arhitectural-urbanistic și social, grafic și 
comercial. Astfel, documentul a propus o serie de interdicții cărora le-a suprapus o serie de reguli 
generale de urmat în abordarea signaleticii, reguli care vor constitui sursa tehnică și cu valoare de 
exemplificare pentru adoptarea unui nou regulament care să decidă asupra publicității, reclamei și 
afișajului în municipiul Arad, cu referire strictă la zona istorică. 

Nu în ultimul rând, documentul a propus posibile dezvoltări ulterioare ale studiului, care pot avea în 
vedere: (1) un Plan de comunicare urbană a instituțiilor publice, culturale și de învățământ locale, 
aflate în subordinea Primăriei Municipiului Arad, prin amplasarea mijloacelor de publicitate; (2) un 
Ghid de bune practici în signaletică; (3) un Manual de identitate vizuală a Primăriei Municipiului Arad 
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și a instituțiilor publice, culturale și de învățământ locale, aflate în subordinea sa; (4) Identificarea 
elementelor constitutive ale brandului Arad și fundamentarea acestuia. 

5.3. Plan urbanistic pentru zonă construită protejată, ZONA MONUMENTE PROTEJATE 
ARAD, 2014. 

În anul 2014, a fost aprobată prin HCLM Nr. 201 din 17.07.2014 documentația de urbanism Plan 
urbanistic pentru zonă construită protejată, ZONA MONUMENTE PROTEJATE ARAD şi Regulamentul 
Local de Urbanism aferent, suprafața zonei reglementate fiind de 610 ha, incluzând atât limita 
Ansamblul Urban Arad - cod LMI 2010: AR-II-a-B-00477, cât şi limita zonei centrale a Municipiului 
Arad. Documentația a fost elaborată la inițiativa Arhitectului-Şef (prin Serviciul Dezvoltare Urbană şi 
Protejare Monumente) de către S.C. Proiect Arad S.A. 

În cuprinsul său, PUZCP face propuneri privind protejarea şi conservarea patrimoniului construit 
existent, urmărind asigurarea continuității aspectului general al zonei ca ansamblu. În acest sens, 
PUZCP nu prevede nici o intervenție asupra elementelor componente ca parcelar, tramă stradală sau 
volume construite, ci pune accent pe continuitatea acestora. Documentația constă din trei volume, 
respectiv un Memoriu general (157 p.), un Regulament local de urbanism (868 p.) și un volum 
cuprinzând Studii de fundamentare asupra ansamblului urban Arad (1.091 p.). 

5.4. Studiu tehnic de fundamentare a condițiilor impuse pentru elaborarea 
documentațiilor tehnice privind reabilitarea clădirilor din zona construită protejată a 
municipiului Arad, 2016. 

Documentația a fost elaborată la inițiativa Arhitectului-Şef (prin Serviciul Dezvoltare Urbană şi 
Protejare Monumente) de către S.C. Dextrada S.R.L., fiind aprobat prin HCLM Nr. 391 din 22.11.2016. 

Studiul vine în continuarea programului de reabilitare a fațadelor clădirilor din zona construită 
protejată a municipiului Arad, din necesitatea de a construi un concept-direcție de dezvoltare a 
acestei zone, care să asigure măsuri şi condiții tehnice pentru creşterea calităţii arhitectural - 
ambientale a Ansamblului Urban Arad. În acest sens, studiul reprezintă un instrument de lucru 
general pentru administrația publica locală, în vederea realizării programului de reabilitare a 
fațadelor clădirilor din zona construită protejată a municipiului Arad. Astfel, studiul:  

- realizează o cercetare cantitativă şi calitativă a elementelor plasticii arhitecturale specifice, 

constituind un ghid de intervenții pentru elaborarea documentațiilor tehnice privind 

reabilitarea clădirilor din zona construită protejată a municipiului Arad, oferind soluții de 

conservare/ restaurare şi renovare, corelate cu prevederile urbanistice specifice zonei 

construite protejate, în vederea creșterii calităţii arhitectural-ambientale a anvelopelor 

clădirilor din zona construită protejată; 

- prezintă o formulă generală de organizare a condițiilor impuse pentru elaborarea 

documentațiilor tehnice privind reabilitarea anvelopelor clădirilor, stabilind opt matrici 

tipologice şi coduri operative de reabilitare; 

- ilustrează matricele tipologice cu imaginile aferente clădirilor incluse în prima etapă a 

programului multianual pentru creşterea calităţii arhitectural - ambientale a clădirilor din 
municipiul Arad. 

- studiază şi oferă soluții pentru realizarea legăturii fațadă-trotuar pentru integrarea 

calcanelor într-un circuit comunicațional; 

- studiază cromatica zonei construite protejate Arad şi oferă soluții prin realizarea de planuri 

cromatice în funcție de specificul funcțional al clădirii şi ambianța cromatică a străzii, 

stabilind paleta cromatică Arad pentru realizarea finisajelor exterioare la imobilele din zona 

construită protejată, fundamentarea alegerii paletei cromatice individuale, exemple de palete 

cromatice; 

- oferă soluții privind publicitatea prin structuri amplasate pe fațadă/trotuar (fonturi, 

materiale, forme, detalii tehnice); 
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- studiază şi oferă soluții pentru realizarea instalații tehnice: gaz, telefonie/internet, 

electricitate; 

- pune la dispoziție un "Îndrumar în vederea reabilitării sistemelor de închidere perimetrală a 

imobilelor construcţii din Zona construită protejată a municipiului Arad" şi un caz-școală 

"Palatul Cenad-simularea, într-un caz concret, a modului de folosire pentru realizarea temei 

de proiectare a măsurilor şi condițiilor tehnice fundamentate vizual din prezentul studiu". 

6. Strategii Culturale 

6.1. Strategia Culturală a Municipiului Arad 2015-2025 (Inclusiv Maparea resurselor 
culturale – 2013) 

În anul 2013, sub coordonarea Centrului Municipal de Cultură Arad și în vederea realizării unei noi 
strategii culturale (ținând cont de intenția Aradului de a se angaja în Competiția pentru titulatura de 
Capitală Europeană a Culturii în 2021), a fost  întocmit de către firma de consultanță S.C. Primavera 
Design S.R.L. un studiu privind Maparea resurselor culturale din Municipiul Arad. 

Maparea Resurselor Culturale a constituit primul pas în identificarea și înțelegerea necesităților 
culturale locale, în perspectiva unei gândiri strategice, permițând comunității să identifice "unde se 
situează" și să stabilească poziția pe care "vrea să se situeze", evaluând pașii necesari pentru 
atingerea obiectivelor stabilite. 

Ca urmare a identificării celor două provocări majore din segmentul cultural arădean și care 
operează pe două linii mari, respectiv Inerția/rezistenta la schimbare și Accesibilitatea, documentul 
a propus un număr de șase recomandări punctuale pentru o Planificare Culturală Integrată și 
Sustenabilă. De asemenea, având în vedere intenția exprimată la acel moment a municipiului Arad de 
a se angaja în Competiția pentru titulatura de Capitală Europeană a Culturii în 2021, au fost propuse 

nouă recomandări concrete cu privire la 
necesitatea realizării unor acțiuni imediate. 

Pornind de la acest demers (al mapării 
resurselor culturale), dar și fundamentat pe 
Strategia de Dezvoltare a Municipiului Arad 
2007-2013 | 2014-20202, reprezentând 
documentul cadru de dezvoltare strategică 
a municipiului Arad, și pe Strategia 
culturală a municipiului Arad 2007-2013, în 
anul 2015 a fost elaborată de către Asociația 
Film ETC., Strategia Culturală a 
Municipiului Arad 2015-2025, aprobată 
prin HCLM Nr. 352 din 02.12.2015. 

În esență, strategia include o sumarizare 
foarte sintetică a resurselor culturale locale 
identificate în procesul de cartografiere, 
urmată de o diagnoză transversală a 
sectorului cultural care și-a propus 
identificarea zonelor și tematicilor 
problematice la care strategia este chemată 
să răspundă, dar și a zonelor de potențial 
sub-utilizat. Pe baza acestei analize s-au 
articulat 5 obiective strategice și o serie de 
obiective specifice corespunzătoare fiecărei 
direcții strategice. Pentru fiecare obiectiv 

specific a fost inclus un număr mare de 
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acțiuni și instrumente recomandate, cu potențial de implementare pe termen scurt, mediu și/sau 
lung.  

Documentul include, totodată, prezentarea mecanismelor recomandate de implementare la nivelul 
autorităților locale, respectiv Opțiuni/variante de implementare a acțiunilor propuse, Actorii și 
pârghiile de implementare, precum și următoarele etape necesare – un Plan operațional, Stabilirea 
unor proceduri de monitorizare și a unui sistem de indicatori culturali, Monitorizarea permanentă a 
obiectivelor și a planului operațional precum și revizuirea acestuia, dar și Evaluarea impactului și a 
îndeplinirii obiectivelor.  

1.6.2. Proiecte implementate în anul 2018 

În anul 2018, Municipiul Arad a implementat și diverse proiecte cu finanțare europeană prin alte 
programe decât Programul Operațional Regional 2014-2020, având drept scop îmbunătățirea 
activității administrației locale, îmbunătățirea unor servicii sau promovarea valorilor europene pe 
plan local, în conformitate cu obiectivele stabilite prin strategiile Municipiului (SIDU, PMUD, Strategia 
de transformare în oraș verde ș.a.).  

1. Proiectul ,,Planificare strategică și management al performanței la nivelul Municipiului 
Arad prin intermediul Balanced Scorecard – Tablou de Bord Echilibrat” (cod SIPOCA 86) 

Programul Operațional Capacitate Administrativă (POCA) 2014-2020 

Axa Prioritară „Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente” 

Obiectivul general al proiectului: Optimizarea proceselor de managementul performanței la nivel 
strategic prin introducerea instrumentului de Balanced Scorecard în cadrul Primăriei Municipiului 
Arad. 

Valoarea totală a proiectului: 422.390,50 lei  

Rezultate finale:  

- Rezultat proiect 1 - Instrument de management al performanței Balanced Scorecard (BSC) 
implementat la nivelul instituției; Rezultat program 2 - Sisteme de management al 
performanței și calității corelate cu Planul de acțiune în etape implementat în administrația 
publică locală; 

- Rezultat proiect 2 – Cunoștințe şi abilități ale personalului Primăriei Municipiului Arad 
îmbunătățite în domeniul managementului performanței la nivel strategic; Rezultat program 
5 - Cunoștințe și abilități ale personalului din autoritățile și instituțiile publice locale 
îmbunătățite, în vederea sprijinirii măsurilor/acțiunilor vizate de acest obiectiv specific;  

Perioadă de implementare: 14 februarie 2018 - 14 februarie 2019 

2. Proiectul „Digital Cities Challenge” 

Programul de competitivitate pentru întreprinderi și IMM-uri COSME - Provocarea Orașelor 
Digitale (Digital Cities Challenge)  

Obiectivul general al proiectului: elaborarea Strategiei de transformare digitală a Municipiului 
Arad,   realizată cu sprijinul unor experți desemnați de Comisia Europeană.   

Rezultate așteptate: 
- realizarea unei strategii și a unui plan de acțiune pentru trecerea la transformarea digitală, 

care vor include măsuri concrete, realizabile și măsurabile pe termen scurt, mediu și lung; 
- crearea unei comunități de actori locali implicați în procesul de transformare digitală; 
- expunere la nivel european și un angajament ferm față de transformarea digitală; 
- o rețea de parteneri europeni care să poată oferi asistență reciprocă și consultanță în viitor. 

Perioada de implementare: februarie 2018 – iulie 2019 
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3. Proiectul ,,Sprijin tehnic aferent indicatorilor de mobilitate urbană durabilă” (acronim 
SUMI) 

Inițiat de Direcția Mobilitate și Transporturi - DG MOVE a Comisiei Europene 

Lideri de proiect: EUROCITIES, POLIS, UITP 

Parteneri: Rupprecht Consult, TML (Transport și Mobilitate Leuven), TRT (Transport și Teritoriu) 

Obiectivul general al proiectului: evaluarea și îmbunătățirea Indicatorilor de Mobilitate 
Sustenabilă SMP2.0 elaborați de Consiliul Mondial pentru Afaceri pentru Dezvoltare Durabilă 
(WBCSD), cu scopul de a dezvolta și promova un instrument de referință pentru orașele europene; 

Beneficiile proiectului pentru Municipiul Arad – oraș pilot în cadrul proiectului: 

- vizibilitatea și recunoașterea orașului la nivel european, național și local, ca lider în aplicarea 
indicatorilor de mobilitate urbană sustenabilă; 

- identificarea punctelor forte și punctelor slabe ca oraș-pilot, 
- participare la realizarea unei ,,oglinzi de mobilitate” pentru România și elaborarea unui ,,Profil 

de mobilitate al orașului”.  

Perioada de implementare: 27 decembrie 2017 – 26 decembrie 2019 

4. Proiectul „Orașe Europene Tinere, Accesibile și Sustenabile II” (acronim EASY II) 

Programul „Europa pentru Cetățeni” 2014 - 2020 

Lider de proiect: Heist-op-den-Berg (Belgia) 

Parteneri de proiect: Orașele Vicenza (Italia), Knezha (Bulgaria), Niepolomice (Polonia), Alfas del 
Pi (Spania), Pola (Croația), Pforzheim (Germania), Rijeka (Croația), Sentjur (Slovenia), Arad 
(România), Colegiul Național „Mikiel Anton Vassalli” (Malta), Universitatea „Matej Bel” (Slovacia).  

Obiectivul principal al proiectului: creșterea capacității administrațiilor locale în abordarea unor 
probleme specifice ale comunităților europene, legate de multiculturalism, diversitate și integrare, 
cu accent pe patrimoniul cultural, printr-o mai bună înțelegere a nevoilor cetățenilor, în special a 
tinerilor, precum și o implicare mai activă a societății civile în implementarea soluțiilor propuse.   

Indicatori de proiect ai Municipiului Arad:  

- organizarea a două concursuri transnaționale de creativitate pentru realizarea de creații 
video, texte, imagini pe teme de multiculturalism și integrare, în paralel cu cele 12 orașe 
partenere; 

- organizarea unei expoziții itinerante „Patrimoniul digital EASYTOWNS”.  
- două evenimente publice la nivel local organizate în fiecare dintre cele 12 orașe partenere;  
- participarea la cele cinci evenimente transnaționale organizate de parteneri; 
- colaborare în cadrul unei rețele transnaționale stabile formate din partenerii de proiect, care 

să activeze structurile locale existente, precum centrele de tineret; 

Valoarea totală a proiectului: 146.160 EUR 

Buget partener Municipiul Arad: 7.500 EUR 

Perioada de implementare: 01 octombrie 2018 – 30 septembrie 2020 

1.6.3. Cereri de finanțare depuse în anul 2018 

1. Proiectul ,,Planificare strategică eficientă și implementarea de soluții electronice pentru 
reducerea birocrației” 

Programul Operațional Capacitate Administrativă (POCA) 2014-2020 

Axa Prioritară „Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente”  
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Obiectivul general al proiectului: Îmbunătățirea procesului de luare a deciziei la nivelul 
Municipiului Arad prin introducerea unor metode și sisteme coerente de fundamentare a deciziilor, 
corelarea acestora cu resursele disponibile și pregătirea personalului aparatului de specialitate, 
precum și a consilierilor locali în vederea utilizării acestor instrumente   

Valoarea totală a proiectului: 3.559.242,40 RON 

Perioada de implementare propusă: februarie 2019 – mai 2021 

Cerere de finanțare depusă:  24 septembrie 2018 

Proiect în etapa de contractare la sfârșitul anului 2018.  

2. Proiectul ,,Promovarea conectivității la internet în comunitățile locale: WIFI4EU’’ 

Mecanismul pentru Interconectarea Europei (CEF) WIFI4EU - inițiativă lansată de Comisia 
Europeană  
Obiectivul general al proiectului: instalarea de puncte de acces public și gratuit la internet wireless 

în spațiile publice  

Valoarea totală a proiectului: 15.000 EUR (bon valoric)  

Perioada de implementare propusă: 24.01.2019 – 23.07.2020 

Cerere de finanțare depusă: 7 noiembrie 2018  

Acord de grant semnat în luna decembrie 2018. 

3. Proiectul „Răspuns Politic Durabil pentru Tranziția la Mobilitatea Urbană” (acronim 
SPROUT) 

Programul Orizont 2020 

Obiectivul general al proiectului: generarea de cunoștințe și instrumente noi bazate pe practici de 
adaptare a politicii de mobilitate urbană la procesul de tranziție și utilizarea acestora în scopul unor 
politici bazate pe date concrete la nivel local/regional, național și al UE . 

Lider de proiect: Zaragoza Logistics Center (Spania) 

Parteneri de proiect: Municipiul Arad (România), Fundacion Zaragoza Logistics Center (Spania), 
Ethniko Kentro Erevnas Kai Technologikis Anaptyxis (Grecia), Vrije Universiteit Brussel (Belgia), 
Polis Network (Belgia),  Wuppertal Institut fur Klima, Umwelt, Energie Gmbh (Germania), 
Ayuntamiento de Valencia (Spania), Fundacion de la Comunidad Valenciana para la Investigacion, 
Promocion y Estudios Comerciales de Valenciaport (Spania), Ferrocarrils de la Generalitat 
Valenciana (Spania), Ningbo Supply Chain Innovation Institute (China), Ningbo Municipal 
Commission of Commerce (China), Ningbo University of Technology (China), Bkk Budapesti 
Kozlekedesi Kozpont Zartkoruen Mukodo Reszvenytarsasag (Ungaria), Bkk Közút Zrt. (Ungaria), 
Città Metropolitana di Venezia (Italia), Venice International University (Italia), Tel Aviv Yafo  
Municipality (Israel), Technion - Israel Institute of Technology (Israel), Instytut  Logistyki I  
Magazynowania (Polonia),  Miasto Kalisz (Polonia),  Fundacja Kaliski Inkubator Przedsie Biorczosci 
(Polonia), Municipality of Ioannina (Grecia), Stad Mechelen (Belgia), Gemeente's-Hertogenbosch 
(Olanda), Region Ile de France (Franța), Camara Municipal de Almada (Portugalia), Agencia 
Municipal de Energia de Almada (Portugalia), West Midlands Combined Authority (Marea Britanie), 
City of Minneapolis (SUA), Goteborgs Kommun (Suedia). 

Valoarea totală a proiectului: 3.670.991,25 EUR 

Buget Municipiul Arad: 30.935 EUR (cheltuieli eligibile) și 25.000 lei (cheltuieli neeligibile) 

Perioada de implementare propusă: 1 septembrie 2019 –  31 august 2022 

Cerere de finanțare depusă:  25 ianuarie 2018 

Proiect în etapa de contractare la sfârșitul anului 2018.  
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4. Proiectul ,,Accelerarea măsurilor de eficiență energetică în domeniul  clădirilor” 

Inițiativa Europeană pentru Climă (EUKI) a Ministerului Federal al Germaniei pentru Mediu, 
Conservarea Naturii și Securitate Nucleară (BMU)  

Obiectivul general al proiectului: implementarea măsurilor de stimulare a activităților de 
renovare a fondului construit, punerea în aplicare a strategiilor de renovare și a planurilor climatice   

Perioada de implementare propusă: 01.01.2019 – 01.12.2020  

Indicator/țintă: realizarea a 5 planuri de renovare energetică a clădirilor pentru 5 administrații 
locale din România, împreună cu alte 5 din Bulgaria, cu suportul tehnic al Institutului European 
pentru Performanța Clădirilor, BPIE 

Cerere de finanțare depusă: 20 noiembrie 2018 

Proiect în evaluare la sfârșitul anului 2018. 

1.6.4. Proiecte în domeniul transformării digitale (smart City) 

Una din preocupările principale ale administrației locale este cea în domeniul proiectelor digitale și 
Smart City. Astfel, la momentul, la nivelul Municipiului Arad se află în diferite stadii de implementare 
următoarele proiecte: 

1. Proiecte implementate funcționale: 

1.1.  Portalul Primăriei Municipiului Arad http://www.primariaarad.ro/index.php  

• Aplicația E-guvernare permite trimiterea electronică a cererilor, sesizărilor, petițiilor și 

urmărirea stării lor (implementată în cadrul unui proiect european finanțat prin POSCCE) 

http://sapacp.pma.primariaarad.ro:8010/portal(bD1ybyZjPTYwMA==)/default.htm  

• Forum de discuții sau Petiții/Sesizări/Reclamații/Întrebări: 

http://www.primariaarad.ro/intrebari.php, 

http://www.primariaarad.ro/intrebari.php?myfaq=yes&askaquestion=yes&id_cat=0&  

• Plăți on-line – acces trafic greu: 

 https://globalpay.ro/arad/eAccesAuto/public/Autorizatii/adaugare  

• Harta orașului: https://arad-city.map2web.eu/  

• Descărcare acte necesare: 

http://www.primariaarad.ro/acte.php?myfaq=yes&id_cat=20&categories=Direc%FEia+Venitu
ri&parent_id=0  
• Formulare on-line: http://www.primariaarad.ro/formulare.php?lang=&domen=3  

• Sondaje (întrebarea lunii): http://www.primariaarad.ro/sondaje.php?  

• Chestionare: http://misc.primariaarad.ro/ChestionarTurism15 

1.2. MyArad 

Începând cu luna Ianuarie 2018, Primăria Municipiului Arad a pus la dispoziția cetățenilor o aplicație 
gratuită, My Arad, disponibilă pe www.primariaarad.ro, respectiv http://mycity.primariaarad.ro, 
care poate fi accesată şi de pe dispozitivele de tip smartphone și cu ajutorul căreia pot transmite 
sesizări direct către Primărie.  

Prin intermediul aplicației My Arad, utilizatorii pot sesiza municipalitatea în privința diverselor 
probleme din oraș legate de: iluminat public, canalizare (racordări, canale colectoare), maşini 
abandonate sau parcate neregulamentar, refacerea străzilor şi aleilor, salubrizarea străzilor, 
toaletare copaci şi întreținere gard viu, câini comunitari, ordine publică, solicitare locuință, 
revendicări în baza legii 10, comerț ambulant, probleme de mediu sau ajutor social, respectiv ajutor 
de urgență. Sesizările depuse și încă nesoluționate sunt vizibile pe hartă pentru o perioada de maxim 
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30 de zile de la data depunerii. Sesizările soluționate sunt vizibile pe hartă o perioadă 5 zile de la data 
soluționării. 

În decursul anului 2018 au fost înregistrate un număr total de 1.344 sesizări, din care: 

- Soluționate – 713 
- Soluționate parțial – 477 
- Nesoluționate – 145 
- Clasate – 9  

1.3. Impozite și taxe locale – Platforma de contact a Primăriei Municipiului Arad 

Începând cu anul 2009, Aradul devenea al doilea oraș din țară în care a fost lansat sistemul de plată 
online a taxelor şi impozitelor locale. Începând cu luna aprilie 2018, cetățenii Aradului au 
posibilitatea să își verifice dosarul fiscal. Accesarea serviciului se face cu datele de acces obţinute de 
la Direcția Venituri în baza unei cereri. Modelul de cerere pentru datele de acces poate fi descărcat 
online din sistemul informatic sau este primit listat dacă persoana se prezintă la ghișeul Primăriei. 
După autentificare, contribuabilul își poate alege din meniul platformei de contact una dintre cele opt 
opțiuni puse la dispoziție: 

 

Din aprilie 2018 de când este posibilă accesarea dosarului fiscal, și până la finalului anului 2018, au 
fost emise date de acces pentru 808 persoane fizice și 284 persoane juridice (respectiv 924 persoane 
fizice și 350 persoane juridice la mijlocul lunii Mai 2019).  

Mobile Pay: Pentru persoanele care folosesc în mod uzual dispozitivele de tip smartphone este 
disponibilă de asemenea și aplicația MobilePay care permite efectuarea de plăți de taxe și impozite 
fără a fi nevoie de date de acces. Dacă utilizatorul dorește să vizualizeze mai multe informații 
privitoare la datoriile de plată către Primărie, respectiv proprietățile cu care figurează în evidența 
Direcției Venituri, el poate utiliza aceleași date de acces ca și in platforma de contact. 
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1.4. Sistem de informare online la eliberare acte Urbanism 

Începând cu luna Noiembrie 2017, Primăria Municipiului Arad a implementat un sistem de informare 
online, primul din țară cu transmitere automată şi cod de bare QR, prin care cetățeanul este anunțat 
că poate să-şi ridice Certificatul de Urbanism sau Autorizația de Construire eliberată. 

Astfel, după finalizarea documentului în format electronic, se trimite un mesaj de tip e-mail pe adresa 
furnizată de beneficiar, cu conținutul actului solicitat. Actul trimis sub formă de e-mail conține și 
codul QR validat, care, odată scanat, atestă existența actului. Beneficiarul poate folosi acest mesaj 
pentru a atesta existența actului în sine, în colaborarea cu Primăria. Atestarea existenței actului se 
face prin apelarea unui URL, din scanarea codul QR de pe document. URL-ul respectiv returnează 
informații minimale referitoare la actul în sine (tip, număr, data, etc.), iar dacă este nevoie, URL-ul 
poate returna întreg conținutul actului. 

1.5. Hot Spots 

În prezent, pe raza municipiului Arad sunt active 30 de hot-spoturi care asigură internet gratuit în 
zone publice (parcuri, zone pietonale, etc.) și se intenționează extinderea acestei soluții WIFI. Hot-
spoturile au fost puse în funcțiune în cadrul proiectului „Creșterea calității serviciilor de internet în 
Arad și Oroshaza”, implementat prin Programul de Cooperare Transfrontalieră Ungaria-România 
2007-2013. 

Proiectul oferă posibilitatea accesării prin mijloace WI FI, HOT SPOTS a ofertelor cultural turistice 
din orașele Arad şi Oroshaza, pentru cetățenii proprii, turiști şi persoane aflate în tranzit în zona de 
frontieră. Toate informațiile, inclusiv o hartă interactivă, sunt disponibile pe pagina de internet 
http://www.aradhotspots.ro/ro/, unde pot fi urmărite și imagini live, prin intermediul a 30 camere 
video. 

1.6. Sistem de parcare cu plată în Municipiul Arad 

În cadrul sistemului de parcare cu plată a fost creată și este funcțională facilitatea de plată prin SMS. 
De asemenea, toate informațiile necesare cum ar fi: modalitatea de plată a parcării prin SMS, străzile 
cuprinse în sistemul de parcare cu plată din Municipiul Arad, programul de funcționare al sistemului, 
situația locurilor de parcare disponibile/neînchiriate pentru rezidenți (actualizată lunar), actele 
necesare pentru eliberarea de abonamente sau pentru solicitarea unui loc de parcare de reședință, 
sunt disponibile pe pagina de internet a SC Recons SA Arad, societate aflată în subordinea Consiliului 
local și care gestionează sistemul de parcare din municipiu: http://reconsarad.ro/parcari.html, sau 
pe https://www.tpark.ro/arad/  

1.7. Transport public în Municipiul Arad 

Compania de transport public Arad a implementat plata unor titluri de transport prin aplicația 24Pay. 
Astfel, călătoriile urbane și suburbane de tramvai se pot plăti prin internet banking cu ajutorul 
aplicației “24Pay”, care poate fi descărcată și accesată de pe dispozitivele de tip smartphone, biletul 
fiind valabil o oră din momentul emiterii. Sistemul a fost implementat și este funcțional începând cu 
luna Martie 2018. 

De asemenea, toate informațiile necesare privind programele de circulație a tramvaielor și a 
autobuzelor (pe linii și pe stații), precum și tarifele și serviciile oferite sunt disponibile pe pagina de 
internet a SC Compania de Transport Public S.A., societate aflată în subordinea Consiliului local: 
https://ctparad.ro/  

1.8. Supraveghere video inteligentă 

Sistemul de supraveghere al municipiului este format din 84 de camere video, care funcționează 24 
de ore din 24, 7 zile din 7, fiind în curs de implementare extinderea acestui sistem. 
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1.9. Public Library Innovation Programme  

Biblioteca Județeană A.D. Xenopol Arad a implementat acest program menit să ajute bibliotecile 
publice să utilizeze  tehnologia informației și comunicării pentru a crea servicii noi care acoperă 
nevoi de dezvoltare a comunităților: în agricultură, în sănătate, în dezvoltare economică, în educație, 
pentru incluziune socială etc. În cadrul acestui proiect au fost organizate și ateliere after-school 
pentru elevi, unde sunt  realizate activități de educație media folosind laptopuri, tablete, software și 
servicii online sub îndrumarea trainerilor. 

Proiectul “Biblioteca de aplicații” a grantului PLIP (Public Library Innovation Programme) oferit de 
Fundația EIFL (Electronic Information for Libraries) a fost demarat în Mai 2014, în parteneriat cu 
Inspectoratul Școlar Județean, și a fost finalizat în Iunie 2015. Scopul proiectului a vizat dezvoltarea 
un nou serviciu de bibliotecă dedicat educației media și dezvoltării gândirii critice vizavi de media 
digital la elevi cu vârste între 13-18 ani care au acces și cunoaștere limitată în a găsi, a analiza și a 
genera informație și conținut media. Proiectul a fost implementat sub formă de ateliere after-school 
la bibliotecă, unde vor fi realizate activități de educație media folosind laptopuri, tablete, software 
liber și servicii online sub îndrumarea a 5 traineri (2 bibliotecari ai bibliotecii arădene și 3 profesori). 
Cei peste 180 de elevi care s-au înscris, sunt pregătiți să producă, să publice online conținut media, 
pe o pagină web dedicată (http://bibliotecaarad.ro/applib). Sustenabilitatea proiectului “Biblioteca 
de aplicații” se  realizează prin continuarea furnizării acestui serviciu către utilizatori, în cadrul 
noului spațiu special amenajat. 

2. Proiecte în curs de implementare 

2.1. Strategia de informatizare a instituției 

La momentul actual se află în curs de elaborare o Strategie de informatizare a Primăriei Municipiului 
Arad. Strategia este elaborată sub coordonarea Biroului informatică din cadrul Primăriei și are ca 
termen de finalizare sfârșitul anului 2018. 

2.2. Sistem de management şi analiză a performanțelor școlare (Catalog electronic) 

În acest proiect, coordonat de Biroul Informatică, sunt cuprinse 22 unități de învățământ 
preuniversitar din Municipiul Arad. Prin acest sistem informatic integrat se realizează analiza 
performanțelor școlare în timp real. Înregistrarea datelor se face prin intermediul unor tablete 
Wireless, Primăria Municipiului Arad finalizând achiziția celor 900 de tablete. Datele sunt transmise 
unor servere în timp real, aproape 330 de Acces Point-uri fiind montate în acest scop. 

În final, toate școlile din Municipiu vor fi conectate într-o rețea metropolitană, cu ieșire la internet, 
securizată la nivel de layer 3 pe fibră optică, împreună cu Primăria şi Inspectoratul școlar județean. 
Stocarea datelor se face pe servere securizate situate în incinta Primăriei. Comunicarea către părinți 
se realizează în mod web prin user și parola de pe un server pe care se basculează zilnic datele 
introduse. 

În perioada următoare (2018-2019) se preconizează a fi montate routerele centrale de la unitățile de 
învățământ, vor fi actualizate bazele de date și va fi lansată aplicația. 

2.3. Iluminat inteligent 

În conformitate cu Strategia locala de dezvoltare a serviciului de iluminat public (2016), se află în curs 
de implementare, conform prevederilor Contractului de concesiune a Serviciului de iluminat din 
Municipiul Arad, un sistem avansat de telegestiune, capabil să controleze, să monitorizeze, să 
măsoare şi să gestioneze funcţionarea în parametri optimi a rețelei de iluminat public. Prin 
implementarea acestui sistem se vor obține reduceri semnificative ale consumului de energie 
electrică, ale emisiilor de CO2 şi ale costurilor de exploatare, îmbunătățind, în același timp, fiabilitatea 
sistemului de iluminat public. Astfel, sistemul ELBA LightManager are încorporate trei funcții de 
bază: Menținerea constantă a fluxului luminos – CLO, Utilizarea doar a fluxului luminos necesar – 
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VPO, Modificarea dinamică a fluxului luminos – SDLO. Totodată, ELBA LightManager se poate 
implementa cu ușurință atât în instalații de iluminat existente cât şi viitoare. Fiecare punct de 
aprindere/punct luminos poate fi controlat individual, poate fi comandată reducerea fluxului 
luminos (al punctului luminos) sau pornirea ori oprirea acestuia în orice moment. Informațiile 
despre starea punctului de aprindere/punctului luminos, consumul de energie, precum şi avariile 
apărute sunt raportate în permanență, înregistrate şi stocate pe o perioada nedeterminată într-o 
bază de date MySQL, împreună cu data, ora, indicativul şi locația geografică a punctului de 
aprindere/punctului luminos. 

De asemenea, în conformitate cu Planul de Acțiune privind Energia Durabilă în Municipiul Arad 2012-
2020 (PAED), cu Programul de îmbunătățire a eficienței energetice şi a analizei costuri-beneficii în 
Municipiul Arad, 2017, și cu SIDU este în curs de implementare proiectul „Iluminat public cu LED în 
Municipiul Arad”, în valoare de 3.249.469 CHF, co-finanțat prin Programul de Cooperare Elvețiano-
Român. Sistemul urmează să beneficieze de soluția iluminat inteligent, care presupune controlarea 
de la distanță, prin sisteme digitale, atât a programului de funcționare, cât și a intensității luminii. 
Proiectul cuprinde extinderea și modernizarea sistemului de iluminat prin instalarea a 3.114 puncte 
luminoase și urmează să fie finalizat până în luna August 2019. 

2.4. Sistem integrat pentru călători e-ticketing şi monitorizare video 

Prin intermediul acestui sistem se vor realiza puncte speciale de vânzare carduri, instalare de 
echipamente specifice în mijloacele de transport și în stații, sisteme centrale informatice 
(componente hardware și software) instalate în dispecerate către care vor fi transmise toate 
informațiile privind funcționarea și operarea sistemului de transport public de călători. Sistemul va 
fi unul bazat pe tehnici moderne ITS (achiziție prin internet, SMS, cartele reîncărcate care se 
validează electronic la urcarea şi coborârea din mijlocul de transport, sisteme de informare a 
călătorilor în vehicule şi în stații, sistem de management al vehiculelor de transport public etc.). 

Proiectul va fi implementat ca parte a unui proiect ce vizează Modernizarea sistemului de transport 
public cu tramvaiul în Municipiul Arad, prevăzut în Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană 2014 – 
2030 (SIDU) și în Planul de Mobilitate Urbană Durabilă (PMUD). Finanțarea va fi asigurată în cadrul 
Axei Prioritare 4 Sprijinirea dezvoltării urbane durabile a Programului Operațional Regional 2014-
2020, perioada de implementare estimată fiind 2018 - 2020.  

2.5. Extinderea sistemului de supraveghere video și infrastructură rețea de comunicații 
date / voce / software / video, cu sistem de dispecerizare inclus 

Investiția va duce la creșterea gradului de siguranță a cetățeanului în Municipiul Arad, în preajma 
unităților de învățământ, a piețelor publice, parcuri și locuri de joacă și de recreere, parcări publice 
și a altor aglomerări urbane, mijloace de transport in comun, paza și protecția bunurilor publice 
împotriva furturilor, distrugerilor sau actelor de vandalism, prevenirea și sancționarea unor fapte de 
natură contravențională sau infracțională în domeniile de ordine și liniște publică, circulație și 
siguranță rutieră, disciplina în construcții, în domeniul protecției mediului, monitorizarea traficului 
greu precum și al activităților comerciale. 

Locațiile propuse pentru amplasarea camerelor de supraveghere video pentru: unitățile de 
învățământ din Municipiul Arad (71); platformele gospodărești (306); pistele de biciclete (137); 
parcurile, scuarurile și locurile de joacă și de recreere din Municipiul Arad (25); târgurile, oboarele 
și piețele din Municipiul Arad (11); stațiile de tramvai, autobuze și microbuze din Municipiul Arad 
(122), precum și pentru monitorizarea accesului vehiculelor neautorizate (tranzitul traficului greu: 
acces Zona A și Zona B) și pentru toate intrările / ieșirile în / din Municipiul Arad. 

Caracteristici ale sistemului de camere video: înregistrare 24 ore din 24 ore, 7 zile / săptămână, pe 
timp de zi și de noapte; camerele video vor fi cu infraroșu fixe sau mobile / rotative – funcție de 
locație și obiectivul de supravegheat. Număr estimat de utilizatori: Administrația locală, Poliția 
Locală Arad și Poliția Municipiului. 
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Sistemul va începe să fie montat din acest an și se preconizează ca finalizarea proiectului să se 
realizeze în anul 2020. Supravegherea va fi asigurată de către Direcția Generală Poliția Locală Arad. 

2.6. Proiectul Waze Connected Citizens 

În urma Hotărârii Consiliului local al Municipiului Arad Nr. 393/31.10.2017, Aradul este primul oraș 
din România care a devenit partener al Waze Connected Citizens, o rețea cu peste 100 de parteneri 
în întreaga lume. 

Programul are ca scop îmbunătățirea şi creşterea eficienței şi a confortului cetățenilor în materie de 
trafic rutier în zonele urbane, printr-un schimb de informații cu autoritatea publică locală care 
administrează infrastructura rutieră. În condițiile unui trafic din ce în ce mai aglomerat, cu situații 
neprevăzute la tot pasul, informațiile actualizate despre starea drumurilor, ambuteiaje, integritatea 
mijloacelor de semnalizare rutieră, dar şi despre segmentele şi virajele cele mai rapide, constituie un 
avantaj major, iar Waze adună toate aceste informații de la toți utilizatorii din trafic prin simpla 
menținere a aplicației deschisă pe telefon. În acest sens, parteneriatul cu Waze Connected Citizens se 
înscrie în strategia municipalităţii arădene de a transforma Aradul într-unul dintre cele mai avansate 
smart city-uri din România. 

Proiectul se va derula sub coordonarea Biroului Tehnic Informatic din cadrul Direcției Generale 
Poliția Locală Arad, urmând ca datele cu privire la starea traficului de pe raza Municipiului Arad, 
conform cerințelor aplicației, să fie furnizate de către Serviciul Circulație pe Drumuri Publice şi 
Parcări 3 (Poliția Locală). 

2.7. Platforme subterane de colectare selectivă a deșeurilor din Municipiul Arad 

Începând cu anul 2017 a fost demarat un amplu proiect de investiție pentru a asigura colectarea 
selectivă a deșeurilor. Proiectul propune realizarea platformelor subterane (4 recipienți / locație) 
pentru colectarea separată a deșeurilor menajere, sticlă, plastic, metal. Implementarea se va face sub 
coordonarea Serviciului Investiții din cadrul Primăriei, într-o perioadă de 27 luni, începând cu anul 
2018. 

2.8. Info SMS – un nou serviciu dedicat bunei informări a cetățenilor 

Având în vedere diferite situații în care cetățenii trebuie să fie informați rapid, Primăria Municipiului 
Arad, în colaborare cu o firmă de specialitate, va pune la dispoziția locuitorilor municipiului Arad o 
modalitate confortabilă de a primi informații de interes public cu privire la activitatea curentă a 
instituţiei. Prin acest serviciu pot fi primite informații cu privire la: 

- investițiile publice derulate de municipalitate 

- lucrările edilitar/gospodărești  

- lucrările de reparații drumuri 

- transportul public local 

- evenimente culturale organizate în municipiu 

- orice alte informații legate de activitatea instituţiei 

Cei interesați de acest serviciu gratuit nu trebuie decât să completeze un formular disponibil pe 
pagina web a Primăriei Municipiului Arad, sau să se înscrie în bazele de date ale Primăriei), la ghișeele 
de relații cu publicul. 

1.6.5. Colaborări cu orașe partenere și înfrățite 

Orașe înfrățite 

La sfârșitul anului 2018, Municipiul Arad era înfrățit şi avea relații de parteneriat cu următoarele 
orașe: 



  

RAPORT PRIVIND STAREA ECONOMICĂ, SOCIALĂ ŞI DE MEDIU A MUNICIPIULUI ARAD, PE ANUL 2018 136 

 

LOCALITATEA ȚARA DATA ȘI NR. DOCUMENTULUI ÎNCHEIAT 

CHIȘINĂU – SECTOR 
RÂȘCANI 

REPUBLICA 
MOLDOVA 

ACORD DE ÎNFRĂȚIRE APROBAT PRIN HCLM NR. 

327/22.08.2018 

LENDAVA SLOVENIA 
ACORD DE PARTENERIAT, APROBAT PRIN HCLM NR. 

138/09.05.2017 

BUDAPESTA – 

SECTOR 12 
UNGARIA 

ACORD DE ÎNFRĂȚIRE SEMNAT LA 18.05.2015, APROBAT 

PRIN HCLM NR. 86/09.04.2015 

PRAGA – SECTOR 5 
REPUBLICA 

CEHĂ 

ACORD DE ÎNFRĂȚIRE SEMNAT LA 10.06.2014, APROBAT 

PRIN HCLM NR. 284/23.12.2013 

MEZOHEGYES UNGARIA 
ÎNȚELEGERE DE COOPERARE APROBATĂ PRIN HCLM NR. 

5/30.01.2012 

HEIST-OP-DEN-BERG 
REGATUL 

BELGIEI 

ACORD DE ÎNFRĂȚIRE SEMNAT LA 19.11.2011, APROBAT 

PRIN HCLM NR. 287/31.10.2011 

PÉCS UNGARIA 

ACORD DE ÎNFRĂȚIRE APROBAT PRIN HCLM NR. 

20/31.01.2008 (ANTERIOR, ACORD DE PARTENERIAT 

APROBAT PRIN HCLM NR. 148/29.05.2003) 

GYULA UNGARIA 
ACORD DE COLABORARE SEMNAT ÎN 08.12.1994, 

APROBAT PRIN HCLM NR. 73/31.10.1994 

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY UNGARIA CONVENȚIE DE COLABORARE SEMNATĂ LA 03.05.1990 

ZRENJANIN SERBIA 

ACORD DE COLABORARE DIN 1967, ACORD DE ÎNFRĂȚIRE 

SEMNAT ÎN ANUL 2002, APROBAT PRIN HCLM NR. 

93/30.04.2002 

În decursul anului 2018 au fost inițiate relațiile de colaborare între Orașul Changzhou din 
Republica Populară Chineză și Municipiul Arad din România. În acest sens, în data de 22 august 
2018 a fost semnată la Arad o Scrisoare de intenție, iar în luna octombrie, la Changzhou, a fost 
semnat un Memorandum de colaborare.  

În cadrul „Zilelor Aradului – 2018” a avut loc semnarea Acordului de înfrățire între Municipiul 
Arad, Județul Arad din România și Sectorul Râșcani al Municipiului Chișinău din Republica 
Moldova, aprobat prin HCLM Arad nr. 327/22.08.2018. 

De asemenea, au fost demarate demersurile privind încheierea unui Acord de înfrățire între 
Municipiul Arad, Județul Arad din România și Municipiul Betleem din Palestina, pentru care au 
fost obținute avizele de la Ministerul Afacerilor Externe și Ministerul Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice (Consiliul Local al Municipiului Arad a aprobat încheierea acestui acord prin 
HCLM în data de 16.04.2019). 

În anul 2018 a continuat colaborarea cu orașele înfrățite și partenere, prin organizarea următoarelor 
acțiuni comune:  

Gyula, Ungaria 

Acțiuni comune în anul 2018:  

- 12 martie – prezentarea metodelor de diagnosticare a copacilor susținută de firma FAKOPP la 
Arad; 

- 13 ianuarie – Recepția de Anul Nou; 
- 21 februarie – semnarea Programului de Colaborare dintre orașele înfrățite Arad și Gyula, 

precum și semnarea Acordului de colaborare dintre Teatrul Clasic “Ioan Slavici” Arad, 
Compania de Teatru Aradi Kamaraszínház, respectiv Teatrul Cetății (Várszínház) Gyula; 

- 28 februarie – conferința intitulată “Valori și perspective în învățământul de naționalizare”; 
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- 9 martie – a avut loc un schimb de experiență, tema discuțiilor fiind diagnosticarea copacilor 
și prevenirea  accidentelor cauzate de arborii periculoși; 

- 11-13 mai – Conferința finală a proiectului “Rețea pentru succesul economiei sociale”; 
- 17 mai – „Târgul economiei arădene” organizat de CCIA Arad, Primăria Municipiului Arad și 

Consiliul Județean Arad; 
- 14-15 iulie – premiera coproducției Teatrului Clasic Ioan Slavici Arad, al companiei de teatru 

Aradi Kamaraszínház, respectiv al Teatrului Cetății (Várszínház) Gyula; 
- 20 iulie – s-a organizat la Arad (Balta Peștișorului de Aur) tradiționalul concurs de pescuit; 
- 22 august – o delegație a orașului Gyula a participat la manifestările din cadrul evenimentului 

Zilele Aradului. Totodată, delegația din orașul partener a fost prezent la ședința festivă a 
Consiliului Local Municipal Arad; 

- 2 octombrie – ,,Seara Orașului Gyula la Arad”, în cadrul Zilelor Maghiare Arădene; 
- 6 octombrie, o delegație a orașului Gyula a participat la Arad la Comemorările celor 13 

generali; 
- 7 noiembrie – participarea la acțiunea Strângeri de mâini, desfășurată la Gyula; 
- 15 noiembrie a avut loc la Gyula Meciul amical de fotbal al orașelor înfrățite Arad-Gyula; 

- 25 noiembrie s-a jucat la Arad coproducția Teatrului Clasic Ioan Slavici Arad, al Companiei de 

Teatru Aradi Kamaraszínház, respectiv al Teatrului Cetății Gyula. 

Pécs, Ungaria  

Acțiuni comune în anul 2018:  

- 17 ianuarie – la Arad, a avut loc o întâlnire de lucru cu reprezentanții Centrului Cultural 

Apáczai din Pécs; 

- 16-17 februarie a avut loc la Pécs un schimb de experiență între conducerea Bibliotecii 

Județene A. D. Xenopol Arad, respectiv Biblioteca Csorba Győző din Pécs; 

- 21-25 martie – participarea Asociației Amifran Arad la Festivalul de Teatru Francofon din 

Pécs; 

- 22-24 martie – Ședința comună a Comisiilor Reunite de Cultură Arad – Pécs; 
- 13-15 aprilie un grup de elevi din Pécs a participat la Festivalul Internațional ”Ghiocelul de 

Argint” de la Arad – la Palatul Copiilor, Arad; 

- 11-12 mai: vizita producătorilor de vin din cadrul Centrului Cultural Apáczai PKK la Podgoria 

Aradului; 

- 5 iunie – spectacolul Teatrului Clasic Ioan Slavici Arad, la Pécs; 

- 5 iulie: Concert de fanfară în Parcul Eminescu din Arad susținut de Ansamblul de Suflători din 

Pécs aparținând Căilor Ferate Maghiare; 

- 22 august – vizita unei delegații oficiale a orașului Pécs cu prilejul Zilelor Aradului; 

- 23 august – expoziția artistului cu renume mondial, Victor Vasarely,  în cadrul Zilelor Aradului; 

- 1 septembrie – participarea la Ziua Orașului Pécs a unei delegații din Municipiul Arad; 

- 21 septembrie – expoziția “10 ani de înfrățire în imagini” la Pécs, cu ocazia Zilei Aradului, a 

treia ediție a “Antologiei literare” cuprinzând lucrări ale unor scriitori români și maghiari, 

spectacolul Teatrului de Cameră Aradi Kamaraszínház, recitalul trupei arădene ”Mario & The 

Teachers”; 

- 20-26 octombrie – participarea unei trupe de teatru din Pécs la “Festivalul internațional de 

teatru tânăr francofon – Amifran”, la Teatrul Clasic Ioan Slavici Arad; 

- 16 noiembrie – în cadrul “Festivalul Internațional de Teatru Clasic” spectacolul Teatrului 

Național din Pécs.  

Hegyvidék, Sectorul XII. Budapesta (Ungaria)  
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- 17 aprilie – s-a organizat la Arad, în Sala Ferdinand a Primăriei Municipiului Arad, un concert 

cameral susținut de artiști (Școala de Muzică Solti György) din Sectorul XII – Hegyvidék, 

Budapesta; 

- 2 mai – s-a semnat Programul de colaborare dintre cele două orașe înfrățite (Arad–Budapesta, 

Sectorul XII) și a avut loc o expoziție de artă, ce a cuprins lucrări ale artistului arădean Giotto 

Doichiță;  

- 10 iunie – Zilele Culturale din Sectorul XII, Budapesta; 

- 23 august – concert de jazz, susținut de artiști din Hegyvidék, în cadrul Zilelor Aradului; 

- 6 septembrie – Centrul Cultural MOM (Budapesta), Filarmonica de Stat Arad a susținut un 

concert simfonic; 

- 24 septembrie – Galeria Hegyvidék – Prezentarea Asociației Kölcsey (Arad) la Budapesta; 

- Participarea delegației din Hegyvidék la comemorările din 6 octombrie; 

- 20 noiembrie – Complexul Muzeal Arad – Expoziția artiștilor plastici care au participat la 

Tabăra de Creație Internațională din Sectorul XII Budapesta. 

Zrenjanin, Serbia 

Acțiuni comune în anul 2018:  

- colaborare privind depunerea unei cereri de finanțare a unui proiect în parteneriat, respectiv 
proiectul „European Village”, în cadrul programului „Europa pentru Cetățeni 2014 – 2020”; 

- 17 mai – vizita delegației oficiale a Orașului Zrenjanin la Târgul economiei arădene; 
- 21-22 august – vizita unei delegații oficiale a Orașului Zrenjanin cu prilejul Zilelor Aradului; 
- 26 octombrie – eveniment folcloric la Colegiul de Arte Sabin Drăgoi Arad, cu participarea 

Orchestrei Școlii de Muzică Josiv Marincović și Ansamblul Folcloric KUD ”GIK Banat Pionir” 

din Zrenjanin; 

Praga – Sector 5,  Republica Cehă  

- februarie 2018 – participarea elevei Colegiului de Arte „Sabin Drăgoi”, Sara Gheorghe la 
concursul de talente muzicale „Talent Prahy 5”, Concertul laureaților.  

Heist-op-den-Berg, Regatul Belgiei 

Acțiuni comune în anul 2018:  

- 15-20 august – schimburi de experiență între antrenori și gimnaști de la Clubul Sportiv Arduas 
din Heist-op-den-Berg și cluburile arădene CSM Arad și CSS Gloria, desfășurate la Heist-op-
den Berg și la Arad; 

- 28-30 noiembrie – colaborare în cadrul Proiectului „Orașe Europene Tinere, Accesibile și 
Sustenabile II” – acronim EASY II, în cadrul Programului „Europa pentru Cetățeni”. 

Hódmezővásárhely, Ungaria 

- 23 decembrie – depunere de coroane de către reprezentanții celor două orașe, la 

monumentul lui Tóth Sándor.  

Chișinău - Sectorul Râșcani , Republica Moldova 

- Participarea unei delegații oficiale a Sectorului Râșcani al Municipiului Chișinău la Zilele 
Aradului; 

- 22 august – Semnarea la Arad, a Acordului de înfrățire între Municipiul Arad și Sectorul 

Râșcani al Municipiului Chișinău; 

- 12-15 octombrie – participarea unei delegații oficiale a Municipiului Arad la Hramul Orașului 

Chișinău; 
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- 12–15 octombrie – a 582-a aniversare a orașului Chișinău, Sectorul Râșcani, unde a participat 

și o delegație a Municipiului Arad. 

Békéscsaba, Ungaria 

- 2 iunie: Tradiționalul Supermaraton Békéscsaba–Arad–Békéscsaba; 

- 27 iulie: Expoziție foto a artiștilor din Békéscsaba la Sala Clio Arad; 

- 6-8 septembrie: Conferința anuală a reprezentanților instituțiilor de cultură și educație din 

Békéscsaba și din împrejurări la Arad. 

Mezőhegyes, Ungaria 

- Participarea delegației din Mezőhegyes la Zilele Industriei Arădene; 

- Participarea delegației din Mezőhegyes în 6 octombrie la Comemorarea celor 13 generali din 

Arad. 

Zadar, Croația 

- Participarea reciprocă (prin delegații oficiale) la zilele celor două orașe.  

Lendava, Slovenia  

- Participarea unei delegații din Lendava în 6 octombrie la Comemorările celor 13 generali din 

Arad. 

1.6.6. Organizații și Rețele internaționale 

La sfârșitul anului 2018, Municipiul Arad era membru al următoarelor asociații internaționale:  

ASOCIAȚIA APROBAREA ADERĂRII 

POLIS – Rețeaua Orașelor şi Regiunilor 
Europene pentru Soluții Inovatoare în Transport 

Aderare aprobată prin HCLM nr. 
457/2016 

Convenția Primarilor (Conevant of Mayors) 
Aderare aprobată prin HCLM nr. 

151/2010 

Clubul de la Strasbourg – Clubul Primarilor Aderare în anul 2003 

AVEC – Asociația Orașelor Europene de Cultură 
(Alliance de Villes  Européennes de Cultures) 

Aderare aprobată prin HCLM nr. 98/2003 

UCLG – Orașe și Guverne Locale Unite (United 
Cities and Local Governments) 

Aderare aprobată prin HCLM nr. 47/2001 

ESN – Rețeaua Socială Europeană (European 
Social Network) 

Aderare aprobată prin HCLM nr. 
281/2001 

EFLS – Federația Europeană a Solidarității 
Locale 

Parteneriate anuale începând cu anul 
2008 

HCLM nr. 355/2008 

În anul 2018, activitatea Municipiului Arad în cadrul organizațiilor și rețelelor internaționale din care 
face parte s-a concretizat prin:  

POLIS – Rețeaua Orașelor și Regiunilor Europene pentru Soluții Inovatoare în Transport:  

- participare la Întâlnirea Anuală POLIS 2018 desfășurată la Manchester (22-23 noiembrie 
2018); 



  

RAPORT PRIVIND STAREA ECONOMICĂ, SOCIALĂ ŞI DE MEDIU A MUNICIPIULUI ARAD, PE ANUL 2018 140 

 

- participare la workshop-ul „Adunarea orașelor pentru discuții în cadrul proiectului CODECS C-
ITS” și la întâlnirea Grupului de lucru privind mobilitatea și eficientizarea traficului al Rețelei 
POLIS – Rețeaua Orașelor și Regiunilor Europene pentru Soluții Inovatoare în Transport 
(Dublin, 22-23 martie 2018); 

- colaborare cu partenerii din cadrul rețelei privind elaborarea cererii de finanțare și depunerea 
proiectului ,,Valorificarea și înțelegerea impactului schimbării în mobilitatea urbană privind 
elaborarea politicilor” (acronim SPROUT) în cadrul Programului Orizont 2020.  

Convenția Primarilor: 

- participare la Întâlnirea Forumului de Investiții și Ceremonia Convenței Primarilor de la 
Bruxelles (21 - 22 februarie 2018). 

Clubul de la Strasbourg – Clubul Primarilor: 

- participarea unei delegații a Municipiului Arad la Întâlnirea Anuală a Clubului Primarilor 
(Clubul de la Strasbourg) și Forumul Mondial al Democrației, evenimente desfășurate la 
Strasbourg (18 - 22 noiembrie 2018). 

AVEC – Alianța Orașelor Euro-Mediteraneene de Cultură (L’Alliance de Villes Euro-
méditerranéennes de Culture): 

- Centrul Municipal de Cultură Arad a reprezentat Municipiul Arad la Adunarea Generală a 
orașelor membre ale rețelei AVEC. 

ESN – Rețeaua Socială Europeană (European Social Network): 

- Direcția de Asistență Socială a reprezentat Municipiul Arad la evenimentele Rețelei. 

EFLS –  Federația Europeană a Solidarității Locale:  

- Primăria Municipiului Arad și Centrul Municipal de Cultură au organizat cea de-a IX-a ediție 
a „Zilei Europene a Vecinilor” la Arad (25 mai 2018). 

1.6.7. Alianța Vestului (AVE) 

În luna decembrie 2018, primarii orașelor Arad (Gheorghe Falcă), Timișoara (Nicolae Robu), Oradea 
(Ilie Bolojan) și Cluj-Napoca (Emil Boc), au lansat Alianța Vestului (AVE), o inițiativă în spiritul 
declarației de la Alba Iulia. 

Colaborarea pornește de la câteva principii fundamentale care constituie baza acestui demers și 
care vizează: 

- dezvoltarea comunităților - pentru a susține dezvoltarea României; 

- libertatea comunităților de a se asocia, de a atrage și a-și utiliza eficient resursele; 

- mai multă putere pentru comunitățile locale, prin asocieri intra și interregionale în structuri 

nebirocratice; 

- stabilitatea administrației, evidentă în cazul administrațiilor locale, în raport cu cea centrală. 

Obiectivele comune ale alianței sunt următoarele: 

1. îmbunătățirea radicală a mobilității și accesibilității între cele patru orașe; 

2. susținerea de măsuri active pentru dezvoltarea economică și socială; 

3. colaborarea pentru identificarea și implementarea unor măsuri de creștere a performanțelor în 

administrație; 

4. promovarea modelului european de politică publică, consonant cu societatea cunoașterii, 

promotor și valorizator de cultură. 
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Prima întâlnire de lucru a Alianței Vestului a avut loc în data de 20 decembrie 2018, la Arad, fiind 
condusă de primarul municipiului Arad, Gheorghe Falcă, la această întâlnire fiind prezenți 
reprezentanții executivi ai celor patru orașe: Arad, Timişoara, Oradea şi Cluj Napoca. 

De asemenea, pe data de 26.02.2019, trei dintre cei patru primari membri ai "Alianței Vestului" – 
Nicolae Robu (Timişoara), Gheorghe Falcă (Arad) şi Emil Boc (Cluj), împreună cu reprezentanți ai 
Directoratului General pentru Programe Politici Regionale pe lângă Comisia Europeană, precum şi 
directorii Agențiilor de Dezvoltare Regională Nord-Vest şi Vest, s-au întâlnit la Timişoara, cu 
reprezentanți ai Comisiei Europene (CE). Fiecare dintre edili a prezentat principalele proiecte pe care 
municipiile lor le au, precum şi proiectele mari pe care vor să le deruleze împreună pentru 
macroregiunea constituită din cele două regiuni de dezvoltare şi pentru care doresc finanțare pe 
viitorul exercițiu financiar unional, 2021-2027, alături de Guvernul României. 
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1.7. MEDIU 

1.7.1. Planuri / Strategii elaborate în vederea îmbunătățirii mediului înconjurător 

Îmbunătățirea calității mediului urban a devenit un obiectiv deosebit de important pentru mulți 
factori decidenți la nivel european, existând diferite structuri de coordonare a acestei mișcări, cât şi 
numeroase politici europene. Aceste orientări necesită o coordonare eficientă în toate direcțiile și la 
toate nivelurile: local, regional, național, european. 

De-a lungul timpului, administrația locală s-a aplecat în mod special asupra problematicii mediului. 
În acest sens, au fost elaborate și aprobate la nivelul Consiliului Local o serie de documente strategice 
privind protecția mediului, serviciile de salubrizare, iluminat public sau energie termică, precum și 
planuri sau strategi privind mobilitatea sau dezvoltarea sănătății. 

Strategia de dezvoltare şi funcționare pe termen scurt, mediu şi lung a serviciilor de 
salubrizare din Municipiul Arad, 2002 

Strategia a prezentat evoluția serviciilor de gospodărire comunală după anul 1989, precum și situația 
existentă la acel moment, în principal cu privire la salubrizarea menajeră și stradală, colectarea și 
depozitarea deșeurilor, activitățile de deratizare, dezinfecție și dezinsecție, întreținerea spațiilor 
verzi, și a fost aprobată prin Hotărârea Consiliului Local Nr. 76 din 04.04.2002. Principalul obiectiv 
al strategiei a avut în vedere soluționarea problemei deșeurilor urbane conform reglementărilor şi 
standardelor Uniunii Europene în ceea ce priveşte precolectarea, colectarea, sortarea, transportul, 
tratarea şi depozitarea deșeurilor, obiectiv ce urma să fie realizat prin implementarea unui 
management al deșeurilor urbane în Municipiul Arad. În acest sens au fost definite un set de obiective 
și acțiuni pe termen scurt (2002) și mediu (2003-2005), care să fie implementate prin grija 
serviciului public de interes local, Administrația Patrimoniului Local. 

Strategia locală privind alimentarea cu energie termică în sistem centralizat, 2005 

În anul 2005, a fost elaborată Strategia locală privind alimentarea cu energie termică în sistem 
centralizat (aprobată prin HCLM Nr. 56 din 24.03.2005). Având ca deziderat reducerea pierderilor 
de energie termică, rentabilizarea activității de producere, transport şi distribuție, acoperirea 
deficitului de energie termică al Municipiului Arad şi asigurarea din surse proprii în proporție cât 
mai mare a energiei electrice şi termice, Strategia a scos în evidență necesitatea realizării unor lucrări 
de modernizare/retehnologizare a instalațiilor de producere, transport şi distribuție a energiei 
termice şi a unor noi capacități de producție. 

Strategia energetică a S.C. CET Arad S.A. pentru perioada 2006 – 2020, în vederea încadrării 
în Programul Termoficare 2006 – 2009 calitate și eficiență 

În anul 2006, a fost aprobată prin HCLM Nr. 251 din 27.09.2006 Strategia energetică a SC CET Arad 
SA pentru perioada 2006 – 2020, în vederea încadrării în Programul Termoficare 2006 – 2009 
calitate și eficiență. În vederea optimizării funcționării sistemului de termoficare din Municipiul Arad, 
și ținând cont de costurile foarte mari, s-a propus o abordare etapizată a lucrărilor  de investiții 
pentru a ține seama simultan, de toate restricțiile și facilitățile pe care le oferă legislația în vigoare în 
ceea ce privește domeniul energetic. Toate lucrările de reabilitare / modernizare prezentate urmau 
să fie realizate până cel mai târziu în anul 2013, deoarece după aceasta dată, funcționarea pe lignit 
nu mai era posibilă fără implementarea unor măsuri menite să asigure conformarea instalațiilor la 
restricțiile de mediu impuse de legislația internă și internațională. 

Master planul de transport şi trafic al Municipiului Arad, 2010 

A fost elaborat de către firma de consultanță Dr. Brenner Ingenieurgesellschaft MBH, fiind aprobat 
prin HCLM Nr. 315 din 29.11.2010. Masterplanul a fost realizat ca parte a proiectului pentru 
dezvoltarea comună a rețelei de transport între orașele Arad şi Gyula (Ungaria) - „Arad – Gyula 
Dezvoltarea comună a rețelei de transport“. Scopul principal al master planului a fost acela de a defini 
principalele caracteristici şi contururile fundamentale al dezvoltării ulterioare ale sistemului urban 
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de transport şi de a specifica prioritățile realizării măsurilor propuse în cadrul acestui studiu în 
vederea dezvoltării ulterioare a sistemului urban de transport din Municipiul Arad. De asemenea, s-
a ținut cont de necesitatea întocmirii unui master plan de transport şi trafic al Municipiului Arad în 
vederea stabilirii valorilor de trafic la acel moment (anul 2010), cât şi prognoza dezvoltării valorilor 
de trafic în următorii 15 ani. Totodată, prin întocmirea acestui studiu s-a avut în vedere stabilirea 
etapelor de urmat în vederea dezvoltării rețelei de circulație la nivelul municipiului, respectiv 
„recucerirea spațiului public”, care este dominat de traficul de autovehicule. 

Planul de Acțiune privind Energia Durabilă în Municipiul Arad 2012-2020 (PAED) 

În anul 2012, a fost realizat de către firma de consultanță Denkstatt Romania SRL, Raportul Strategic 
și Planul de Acțiune privind Energia Durabilă în Municipiul Arad 2012-2020 (PAED). Proiectul a fost 
elaborat cu sprijinul Uniunii Europene, prin intermediul proiectului "CONURBANT An inclusive peer-
to-peer approach to involve EU Conurbation’s and wide areas in participating to the CovenANT of 
Mayors" din cadrul programului Intelligent Energy Europe” („Convenția Primarilor”) și a fost aprobat 
prin HCLM Nr. 170/14.08.2012. Ulterior, Planul de acțiune a fost completat, astfel că, prin HCLM Nr. 
291 din 27.08.2012, a fost aprobat Planul revizuit de Acțiune privind Energia Durabilă a Municipiului 
Arad, în cadrul Programului de Cooperare Elvețiano-Român vizând reducerea disparităților 
economice şi sociale în cadrul Uniunii Europene extinse, Obiectivul 1, Aria de concentrare 4 – 
Îmbunătățirea mediului înconjurător.  

Prin adeziunea Aradului la Convenția Primarilor (asumată pe 13.09.2011), municipalitatea Aradului 
și-a propus să atingă și chiar să depășească obiectivul european de reducere a emisiilor de CO2 cu 
20% până în 2020, prin implementarea unui plan de acțiune privind energia durabilă (PAED), care 
să abordeze eficienta energetică și folosirea surselor locale de energie regenerabilă.  

Astfel, PAED-ul a fost elaborat pentru a aborda într-o manieră participativă o serie de probleme de 
mediu cu scopul de a include acțiuni prioritare pentru a sprijini managementul energiei la nivelul 
localității. Deoarece este un document cheie care arată cum își va îndeplini Municipiul Arad 
angajamentul până în 2020, Planul este construit pe baza unui concept de planificare integrată şi 
abordare holistică privind sistemele energetice locale – axându-se pe reducerea cererii de energie în 
mai multe sectoare cheie de activitate, precum şi pe folosirea resurselor locale de energie 
regenerabilă pentru a răspunde cererii locale de energie. Nu în ultimul rând, fiind un document 
strategic, a fost orientat astfel încât implementarea acțiunilor propuse de reducere a emisiilor de CO2 
să conducă implicit la o dezvoltare durabilă a localității, aducând cu ea beneficii economice și sociale, 
dar și beneficii de mediu. 

În anul 2016, firma de consultanță Denkstatt Romania SRL a elaborat un Raport privind 
implementarea Planului de Acțiune privind Energia Durabilă al Municipiului Arad 2012. Raport la 4 
ani. Raportul precizează modalitatea de realizare a implementării și monitorizării, precum și Fișa de 
implementare și monitorizare concepută în acest sens, după care prezintă Status-ul actual al 
implementării măsurilor din planul de acțiune (respectiv Planul de implementare și monitorizare a 
PAED-ului la nivelul Municipiului Arad), Inventarul de emisii de CO2 la 4 ani, precum și Măsurile 
implementate în perioada 2012-2016. De asemenea, raportul propune câteva recomandări care 
trebuie luate în considerare în etapele următoare de monitorizare a implementării PAED-ului, astfel 
încât măsurile prevăzute în acesta să aibă o continuă urmărire, iar implementarea să nu sufere 
amânări din punctul de vedere al necesarului de resurse în principal. 

Harta strategică de zgomot a Municipiului Arad și Planul de acțiune pentru prevenirea și 
reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Arad, 2013/2014 

În anul 2013, a fost elaborată de către SC ACCON Environmental Consultants S.R.L, Harta strategică 
de zgomot a Municipiului Arad și Planul de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului 
ambiant în Municipiul Arad, documentul fiind aprobat mai apoi prin HCLM Nr. 202 din 
17.07.2014.Hărțile strategice de zgomot au fost revizuite în anul 2018 de societatea S.C. Enviro 
Consult S.R.L.  În cadrul planului de acțiune s-a încercat identificarea tuturor problemele acustice ale 
Municipiului Arad. Planul de acțiune se bazează pe informații oferite de Primăria Municipiului Arad 
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şi din terțe părţi, primite în mod oficial de la autoritățile responsabile. Scopul acestor planuri este de 
a contribui la crearea unui mediu înconjurător sănătos, iar acțiunile cuprinse în el să influențeze 
dezvoltarea socio-economică a zonei şi strategia teritorială globală, implicând participarea diferitor 
departamente ale administraţiei şi a cetățenilor în general.  

Planul a propus o serie de acțiuni de întreprins în următorii cinci ani, cu scopul de a realiza o reducere 
a nivelelor de zgomot, inclusiv măsuri destinate pentru protejarea zonelor liniștite. De asemenea, 
planul sugerează realizarea unei strategii pe termen lung, strategie care ar trebui să ia în considerare 
atât planificarea teritorială şi proiectarea urbanistică, cât și acțiuni pe drumuri de trafic rutier. 

Strategia de dezvoltare şi funcționare a serviciului public de salubrizare în Municipiul Arad, 
2015 

A fost aprobată prin HCLM Nr. 296 din 30.09.2015 și are ca scop stabilirea direcțiilor de dezvoltare 
a serviciului public de salubrizare în Municipiul Arad în perioada 2015-2020. În acest sens, strategia 
prezintă principiile care stau la baza organizării şi funcționării serviciului public de salubrizare, 
obiectivele generale și specifice urmărite, starea actuală a serviciului și propune un set de Măsuri şi 
Obiective necesare pentru atingerea țintelor de gestionare a deșeurilor în perioada 2016 – 2020. 

Participarea Municipiului Arad la competiția pentru titlul de Capitală Verde a Europei 

Prin Hotărârea Nr. 216 din 16.07.2015, Consiliul Local a aprobat Participarea Municipiului Arad la 
competiția pentru titlul de Capitală Verde a Europei 2018, iar ulterior, prin Hotărârea Nr. 314 din 
05.10.2016, pentru Capitală Verde a Europei 2019. Obiectivul principal al acestei inițiative a avut în 
vedere recunoașterea şi premierea eforturilor locale de îmbunătățire a mediului înconjurător, a 
economiei verzi şi a calității vieții urbane. Titlul se acordă în fiecare an unui oraș care se remarcă prin 
eforturile depuse pentru o viață urbană ecologică și care poate astfel să constituie un exemplu pentru 
alte localități, îmbunătățind în ansamblu mediul de viață al locuitorilor săi, prin activități concrete. 

Din analiza formularului de candidatură al Aradului, a rezultat că Aradul are un cadru strategic bine 
structurat, cu obiective ambițioase și provocatoare, elaborând strategii și planuri pe termen scurt 
spre mediu pentru a deveni un municipiu verde, mai ales în domeniul transportului. Documentația 
de candidatură a indicat un progres mare în punerea gândirii economiei ecologice în practica politică. 
De asemenea, comisia de experți a remarcat faptul că Aradul este un municipiu cu multe spații verzi, 
numeroase zone verzi de dimensiuni mari, precum şi parcuri, care sunt accesibile și au potențial de 
exploatare.  

Studiu pentru implementarea unui sistem de mobilitate nemonitorizat, modern, ecologic şi 
durabil în Municipiul Arad „AradBikes”, 2016 

Studiul a fost elaborat în anul 2013 de către S.C. BRing Consult S.R.L., fiind aprobat prin HCLM nr. 185 
din 31 mai 2016. Scopul urmărit a fost corelarea proiectelor existente pentru pistele de biciclete și 
reglementarea sistemului de închiriere al bicicletelor, iar studiul analizează oportunităţile 
introducerii acestui sistem inovator ca o alternativă de transport public în Arad. 

Planul de Dezvoltare a Sănătății la nivelul Municipiului Arad, 2016 

A fost elaborat în decursul anului 2016, fiind aprobat prin HCLM Nr. 392/22.11.2016. Scopul acestui 
plan este îmbunătățirea stării de sănătate şi a bunăstării locuitorilor Municipiului Arad în contextul 
unei dezvoltări urbane sustenabile, iar misiunea constă în asigurarea unei vieți sănătoase, prin 
particip-acțiune care să promoveze, prevină şi să protejeze starea de sănătate şi bunăstarea 
membrilor comunității şi a urbei Arădene. 

În acest sens, Planul are în vedere activități de prevenție, promovare şi protecție a sănătății, 
desfășurate ca intervenție, marketing şi suport din partea Primăriei Municipiului Arad în scopul de a 
crea un Arad cu o comunitate şi cetățeni sănătoși, un Arad care activează în sensul reducerii 
îmbolnăvirilor şi a deceselor, un Arad în care sănătatea este un scop şi liant al tuturor strategiilor, la 
nivel local, național, regional şi European. Cele trei obiective strategice generale ale Planului, 
respectiv (1) Aradul – oraș European garant al unui stil de viață sănătos pentru toți; (2) Aradul – oraș 
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European care are grijă de sănătatea ta şi (3) Aradul – oraș European al strategiilor integrate pentru 
sănătate sunt concretizate printr-un plan de acțiune pentru perioada 2015-2025. 

Strategia locală de dezvoltare a serviciului de iluminat public din Municipiul Arad, 2016 

În domeniul iluminatului public, a fost aprobată prin HCLM Nr. 456 din 20.12.2016 Strategia locală 
de dezvoltare a serviciului de iluminat public din Municipiul Arad. Strategia se referă la orizontul de 
timp 2014-2038 și are ca misiune principală organizarea, modernizarea, eficientizarea serviciului de 
iluminat public, ridicarea gradului de civilizație, a confortului şi a calităţii vieții, creşterea gradului 
de securitate individuală şi colectivă, a gradului de siguranță a circulației rutiere şi pietonale. 

Planul de mobilitate urbană durabilă pentru Municipiul Arad (PMUD), 2016-2017 

A fost finalizat în decursul anului 2016 şi aprobat prin HCLM Nr. 390/22.11.2016 și a fost actualizat  
prin HCLM Nr. 361 din 29.09.2017. Planul de mobilitate urbană durabilă este un document strategic 
care a fost promovat extensiv de Comisia Europeană, prin Planul de acțiune pentru mobilitate urbană 
(2009) şi Cartea albă a transporturilor (2011) ca un nou concept de planificare capabil să se adreseze 
provocărilor şi schimbărilor legate de transport din zonele urbane într-un mod mai sustenabil şi 
integrativ. Principalul obiectiv al Planului de Mobilitate Urbană Durabilă al Municipiului Arad este 
asigurarea echilibrului dintre mobilitatea populației şi a bunurilor, performanța economică, 
bunăstarea socială şi reducerea impactului activității urbane asupra mediului. 

Strategia privind transformarea în oraș verde a Municipiului Arad, 2016/2017 

A fost elaborată în anul 2016 şi a fost aprobată de către Consiliul Local, prin Hotărârea Nr. 15 din 
26.01.2017. Strategia se înscrie în sfera preocupărilor constante ale Municipiul Arad din ultimii ani, 
pentru promovarea unor proiecte menite să ducă la creşterea calităţii vieții locuitorilor, protecția 
mediului înconjurător, eficientizarea energetică şi dezvoltarea durabilă a orașului. Astfel, prioritățile 
Aradului pentru perioada 2016-2025 sunt legate de continuarea dezvoltării sustenabile, cu accent pe 
mobilitatea urbană, spațiile verzi şi sectorul energiei, în strânsă corelare cu mobilizarea societății 
civile şi a tuturor părților interesate, astfel încât viziunea privind dezvoltarea orașului să angajeze 
întreaga comunitate. 

La modul concret, Strategia definește obiectivele generale şi specifice privind îmbunătățirea calităţii 
mediului pe care şi le propune administrația locală până în anul 2025, acțiunile care să conducă la 
atingerea acestora, precum şi indicatorii de monitorizare care vor contribui la evaluarea 
performanțelor ulterioare în implementare. 

Strategia este structurată în jurul unei analize a performanțelor de mediu care s-a realizat prin 
urmărirea a doisprezece indicatori specifici, ce au stat la baza stabilirii unei referințe a orașului 
privind dezvoltarea locală şi performanțele acestuia privind protecția mediului înconjurător și a 
identificat oportunitățile, punctele slabe, punctele forte și posibilele amenințări de care s-a ținut cont 
la eșalonarea priorităților și a obiectivelor specifice de transformare locală verde. Viziunea propusă 
a fost aceea a unui ORAȘ VERDE ECOACTIV – „Regenerare și revitalizare urbană verde prin crearea 
unei infrastructuri de adaptare la efectele schimbărilor climatice, un oraș cu o mobilitate urbană 
sustenabilă, siguranță energetică locală și clădiri eficiente energetic, pentru o mai bună calitate a 
vieții arădenilor.” 

În vederea atingerii obiectivului general de Oraș Verde – Eco activ, au fost stabilite obiective specifice 
pe problemele relevante şi alocați indicatori de monitorizare, fiind stabilite de asemenea și direcții 
de acțiune specifice pentru fiecare din cele șapte probleme cheie identificate: Schimbările climatice/ 
adaptarea la efectele schimbărilor climatice; Transport local; Spații verzi, natura şi biodiversitatea; 
Calitatea aerului, a apei şi a mediului acustic; Managementul deșeurilor; Eco-inovare, locuri de muncă 
sustenabile, management integrat; eficiență energetică. Astfel, pentru a avea o vedere de ansamblu, 
în cadrul planului strategic au fost enunțate 23 de obiective și ținte strategice. 

Programul de îmbunătățire a eficienței Energetice şi a analizei costuri-beneficii în Municipiul 
Arad, 2017 
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A fost elaborat în anul 2017 de către ATH Energ SRL, fiind aprobat prin HCLM Nr. 180 din 08.06.2017. 
Studiul are în vedere perioada 2017–2030 și propune un program pentru îmbunătățirea eficienței 
energetice structurat pe cinci sectoare de consum: Iluminat public, Sector rezidențial, Clădiri publice, 
Transport public local și Alimentarea cu energie termică din sistem centralizat. 

Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană 2014 – 2030 (SIDU) – Ed. Revizuită, 2017 

Nu în ultimul rând, în anul 2017 a fost elaborată Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană 2014 – 
2030 (SIDU) – Ed. Revizuită, aprobată prin HCLM Nr. 258 din 28.07.2017. Procesul elaborării acestei 
strategii a fost demarat încă din anul 2015, ca şi actualizare a Strategiei de dezvoltare a Municipiului 
Arad 2007-2013/2014-2020, cu orizont de implementare până în anul 2023, respectiv 2030).  

Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană pentru perioada 2014-2030 reflectă la rândul ei o 
preocupare majoră pentru mediu. Astfel, unul din cele cinci Obiective strategice urmărește un Arad 
eficient – oraș verde și sănătos, cu emisii scăzute de CO2 și un model de dezvoltare urbană 
sustenabilă. În acest sens, pentru a atinge dezideratul de oraș verde, Municipiul Arad va continua 
eforturile de reducere a emisiilor de CO2 și de creștere a calității factorilor de mediu prin 
modernizarea infrastructurii tehnico-edilitare, creșterea eficienței energetice a clădirilor 
rezidențiale și creșterea suprafeței de spații verzi, inclusiv crearea de spații verzi de protecție 
(perdele de vegetație). 

1.7.2. Activitatea organismelor cu responsabilități în domeniul mediului 

La nivelul Municipiului Arad, instituțiile și compartimentele care au responsabilități și derulează 
activități în domeniul mediului sunt: 

1. Primăria Municipiului Arad, prin următoarele compartimente:  

1.1.  Biroul Spații Verzi, Mediu; 

1.2. Serviciul Edilitar; 

1.3. Direcția Generală Poliția locală Arad; 

1.4. S.C. Gospodărirea Comunală S.A. Arad (societate aflată în subordinea 
Primăriei). 

2. Consiliul Județean Arad 

3. Agenția Națională pentru Protecția Mediului – Agenția pentru Protecția Mediului Arad 

4. Garda Națională de Mediu Arad 

5. Regia Națională a Pădurilor – Romsilva, Direcția Silvică Arad 

6. Administrația Bazinală de Apă Mureș – Sistemul de Gospodărirea Apelor Arad 

7. Direcția de Sănătate Publică Arad 

Lista completă cu informațiile privind mediul deținute de autoritățile publice din Județul Arad este 
disponibilă pe Agenției Naționale pentru Protecția Mediului: http://www.anpm.ro/web/apm-
arad/lista-cu-autoritatile-publice-care-detin-informatii-privind-mediul  

1. Primăria Municipiului Arad 

1.1. Biroul Spații Verzi, Mediu  

La nivelul Primăriei Municipiului Arad își desfășoară activitatea Biroul Spații Verzi, Mediu (în cadrul 
Direcției Edilitare). În cadrul Biroului s-a avut în vedere îmbunătățirea calității aerului pe care îl 
respirăm prin aportul de oxigen adus cu ajutorul plantării florilor, arborilor, arbuștilor și întreținerea 
spațiilor verzi, efectul fiind de reducerea poluării fonice, împiedicând supraîncălzirea zonelor în care 
există suprafețe de beton si asfalt realizându-se un climat benefic sănătății umane. 
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Biroul întocmește și transmite anual la cererea Agenției pentru Protecția Mediului următoarele 
rapoarte: 

- Raport privind cantitățile de deșeuri de ambalaje colectate; 
- Raport privind deșeurile de ambalaje gestionate prin serviciile de salubrizare; 
- Raport privind cantitățile de deșeuri colectate-sortate pentru reciclare; 
- Chestionare privind inventarele de emisii; 
- În cadrul Biroului Spații Verzi, Mediu se eliberează avize de spații verzi pentru lucrări executate 

pe domeniul public prin consultarea Registrului local al spațiilor verzi. 

La solicitarea Agenției pentru Protecției Mediului Arad sau a cetățenilor/firmelor prin care aceștia 
doresc să anunțe publicul interesat asupra depunerii unui proiect în vederea obținerii autorizației 
integrate de mediu sau a acordului de mediu, Biroul Spații Verzi, Mediu are obligația să afișeze la 
avizierul Primăriei Municipiului Arad adresa însoțită de documentația însoțitoare, în vederea 
obținerii actelor solicitate. 

De asemenea, reprezentanți ai Biroului participă la ședințele organizate de către Agenția pentru 
Protecției Mediului Arad cu ocazia adunării comitetului special constituit pentru evaluarea de mediu 
în etapele de încadrare pentru obținerea autorizațiilor solicitate. 

Pe parcursul anului 2018 s-a extins suprafața întreținută periodic a spațiilor verzi de la 1.096.000 
mp la 1.918.000 mp. 

În anul 2018 s-a făcut reamenajarea următoarelor zone verzi și anume: 

- Parcul Arghezi și Piața Spitalului – s-au reamenajat scuarurile prin însămânțare de gazon, s-au 
plantat flori, iarbă și arbori ornamentali; 

- Parcul Eminescu și zona Palatului Cultural – după reamenajarea aleilor a fost pusă umplutură de 
pământ și s-a reînsămânțat tot parcul, după care s-au realizat amenajări peisagistice prin 
plantarea de diferite specii de flori, arbuști și arbori; 

- Piața Romană – s-a amenajat prin montarea de pergole, plantarea diferitelor specii de flori, 
arbuști și arbori ornamentali, dar și de trandafiri; 

- Piața Avram Iancu – s-a amenajat prin montare de pergole, plantarea diferitelor specii de flori, 
arbuști și arbori ornamentali; 

- Parcul Aventura Voinicilor, Parcul Europa și Faleza Mureșului – s-au plantat flori și arbuști; 
- Zona Teatrului – s-au plantat flori; 
- Zona Ștrandului Vechi – s-au realizat amenajări florale; 
- Faleza Sud – s-au plantat diferite specii de arbuști, flori, iarbă ornamentală; 
- Parcul Gai – s-au plantat trandafiri și diferite flori. 

În total s-au plantat un număr de 500 de pomi. 

Pe partea de Regenerare Urbană au fost întocmite documentații pentru tăierea arborilor crescuți 
între garaje, aceștia fiind cu stabilitatea precară și care prezentau pericol din punct de vedere 
material si uman. 

Pe parcursul anului 2018 au fost realizate cele două acțiuni majore și anume: ,,Curățenia de 
primăvară” și ,,Curățenia de toamnă” care se efectuează în perioada de repaus vegetativ prin acțiuni 
de curățare a arborilor și anume toaletare și receparea acestora, precum și prin colectarea deșeurilor 
vegetale, tuns gard viu, curățarea spațiilor verzi. Prin această acțiune de curățare a spațiilor verzi s-
a avut în vedere și salubrizarea zonelor care nu aparțin perimetrelor condominiilor. 

Pe parcursul anului 2018, o mare atenție s-a îndreptat către depistarea și eradicarea ambroziei prin 
tunderea sau erbicidarea acestei buruieni. 

Având în vedere prevederile art. 4 alin (9) din HG nr. 321/ 2008, republicată privind evaluarea și 
gestionarea zgomotului ambiant, precum și necesitatea revizuirii hărților de zgomot în Municipiul 
Arad, conform art. 10 alin (2) din HG 321/14 aprilie 2005 republicată, privind evaluarea și 
gestionarea zgomotului ambiant, cel puțin la fiecare 5 ani de la data elaborării acestora, în anul 2017, 
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Municipiul Arad a contractat „Servicii de revizuire a hărților de zgomot și a planurilor de acțiune 
pentru reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Arad”. Revizuirea hărților strategice de zgomot 
pentru aglomerarea Arad, s-a realizat pentru traficul rutier, traficul feroviar (tramvai) și pentru 
amplasamentele industriale cu obiect de activitate potrivit anexei nr. 1 la Legea nr. 278/2013. În 
urma elaborării, Hărțile de zgomot și Planurile de acțiune revizuite au fost depuse spre verificare în 
data de 15.01.2018 la Agenția pentru Protecția Mediului Arad, în vederea evaluării, respectiv a 
validării acestora (validarea a fost realizată la începutul anului 2019 și urmează ca acestea să fie 
aprobate prin hotărâre de consiliu). La ora actuală, sunt postate pe site-ul Primăriei: 
http://www.primariaarad.ro/info.php?page=hartizgomot.html&newlang=ron&theme=th1-ron 

1.2. Serviciul Edilitar 

Activitatea serviciului constă în două componente de bază, şi anume asigurarea desfăşurării  
lucrărilor de întreținere pe domeniul public a serviciilor edilitar-gospodăreşti  şi lucrări de investiții 
pe domeniul de activitate. Printre atribuțiile principale se numără: 

- Salubrizarea menajeră şi dezinsecție; 
- Salubrizarea stradală şi deszăpezire; 
- Asigurarea iluminatului public şi arhitectural inclusiv iluminatul festiv; 
- Întreținerea şi repararea sistemului de canalizare pluvială şi a cișmelelor de alimentare cu apă; 
- Gestionarea câinilor fără stăpân de pe teritoriul Municipiului Arad; 
- Neutralizare și distrugere în condiții ecologice a deșeurilor de origine animală de pe domeniul 

public; 
- Întreținerea fântânilor arteziene din Municipiul Arad; 
- Demolarea construcțiilor provizorii și neautorizate; 
- Întreținerea și reparații elemente locuri de joacă; 
- Înregistrarea și radierea vehiculelor care nu se supun înmatriculării; 
- Dezinsecția, dezinfecția și deratizarea; 
- Întreținerea și repararea cișmelelor și țâșnitorilor de apă potabilă din Municipiul Arad. 

1.3. Compartimentul Protecția Mediului – Direcția Generală Poliția Locală Arad  

În conformitate cu Raportul privind activitatea Direcției Generale Poliția Locală Arad, pe parcursul 
anului 2018, polițiștii locali din cadrul Compartimentului Protecția Mediului au desfășurat acțiuni de 
verificare și control, având ca obiect prevederi ale diverselor Legi, OUG, precum și HCLM Arad, 
coroborate cu atribuțiile specifice, cuprinse în art. 9 din Legea 155/2010, a Poliției Locale. 

Astfel, au fost efectuate controale tematice, având ca obiect verificarea respectării de către 
persoanele fizice și juridice a obligațiilor reglementate de următoarele normative: 

- Legea 211/2011, privind regimul deșeurilor; 
- Legea 101/2006, privind serviciul de salubrizare a localităților; 
- Legea 24/2007, privind administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților; 
- OUG 195/2005, privind protecția mediului; 
- HCLM 162/2006, privind normele de gospodărire a Municipiului Arad; 
- HCLM 183/1999, privind sancționarea unor fapte care constituie contravenții la gospodărirea 

orașului; 
- HCLM 297/2015, privind aprobarea „Regulamentului de organizare și funcționare a serviciilor 

publice de salubrizare a municipiului Arad”. 

Controalele au fost efectuate pe raza municipiului Arad, în concordanță cu prevederile Legii 
155/2010, în următoarele cartiere: Micălaca, Aradul Nou, Faleza Sud, Drăgășani, Subcetate, 
Sânnicolau Mic, Aurel Vlaicu, Grădiște, Mureșel, Pârneava, Șega, Bujac, Confecții, Cadaș, precum și 
toate străzile adiacente acestora. 

Au fost soluționate un număr de 87 de sesizări scrise, venite din partea cetățenilor, având ca obiect 
diverse aspecte privind încălcări ale normelor de protecția mediului și gospodărire a municipiului 
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Arad, precum și un număr de 80 de sesizări transmise prin intermediul Dispeceratului Direcției 
Generale Poliția Locală Arad. 

Au fost efectuate un număr de 280 de controale la agenți economici, având ca obiect verificarea 
existenței contractelor de salubrizare încheiate cu operatorul delegat pe raza municipiului. 

În perioada de referință au fost întocmite un număr de 198 de procese-verbale, cuantumul amenzilor 
aplicate de polițiștii locali din cadrul Compartimentului Protecția Mediului fiind de 34.901 lei. 
Amenzile au fost aplicate pentru nerespectarea prevederilor: Legii 24/2007 – 170 de procese-
verbale, OUG 195/2005 – 1 proces-verbal, OG 195/2005 – 2 procese-verbale, HCLM 297/2015 – 18 
procese-verbale, respectiv HCLM 162/2006 – 7 procese-verbale.      

1.4. 1.4 S.C. Gospodărirea Comunală Arad S.A.  

SC GCA Arad SA este organizată și funcționează sub autoritatea CLM Arad având ca obiect principal 
de activitate activități de întreținere peisagistică. Astfel, prin intermediul departamentului edilitar 
sunt puse la dispoziție servicii profesionale de întreținere a spațiilor verzi, servicii mecanizate cu 
utilaje agricole și personal calificat, amenajare și întreținere spații verzi, grădini ornamentale, lucrări 
agricole. Desfășoară activități de întreținere și amenajare spații verzi în baza contractelor semnate 
cu Primăria Municipiului Arad în urma unei licitații. 

2. Consiliul Județean Arad 

La nivelul Consiliului Județean Arad, în anul 2016 a fost elaborat Planul de Menținere a Calității 
Aerului în Județul Arad 2017-2022, în conformitate cu atribuțiile Consiliului Județean de elaborare a 
unui plan de menținere a calității aerului și de realizare a măsurilor din plan (cf. art. 21 alin. (2) din 
Legea 104/2011). În elaborarea planului s-a ținut cont de documentele strategice existente și anume: 
Planul de amenajare a teritoriului județean PATJ Arad, Planul de dezvoltare a județului Arad 2014-
2020, Planul de mobilitate urbană durabilă a Municipiului Arad, Strategia națională privind 
schimbările climatice și creșterea economică bazată pe emisii reduse de carbon. 

În urma evaluării rezultatelor obținute în procesul de monitorizare a calității aerului la nivel național, 
care a utilizat atât măsurări în puncte fixe, realizate cu ajutorul stațiilor de măsurare care fac parte 
din Rețeaua Națională de Monitorizare a Calității Aerului, aflată în administrarea autorităților publice 
centrale pentru protecția mediului, cât și pe baza rezultatelor obținute din modelare matematică a 
dispersiei poluanților emiși în aer, Județul Arad se încadrează în regimul de gestionare II și este 
necesară inițierea Planului de menținere a calității aerului pentru indicatorii: pulberi în suspensie 
(PM10 și PM2,5), benzen (C6H6), dioxid de sulf (SO2), monoxid de carbon (CO), plumb (Pb), arsen 
(As), cadmiu (Cd), nichel (Ni), ozon (O3) și dioxid de azot și oxizi de azot (NO2/NOx).  

Planul prezintă o analiză a situației existente cu privire la calitatea aerului, respectiv caracterizarea 
indicatorilor vizați în planul de menținere a calității aerului și informații corespunzătoare referitoare 
la efectele asupra sănătății populației sau, după caz, a vegetației, precum și identificarea principalelor 
surse de emisie care ar putea contribui la degradarea calității aerului și cantitatea totală a emisiilor 
din aceste surse. De asemenea, este analizată contribuția datorată transportului și dispersiei 
poluanților emiși în atmosferă ale căror surse se găsesc în alte zone și aglomerări sau, după caz, alte 
regiuni. În final, planul propune măsuri pentru păstrarea nivelului poluanților sub valorile-limită, 
respectiv sub valorile-țintă și pentru asigurarea celei mai bune calități a aerului înconjurător în 
condițiile unei dezvoltări durabile, precum și un calendar al aplicării planului de menținere a aerului 
(măsura, responsabil, termen de realizare, estimare costuri/surse de finanțare). 

Planul de Menținere a Calității Aerului în Județul Arad 2017-2022 a fost depus la Agenția pentru 
Protecția Mediului Arad în data de 31.08.2016, Agenția solicitând o serie de completări care au fost 
depuse parțial până la data de 09.02.2018 (cf. adresei APM Nr. 2077/09.02.2018). 

3. Agenția Națională pentru Protecția Mediului – Agenția pentru Protecția Mediului Arad  
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Agenția Națională pentru Protecția Mediului este instituția de specialitate a administraţiei publice 
centrale, aflată în subordinea Ministerului Mediului cu competente în implementarea politicilor şi 
legislației din domeniul protecției mediului. 

La nivel local, instituția este reprezentată de Agenția Județeană pentru Protecția Mediului Arad, 
instituție publică cu personalitate juridică, aflată în subordinea ANPM. Informațiile privind 
activitatea agenției se regăsesc pe site-ul ANPM, respectiv: 

(1) Informații privind Calitatea aerului (cf. http://www.anpm.ro/web/apm-arad/calitatea-
aerului-inconjurator): 

- Raport anual privind calitatea aerului ambiental în anul 2017 (la nivelul județului Arad); 
- Evoluția lunară a calității aerului în județul Arad; 
- Buletine lunare calitate aer în județul Arad. 

Calitatea aerului în Municipiul Arad este monitorizată prin măsurători continue în 2 stații automate, 
(AR1, AR2) amplasate în zone reprezentative pentru fiecare tip de stație: (i) Stație de trafic/industrie 
– stația AR1 – pasaj Micălaca – amplasată în zonă cu trafic intens; (ii) Stație de fond urban – stația 
AR2 – str. Fluieraș nr. 10c – amplasată în incinta Colegiului Tehnic de Construcții și Protecția 
Mediului, care este o zonă rezidențială, pentru a evidenția gradul de expunere a populației la nivelul 
de poluare urbană. 

(2) Rapoarte de mediu (cf. http://apmar.anpm.ro/web/apm-arad/raport-de-mediu): 

- Rapoarte lunare privind starea factorilor de mediu în județul Arad; 
- Raport privind starea factorilor de mediu  în județul Arad pe anul 2017 (termenul pentru 2018 

este luna August 2019). 

(3) Raport anual privind starea mediului în România pe anul 2017 (cf.  
http://www.anpm.ro/ro/raport-de-mediu). 

4. Garda Națională de Mediu – Comisariatul General. Serviciul Comisariatul Județean 
Arad 

Garda Națională de Mediu funcționează ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu 
personalitate juridică, finanțată integral de la bugetul de stat, în subordinea Ministerului Mediului. 
Garda Națională de Mediu este un corp specializat de inspecție şi control care poate lua măsuri de 
sancționare, de suspendare, sistare a activității ca urmare a poluării şi deteriorării mediului sau 
pentru nerespectarea condițiilor impuse prin actele de reglementare. La nivel local, activitatea Gărzii 
Naționale de mediu se realizează prin intermediul Comisariatului Județean Arad. 

1.7.3. Rețeaua de spații verzi din Municipiul Arad 

Conform legii 24/2007 care reglementează și clasifică spațiile verzi, Municipiul Arad deține 642,32 
ha spații verzi (cf. Registrului local al spațiilor verzi și Strategiei de transformare în oraș verde). 
Calculul nu include suprafețele de terenuri libere neproductive (întrucât acestea nu mai fac obiectul 
legii spațiilor verzi), nici Pădurea Ceala sau grădinile private ale cetățenilor.  

Raportând această suprafață la populația Municipiului Arad de la data de 01.07.2018, respectiv 
177.013 persoane (cf. INS), reies 36,28 mp/locuitor. Această valoare este mai mare decât pragul 
minim de 26 mp/locuitor25, la care orașele României trebuie să ajungă conform OUG 114/2007 
pentru modificarea şi completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind 
protecția mediului. 

                                                             
25 Cf. Art. II, alin (1), autoritățile administraţiei publice locale au obligația de a asigura din terenul intravilan o suprafață 
de spațiu verde de minimum 20 mp/locuitor, până la data de 31 decembrie 2010, şi de minimum 26 mp/locuitor, până 
la data de 31 decembrie 2013.  
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Din această suprafață totală a spațiilor verzi (6.423.200 mp), la nivelul anului 2018, spațiile verzi 
întreținute însumau 1.918.321 mp, din care la rândul lor, 150.340 mp reprezintă suprafețe irigate, 
astfel: 

Nr. lot Denumire lot 
Supraf. verzi 
irigate (mp) 

Nr. 
puțuri/obiectiv 

Putere pompa 
(kW) 

1 Sens Giratoriu  Expo Arad 995,38 1 1,1 

2 Sens Giratoriu Anton Dedeman 995,38 1 1,1 

3 Sens Giratoriu Poetului 78,00 1 4,0 

4 Sens Giratoriu UTA 1.768,00 1 2,2 

5 Sens Giratoriu Micalaca Est ANL 1.256,64 1 2,2 

6 
Sens Giratoriu Podgoria - pastila de la 
trecerea de pietoni 

1.798,00 1 1,5 

7 Sens Giratoriu P-ța Arenei 2.398,98 1 1,5 

8 Sens Giratoriu Subcetate 381,00 1 1,1 

9 Sens Giratoriu Sânicolau 381,00 1 4,0 

10 Sens Giratoriu Zădăreni 615,75 1 1,1 

11 Sens Giratoriu St cel Mare Timișoarei 254,45 1 0,8 

12 

Parc Europa 31.317,00   

- zona I  1 1,5 

- zona II  1 3,0 

- zona III  1 3,0 

13 Parcul Copiilor 13.460,00 1 4,0 

14 Parcul Caius Iacob 4.186,40 1 4,0 

15 Parcul Tudor Arghezi 1.307,50 1 4,0 

16 Bd. Titulescu zona mediana 12.696,33 1 3,0 

17 Aleea Borsec vis a vis Profi 1.729,14 1 1,5 

18 

Calea Aurel Vlaicu 21.573,35   

Fortuna-Unicarm  1 3,0 

Biserica Catolica  1 3,0 

Mirada  1 3,0 

Profi  1 3,0 

Magazin naturist  1 3,0 

Poarta 2 vagoane  1 4,0 

19 Zona UTA x 2 2.405,85 1 3,0 

20 Făt Frumos, Lebăda 1.829,00 1 1,5 

21 

Zona Gară - Fântâna arteziană și stația 
de tramvai 

3.090,00   

- zona  fântâna arteziană  1 4,0 

- zona verde magazine  1 4,0 

22 Podgoria in spate Eurostil 1.800,41 1 1,5 

23 

Parc 23 August 12.777,26  4,0 

- dreapta biserică  1 4,0 

- stânga biserică  1 4,0 

24 Bd-ul Revoluţiei 30.049,00   

25 Pastilele din fata primărie 1.196,00   

TOTAL 150.339,82 32,00 89,6 KW 
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➢ Parcurile și scuarurile din Municipiul Arad 

Nr. 
crt. 

Obiectiv UM 
Suprafața 

totală 
Gazon Trandafiri 

Gard 
viu 

Flori Alei 
Amenajare 
peisagistica 

1 Parcul Copiilor mp 19.263 11.600 0 225 0 7.438 Da 

2 
Parcul 
Reconcilierii 

mp 10.496 3.500 0 0 3.014 3.982 Da 

3 Pădurice mp 25.048 17.048 200 510 0 7.290 Da 

4 P-ța Sporturilor mp 18.260 14.572 300 1.088 500 1.800  

5 Parc Europa mp 84.075 61.215 0 2.500 0 20.360 Da 

6 Parc Sfânta Maria mp 21.940 21.225 0 100 0 615  

7 Scuar Stamatiad mp 5.050 3.900 0 0 0 1.150  

8 Parc Eminescu mp 22.485 14.095 0 170 265 7.955  

9 
Scuar-Ștrand 
vechi 

mp 6.633 4.741 0 272 320 1.300  

10 
Scuar-Școala 
Sportivă 

mp 809 259 80 70 0 400  

11 Ștrandul Neptun mp 20.000 15.000 250 1.500 550 2.700  

12 Scuar - C. Iacob mp 8.922 7.372 0 550 0 1.000  

13 Scuar - Podgoria mp 5.490 1.732 900 2.758 100 0  

14 
Scuar - Avram 
Iancu 

mp 5.444 2.827 540 0 250 1.827  

15 
Scuar Tudor 
Arghezi 

mp 13.395 10.965 430 2.000 0 0  

16 Parc Gai mp 17.800 16.746 0 0 314 740  

17 Scuar Confecții mp 4.500 4.500 0 0 0 0  

18 Scuar UTA mp 542 542 0 0 0 0  

19 Scuar Eroilor mp 910 670    240 Da 

20 Faleza I mp 53.700 47.200 0 0 0 6.500  
21 Faleza II mp 31.441 27.357 544 0 0 3.540  

22 Faleza III mp 37.230 31.520 950 0 0 4.760  

23 Faleza IV mp 43.000 37.900 0 0 0 5.100  

Total mp 456.433 356.486 4.194 11.743 5.313 78.697  

➢ Spații verzi aflate în jurul blocurilor  

Nr. 
crt. 

NUME CARTIER SUPRAFAȚA 

1.  ALFA 56.963,00 
2.  BUJAC 18.612,00 
3.  CENTRU 129.051,00 
4.  CONFECȚII 15.213,00 
5.  DRĂGĂȘANI 2.619,00 
6.  FUNCȚIONARILOR 4.400,00 
7.  GAI 8.217,00 
8.  GRADIȘTE 10.946,00 
9.  I.G. DUCA (Aurel Vlaicu) 166.804,00 
10.  MICALACA 145.294,00 
11.  PÂRNEAVA 859,00 

 TOTAL 558.978,00 
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➢ Număr bănci amplasate în jurul blocurilor – 3.500 buc. 

➢ Societățile responsabile cu întreținerea spațiilor verzi în Municipiul Arad sunt: 

 S.C. Gospodărirea Comunală Arad S.A. 
 S.C. Rogera SRL. 

Atribuțiile fiecărei societăți constau în colectarea deșeurilor de pe fiecare zonă, golirea coșurilor de 
gunoi și transportul deșeurilor la rampa de gunoi autorizată (FCC Environment România SRL). 
Graficul de colectare este de luni până vineri, o data pe zi între orele 8-11, iar sâmbăta o dată la două 
săptămâni. 

1.7.4. Managementul Deșeurilor 

În Municipiul Arad, pe parcursul anului 2018, operatorul de salubrizare pentru deșeurile menajere a 
fost S.C. Retim Ecologic Service S.A. Compania a colectat și transportat deșeurile menajere de la 
116.127 persoane fizice și 3.569 agenți economici, conform informațiilor furnizate în baza 
contractelor încheiate de operatorul de salubrizare. 

Colectarea deșeurilor din zonele urbane rezidențiale se realizează cu autospeciale dotate cu sisteme 
de localizare și poziționare GPS, iar frecvența de colectare este bisăptămânală pentru cetățenii care 
locuiesc la case individuale, iar pentru platformele gospodărești amenajate sau neamenajate din 
zonele cu blocuri de locuințe, frecvența de colectare este zilnică. 

Colectarea deșeurilor de producție și/sau comerciale din zonele economice se efectuează de către 
companiile autorizate conform contractelor încheiate între părți. Gestionarea conformă în cazul 
deșeurilor de producție este în responsabilitatea operatorilor economici, generatori de astfel de 
deșeuri. Punctele de colectare sunt organizate astfel: 420 puncte de colectare a deșeurilor reziduale, 
254 pentru sticlă, 319 pentru hârtie și carton și 277 pentru metal și plastic. 

Pe parcursul primelor 4 luni din anul 2018, salubrizarea stradală a fost asigurată de către S.C. RER 
Ecologic Service Oradea SA. Începând cu luna mai și până în 17 august 2018 a fost S.C. Polaris M 
Holding S.R.L. și  din 18 august și până la sfârșitul anului 2018, operatorul a fost S.C. Salubritate S.A. 
Deva. 

În data de 23.10.2017 ADI Sistem Integrat de Gestionare a Deșeurilor Arad a încheiat cu SC RETIM 
Ecologic Service SA Contractul de Delegare prin Concesiune a Serviciului Public de Salubrizare, 
respectiv colectarea separată și transportul separat al deșeurilor municipale și al deșeurilor similare, 
provenite din activități comerciale din industrie și instituții, inclusiv fracții colectate separat, fără a 
aduce atingere fluxului de deșeuri de echipamente electrice si electronice, baterii și acumulatori, din 
județul Arad, proiect gestionat de ADI-SIGD. Operarea acestui serviciu a devenit efectivă începând cu 
data de 23.04.2018. 

➢ Colectarea și valorificarea deșeurilor 

În cursul anului 2018, în baza contractului încheiat cu operatorul SC Salubritate SA, Primăria Arad a 
procedat la dezafectarea rampelor neautorizate de deșeuri de pe teritoriul administrativ al 
municipiului. Prin aceste acțiuni au fost au fost eliminate importante cantități de deșeuri depozitate 
în rampe neorganizate constituite în general în zonele periferice ale municipiului, în zone nelocuite, 
dar şi în intravilan în apropierea locuințelor, așa cum este cazul străzii Tarafului. Au fost eliminate 
astfel deșeuri care, în anumite condiții periclitau calitatea factorilor de mediu- sol, apă freatică, aer. 
Cantitățile colectate au fost în limita a 200 tone/lună. 

În anul 2018 cantitatea totală de deșeuri municipale colectate din municipiul Arad a fost de 
115.723,2, din care 65.832,25 au fost deșeuri menajere colectate și depozitate de către operatorii 
serviciului de salubrizare menajeră, diferența fiind reprezentată de deșeuri municipale colectate de 
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către operatorii de salubrizare stradală, de amenajare și întreținere spații verzi și de operatorul care 
întreține și repară locurile de joacă, terenurile de sport și spațiile de agrement. 

Cantitatea totală de deșeuri reciclabile colectată din municipiul Arad în anul 2018 a fost de  28.265,60  
tone, aceasta cuprinzând deșeurile reciclabile colectate de către operatorii cu care Municipiul Arad 
are încheiate contracte cât și de alți operatori care colectează deșeuri reciclabile. 

Colectarea de deșeuri reciclabile contribuie la diminuarea cantităților de deșeuri care se depozitează 
la depozitul conform și implicit (la atingerea obiectivului stabilite prin O.U.G. nr. 196 privind Fondul 
pentru Mediu, respectiv) la diminuarea corespunzătoare a sumelor reprezentând contribuția la 
Fondul pentru Mediu datorată de Municipiul Arad pentru neîndeplinirea obiectivului anual de 
reducere a cantităților de deșeuri municipale eliminate prin depozitare.  

Totodată colectarea și valorificarea deșeurilor reciclabile contribuie la diminuarea contribuției 
pentru economia circulară încasată de la proprietarii sau, după caz, administratorii de depozite 
pentru deșeurile municipale, deșeuri din construcții și desființări, destinate a fi eliminate prin 
depozitare, care se reflectă în final în tarifele pe care le plătesc utilizatorii serviciilor de salubrizare. 

În vederea asigurării unui climat cât mai sănătos, a diminuării poluării solului, apelor și aerului, 
pentru eliminarea  sau diminuarea fenomenului de abandonare a deșeurilor pe domeniul public al 
municipiului, pentru a veni în întâmpinarea nevoii firești a cetățenilor de a elimina deșeurile de 
echipamente electrice și electronice în conformitate cu normele legale în vigoare, cât și a atingerii 
țintelor de diminuare a cantităților de deșeuri eliminate final, prin depozitare, Primăria Arad, în 
colaborare cu Asociația Română pentru Reciclare, colectează deșeurile de echipamente electrice și 
electronice atât de la persoane fizice, cât și juridice pe tot parcursul anului, iar bianual, în cadrul unor 
campanii intens mediatizate.  

În mod curent, pe parcursul anului, acest tip de deșeuri este colectat de către RoRec, în sistem „taxi“, 
înțelegând prin aceasta colectarea de la domiciliul deținătorului de deșeuri în urma unui simplu 
telefon adresat asociației, fără ca deținătorul deșeurilor să mai fie nevoit să depună vreun efort 
pentru a  transporta deșeurile la un punct de colectare, să le transporte de la etaj, în cazul în care 
domiciliază la bloc.       

➢ Situație eurocontainere pentru colectare selectivă 

Locație Capacitate [mc] 
Destinație 

hârtie/carton 
[buc] 

PET/doze 
[buc] 

total 
 (buc) 

ALFA 1,1 28 28 56 

Școala Sânicolaul Mic 1,1 1 1 2 

Guttenbrunn 1,1 1 1 2 

Liceul Baptist 1,1 1 1 2 

Școala A. Vlaicu (V. Conta) 1,1 1 1 2 

Liceul Penticostal 1,1 1 1 2 

Ghiba Birta 1,1 2 1 3 

Colegiul Moise Nicoară 1,1 1 1 2 

Țichindeal 1,1 2 2 4 

PP19 Griviței 1,1 1 1 2 

PP9 Renașterii 1,1 1 1 2 

PP 18 Calea Radnei 1,1 2 1 3 

PP16 Predeal 1,1 1 1 2 

Aeroport 1,1 2 1 3 

Apele Române 1,1 1 1 2 

Cămin Spital 1,1 2 1 3 

Direcția Asistență Comunitară 1,1 2 2 4 
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Locație Capacitate [mc] 
Destinație 

hârtie/carton 
[buc] 

PET/doze 
[buc] 

total 
 (buc) 

Registrul Comerțului 1,1 2 1 3 

Prefectură 1,1 2 1 3 

Ștrand Neptun 1,1 1 1 2 

Consiliul Județean 1,1 2 1 3 

Pe site-ul Agenției Naționale pentru Protecția Mediului sunt disponibile situații centralizatoare 
cuprinzând Operatorii economici autorizați, la nivelul Județul Arad, astfel: 

- Operatori economici autorizați să colecteze-valorifice deșeuri (cf. 
http://www.anpm.ro/web/apm-arad/cadru-general); 

- Societăți autorizate pentru colectarea/valorificarea deșeurilor de ambalaje – August 2018 (cf. 
http://www.anpm.ro/web/apm-arad/deseuri-de-ambalaje); 

- Lista operatorilor economici autorizați sa colecteze DEEE (Deșeuri de echipamente electrice și 
electronice) și Lista operatorilor economici autorizați sa trateze DEEE – Ianuarie 2019 (cf. 
http://www.anpm.ro/web/apm-arad/deseuri-de-echipamente-electrice-si-electronice); 

- Operatori economici autorizați pentru transportul deșeurilor periculoase – Ianuarie 2019 (cf. 
http://www.anpm.ro/web/apm-arad/transport-deseuri); 

- Societăți autorizate pentru colectarea/valorificarea uleiurilor uzate - August 2018 (cf. 
http://www.anpm.ro/web/apm-arad/uleiuri-uzate); 

- Lista operatorilor economici autorizați să desfășoare activități de colectare a bateriilor şi 
acumulatorilor (cf. http://www.anpm.ro/web/apm-arad/deseuri-de-baterii-si-acumulatori); 

- Lista operatorilor economici autorizați să desfășoare activități de colectare și tratare a 
vehiculelor scoase din uz, conform legii 212/2015 privind modalitatea de gestionare a 
vehiculelor și vehiculelor scoase din uz - Decembrie 2018 și Societăți autorizate pentru colectarea 
anvelopelor uzate – Aprilie 2019 (cf. http://www.anpm.ro/web/apm-arad/vechicule-scoase-
din-uz); 

- Registrul Permiselor de împrăștiere nămol pe terenuri agricole (cf. 
http://www.anpm.ro/web/apm-arad/namoluri). 
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2. ACTIVITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE DIN MUNICIPIUL 

ARAD 

❖ Consiliul Local al Municipiului Arad 

Consiliul Local al Municipiului Arad, cu sediul pe B-dul Revoluției, nr. 75, Arad, este alcătuit din 23 de 
membri, aleși prin vot universal, egal, direct și liber exprimat, în condițiile stabilite prin legea privind 
alegerile locale. Consiliul  Local  a  fost  constituit  în  urma  alegerilor  locale  desfășurate în 5 iunie 2016, 
când a rezultat următoarea structură politică: PNL – 12 membri, PSD+ALDE – 8 membri, UDMR – 2 
membri și 1 consilier independent. 

În anul 2018, Consiliul Local al Municipiului Arad a avut următoarea componență: 

1.  ANDREȘ Laura PNL 

2.  BIBARȚ Laurențiu-Călin PNL 

3.  BOCA Bogdan-Vlad PNL 

4.  BOGNAR Levente-Grigorie UDMR 

5.  BULBUC Ionel PNL 

6.  BURUC Cosmin Alexandru PSD 

7.  CHEȘA Ilie PSD 

8.  CISMAȘIU Mariana PNL 

9.  CIUPE Ionel ALDE 

10.  DINGA Ștefania-Patricia  PNL 

11.  DUMITREAN Adina-Liana PNL 

12.  FILIP Flavius-Emanuil  PSD 

13.  FURĂU Gheorghe-Oto         PSD 

14.  FURDE Gheorghe  PNL 

15.  HANDRA Arsenie  PNL 

16.  LUPAȘ Marin Independent 

17.  NAAJI Antoanela-Luciana PNL 

18.  RIVIȘ-TIPEI Lucian – până la data de 15.05.2018 PNL 

19.  SĂPLĂCAN Gheorghe PSD 

20.  SFÂRÂILĂ Marius – din 22 mai 2018 PNL 

21.  STOENESCU Anca-Patricia PSD 

22.  SZABO Mihai-Iosif UDMR 

23.  TABUIA Roxana-Adriana  PNL 

24.  VĂRCUȘ Beniamin-Narcis-Cristian PSD 

Având  în vedere specificul local și nevoile activității sale, Consiliul Local al Municipiului Arad a 
organizat următoarele comisii pe domenii de specialitate: 

 Comisia 1  –  Comisia de Buget - finanțe, activități economice, alcătuită din 7 membri: 

BIBARȚ Laurențiu-Călin – președinte, BOGNAR Levente – Grigorie – membru, CHEŞA Ilie – 
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membru, FURDE Gheorghe – secretar, TABUIA Roxana-Adriana–vicepreședinte, SĂPLĂCAN 

Gheorghe – membru, VĂRCUŞ Beniamin-Narcis-Cristian – locțiitor al secretarului; 

 Comisia 2  –  Comisia de Urbanism, amenajarea teritoriului, protecția mediului și 

turism, alcătuită din 7 membri: BOCA Bogdan-Vlad – vicepreședinte, BOGNAR Levente-

Grigorie – președinte, CIUPE Ionel – membru, DINGA Patricia – secretar, FILIP Flavius-

Emanuil – membru, TABUIA Roxana-Adriana - membru, VĂRCUŞ Beniamin-Narcis-Cristian – 

locțiitor al secretarului; 

 Comisia 3 – Comisia Patrimoniu, agricultură, servicii publice, alcătuită din 7 membri: 

BIBARȚ Laurențiu-Călin - membru, BURUC Cosmin Alexandru – membru, HANDRA Arsenie – 

secretar, LUPAŞ Marin – locțiitor al secretarului, RIVIŞ-TIPEI Lucian – președinte, SFÂRÂILĂ 

Marius – președinte, STOENESCU Anca-Patricia – membru, SZABO Mihai-Iosif – 

vicepreședinte; 

 Comisia 4  – Comisia de Cultură, sănătate, învățământ, familie, muncă, protecție 

socială, copii, culte, tineret și sport, alcătuită din 7 membri: ANDREŞ Laura – secretar, 
BULBUC Ionel – președinte, CISMAŞIU Mariana – vicepreședinte, DUMITREAN Adina-Liana – 

membru, FURĂU Gheorghe – locțiitor al secretarului, NAAJI Antoanela-Luciana – membru, 

STOENESCU Anca-Patricia – membru. 

 

În exercitarea atribuțiilor ce-i revin, Consiliul Local al Municipiului Arad s-a întrunit în cursul 
anului 2018 - 41 şedinţe, din care, 12 ordinare şi 29 extraordinare (1 şedinţă festivă organizată cu 
ocazia decernării unor titluri şi distincţii cu prilejul Zilelor Aradului, ediţia 2018, 1 şedinţă de 
informare şi 2 şedinţe convocate de grupul PSD-ALDE) ocazie cu care a adoptat 991 de hotărâri (31 
cu caracter normativ şi 959 hotărâri cu caracter individual), iar pentru 40 de proiecte de hotărâri a fost 
îndeplinită procedura de transparenţă decizională, conform prevederilor Legii nr. 52/2003, privind 
transparența decizională în administrația publică, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare. 

În anul 2018, au fost emise de către Primarul Municipiului Arad un număr de 4.011 dispoziţii ale 
Primarului şi au fost efectuate 28.077 comunicări către beneficiari şi asigurarea publicării celor 
normative pe site-ul oficial al instituţiei (secțiunea dispoziții) şi pe panoul de la intrarea în sediul 
instituţiei.  
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3. ACTIVITATEA SERVICIILOR PUBLICE DIN SUBORDINEA 

CONSILIULUI LOCAL MUNICIPAL ARAD 

3.1. FILARMONICA DE STAT 

ARAD 

Municipiul Arad este un vechi centru cultural al 
României cu o tradiție muzicală îndelungată și 
semnificativă. Încă din anul 1833, este atestată 
înființarea unui Conservator, al VI-lea din Europa, 
care instituționalizează un învățământ muzical de 
specialitate. Istoria culturală a orașului 
consemnează, în anul 1890, fondarea Societății 
Filarmonice, denumită „Aradi Philharmonia Egyesultet”. În anul 1913 se finalizează construcția 
clădirii Palatului Cultural, lăcaș de cultură în care, la 24 octombrie 1913, are loc concertul de  
inaugurare. În anul 1948 s-a înființat Filarmonica de Stat Arad. Pe parcursul existenței sale, 
Filarmonica a reușit să satisfacă nevoile culturale ale unui spațiu geografic extins, depășind de fiecare 
dată când a fost nevoie, limitele orașului Arad.  

În anul 2018, activitatea Filarmonicii de Stat Arad, s-a desfășurat în două locații majore diferite. Din 
septembrie 2018, activitatea filarmonicii a revenit la Palatul Cultural, recent renovat la cele mai înalte 
standarde de calitate. Impactul asupra numărului de auditori a fost deosebit, iar vânzarea de bilete 

și abonamente a atins limite 
superioare. Renovarea 
modernă a Palatului 
Cultural pe proiect 
european a impus în 
schimb o drastică limitare 
asupra genului de activități 
culturale care se pot 
desfășura în acest spațiu 
generos. 

A fost reluată activitatea de 
concerte în diferite locații, 
și anume, Sala Regele 
Ferdinand din Primăria 
Municipiului Arad, Palatul 
de Justiție, Sinagoga 

Neologă și Biserica Roșie. 
Concertele camerale și cele cu 

orgă au căpătat o semnificație deosebită, având ca scop pregătirea publicului arădean pentru 
perioada viitoare în care Sala Mare a Palatului Cultural va fi dotată cu marea orgă de concert, cel mai 
probabil în toamna anului 2019. 

Autorizarea Sălii de Concerte a Palatului Cultural este în plină desfășurare, întrunindu-se toate 
condițiile unei moderne săli de spectacole, inclusiv norme I.S.U. 

Acustica performantă, mobilierul de sală, calitatea și dimensiunea programelor muzicale abordate, 
au condus evident la creșterea numărului de spectatori. 

Programul de modernizare a sălilor de concerte, va continua prin achiziționarea de mobilier adecvat, 
instrumente noi, accesorii de garderobă. 
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Au fost continuate proiecte muzicale transfrontaliere și la scară națională, sporind vizibilitatea 
Filarmonicii de Stat Arad și promovând imaginea Aradului în județele limitrofe: 

❖ Concertul de la Peștera Românești 

❖ Concertul din Moldova Nouă 

❖ Concertul din Timișoara – festivalul INTRADA 

❖ Concursul internațional de vioară ”R. Lipizer” de la Gorizia 

❖ Susținerea concertului Budapesta, sector XII 

❖ Participarea în cadrul Zilelor Aradului 

❖ Gala de Operă OPEN AIR din Parcul Reconcilierii 

❖ Proiecte comune cu Opera din Szeged 

➢ Activității culturale desfășurate în decursul anului 2018: 

✓ Număr de premiere, spectacole, concerte, festivaluri: 117 

✓ Număr de turnee naționale și internaționale, festivaluri: 

▪ Trei turnee în Italia: Milano 13 - 15 martie; Alba 29 mai - 03 iunie 2017; și Gorizia  07 - 16 
septembrie. 

▪ Trei concerte în Ungaria: Szeged Domul - 5 iunie;  Gyula – Biserica Romano Catolică - 7 
august; Budapesta – Sala MOM - 06 septembrie. 

▪ România 100 8 -10 Mai 2018 
▪ Rock/Pop simfonic în Cetatea Aradului 22 iunie 2018 
▪ Gala de operă Open-Air 2 septembrie 2018 
▪ EC Opera 29 septembrie 2019 
▪ Festivalul Toamna Muzicală Arădeană 1 - 15 noiembrie 2018       
▪ Festivalul Iubiți Muzica Românească! (parteneriat cu UCMR) 

✓ Număr de spectatori: 23.343 

✓ Gradul de ocupare al sălii: 88% 

➢ Evenimente culturale susținute de invitați pe scena Filarmonicii:  

▪ Joi 11 Ianuarie 2018: - Medalion Ludwig van Beethoven. Dirijor Dorin Frandeș. Solist Luca 
Toncian. 

▪ Sâmbătă 13 Ianuarie: - Bijuterii lirice. Dirijor Dan Crișan. Soliști Eva Eron Italia, Annamaria 
Kászoni, Ioan Moțiu. 

▪ Joi 18 Ianuarie: -  Concert simfonic. Dirijor Matei Pop. Solist Radu Sinaci. 
▪ Sâmbătă 20 Ianuarie: -  Concert cameral. Dirijor Petronius Negrescu. 
▪ Miercuri 24 Ianuarie: - Concert simfonic. Dirijor Dorin Frandeș. Solistă Claudia Diaconu 

Iordache. 
▪ Joi 25 Ianuarie: - Concert simfonic. Dirijor Matei Corvin. Solist Mihai Ungureanu. 
▪ Sâmbătă27 Ianuarie: - Recital de sonate pentru vioară și clavecin Florin Paul Germania, 

Sorin Dogariu. 
▪ Joi 8 Februarie: - Medalion Ceaikovski. Dirijor Petronius Negrescu. Solistă Anna Savkina 

Rusia. 
▪ Joi 15 Februarie: - Concert simfonic. Dirijor Jonathan Mann Țara Galilor. Solist Emilio 

Aversano Italia. 
▪ Joi 22  Februarie: -  Medalion Ceaikovski. Dirijor Gheorghe Victor Dumănescu. 
▪ Sâmbătă 10 Martie: - Medalion Beethoven. Dirijor Giorgio Marini Italia. Solist Carlo Levi 

Minzi Italia. 
▪ Joi 22 Martie: - Concert simfonic. Dirijor Daniel Manasi. Soliști Iasmina Breșneni fagot, Mihai 

Sârbu corn, Ioan Gabriel Luca corn. 
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▪ Joi 29 Martie: - Concert simfonic. Dirijor Pierre Pichler – Austria. Solist Prof. Wenzel Fuchs – 
Austria.  

▪ Sâmbătă 31 Martie: - Recital de pian. Josu de Solaun Portugalia. 
▪ Miercuri, 4 Aprilie: - Gioacchino Rossini STABAT MATER. Dirijor Cristian Sandu. Soliști 

Diana Gheorghe, Liza Kadelnik, Lucian Corchiș, Samuel Barani – bariton. 
▪ Joi 12 aprilie: - Concert simfonic. Dirijor Dorin Frandeș. Solist László Nyári Ungaria. 
▪ Joi 19 Aprilie: - Concert simfonic. Dirijor Cristian Neagu. Solist Csiky Boldizsár. 
▪ Joi 10 Mai: - ROMÂNIA 100. Dirijor Romeo Rîmbu. Solist Sorin Petrescu. Dirijorul corului 

Robert Daniel Rădoiaș. 
▪ Joi 17 Mai: - Gală lirică. Dirijor Giuseppe Montesano Austria. Soliști Anna Ryan - Austria, 

Constantin Talmaciu. 
▪ Joi 24 Mai - Medalion Johannes Brahms. Dirijor Vittorio Parisi Italia. Solistă Anna Savkina 

Rusia. 
▪ Joi 7 Iunie: - Concert simfonic. Dirijor Matei Corvin. Solist Carol Vitéz.  
▪ Joi 14 Iunie: - Concert simfonic. Dirijor Dorin Frandeș. Solist Cadmiel Boțac. 
▪ Joi 21 Iunie: - Recital cameral. László Fenyö violoncel, Roxana Ardeleanu pian. 
▪ Vineri 22 Iunie: - Rock simfonic în Cetatea Aradului. Dirijor Giuseppe Carannante. Soliști 

Laura Romana, Annamaria Kaszoni, Daniel’s Brothers, Claudia Iordache. 
▪ Duminică 2 Septembrie: - 

Gala de operă Open Air. 
Dirijor Victor Gheorghe 
Dumănescu. Soliști  Eva 
Eron (Italia), Paula Iancic, 
Mihaela Ișpan, Annamaria 
Kászoni soprană, Traian 
Mișcu tenor. 

▪ Sâmbătă 29 octombrie: 
Deschiderea stagiunii – 
Trubadurul de Giuseppe 
Verdi. Dirijor Sándor 
Gyudi. Libretul de 
Salvatore Camarrano, 
după drama cu același 
titlu de Antonio García 
Gutiérrez. Reprezentație 
semi-scenică  Soliștii 
Teatrului Național din Szeged (Ungaria), Boldizsár LÁSZLÓ, Nadia CERCHEZ, Attila RÉTI, 
Boglárka LACZÁK, Tamás ALTORJAY, István Bocskai, Bálint Börcsök, Lucia Aioanei, David  
Buzgău, Dirijor Sándor GYÜDI, Regia Géza BODOLAY. 

▪ Marți 2 Octombrie: - 10 Institutul Cultural Italian Arad. Dirijor Cristian Neagu. Solistă Eva 
Eron Italia. 

▪ Miercuri 3 Octombrie: - Recital cameral Eva Eron, Dan Păun, Henriette Andrea Nagy. 
▪ 4 - 11 Octombrie: -  Festivalul “Iubiți Muzica Românească!” Ediția a II-a. 
▪ Joi 4 Octombrie: - Românește, cu haz. Invitat extraordinar: actorul Mihai Bisericanu, Soliști: 

Stanca Manoleanu (soprană), Alexandru Șuca (bariton). Dirijor Cristian Neagu. 
▪ Duminică 7 Octombrie: - Muzica noastră veche și nouă. Recital Doru Roman Sorin Petrescu. 
▪ Joi 11 Octombrie: - Ecouri din Străbuni. Invitat extraordinar: Grigore Leșe. Trio Contraste: 

Ion Bogdan Ștefănescu, Sorin Petrescu, Doru Roman. Dirijor Dorin Frandeș. Dirijorul corului 
Robert Daniel Rădoiaș. 

▪ Joi 18 Octombrie: - Medalion Ludwig van Beethoven. Dirijor Amaury du Closel – Franța. 
Solistă Sânziana Mircea. 

▪ Joi 25 Octombrie: - Concert simfonic. Dirijor Petronius Negrescu. Solist Guido Scano Italia. 
▪ 1 -15 Noiembrie: -  Festivalul Toamna Muzicală Arădeană. 
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▪ Joi 1 Noiembrie: - Refrenele tinereții. Dirijor Sabin Păutza. Dirijorul corului Robert Daniel 
Rădoiaș. 

▪ Sâmbătă 3 Noiembrie: - Recital Caroline Mayrhofer Austria, Sonja Leipold Austria. 
▪ Joi 8 Noiembrie: - Jazz simfonic. Dirijor Cristian Neagu. Soliști Sorin Petrescu Doru Roman - 

Kobi Shem Tov Israel.  
▪ Joi 15 Noiembrie: - Concert vocal simfonic. Dirijor Antonio D’Antó Italia. Solist Riccardo 

Zamuner Italia. Dirijorul corului Robert Daniel Rădoiaș. 
▪ Joi 22 Noiembrie: - POP OPERA CEZAR OUATU. Dirijor Daniel Manasi. Invitată Claudia 

Diaconu Iordache. 
▪ Joi 29 Noiembrie: - Concert simfonic. Dirijor Jonathan Mann Țara Galilor. Solist Emilio 

Aversano Italia. 
▪ Sâmbătă 1 Decembrie: - CENTENARUL MARII UNIRI. Dirijor Sabin Păutza. Solist Constantin 

Talmaciu flaut. Dirijorul corului Robert Daniel Rădoiaș. 
▪ Joi 6 Decembrie: - Concert simfonic. Dirijor Dorin Frandeș. Solistă Anna Savkina Rusia. 
▪ Joi 13 Decembrie: - Medalion Johannes Brahms. Dirijor Hermann Szabolcs Ungaria. Solistă 

Cristina Anghelescu. 
▪ Joi 27 Decembrie: - Concert Pop & Rock. Szabó Dionisie, Szabó Carol, Mara Vlad, Cristian 

Fleter, Miki Csordas, Quiam Rhouch (Maroc), Darius Faur                 

➢ Investiții din bugetul local în anul 2018 

▪ instrument trombon Edwards: - 29.990 lei 
▪ instrument oboi Josef: - 61.408 lei 
▪ instrument oboi Marigaux: - 54.413 lei 
▪ instrument corn dublu Schimd: - 72.939 lei 
▪ instrument piculina Hamming: - 14.875 lei 
▪ instrument flaut Sankyo: - 29.095 lei 
▪ grup electrogen trifazat: - 41.995 lei 

➢ Achiziții - obiecte de inventar majore 
▪ îmbrăcăminte scenă pentru cor, orchestră: - 17.091 lei 
▪ accesorii instrumente: - 32.520 lei 
▪ scaune speciale 100 buc.: - 41.650 lei 
▪ partituri muzicale: - 18.221 lei 
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3.2. TEATRUL CLASIC IOAN SLAVICI ARAD 

Teatrul Clasic „Ioan Slavici“ Arad este o instituție publică de spectacole, subordonată Consiliului 
Local Municipal Arad și funcționează într-una dintre cele mai impresionante clădiri ale Aradului. 
Edificiul, datorită amplasării sale, constituie un adevărat cap de perspectivă pe bulevardul central al 
orașului. Impunătoarea clădire a fost ridicată în secolul al XIX-lea. 

Teatrul arădean beneficiază de două săli de spectacol și de spații speciale pentru ateliere și pentru 
activitatea administrativă, în edificiul situat pe bulevardul Revoluției și de sala Marionete, situată pe 
strada Episcopiei. 

➢ Sala Mare a Teatrului Clasic Arad este sala principală a teatrului și locul unde se desfășoară 
cele mai multe reprezentații și diverse alte evenimente. Găzduiește un număr de 450 de locuri 
împărțite în felul următor: 200 de locuri în sală și restul de 250 în cele 40 de loje, care sunt 
dispuse pe cele 3 etaje. Această sală este rezervată cu preponderență repertoriului clasic. 
Calitatea sunetului este impecabilă datorită pereților foarte bine antifonați, care conservă 
ambianța creată de actori în sală. Luminile sunt controlate de la etajul I, unde vizibilitatea este 
maximă, astfel încât să nu existe niciun fel de probleme tehnice. 

➢ Sala Studio a Teatrului Clasic Arad este folosită îndeosebi pentru reprezentațiile de teatru 
experimental și pentru piesele contemporane, cu un număr restrâns de spectatori. Găzduiește 
un număr de 60 locuri până la 120 locuri. Această sală este dedicată în special proiectelor 
inspirate din dramaturgia contemporană. Suprafața de joc are dimensiunea de 4/5 și 8/9 maxim. 

➢ Sala Marionete are o capacitate de 185 locuri. 

Teatrul Clasic „Ioan Slavici” Arad are un repertoriu structurat astfel încât să fie acoperită activitatea 
celor trei săli de spectacole. Numărul total de spectatori în anul 2018  a fost de 38.709  (35.709 la 
sediu și 3.000 în deplasare), gradul de ocupare al sălii mari fiind de 84 %, al sălii Studio de 92 %, iar 
al sălii Marionete de 85%. 

În anul 2018, Teatrul Clasic „Ioan Slavici” Arad a susținut un număr de 302 spectacole și a organizat 
3 festivaluri: 

1. Festivalul Internațional de Teatru Nou - ediția a  VI-a, 12 – 20  mai 2018. 
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2. Festivalul de Artă a Animației „Euromarionete” – ediția a XIX -a, 3  – 8   mai 2018. 
 

3. Festivalul Internațional de Teatru Clasic – ediția a XXIV -a, 15 – 25 noiembrie 2018. 
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Realizări majore 

 10 premiere: 8 premiere la Secția Dramă și 2 premiere la Secția Marionete. 

Număr de spectacole în spații neconvenționale (parcuri, piațete, școli, spitale, cartiere, altele ...) 

 8 spectacole: 7 spectacole la Secția Dramă, și un spectacol la Secția Marionete. 

Activități culturale desfășurate în turnee naționale și internaționale:  

➢ Secția Dramă:  

✓ 2 spectacole susținute în zilele de 24 și 25 martie 2018,  la Festivalul Internațional al Țărilor 
Balcanice, Balkan Breeze de la Bursa (Turcia), ediția a V-a, organizat în perioada 11 – 25 martie 
2018 cu spectacolul ,,Orașul nostru”, adaptare după Thornton Wilder, regia Cristian Ban. 

✓ 1 spectacol susținut în data de 21 mai 2018, la Festivalul Comediei Românești de la București, 
ediția a XVI-a, organizat în perioada 20 - 27 mai 2018,  cu spectacolul ,,Orașul nostru”, adaptare 
după Thornton Wilder, regia Cristian Ban. 

✓ 1 spectacol susținut în data de 23 mai 2018 la Festivalul Euroregional de Teatru – TESZT, de la 
Timişoara, ediția a XI-a, cu spectacolul ,,Orașul nostru”, adaptare după Thornton Wilder, regia 
Cristian Ban. 

✓ 1 spectacol susținut în data de 28 septembrie 2018 la Festivalul Internaţional de Teatru Scurt de 
la Oradea (FITO), ediția a XXIV-a, organizat în perioada 23 – 30 septembrie 2018, cu spectacolul 
,,Tatăl” de Florian Zeller, regia Radu Iacoban. 

✓ 1 spectacol susținut în data de 2 octombrie 2018, la Festivalul Internațional Multicultural de 
Teatru ,,Tranzit Feszt” de la Teatrul de Nord, Satu Mare în perioada 28 septembrie – 7 octombrie 
2018, cu spectacolul ,,Orașul nostru”, adaptare după Thornton Wilder, regia Cristian Ban. 

✓ 1 spectacol susținut în data de 19 octombrie 2018 la Gala Comediei Românești de la Galați, ediția 
a XXX-a, eveniment  organizat în perioada 4 octombrie – 4 noiembrie 2018, cu spectacolul, Orașul 
nostru”, adaptare după Thornton Wilder, regia Cristian Ban. 

✓ 2 spectacole susținute în cadrul Festivalului Internațional de Teatru FEST(IN) pe Bulevard, ediția 
a VI-a, de la București, organizat de Teatrul Nottara, în perioada 12 – 21 octombrie 2018, cu 
spectacolul ,,Tatăl” de Florian Zeller, regia Radu Iacoban (14 octombrie) și ,,Exit” de Árpád 
Schilling și Annamária Láng,  regia: Árpád Schilling ( 19 octombrie). 

✓ 2 spectacole susținute la Festivalul Național de Teatru București (FNT), ediția a XXVIII-a, în 
perioada 19 – 29 octombrie 2018, cu spectacolele ,,Disputa” de Pierre de Marivaux, regia Vlad 
Massaci (23 și 24 octombrie)  și ,,Don Juan se întoarce de la război” de Ödön von Horváth, regia: 
Horia Suru ( 2 reprezentații în data de 26 octombrie). 

✓ 1 spectacol susținut în data de 9 octombrie 2018 la Festivalul Internațional de Teatru pentru 
Publicul Tânăr ( FITPT) de la Iași, ediția a XI-a, în perioada 4 -11 octombrie 2018, cu spectacolul 
,,Să ne cunoaștem mai bine” - scenariu colectiv, regia Cristian Ban. 

✓ 3 spectacole susținute în cadrul Festivalului Artelor DOM100, de la Timișoara, în perioada 2 
noiembrie – 5 decembrie 2018, cu spectacolele ,,Ai mei erau super!” – scenariu colectiv bazat pe 
întâmplări reale ale actorilor din distribuție, regia Cristian Ban (23 noiembrie), ,,Să ne cunoaștem 
mai bine” – scenariu colectiv, regia Cristian Ban (24 noiembrie) și ,,Flori de mină” de Székely 
Csaba, regia Ștefan Iordănescu (25 noiembrie). 

✓ 1 spectacol susținut în data de 30 noiembrie la Festivalul ,,Origini, Identitate, Cultură” de la  
Dortmund (Germania), organizat în perioada 24 – 30 noiembrie 2018 cu spectacolul ,,Ai mei erau 
super!” – scenariu colectiv bazat pe întâmplări reale ale actorilor din distribuție, regia Cristian 
Ban. 

➢ Secția Marionete:  

✓ 1 spectacol susținut în data de 13 mai 2018  la Festivalul Internațional de Teatru  ,,Povești” de la 
Alba Iulia, ediția a XIII-a, organizat în perioada 7 - 13 mai 2018 cu spectacolul  ,,Povestea 
porcului”, regia Cristian Mitescu. 
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✓ 1 spectacol susținut în data de 16 mai 2018  la Festivalul Internațional de Animație ,,Gulliver” de 
la Galați, ediția a XXVI-a, organizat în perioada 14 – 19 mai 2018, cu spectacolul ,,Povestea 
porcului” , regia Cristian Mitescu. 

✓ 1 spectacol susținut în data de 31 mai la Festivalul Internațional de Teatru pentru Copii 
,,Arlechino – Caravana poveștilor ” de la Brașov, ediția a IV-a cu spectacolul ,,Povestea porcului” , 
regia Cristian Mitescu. 

✓ 1 spectacol susținut în data de 2 iunie 2018 la Festivalul de Teatru pentru Copii ,,Arcadia” Oradea, 
ediția a V-a în perioada 18 mai – 10 iunie, cu spectacolul ,,Povestea porcului” , regia Cristian 
Mitescu. 

Fiecare eveniment cultural a fost marcat de prezența reprezentanților mass media, precum și a 
criticilor de teatru din județele din vestul țării precum și din București. Evenimentele au fost 
reflectate prin toate mijloacele mass media (presa scrisă și online, radio, televiziuni). 

- Investiții din bugetul local în anul 2018: 133.855,70 lei 

- Achiziții - obiecte de inventar majore: 187.105,00  lei 
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3.3. CENTRUL MUNICIPAL DE CULTURĂ ARAD 

În anul 2018 Centrul Municipal de Cultură Arad a derulat o serie amplă de proiecte. Aceste proiecte 
sunt clasificate – conform sumei alocate pentru fiecare proiect – în proiecte mari, medii și mici. Au 
rezultat 24 de proiecte mari, 23 de proiecte medii și 17 proiecte mici. 

SECŢIUNEA I 

A. PROIECTE MARI: 

1. ''Festival arădean al berii''- 4 - 6 mai 2018 

Pe scena amplasată în Piața ''Avram Iancu'' au urcat numeroase trupe celebre din țară, dintre care 
amintim: VESCAN, PUYA, El NINO, The MOTAN'S, CARGO, DIRECTIA 5 și alții.  

 
2. Săptămâna economiei și culturii arădene 17 

- 22 mai 2018 

”Săptămâna economiei și culturii arădene” a constituit un 
eveniment care a fost organizat de către Primăria 
Municipiului Arad și Consiliul Județean Arad și a cuprins o 
serie de acțiuni de mare anvergură și impact, dintre care 
enumerăm: 

- Expoziția intitulată ”Branduri arădene de succes”; 
- Conferință internațională: „Viitorul economiei 

europene între Brexit” și „Noul Drum al Mătăsii”; 
- Gala Diplomației la Arad; 
- Reuniunea orașelor înfrățite, partenere și prietene cu 

Aradul;  
- Învățământul academic arădean în context european. 

3. Festivalul internațional de teatru-circ 
Fantasticoo, ediția a III-a, 25 - 28 mai 2018 

Evenimentul s-a desfășurat în diferite locații din Municipiul 
Arad – Teatrul Clasic Ioan Slavici Arad, Teatrul de Marionete 
Arad.  
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4. Festivalului „FlorAr“ – 1 - 3 
iunie 2018  

Cu ocazia acestui festival al florilor, în 
premieră în orașul Arad, în Piața Avram 
Iancu, au putut fi admirate flori, figurine 
din flori, aranjamente florale. 

Programul artistic de la festival a fost 
dedicat copiilor, care au putut să 
petreacă Ziua Internațională a Copilului 
împreună cu diferite personaje îndrăgite: 
minioni, iepurași, câinele astronaut, arici, 
îngerași. 

Pe scenă au urcat Marian Râlea, Andra 
Gogan, iar în ultima zi a festivalului cei 
mici au fost invitați la o piesă de teatru. 

 

5. 1 iunie - Ziua Copilului”   - 1 iunie 
2018 

Această acțiune a reunit un public numeros, 
format din copii, părinți și bunici. Cu toții au 
fost invitați să participe la un spectacol 
complex alcătuit din momente de teatru, 
muzică și dans.   

6. Festivalul internațional de literatură 
– 6 - 10 iunie 2018 

Festivalul internațional de literatură 
”Discuția Secretă”, a ajuns anul acesta la cea 
de a V-a ediție. Multe nume importante ale 
literaturii contemporane au venit, sau revenit 
la Festivalul Internațional de Literatură 
pentru a participa la lecturi, lansări de carte, 
întâlniri cu liceenii din Arad, discuții cu 
cititorii și alte evenimente. 

7. STREET FOOD –  ediția a II a - 14 - 17 iunie 2018 

Street Food Festival este primul festival din România dedicat mâncării stradale. Debutul acestui 
festival a avut loc la Cluj-Napoca.  

8. Zilele Aradului” – 17 - 26 august 2018 

O nouă ediție a Zilelor Aradului s-a desfășurat în orașul Arad sub genericul „Zilele Aradului au gust 
de sărbătoare”, timp în care, pe Ștrandul Neptun, în centrul orașului, cartiere, parcuri și pe faleza 
Mureșului au fost programate peste 50 de evenimente, din care nu a lipsit muzica ușoară și populară, 
spectacole pentru copii, concursul pentru copii „Bicicliștii iscusiți“, o conferință pe teme de istorie 
locală sau decernări de titluri și distincții. Totodată, evenimentele la care au participat un număr 
mare de arădeni au fost Parada costumelor de poveste, precum și Târgul de artizanat. 

În anul 2018, la Zilele Aradului au avut loc mai multe evenimente în premieră:  

- Spectacolul de reconstituire istorică „Arad – oraș liber regesc“, dar și organizarea unei tabere 
de muzică și a uneia de coregrafie care au avut ca scop crearea și lansarea unei melodii a 
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Aradului. Clipul realizat cu această ocazie, a fost lansat oficial tot în cadrul Zilelor Aradului, în 
seara zilei de 25 august; 

- De asemenea, a fost organizată o nouă ediție a Picnic Festival-ului, pe Faleza Mureșului, un 
festival lansat cu un an în urmă, dedicat mâncării spectaculoase gătite în aer liber, unde s-au 
înregistrat, între 2.500 și 3000 de participanți/zi; 

- Un număr mare de spectatori, aproximativ 10.000, au participat la spectacolele organizate în 
Parcul Reconcilierii și anume: opereta „My Fair Lady“ (3.000 de spectatori), Seara Muzicii 
Ușoare Românești cu Ileana Șipoteanu, Monica Anghel și Raoul, care a adus în fața scenei 
peste 3.000 de persoane, iar Concertul în Aer Liber prezentat de orchestra și corul academic 
ale Filarmonicii de Stat Arad a avut peste 
3.000 de spectatori; 

- Nici la această ediție nu a lipsit Ziua 
orașului Pécs la Arad, sau Noaptea albă a 
Instituțiilor de  Cultură. Peste 12.000 de 
persoane s-au aflat la Ștrandul Neptun în 
ultimele două zile ale evenimentului când au 
fost organizate concertele de muzică ușoară, 
invitate fiind Loredana și Andra. 

Tot în această perioadă, au avut loc și alte 
evenimente conexe zilelor orașului: Festivalul 
”Românilor de pretutindeni”, rugile din cartierele 
Alfa și Bujac,  de la Biserica sârbească din Gai. Tot 
ca o noutate anul acesta au fost organizate pool 
party-uri care s-au bucurat de un mare succes.
  

 

9.  Simfonia Florilor de 
Toamnă, ediția I – 5 - 7 
octombrie 2018 

Au avut loc în Piața Avram Iancu și 
pe strada Mețianu, unde, timp de 
trei zile, au putut fi urmărite diferite 
expoziții de aranjamente florale și 
decorațiuni specifice sezonului.  

  

 

  

 

10. Oktober BierFest - 12-14 octombrie 2018 

Evenimentul de data aceasta, are ca termen de comparație pentru arădeni celebrul festival 
Oktoberfest, cel mai mare și mai renumit festival de bere din lume, care se organizează anual în 
Germania, în München. Berea a fost prezentă sub toate formele, pe toate gusturile, de la tradiția berii 
la sticlă, halbă sau țap, la cana de un litru și multe alte modalități de satisfacere a dorințelor fiecăruia. 
Ambianța acestui eveniment a fost întregită de muzică populară germană, însoțită de dansuri oferite 
de dansatori în costume tradiționale.  

11. Festivalul vinului – 3-5 noiembrie 2018 

Suita de evenimente care fac parte din programul  „Festivalul vinului”, a inclus manifestări artistice 
la care numărul de participanți este foarte mare. 
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12. Gala Sănătății Arădene în data de 27 noiembrie 2018, a avut loc în incinta Palatului 
Cultural.  

13. Arad Capitala Politică a Marii Uniri - Complex de acțiunii dedicate sărbătoririi 
Centenarului  

Cu această ocazie, au fost acordate titluri și distincții unor personalități din Municipiul Arad, pe tot 
parcursul anului 2018, prin care s-a recunoscut aportul adus de aceștia la dezvoltarea culturală, 
socială și economică a orașului.  

 Gala Administrației; 
 Gala Educației Arădene; 
 Gala Academică Arădeană. 

Dintre manifestările care au însoțit evenimentul, mai amintim:  

- ”Sărbătoarea Zilei Rezervistului Militar”, 30 mai-1 iunie 2018 – a avut loc la Arad, în cadrul 
manifestărilor dedicate Anului Centenar, eveniment la care au participat invitați din 5 state membre 
NATO, sau în curs de aderare, precum și reprezentanți ai Parlamentului și Guvernului României; 

- ”Școala de vară Centenar, cu tema România de acum 100 de ani, România de peste 100 de ani. 
Imaginând bicentenarul” – 18-24 iulie 2018 – acțiunea a avut loc în Arad, în Sala Senatului de la UAV 
și în Sala Senatului de la UVVG, cu participanți, doctori în istorie, din toate județele țării; 

-    Sărbătorirea Centenarului Marii Uniri s-a simțit și prin organizarea la Arad a Școlii de vară, la care 
au participat numeroși profesori de istorie din toate județele României. Cu această ocazie, s-a dorit 
recunoașterea Aradului ca și centru principal al Marii Uniri – capitala politică, sediu al CNRC, de către 
cei mai importanți istorici ai României; 

- În perioada 24-27 august 2018, a avut loc Festivalul românilor de pretutindeni, care a ajuns la 
ediția a X-a; 

- ”Spectacol de dans, muzică și lumini” – 07 octombrie 2018; 
- În 12 noiembrie, în sala Regele Ferdinand de la Palatul Administrativ a avut loc lansarea cărții 

„Unitatea dragostei dintre cer și pământ“ scrisă de PS Emilian Crișanul, episcop vicar al 
Arhiepiscopiei Aradului; 

- În 13 noiembrie, de la ora 15.00, s-a dezvelit o plachetă aniversară care marchează rolul Aradului în 
Marea Unire, în sala ,,Iuliu Maniu” și a fost lansat volumul ,,Arad. Antecamera României Mari”, în 
aceeași zi fiind organizată o reconstituire istorică cu garda de onoare de la Alba Iulia a evenimentelor 
istorice care au avut loc acum 100 de ani, la Arad; 

- În 14 noiembrie, la Filarmonica de Stat Arad, a fost decernată ”Medalia Centenar” tuturor prefecților, 
parlamentarilor arădeni și consilierilor locali și județeni, din toate mandatele, începând cu anul 1990 
până în prezent. În aceeași zi s-a refăcut momentul istoric al întrunirii la care s-a hotărât convocarea 
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Adunării Naționale de la Alba Iulia, de la 1 decembrie 1918; 

- În 19 noiembrie a fost vernisată Expoziția Națională de Artă Plastică, la care au participat 100 de 
artiști din toată țara, ocazie cu care și-au expus lucrările; 

- În perioada 19-25 noiembrie, au fost invitați la Arad istorici, oameni de știință, cercetători, foști 
ambasadori și ambasadori. Aceștia au participat la conferința științifică națională „Arad – Capitala 
Politică a Marii Uniri“ în cadrul căreia au avut loc și lansări de carte și o expoziție; 

- În perioada 20-22 noiembrie 2018, a avut loc Concertul susținut de Cezar Ouatu; 
- În perioada 26-30 noiembrie a fost invitat la Arad, prof. univ. dr. ION AUREL POP, președintele 

Academiei Române, care a susținut o conferință dedicată Centenarului. Prezența academicianului Ion 
Aurel Pop la Arad la această Conferință este o confirmare și o apreciere a rolului pe care l-a avut 
Aradul, ca oraș în care a fost pregătită Marea Adunare Națională de la 1 Decembrie 1918 de la Alba 
Iulia. 

- În perioada 23-27 noiembrie, au fost  programate: expoziția ”Istoria timbrului românesc 1918 – 
2018”, realizată de Romfilatelia, Conferințele „Historia“ și Gala Sănătății Arădene, ocazie cu care au 
fost decernate Distincții Centenar celor care au performat în domeniul sănătății.. 

14. ”Târgul de iarnă” - 24 noiembrie 2018 – 8 ianuarie 2019 

15. „Ziua națională a României” - 1 decembrie 2018 
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16. ”Revelion 2018/2019” 

 

17. Festivaluri, Spectacole și Concerte în aer liber 

Acțiunile s-au desfășurat pe tot parcursul sezonului estival 2018.  

- „Produs în Arad”, 29 iunie-1 iulie – s-a adresat consumatorilor și societăților locale pentru sporirea 

încrederii în produsele locale și pentru a 

dezvolta sentimentul de apartenență la 
comunitate, la eveniment participând 

aproximativ 40 de expozanți din tot județul; 

- „Festivalul Lavandei” – 21-23 septembrie 
2018, în piața „Avram Iancu” din Municipiul 

Arad au participat cultivatori de lavandă și 

producători de produse cu extract de lavandă 
din municipiul și județul Arad; 

- Evenimentul ”ABC Festival 2018”, - 23-25 

noiembrie 2018, la Expo Arad. 

18. STRARAD - Festival stradal, 
ediția a III-a – 19 – 21 octombrie 
2018  

În perioada 19-21 octombrie 2018, Centrul Municipal de Cultură Arad a organizat a III-a ediție a 
Strarad-Festival Stradal. Festivalul propune îmbinarea mai multor forme de manifestări (muzică, arte 
vizuale, teatru), cu forme interactive de divertisment (lectură, jocuri, concursuri, ateliere de creație, 
activități sportive) în cadrul aceluiași spațiu, în același timp. 

19. Stagiunea lirica arădeană 

Programul Stagiunea lirică arădeană a fost inițiat pentru diversificarea ofertei culturale locale și 
pentru a prilejui publicului arădean întâlnirea cu unele dintre cele mai apreciate creații ale teatrului 
liric. 

În acest prim an, programul a cuprins spectacolele:  



  

RAPORT PRIVIND STAREA ECONOMICĂ, SOCIALĂ ŞI DE MEDIU A MUNICIPIULUI ARAD, PE ANUL 2018 172 

 

 Opereta Contesa Maritza de Emmerich Kálmán,  

 Musicalul My Fair Lady de Frederick Loewe  

 

 Tosca de Giaccomo Pucini 
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20. 200 de ani, de cultura teatrala maghiara în Arad 

Evenimentul s-a desfășurat în incinta Teatrului Clasic „Ioan Slavici” din Arad, în data de 16.06.2018, 
unde au fost prezenți aproximativ 800 de persoane, de etnie maghiară. Printre evenimentele 
comemorative ale acestei aniversări, a fost subliniat și importanța orașului nostru în viața și istoria 
teatrală a zonei Banat – Crișana, marcând în același timp un jubileu bicentenar.  

21. Supermaratonul „Granițe deschise” Békéscsaba Arad - Arad Békéscsaba” – 2 - 3 
iunie 2018 

Au participat 1.674 persoane din care 247 de persoane însoțitori,  din România și Ungaria. 

 

22. Manifestări culturale și sărbători ale minorități maghiare  

- Ziua copiilor maghiari -1.06.2018 
- Sărbătoare de mai - 5.05.2018 
- 8 Martie- femei în viața culturală – 9.03.2018 
- Obiceiul muzicii și a cântecului maghiar - 9 - 10.11.2018 
- Obiceiuri culturale ale minorități maghiare din cartiere 9 - 10.11.2018 
- Balul de Fărșang – 10.02.2018 
- 15 Martie – Ziua maghiarilor de pretutindeni – 15.03.2018 
- 24 octombrie 1956 -  24.10.2018  
- Ziua Culturii Maghiare  - 25.01.2018 
- Obiceiuri al minorității maghiare din Aradul Nou- Balul de Fărșang - 27.01.2018 
- Zilele maghiare din Arad- 28.09.2018- 07.10.2018 
- Sărbătoare  de Paste – Obiceiuri de primăvară- 29.03.2018 
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- Obiceiuri de Advent – 29.11.2018 

23. fARAD – 3 – 8 octombrie 2018 

Un festival de film documentar original în peisajul național și regional, fARAD explorează diverse 
forme cinematografice de 
reprezentare a realității, propunând 
publicului filme documentare, 
hibride și experimentale recente, 
recunoscute în marile festivaluri 
internaționale. 

Organizat de o echipă cu experiență, 
care include programatori și 
producători ai festivalului de film 
românesc din New York, Making 
Waves și ai Festivalului Internațional 
de Film Transilvania, fARAD a fost 
dedicat educării prin imagine a 
publicului, dar și revitalizării 
interesului pentru filmul de artă.  

24. Proiecții de filme in 
cinematografele Arta, Solidaritatea, Grădiște, Studio, s-a desfășurat pe tot 
parcursul anului 2018 

S-a desfășurat pe tot parcursul anului 2018, fiind prezenți peste 12.000 de spectatori la proiecțiile 
de film din Arad. 

Anul 2018 a fost unul prolific pentru activitatea 
cinematografică din Arad: cinematografele „Arta”, 
„Grădiște” și „Solidaritatea” au găzduit aproximativ 
9.000 de spectatori și 176 de proiecții de film. Proiecțiile 
în aer liber au fost vizionate de peste 3.000 de persoane. 
Cele trei cinematografe au fost redeschise de către 
Primăria Municipiului Arad și Centrul Municipal de 
Cultură în 2017.  

Anul trecut, 143 de filme de artă au rulat la 
cinematograful arădean omonim, care se apropie de 
statutul unui veritabil cinematograf de artă, proiecțiile 
fiind realizate în colaborare cu Asociația CitiZenit. 
Spectatorii prezenți în anul 2018 la acest cinematograf 
au beneficiat de o selecție efervescentă de filme și de o 
paletă largă de festivaluri, dintre care amintim: 
Festivalul de film documentar fARAD, Caravana Tiff, Les 
films de Cannes a Arad, Festivalul filmului francez, 
Festivalul filmului american independent, Festivalul de 
film de foarte scurt metraj, Kinodiseea festival de film 
pentru copii..  
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 Les Films de Cannes a Arad – 19-21 octombrie 2018 

Ediția a II-a festivalului Les Films de Cannes à Arad a avut loc între 19 și 21 octombrie la Cinema 
Arta. Cele mai premiate filme de la ediția 2018 a festivalului de la Cannes au rulat în premieră la Arad 
în cadrul festivalului. 

25. Proiecții cinema în aer liber 

 Evenimentul Caravana 
Metropolis la Arad – 3 - 8 iulie 2018 

Caravana Metropolis, cinematograf în 
aer liber, a ajuns la Arad în prima 
săptămână a lunii iulie și a poposit în 
Parcul Mihai Eminescu, unde a fost 
montat un ecran gigantic pe care au fost 
proiectate 6 filme la care au participat 
aproximativ 2.500 de spectatori.. 

 Evenimentul „Caravana 
Filmelor NexT – Picnic și Cinema sub 
Clar de Lună” - 31 august-2 septembrie 
2018 

S-a desfășurat în Parcul Mihai 
Eminescu din Arad cu trei programe 
speciale:  

- „NexT Kids” program de 
scurtmetraje dedicat copiilor. 

- „100 de ani de scurtmetraje 
românești” a celebrat Centenarul 
Marii Uniri și a constat într-o 
serie de proiecții cu filme 
românești de arhivă. 

- „NexT Is Feminist”, s-au prezentat 
filme de scurtmetraj realizate de 
tinere femei regizor din România. 
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B. PROIECTE MEDII: 

1. „Primăvara în Arad – complex de activități cultural – artistice și sportive” - Târgul 
de Primăvară de la Arad - 23 martie - 10 aprilie 2018 

S-a desfășurat pe platoul din fața Palatului Administrativ și pe strada Romul Veliciu, unde au fost 
amplasate căsuțele în care au fost expuse și vândute produse specifice târgului precum și o scenă 
unde au avut loc programe cultural artistice adaptate perioadei pre-pascale. 

 

2. România următorilor 100 de ani. Festivalul de științe umaniste – 18 - 22 aprilie 
2018 

Festivalul de științe umaniste, organizat de Centrul Municipal de Cultură Arad și-a propus să aducă 
în dezbatere în cadrul spațiului cultural arădean diverse probleme sociale, politice, religioase sau 
filosofice. 

3. Ziua Europei – 9 mai 2018 

9 mai 2018. Arădenii au avut ocazia să sărbătorească în Parcul Mihai Eminescu ziua care marchează 
istoric declarația de la 9 mai 1950, făcută de ministrul francez de externe Robert Schumann, care 
propunea un plan de colaborare economică între cele două state Franța și Germania, menite să 
elimine rivalitățile dintre ele, dar și ziua victoriei din 9 mai 1945, împotriva celui de al III-lea Reich 
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4. Zilele Administrației Arădene - 15-17 mai 2018  

Evenimentul a fost organizat în două locații din Municipiul Arad: Primăria Municipiului Arad și 
Universitatea de Vest “Vasile Goldiș”. Cu această ocazie au avut loc conferințe, cu scopul de a 
populariza studiul și educația în domeniul administrației publice și de a-i delimita specificul și în 
același timp impactul pe care-l poate avea în societate. 

Partenerii acestui eveniment au fost: Arhiepiscopia Ortodoxă Arad, Universitatea de Vest „Vasile 
Goldiș” Arad, Societatea Culturală „Banatul”, Serviciul Județean Arad al Arhivelor Naționale, 
Complexul Muzeal Arad, Biblioteca Județeană Arad, Centrul de Studii de Istorie şi Teorie Literară 
„Ioan Slavici” Arad, Galeriile „Turnul de Apă” şi Muzeul Memorial Universitar Vasile Goldiș Arad. 

5.  „Ziua familiei” – ediția a-V-a - 18 mai 2018 

Pentru al V-lea an, Centrul Municipal de Cultură 
Arad a oferit zecilor de copii prezenți alături de 
părinți sau bunici în Parcul Aventura Voinicilor 
(zona Sălii Polivalente), ocazia de a fi martori la 
activitățile organizate cu ocazia Zilei Familiei. 
Cei mici au avut parte de jocuri distractive, picturi 
pe față, recitaluri și chiar o scenetă de teatru. 
Programul artistic a fost asigurat de elevii 
Colegiului de Arte Sabin Drăgoi din Arad și elevii 
de la cercurile de muzică și dansuri de la Palatul 
Copiilor, evenimentul aducând fără doar și poate 
zâmbete pe fețele arădenilor, bucurie în sufletele 
celor mici.  

 

 

 

 

6. Cupa Aradului la ciclism – 19 mai 2018 

“Cupa Aradului la Ciclism”, ajunsă la a VIII-a ediție, a avut loc în 19 mai 2018, în centrul Municipiului 
Arad, concursul fiind organizat pentru toate categoriile de biciclete: de oraș, mountain-bike și 
biciclete de cursă. 

7. ”Sărbătoarea vecinilor”- 25 mai 2018 

Primăria Municipiului Arad prin Centrul Municipal de Cultură Arad a organizat și în 2018 
evenimentul  Sărbătoarea vecinilor la care au fost invitate să participe Asociațiile de Proprietari din 
Municipiu. Născută dintr-o inițiativă locală, în anul 1999, într-un cartier din Paris, Ziua Europeană a 
Vecinului, sau ziua implicării active în comunitate, își propune să celebreze conceptul de vecinătate 
și să favorizeze relațiile dintre vecini într-o atmosferă destinsă. 
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8. Târg de carte în aer liber - Open Book  – 6 - 10 iunie 2018 

Prima ediție a Târgului de carte în aer liber de la Arad „Open Book” s-a desfășurat  într-un  pavilion 
expozițional mobil amplasat în Piața Avram Iancu, în care au expus 22 de edituri, librării, distribuitori 
de carte și universități. Pentru prima dată în România, un târg de carte s-a întâlnit, în același loc, cu 
un festival de literatură. 

9. Mini stagiunea de operă pentru copii, ediția a III -a – 12 – 15 iunie 2018 

Evenimentul a avut loc la Teatrul Clasic ”Ioan Slavici” Arad. Opera comică pentru copii a organizat 
a II-a ediție a Stagiunii de operă pentru copii. Aceasta a presupune susținerea a patru reprezentații 
de balet, operă și teatru muzical adresate, în special copiilor. 

 

10. Festivalul de teatru START, ediția II – 16 - 20 iulie 2018 

START are la bază un concept de organizare unic: acest festival își propune să dea tânărului absolvent 
de teatru șansa la un START reușit. Necesitatea organizării acestui festival s-a născut din nevoia 
tânărului absolvent de teatru de a se face remarcat.  

În cadrul festivalului au fost prezentate spectacolele de licență și masterat ale facultăților de teatru 
din țară. 

11. Festivalul minorităților naționale – 14 iulie 2018 

A XII-a ediție a Festivalului Minorităților Naționale a avut loc sâmbătă, 14 iulie 2018, în Parcul 
Eminescu. Au participat, costumați în porturile populare tradiționale, tineri aparținând comunității 
maghiare, germane și bulgare din municipiul și județul Arad. După ce au defilat de pe Platoul din fața 
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Primăriei și până în Parcul „Mihail Eminescu”, perechile de tineri au interpretat dansuri etnice 
specifice pe scena amenajată în partea dinspre râul Mureș. 

 

12. Festivalului internațional de teatru tânăr francofon Amifran – 20 - 26 octombrie 
2018 

Scena mare a Teatrului Clasic "Ioan 
Slavici" din Arad a găzduit, în perioada 
20-26 octombrie 2018, a 26-a ediție a 
Festivalului internațional de teatru 
tânăr francofon Amifran, care a 
reunit și în acest an peste 350 de 
liceeni din Romania, Canada, Franța, 
Italia, Rusia, Bulgaria si Polonia.  

13. Festivalul internațional 
de Artă contemporană – 
Media Art festival, 
ediția a V-a – 05 
octombrie – 03 noiembrie 
2018  

Tema festivalului din anul acesta a fost 
DE RERUM NATURA – astfel a fost luat 
în discuție cinematograful, atât ca artă, cât și ca spațiu de expunere de lucrări media cu valențe 
cinematografice. Expoziția principală propune interjecții și intersecții cu/printre galeriile și 
exponatele secției de Științele Naturii de la Complexul Muzeal Arad. În program au fost incluse serii 
de proiecții, prezentări si concerte live. Muzeul de Artă Arad a găzduit un proiect digital on/offline și 
o instalație performativă. 

14. Vocii în cetate ediția a IV-a  

Cu ocazia evenimentului “Voci în cetate”, au fost organizate, sub genericul „Conferințele Centenarului” 
mai multe întâlniri, ce au avut loc în Municipiul Arad, în diferite date și cu diferite teme: 

- 26 aprilie 2018, acest eveniment fiind dedicat împlinirii a 100 de ani de la făurirea Statului 
Național Unitar Român; în aceeași zi, au fost evocate viața și personalitatea ilustrului om de stat 
arădean Ștefan Cicio Pop (1865-1934) în sala „Astra“ a Bibliotecii Județene „A.D. Xenopol“, în 
cadrul primei conferințe dedicate Centenarului Marii Uniri; 

- 11 mai 2018, în sala Senatului Universității „Aurel Vlaicu“, din Municipiul Arad, l-a avut ca invitat 
pe dr. Ioan Drăgan, care din anul 2012 este directorul general al Arhivelor Naționale ale 
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României. Tema abordată a fost „Arhivele românești la Centenar. Între știința istoriei și buna 
guvernare“; 

- În 27 iunie 2018 – 29 iunie 2018 a avut loc evenimentul cu tema „Hărți – manuscrise ale 
Banatului și ale ținuturilor arădene de la sfârșitul veacului al XVII-lea și începutul celui 
următor“; 

- în 21 iunie 2018 a avut loc evenimentul cu tema „Partenie Cosma – făuritor al Marii Uniri“.  

Alte  conferințe care s-au desfășurat pe parcursul anului 2018, cu diferite teme: 

- „Arhivele românești la Centenar. Între știința istoriei și buna guvernare“ – 11 mai 2018; 
- „Silviu Dragomir și cercetarea mișcării naționale a românilor din Transilvania“ – 28 septembrie 

2018; 
- „Aurel Lazăr – unul dintre liderii care au înfăptuit Marea Unire“ – 25 octombrie 2018; 
- „Impunerea Aradului în fruntea mișcării naționale a românilor din Banat-Crișana“ – 08 

noiembrie 2018; 
- „Scriitorii arădeni omagiază Marea Unire“ – 15 noiembrie 2018; 
- „Rolul reuniunilor femeilor române în realizarea Marii Uniri“ – 13 decembrie 2018  

15. Conferințele “HISTORIA” – 23 noiembrie 2018 

Conferințele HISTORIA, au reprezentat o modalitate științifică de comunicare care privește cu 
mândrie către propriul trecut și cu generozitate către viitor. Nu credem că e greșit să apreciem că o 
astfel de poziționare respectă de fapt spiritul Declarației de la Alba Iulia. Obiectivul general este acela 
de a se comunica la nivel național, prin parteneriatul cu o revistă de specialitate de mare tiraj 
Adevărul - Historia, pe baza cercetărilor și comunicărilor/textelor pregătite pentru evenimentul 
academic care ilustrează rolul Aradului în realizarea Marii Uniri. 

 

 

16. Primăria Municipiului Arad este interesată de derularea și dezvoltarea unor noi relații 
interne și internaționale, cu orașe din Romania, Franța, China, Ungaria, Serbia, Slovenia, 
Republica Moldova și Cehia în vederea încheierii unor acorduri cu orașele  înfrățite sau 
partenere precum: 

 „Colaborări culturale Arad - Pecs” 

- Expoziție Victor Vasarley -10.08-30.10.2018 
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- Ședința Comisiilor de cultură și învățământ ale celor două municipii, la Arad – 11.05.2018 
- Ziua Aradului la Zilele orașului Pecs Ungaria – 20 - 22.09.2018 
- Ziua orașului Pecs la Arad - 22 - 24.08.2018 
- Expoziție C. Gergely – 24 - 26.05.2018   
- În cadrul colaborărilor culturale între Arad și Pécs, în perioada 21 - 25 martie 2018  trupa 

arădeană AMIFRAN s-a deplasat la Pécs, Ungaria, unde a susținut un spectacol de teatru în limba 
franceză, intitulat Festivalul de Teatru Licean Francofon în cadrul Festivalului de Teatru Licean 
Francofon care a avut loc in orașul Pécs, Ungaria. 

  „Activități și schimburi de experiență cu orașe partenere și prietene” 

- În perioada 16-24 august 2018, Primăria Municipiului Arad a primit delegația orașului Changzhou, 
din Republica Populară Chineză și respectiv a sectorului Râșcani al Municipiului Chișinău, din 
Republica Moldova. 

- În data de 02 octombrie 2018 – a avut loc concertul de muzică ușoară în limba italiană cu Mesi Angelo. 
- Vernisajul expoziției de pictură Eva Gyorffy – 11 - 13.04.2018 
- Schimb de experiență între orașele prietene Arad și Pecs – 17 - 18.01.2018 

  „Activități de colaborare cu orașe înfrățite”  

- Schimb de experiențe în domeniul gospodăririi comunale și colaborării în privința protejării 
spațiilor verzi, între orașele înfrățite Arad și Gyula 

- Semnarea programului de colaborare pentru anul 2018 și reînnoirea acordului dintre orașele 
înfrățite Arad și Pecs – 20 - 24.03.2018 

- Concurs de pescuit între localitățile înfrățite Arad-Gyula Ungaria -20.07.2018 
- Concurs de pescuit intre localitățile înfrățite Gyula Ungaria- Arad- 25.05.2018 
- În data de 26 octombrie 2018, în cadrul programului de colaborare dintre orașele înfrățite Arad 

și Zrenjanin (Serbia), în data de 26 octombrie 2018, începând cu ora 19.00, Colegiul de Arte 
''Sabin Drăgoi'' Arad a fost gazda unui spectacol susținut de artiști din orașul Zrenjanin. Pe scena 
sălii festive a colegiului au urcat Orchestra Școlii de Muzică ''Iosif Marincović'' și Ansamblul 
folcloric KUD "GIK Banat Pionir" ambele din orașul Zrenjanin. 

- De asemenea a fost prezentă si o delegație oficială a orașului Zrenjanin condusă de domnul 
Viceprimar Duško Radišić care a fost primita in Arad de către domnul Viceprimar Bognar 
Levente. 

- În data de 15 noiembrie 2018 a avut loc tradiționalul meci de fotbal între edilii orașului Arad și 
Gyula. 
 „Colaborare culturală Arad – Budapesta” 

- Expoziție Giotto –Budapesta 12.06.2018 
- Zilele culturi din Hegyvidek, sector 12 Budapesta 
- Concert cameral susținut de școala de muzică Solti Gyorgy -17.04.2018 
- Vernisajul expoziției artistului arădean Giotto Doichița – 22.05.2018 
- Vernisajul salonului foto Marvany din Bekescsaba- Ungaria  - 27.07.2018 

17. „Acțiuni cultural  artistice și educative pentru copii și tineri 2018”  

Acțiunile s-au desfășurat pe parcursul anului 2018, și au avut loc mai multe evenimente:  

- Mens sana in corpore sano”, - 29 septembrie 2018, în incinta stadionului Gloria. 
- „CENTENAR PENTRU ELEVI”, - 21 - 23 septembrie 2018 la Colegiul Național „Elena Ghiba Birta” 

și Colegiul Economic Arad. 
- „CENTENAR PENTRU ELEVI”, - 9 - 11 octombrie 2018 la Colegiul Național „Dimitrie Țichindeal” 

și Colegiul Național „Vasile Goldiș” din Arad. 
- Concursul regional de proiecte interdisciplinare „Probleme actuale ale omenirii”, - 8 

noiembrie 2018, la Colegiul Național „Elena Ghiba Birta” din  Arad. 
- Caravana tradițiilor de iarnă ,  - 14 - 16 decembrie 2018. 
- Prezența în Municipiul Arad și Județul Arad a unei delegații din Republica Moldova, Raionul 

Ungheni, în perioada 19 -26 august 2018, pentru realizarea unui schimb de experiență. 
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- Concurs pentru liceeni de cultură generală și sport interjudețean, perioada  04 - 06 mai 2018. 
- Concurs regional de baschet feminin,  perioada 29 – 31 martie  2018. 
- Concurs de vâslit viteză în canotci de 10 +1 în cadrul Campaniei ”Descoperă Rowmania” în   data 

de  04 august  2018. 
- Concursul internațional de dans și muzică ”Ghiocelul de Argint” în perioada  13-15 aprilie 2018. 

18. Farmecul copilăriei – 
Arădeni Retrăiesc 
Amintiri Duminica, ediția 
a V-a – s-a desfășurat pe 
tot parcursul anului 2018 

Proiectul a avut ca scop promovarea 
jocului în aer liber precum și încurajarea 
părinților să-și petreacă timpul prin 
jocuri distractive și educative alături de 
copii. 

 

19. În cadrul evenimentului 
,,Muzeul Preparandiei” – 
prezență vie în peisajul cultural arădean, ediția a IV-a, au avut loc o serie de activități, 
dintre care amintim: 

 Expoziția Istoria turismului în insigne - 12-22 februarie 2018  

 Expoziție de ștergare din zona Aradului - 16 Martie 2018   

 Vara de arte la Preparandia – 09 iulie – 29 august 2018 

Centrul Municipal de Cultură Arad și Liceul de Arte „Sabin Drăgoi“ Arad au reluat și în anul 2018 
atelierele de creație pentru tineri desfășurat în sezonul estival. 

Astfel, pentru a VI-a ediție a acțiunii Vara de arte, au fost propuse trei tematici realizate de profesori 
ai Liceului de Arte „Sabin Drăgoi“ Arad, ;i anume: modelaj - prof. Moldovan Cosmin, textile - prof. 
Mădălina Motorca, pictură - Bianca Hociung. 

 

 Expoziția filatelică – ”Istoria timbrului românesc 1918-2018” - 19 noiembrie -19 
decembrie 2018 
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Romfilatelia a propus o expoziție filatelică de excepție care a avut ca scop evidențierea și cinstirea 
celor care, în ultimii 100 de ani au făcut cinste țării, și a marcat 160 de ani de la apariția primelor 
mărci poștale românești. 

20. Turneul Old Boys  

 Evenimentul Cupa Centenarului, - 19 decembrie 2018 

 Evenimentul internațional zonal ediția a - IV-a, - 28 - 29 septembrie2018 

21. Arad Elit – Cup – Turneu de fotbal juvenil – 13 - 14 octombrie 2018 

Turneu de fotbal, destinat copiilor s i sportivilor juniori, cu scopul populariza rii fotbalului pentru 
copii, precum s i descoperirea de noi talente. 

22. Cupa Aradului la înot – 02 – 04 noiembrie 2018 

Concurs Internațional 
de înot la bazinul de 
înot olimpic „Delfinul” 
din Arad, la care au 
participat 10 cluburi 
sportive, din partea 
României și șapte 
cluburi sportive din 
Ungaria. 

 

 

 

23. Cupa 
CSM la 
Judo –  07 - 08 
decembrie  2018 -  
ediția  a X-a. S-au 
aliniat la start, un 
număr de 245 de 
judoka de la 29 
cluburi de judo din 
Republica 
Moldova, Slovacia, 
Ungaria, Serbia, 
Croația, Germania 
Austria, Canada și 
Romania.  

C. PROIECTE MICI 

1. “Săptămâna Pământului în Arad”, evenimentul “Ora Pământului” – 24-31 martie 
2018 

Acțiunea s-a desfășurat pe Platoul din fața Primăriei Municipiului Arad.  
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2. Recital de muzică clasică 
Teodora Gheorghiu – 23 
martie 2018 

Soprana Teodora Gheorghiu, pe care 
tenorul Jose Carreras a premiat-o 
personal în anul 2002, la Pamplona, și 
care a fost solista Operei de Stat din 
Viena, a concerta vineri, 23 martie, la 
Teatrul Clasic „Ioan Slavici“ din Arad, în 
cadrul unui turneu național extraordinar. 

 

3. ”Participarea Aradului la 
evenimente culturale internaționale”  

Ziua Mondiala a Francofoniei, 26 martie 2018 - În cadrul colaborărilor cu institutele culturale 
europene, în perioada mai sus menționată, trupa arădeană AMIFRAN s-a deplasat la Viena, Austria, 
la invitația Institutului Cultural Român din Viena, a susținut un spectacol de teatru în limba franceză. 

4. Recital de pian Horia Mihail – 9 aprilie 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Festivalul liceenilor arădeni – 21 septembrie 2018 

Au  participat circa 200 de elevi ai claselor 9-12 sub îndrumarea a 5 profesori. 

6. ”Ziua mondială fără mașini” 

Evenimentul „Săptămâna Europeană a Mobilității”, din data de 22 septembrie 2018 a fost cel mai 
mare eveniment dedicat mobilității urbane, organizat cu sprijinul Comisiei Europene. Sloganul folosit 
în anul 2018 „Combină și deplasează-te”, încurajează alternativa la mijloacele de transport în comun, 
mersul pe jos sau ciclismul. 

7. ”Ziua olimpicilor arădeni”  

Acțiunea a avut loc în data de 28.09.2018 la Palatul copiilor și elevilor din Arad. 

8. ”Colaborări culturale Arad- Praga” 

9.  „Colaborări culturale între  Lendava și Arad” -  05-07.10.2018 

10. ”Manifestări culturale și sărbători ale minorități germane”  
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Acțiunea a avut ca scop promovarea valorilor dar și a tradiției germane în rândul comunității locale. 
Un obiectiv principal l-a constituit antrenarea tinerilor germani în perpetuarea identității culturale, 
naționale în cadrul unei societăți globale și multiculturale. 

11. ”Manifestări culturale și sărbători ale minorității romilor”  

12. ”Manifestări culturale și sărbători ale minorități sârbe”  

Evenimentul s-a desfășurat în data de 04.05.2018 de la ora 19 în sala festivă a Colegiului Național 
„Moise Nicoară”. 

13.  ‘’Aradul în rețeaua AVEC și colaborări cu orașe membre ale rețelei’’ - 05 - 08 
septembrie 2018 

Municipiul Arad este membru în rețeaua Alianței Orașelor Europene de Cultură (AVEC) și periodic 
au loc forumuri tematice, la care participă reprezentanți ai orașelor. În perioada 05-08 septembrie 
2018, a avut loc cea de a II-a ediție a forumului BIENALA EUROPEANĂ A PATRIMONIULUI, în 
Cahors, Franța la care reprezentanți ai Municipiului Arad au fost invitați să participe; 

14. ”Participarea Aradului la acțiunea Porți deschise la Comitetul Regiunilor”  

Acțiunea s-a desfășurat în data de 05 mai 2018 la Bruxelles – Belgia pentru a prezenta diversitatea 
culturală a regiunilor și orașelor europene. Diversitatea culturală și tradițională cu care s-a prezentat 
este Muzeul Preparandia, emblema istorică a Aradului, scurt metraje despre patrimoniul Aradului, 
despre muzeele Aradului și despre instituțiile de cultură ale Aradului. 

15. ”Zilele tradiției vii în societate, ediția a IV-a”- au avut loc în data de 24 octombrie 
2018 și în data de 05.12.2018 în așteptarea lui Moș Nicolae.  

16. Multiculturalitatea, o dimensiune a peisajului arădean contemporan” - 27 
octombrie 2018  

Acțiunea „Multiculturalitatea – o dimensiune a peisajului arădean contemporan” s-a desfășurat la 
restaurantul Millenium din Arad, eveniment la care au participat 40 de elevi și adulți din școlile: 
Școala Gimnazială „Iosif Moldovan” Arad – reprezintă comunitatea românească; Școala Gimnazială 
„Aurel Vlaicu” Arad reprezintă comunitatea maghiară; Școala Gimnazială Târnova – reprezintă 
comunitatea ucraineană; Liceul „Adam Muller Guttenbrunn”  care reprezintă comunitatea germană; 
Liceul „Josef Gregor Tajovsky” Nădlac – reprezintă comunitatea slovacă. 

În cadrul evenimentului au avut loc: ateliere pentru realizare de decoruri, atelier gastronomic, atelier 
pentru realizarea felicitărilor cu urări și mesaje în mai multe limbi, workshop cu tematica culturală, 
realizarea unui panou expozițional cu sărbătorile religioase și istorice ale etniilor, prezentări în 
Power Point cu date relevante despre etniile din Arad, curiozități și personalități ale etniilor. 

17. “Strângeri de mâini”, Arad Gyula - 07 noiembrie 2018  

La inițiativa oficialităților din Gyula, la acest eveniment a participat o delegație din Municipiul Arad 
formată din reprezentanți a departamentelor: cultură, educație, sănătate, turism, ONG, economie, 
urbanism, proiecte comune, precum și aleși locali. 

Bunele relații de prietenie care exista intre Municipiile Arad și Gyula, dezvoltate de-a lungul timpului 
în cadrul programului “Strângeri de mâini”, dintre cele doua orașe înfrățite, presupune desfășurarea 
unor întâlniri pe secțiuni în domeniile mai sus menționate. 

SECŢIUNEA II 

În urma derulării celor două sesiuni de selecție de proiecte au fost încheiate un număr de 204 
Contracte de finanțare nerambursabilă,  pe baza Legii 350/2005 şi ale OG. Nr. 51/1998, astfel: 
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1. Proiecte de Tineret, Învățământ şi Recreative – 83 proiecte 

Au fost finanțate un număr de 83 proiecte conform Hotărârii nr. 1017/09.03.2018 și Hotărârii nr. 
5203/03.08.2018. 

Au fost depuse pentru selecție un număr de 118 proiecte. 

2. PROIECTE CULTURALE – 86 proiecte 

Au fost finanțate un număr de 86 proiecte conform Hotărârii nr. 1016/09.03.2018, Hotărârii nr. 
1351/22.03.2018 și Hotărârii nr. 5203/03.08.2018; 

Au fost depuse pentru selecție un număr de 123 proiecte. 

3. PROIECTE - PROMOVAREA SPORTULUI DE PERFORMANŢĂ – 41 proiecte 

Au fost finanțate un număr de 41 proiecte conform Hotărârii nr. 1015/09.03.2018, Hotărârii nr. 
5171/02.08.2018 și Hotărârii nr. 5445/13.08.2018.  

Au fost depuse pentru selecție un număr de 49 proiecte. 

4. PROIECTE - SPORTUL PENTRU TOŢI – 7 proiecte 

Au fost finanțate un număr de 7 proiecte conform Hotărârii nr. 1018/09.03.2018. 

Au fost depuse pentru selecție un număr de 12 proiecte. 

➢ Execuția bugetară la nivelul anului 2018 pentru Capitolul Sport, cf. bugetului local, a fost 
de: 11.461.339 lei 

SECŢIUNEA III 

➢ Finanțare unități de cult 

În anul 2018 au fost încheiate un număr de 44 de contracte de finanțare cu diferite unități de cult, 
suma totală alocată ridicându-se la 4.043.000 lei. 

Alocarea finanțărilor a fost: 

- Cultul ortodox-roma n – 23 contracte – 3.256.108,58 lei 
- Cultul reformat – 2 contracte – 45.000 lei 
- Cultul baptist roma n – 6 contracte – 295.000 lei 
- Cultul baptist maghiar – 1 contract – 20.000 lei 
- Cultul penticostal – 5 contracte – 225.000 lei 
- Cultul evanghelic luteran – 2 contracte – 65.000 lei 
- Cultul romano-catolic – 5 contracte – 125.000 lei 

FINANŢARE TOTALĂ UNITĂȚI DE CULT: 4.031.108,58   lei 

SECŢIUNEA IV                                                                      

➢ Activitatea celor trei cinematografe din Municipiul Arad în anul 2018 

- Total bilete va ndute la cinematograful Arta: 5.189 
- Total bilete va ndute la Festivalul fARAD: 392 
- Total abonamente va ndute la Festivalul fARAD: 23 
- Total bilete va ndute la cinematograful din cartierul Gra dis te: 1.793  
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- Total spectatori cinematograful „Solidaritatea“ din cartierul Gai: 558 (gratuit) 

I n anul 2018, cele trei cinematografe din Municipiul Arad au fost deschise publicului, fiind organizate 
un numa r de 176 proiect ii, la care au fost prezent i peste 12.000 spectatori, dintre care 7.397 au 
vizionat filme pe baza  de bilet de intrare s i abonament, iar restul au participat la proiect iile organizate 
gratuit.  

Cinematograful Arta 

Anul trecut, 143 de filme au rulat la cinematograful Arta, proiect iile fiind realizate î n colaborare cu 
Asociat ia CitiZenit.  

Totodata , cinematograful „Arta“ a ga zduit unul dintre cele mai populare evenimente cinematografice 
locale ale anului – cea de a II-a edit ie a festivalului „Les Films de Cannes à Arad“ –, precum s i 
Festivalul Filmului Francez, Caravana TIFF, Kinodiseea, Caravana Docuart s i Zilele Filmului 
Maghiar.  

Cinema Arta/festivaluri 2018 Nr. spectatori 

American Independent Film Festival 280 

Festivalul Filmului Francez 230 

Caravana Docuart 180 

Filmtettfeszt 125 

Les Films de Cannes a Arad 700 

fARAD 1.200 

Caravanna Tiff 1.130 

Kinodiseea 1.200 

Festival de film de foarte scurt metraj 117 

Caravana filmelor NeXT/Parc Eminescu 1.000 

Caravana Metropolis/ Parc Eminescu 2.500 

Animații la cinematograful din Grădiște  și cinematograful „Solidaritatea“ din Gai 

Cinematograful din cartierul Grădiște și cinematograful „Solidaritatea” din cartierul Gai au fost 
deschise, în special pentru copii, fiind proiectate animații dublate în limba română pentru a crea 
accesibilitate pentru micuții cu vârste cuprinse între 3 și  5 ani.  

La cinematograful din cartierul Grădiște au fost proiectate 25 de animații. 

La cinematograful „Solidaritatea“ din cartierul Gai au fost organizate 8.  

La cele două cinematografe au fost organizate și proiecții în cadrul Programului de educație 
cinematografică FilmEdu, lansat în anul 2018.  

Centralizator spectatori la Cinematograful „Grădiște“ – 2018 

Luna Număr proiecții Număr spectatori 

TOTAL 19 1.793 

Centralizator spectatori la Cinematograful „Solidaritatea“ Gai – 2018 

Luna Număr proiecții Număr spectatori 

TOTAL 9 558 
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3.4. DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ARAD 

În exercitarea atribuțiilor, Consiliul Local al Municipiului Arad asigură, potrivit competențelor sale, 
şi în condițiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes local privind: 
serviciile sociale pentru protecția copilului, a persoanelor cu handicap, a persoanelor vârstnice, a 
familiei şi a altor persoane sau grupuri aflate în nevoie socială, activitățile de administrație social-
comunitară. 

Obiectul de activitate al Direcției de Asistență Socială Arad îl constituie realizarea ansamblului de 
măsuri, programe, activități profesionalizate, servicii specializate de protejare a persoanelor, 
grupurilor şi comunităților cu probleme speciale aflate în dificultate, care nu au posibilitatea de a 
realiza prin mijloace şi eforturi proprii, un mod normal şi decent de viață. 

❖ SERVICIUL PROTECŢIA COPILULUI ŞI FAMILEI 

Nr. 
crt. 

Denumirea serviciilor / prestațiilor sociale oferite 
Numărul cererilor 

înregistrate/rezolvate 
2018 

1. Monitorizare – post divorț 4 
2. Anchete sociale pentru copiii încadrați în grad de handicap 554 
3. Contracte  cu Familia copilului cu dizabilități 554 
4. Factorii de Mediu pentru copiii încadrați în grad de handicap 554 
5. Rapoarte de monitorizare a copilului cu dizabilități 993 
6. Anchete sociale solicitate de către D.G.A.S.P.C. 475 
7. Rapoarte de monitorizare solicitate de către D.G.A.S.P.C 61 

8. 
Anchete sociale pentru programul bani de liceu şi burse medicale, 
sociale. 

63 

9. Anchete sociale pentru orientare școlară 169 
10. Factori de mediu pentru orientare școlară 169 
11. Adeverință de plecare în străinătate 2 

12. 
Numărul familiilor aflate în evidența SPAS cu părinții plecați în 
străinătate 

800 

13. Anchete sociale către centru de criză din cadrul D.G.A.S.P.C. 6 

14. 
Anchete sociale solicitate de către Agenția Județeană pentru Plăți şi 
Inspecție Socială Arad 

22 

15. Anchete sociale solicitate de către instituții din alte județe 54 
16. Diverse / alte sesizări 55 

17. 
Anchete sociale solicitate de către Spitalul Clinic Județean de 
Urgenta Arad - UPU 

3 

18. 
Anchete sociale pentru minori infractori solicitate de către Poliție şi 
Medicină Legală 

8 

19. Informarea cuplurilor care aniversează 50 ani de căsătorie. 40 

20. 
Servicii oferite tinerilor cu diferite tipuri de dizabilități, terapie 
ocupațională în vederea formării diferitelor deprinderi practice pt. o 
viață independent “CREATIV” 

18 

21. 
Servicii oferite tinerilor proveniți din instituțiile de ocrotire cazați în 
C.S.D.M 

12 

22. 
Servicii oferite în cadrul Complexului social intercultural „Curcubeu” 
pentru copiii din familii defavorizate, copii cu risc de abandon școlar 

126 

23. Cerinţe Educative Speciale 64 
24. Factori de mediu (CES) 64 
25. Programul „Ia-mă acasă” 12 
26. Consiliere psihologică 229 
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❖ SERVICIUL AUTORITATE TUTELARĂ 

❖ SERVICIUL PROTECŢIE PERSOANE CU DIZABILITĂŢI 

Nr. 
crt. 

Denumirea serviciilor/prestațiilor sociale oferite Efectuate 

1. 
Fișe sociale întocmite pentru cazurie sociale din Spitalul Clinic Județean de 
Urgență Arad și pentru cazurile sociale depistate 

111 

2. Comenzi către Compania de Transport Public Arad 38 

3. 
Fișe de evaluare medico-socio-profesională pentru comisia de expertiză 
medicală 

40 

4. 
Efectuarea de anchete sociale, referate, note, informări, corespondență diversă, 
adrese instituții, diverse etc 

164 

5. 
Documentația întocmită  pentru încadrarea în grad de  handicap + pensie 
invaliditate 

23 

6. Fișe de monitorizare servicii 216 

7. Fișe  de consiliere 87 

8. Note telefonice 387 

9. Persoane cărora li s-a prestat servicii la domiciliu 24 

10. Persoane monitorizate 9 

11. Intocmire Fișă de date – 50 ani de căsătorie 22 

Nr. 
crt. 

Denumirea serviciilor/prestațiilor sociale oferite 
Numărul 

beneficiarilor 
2018 

1. Acțiuni civile în vederea instituirii curatelei pentru persoanele bolnave 16 

2. Dispoziții privind încuviințarea acceptării moștenirii de către minori 19 

3. Dispoziții privind încuviințare acte juridice pentru minori 74 

4. 
Anchete sociale la solicitarea instanței judecătorești 
în vederea instituirii curatelei 

160 

5. Anchete sociale în vederea instituirii curatelei pentru persoanele bolnave 176 

6. 
Anchete psihosociale de divorț 

- fișe de consiliere 
- rapoarte de vizită 

525 
467 
856 

7. 
Anchete sociale la solicitarea instanței judecătorești  vederea instituirii 
tutelei pentru persoanele bolnave 

2 

8. 
Rapoarte de monitorizare cu privire la dosarele de tutele 
minori pe anul 2018 

14 

9. 
Anchete sociale pentru punere sub interdicție şi pentru expertiză medico-
legală 

28 

10. Anchete sociale pentru ajutor judiciar sau scutire taxă 6 

11. Solicitări asistare executare silită 1 

12. Anchete sociale pentru indemnizație creștere copil/stimulent inserție 137 

13. Asistența persoanelor vârstnice la încheierea contractelor de întreținere 27 

14. Contestații/Sesizări/Diverse 11 

15. Anchete psihosociale‚ în vederea delegării temporare a autorității părintești 6 

16. Anchete adopție 1 

17. 
Consiliere psihologică a minorilor ai căror părinți divorțează/stabilesc, 
modifică programul de vizită 

238 

18. Rapoarte săptămânale privind activitatea serviciului 52 

19. Diverse servicii de consiliere/informare 2.640 
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Nr. 
crt. 

Denumirea serviciilor/prestațiilor sociale oferite Efectuate 

12. 

Pregătirea documentației - Comisia de internare 
- cazuri analizate 
- procese verbale 
- hotărâri internare 
- hotărâri externare 
- hotărâri prelungire internare 
- răspunsuri 
- anchete sociale 
- renunțare cerere  internare 
- adrese instituții 

 
120 
19 
45 
3 

73 
24 
65 
6 

12 

13. 
Servicii de informare /relații public 

- Registru corespondență 
- Relații public 

 
1.156 
720 

14. 
Colaborarea cu ONG-uri , instituții – spitale, poliție, ambulanță, medici de familie, medici 
specialiști,  în vederea identificării de soluții pentru cazurile gestionate. 

❖ Compartimentul  Asistență  Medicală  Comunitară 

➢ Asistenții medicali comunitari 

Nr. 
crt. 

Denumirea serviciilor/prestațiilor sociale oferite Efectuate 

1. Persoane cu nevoi medico-sociale depistate 40 

2. Femei gravide monitorizate în primul trimestru de sarcină 4 

3. Copii și adulți mobilizați în vederea vaccinării 118 

4. Gravide cu risc identificate 4 

5. Activități de prevenție și profilaxie primară, secundară și terțiară 535 

6. Acțiuni privind promovarea alăptării și supravegherii sugarului 8 

7. Vizite la domiciliul sugarului și lăuzei 8 

8. Activități de recuperare medicală 10 

9. Activitate medicală curativă conform recomandărilor medicale 112 

10. Acțiuni de promovare a sănătății reproducerii și planificării familiale 23 

11. 
Persoane care suferă de boli cronice, mintale, cu grad de dependență ridicat, 
monitorizate 

520 

12. 
Deplasări pe teren pentru persoanele care suferă de boli cronice, mintale, cu grad 
de dependență ridicat, monitorizate. 

1.470 

➢ Mediatorii sanitari 

Nr. 
crt. 

Denumirea serviciilor/prestațiilor sociale oferite Efectuate 

1. 
Persoane sprijinite în emiterea actelor de identitate: 

- copii: 
- adulţi: 

89 
44 
45 

2. 
Persoane sprijinite în înscrierea la medicul de familie: 

- copii: 
- adulţi: 

26 
7 

19 

3. 
Persoane sprijinite în obţinerea certificatului de încadrare în grad de handicap: 

- copii: 
- adulţi: 

19 
 

2 
17 
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4. 

Persoane sprijinite pentru obţinerea unor beneficii sociale:total 
din care: 

- ajutor social: 
- alocaţie de stat: 

burse şcolare: 
- alte beneficii: (consiliere pentru depunerea documentației  - ajutor 

pentru încălzirea locuinței). 

102 
 

8 
4 
- 

90 

5. 

Cazuri noi luate în evidenţă (catagrafiate): 
din care: 
gravide:                                                                                                                                                                     
din care: 
gravide minore: 
lehuze: 
nou-născuţi: 
copii: 
adulţi 
din care    cronici: 
(Probl. Oftalmologice:  - ; 12 cu H.T.A: - cu Diabet:   cu Hepatită: - cu  B.P.O.C:- ) 

293 
 

6 
 

1 
4 
8 

123 
160 
46 

6. 

Vizite şi consiliere la domiciliu: 
din care: 
gravide : 
din care: 
gravide minore: 
lehuze: 
nou-născuţi: 
copiii: 
adulţi: 
din care cronici: (cu insuficienţă renală, cu ciroză hepatică, cu tumoare malignă, 
cu epilepsie, cu H.T.A, cu Diabet -1, cu Hepatită; -1 , cu B.P.O.C. 

2.725 
 

17 
 

1 
7 
9 

1.229 
1.402 
195 

 

7. 
Campanii de vaccinare copii: Anunţaţi: 
Vaccinaţi: 

144 
 

8. 

Număr de persoane depistate cu TBC sau cu alte boli transmisibile: 
din care: 

- copii 
- adulţi 

8 
 
- 
8 

9. Număr cazuri pt. care a fost  solicitat SJA 16 

➢ Cabinetul medical – medicină generală 

Nr. 
crt. 

Denumirea serviciilor oferite Efectuate 

1. Examen medical de bilanț al stării de sănătate 369 

2. Consultații medicale –boli acute 176 

3. Eliberări adeverințe 191 

4. Bilete de trimitere 38 

5. Total beneficiari 703 

➢ Cabinet medical – stomatologie 

Nr. 
crt. 

Denumirea serviciilor  oferite Efectuate 

1. Consultații de specialitate 569 

2. Tratamente 505 
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❖ SERVICIUL PRESTAŢII SOCIALE 

➢ Domenii: 

Nr. 
crt. 

Domeniu Beneficiari Observații 

1. Asistenți personali 429 nr. max. dosare aprobate pe lună 

2. Indemnizații persoane cu handicap 1.057 nr. max. dosare aprobate pe lună 

3. Roviniete 440 nr. total 

4. 
Indemnizații/stimulent/supliment 
creștere copil 

2.154 nr. total 

5. Alocații de stat 1.374 nr. total 

6. VMG 143 nr. max. dosare aprobate pe lună 

7. Alocația de susținere a familiei 139 nr. max. dosare aprobate pe lună 

8. Cantina 219 nr. max. porții aprobate pe lună 

9. Ajutor de urgenta 2 nr. total 

10. Ajutor înmormântare 1 nr. total 

11. Tichete sociale 12 nr. total 

12. Ajutor încălzire VMG 104 nr. total 

13. Ajutor încălzire - cereri 1.843 nr. total 

14. Înhumări 16 nr. total 

15. Cereri ancheta comisie handicap 2.146 nr. total 

16. Dosare comisie handicap 756 nr. total 

17. Note de audienta 7 nr. total 

18. Corespondenta diversa 1.531 nr. total 

19. Adeverințe eliberate 647 nr. total 

20. Anchete sociale 6.814 nr. total 

21. Proiecte de hotărâri consiliu local 2 nr. total 

22. Proiecte de dispoziții ale primarului 1.442 nr. total 
 TOTAL (pct.1~19) 13.020  

➢ Acțiuni speciale în care a fost implicat Serviciul Prestații Sociale: 

1. Întocmirea referatelor și proiectelor de dispoziții în vederea recuperării ajutoarelor pentru 
încălzirea locuinței încasate necuvenit, urmare a controlului Curții de Conturi – Camera de 
conturi Arad - situația recuperărilor, la sfârșitul anului 2018, este următoarea: 

• nr. dispoziții emise 268  

• nr. dispoziții revocate 2  

• nr. dispoziții achitate 155 58,27% 

• nr. dispoziții achitate parțial 6  

• suma totală de recuperat 74.577,73  

− buget de stat 54.422,98  

− buget local 20.154,75  

• suma totală recuperată 34.753,05 46,60% 

• suma rămasă de recuperat 39.824,68 53,40% 
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Precizăm faptul că situația plăților a fost întocmită în baza celor comunicate de Biroul 
financiar din cadrul Direcției de Asistență Socială și de Direcția venituri din cadrul Primăriei 
Municipiului Arad. 

2. Participarea la acțiunea de „inventariere” a familiilor care în anul 2018 au împlinit 50 de ani 
de căsătorie neîntreruptă. În cadrul acestei acțiuni, angajații Serviciului Prestații Sociale au 
verificat situația a 60 de familii întocmind fișe de date pentru acestea, adică 1/3 din lista 
comunicată de Serviciul Stare Civilă din cadrul Primăriei Municipiului Arad. 

3. Transferul domeniului de activitate – acordarea hranei la cantina de ajutor social – din 
competența Serviciului Prestații Sociale în cea a Centrului Social Cantina Municipală Arad. 
Transferul domeniului s-a făcut pe două paliere: 

o întocmirea actelor administrative necesare 
o instruirea personalului Centrului Social Cantina Municipală 

4. Anunțarea persoanelor cu handicap grav, respectiv a reprezentanților legali ai acestora, 
pentru schimbarea titularilor conturilor bancare de la reprezentanții legali la persoanele cu 
handicap grav cu asistent personal. 

5. Anunțarea telefonică a asistenților personali, conform listei repartizate de Compartimentul 
Resurse Umane, privind cursul de instruire organizat de Direcția de Asistență Socială Arad. 

❖ SERVICIUL PROIECTE, STRATEGII SOCIALE ŞI LOGISTICĂ 

➢ Proiecte inițiate/derulate in anul 2018 

Nr. 
crt. 

Denumire și stadiu 
proiect 

Finanţator/ 
Parteneriat 

Bugetul 
proiectului 

Domeniul/Descrierea proiectului 

1. 
EUROPE DIRECT 
2018-2020 ARAD 
În implementare 

Finanţator 
Comisia 
Europeană 

Centrul 
EUROPE 

DIRECT Arad 

23.800 
Euro 

Informare europeană, promovarea 
strategiei de comunicare a Comisiei 

Europene. 
Principalele obiective: 

Oferirea de informaţie actualizată cu privire 
la UE, către toţi membrii comunităţii 
Creşterea vizibilităţii UE în regiune 

2. 
GAIA 
inițiat 

Fondul Social 
European 
Partener: 
Asociația 
Ofensiva 
Tinerilor 

3.699.040 
euro 

POCU/449/4/16/Consolidarea capacității 
întreprinderilor de economie sociala de a 

funcționa într-o manieră auto-
sustenabilă/16/Consolidarea capacității 
întreprinderilor de economie sociala de a 
funcționa într-o manieră auto-sustenabilă 

3. 

"Un drum de la 
Erzurum pentru a 
câștiga. Incluziunea 
socială pe traseu 

puternic 
de la Arad la 

Erzurum" 
depus spre finanțare 

Comisia 
Europeană 

144.419 
euro 

Schema de Granturi Acţiunea de Înfrăţire 
între Oraşe din Turcia şi UE (TTGS) 

4. 
EUROPE FOR 

CITIZENS 

Parteneriat 
între oraşele 
înfrăţite din 
România şi 

Ungaria 

 

Organizarea unor conferinţe regionale cu 
teme sociale în cadrul parteneriatului dintre 

România şi Ungaria 
implicarea factorilor decizionali din cadrul 
autorităţilor publice, a producătorilor locali 
şi a reprezentanţilor societăţii civile din cele 
2 ţări pentru cooperare pe teme sociale 
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Luna Acţiunea 
Sursa de 
finanţare 

DESCRIERE 

IANUARIE 
Raport de activitate 

DAS 2018 
- Întocmire Raport de activitate pe serviciu şi DAS 

FEBRUARIE 

Monitorizare si 
planificare conform 
planurilor anuale şi a 

strategiilor 

- 
Întocmire monitorizări, evaluări şi planuri conform 
solicitărilor 

Raport anual Proiect 
Europe Direct 2018 
tehnic şi financiar 

- 

Întocmire Raport anual al proiectului EUROPE DIRECT 
ARAD 2016 – tehnic şi financiar şi transmiterea la 
Reprezentanța Comisiei Europene în vederea aprobării și 
efectuării plăților din partea Comisiei Europene. 

MARTIE 

1 martie 2018 
Euro-Mărţişor Ediția 

a VIII-a 

Proiect 
Europe 

Direct Arad 

Activitate de confecţionare şi de distribuire a unor 
mărţişoare realizate de copiii din cadrul centrelor de zi 
pentru copii din subordinea structurii gazdă a centrului. 
Mărţişoarele reprezintă simboluri europene realizate de 
copii şi steguleţe ale ţărilor UE. La acţiunea de 
confecţionare şi distribuire participă 80 de copii care 
confecţionează peste 100 de mărţişoare europene. 
Durata acţiunii se compune din două secţiuni - o secţiune 
de confecţionare a euromărţişoarelor care se derulează 
pe o perioadă de 3 zile şi acţiunea de distribuire pe stradă 
care durează 3 ore 

martie 2018 
Ziua internaţională a 

asistentei sociale 
Buget local 

Eveniment de tip conferinţă 
Locaţia – cantina municipală 
Nr. participanţi – 100 persoane 
Mape şi materiale promoţionale 

APRILIE 
aprilie 2018 

Ziua internaţională a 
romilor 

Buget local 

Eveniment în aer liber la centrul CURCUBEU 
Nr. participanţi – 200 
Premii pentru copiii participanţi – rechizite şcolare 
Dansuri tradiţionale şi jocuri pentru copii 

MAI 9 MAI – Ziua Europei 
Proiect 
Europe 

Direct Arad 

obiectivul - Sărbătorirea Zilei Europei în comunitatea 
locală 
prioritatea de comunicare - Prioritatea 7: Un spaţiu de 
justiţie şi de drepturi fundamentale bazat pe încredere 
reciprocă, Prioritatea 8: Către o nouă politică privind 
migrația şi prioritatea Reprezentanței Comisiei Europene 
în România - Presedintia Romaniei la Consiliul UE (2019). 
Astfel că în cadrul evenimentului organizat anual în Arad 
vor fi prezentate în mod special aceste 3 priorităţi, pentru 
ca întreaga comunitate locală să fie bine informată în 
aceste privinţe. 
formatul/tipul - program artistic, simboluri europene  în 
centrul Aradului, distribuire de materiale promoţionale, 
organizarea în colaborare cu şcolile arădene a unor 
programe artistice reprezentând cultura ţărilor 
europene, prin organizarea unor pavilioane de 
prezentare a tradiţiilor culturale din ţările europene, 
tradiţii gastronomice europene şi spectacole în aer liber 

IUNIE 
iunie 2018 

Ziua internaţională a 
copilului 

Buget local 

Acţiune dedicată copiilor din şcolile arădene şi copiilor de 
la CURCUBEU 
Nr. participanţi 200 de copii 
Spectacol în aer liber 
Baloane, pictură pe faţă 
Atelier de creaţie 
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Luna Acţiunea 
Sursa de 
finanţare 

DESCRIERE 

Expoziţie cu lucrările copiilor Pavilioane de prezentare 
Premii pentru copii 

iunie 2018 
Prietenului meu 

Proiect 
Europe 

Direct Arad 

Acţiunea – Concurs de creaţie Prietenului meu – ediţia a 
X-a – format unic ED ARAD, pe baza conceptelor 
promovate prin Strategia EUROPA 2020 – pilonul 
educaţie şi inovaţie 
obiectivul – un concurs de creaţie prin care se produc 
lucrări unice de către elevii talentaţi, pe baza cunoaşterii 
drepturilor cetăţeneşti, a conceptelor de educaţie 
interculturală şi a noţiunii de inovaţie. Acţiunea a devenit 
de notorietate în Arad, prin continuitatea sa, ajunsă fiind 
la cea de a IX-a ediţie. Elevii vor beneficia de muncă şi 
răsplată printr-un concurs original 

IULIE 
Iulie - decembrie 

2018 
Caravana Euro Arc 

Proiect 
Europe 

Direct Arad 

Acţiunea CARAVANA DE INFORMARE EUROPE DIRECT 
ARAD 
obiectivul – rolul Centrului Europe Direct Arad este 
foarte important în comunitatea locală. Este important să 
mergem noi către cetăţeni, pentru a asigura vizibilitatea 
şi informarea corectă, iar pentru aceasta cetăţenii de 
toate vârstele şi categoriile sociale trebuie să fie informaţi 
corect şi specific în legătură cu tematica europeană. 
Oferire de materiale promoţionale cu tematică 
europeană în instituţii şi şcoli. 

AUGUST 
Europe Direct Altfel – 

prin jocuri 

Proiect 
Europe 

Direct Arad 

Jocuri interactive organizate la centrul Europe Direct 
Arad – pe durata vacanţei 

DECEMBRIE 

decembrie 2018 
Ziua internaţională a 

persoanelor cu 
handicap 

Buget local 

Acţiune dedicată persoanelor cu dizabilităţi 
Nr participanţi – 100 persoane cu dizabilităţi de la 
centrele din subordinea DASşi ONG-uri 
Organizare expoziţie cu produsele realizate de 
persoanele cu dizabilităţi 
Materiale consumabile necesare pentru confecţionare de 
mici obiecte decorative de către persoanele cu dizabilităţi 

decembrie 2018 
Sărbătoare de 

Crăciun 
Buget local 

Spectacol itinerant organizat la centrele din subordinea 
DAS – centre de zi pentru vârstnici, centrul CURCUBEU, 
căminul social, centrul multifuncţional, adăpost şi cantină 
Materiale consumabile pentru confecţionare de felicitări 
şi obiecte decorative de Crăciun, organizare de tombole 
cu premii 

❖ SERVICIUL PROTECŢIE PERSOANE ADULTE 

Nr. 
crt. 

Denumirea serviciilor 
Număr total 

acţiuni 
Numărul 

beneficiarilor 

1. Număr total beneficiari  870 

2. Consilieri socio-emoționale  2.223 

3. 
Reevaluări beneficiari (Conf. standardelor de calitate se 
reevaluează fiecare beneficiar o dată la trei luni) 

 3.251 

4. 
Monitorizare plan individualizat (Conf. standardelor de 
calitate) 

 3.251 

5. 
Socializare - diverse teme:  sociale, civice, culinare (o acţiune 
mai deosebită pe lună în fiecare centru) 

85 870 

6. Terapie ocupațională pentru beneficiari 210 870 
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Nr. 
crt. 

Denumirea serviciilor 
Număr total 

acţiuni 
Numărul 

beneficiarilor 

7. 

Terapie de relaxare: 
- excursii; 
- aniversarea anuală a centrelor; 
- Ziua Internaţională a persoanelor vârstnice etc. 

 
4 
1 
1 

 
600 
200 
900 

8. Terapie prin mișcare de întreţinere 30 340 

9. Terapie spirituală, oră de religie /săptămânal 45 60 

10. 
Sărbătorirea zilelor de naştere a beneficiarilor, fiecare centru 
organizând lunar aceste evenimente) 

50 300 

11. Activităţi practice, întreținere parc( curte, parc) 10 40 

12 
Consultaţii medicale oferite de medicii de centre în    fiecare 
centru de zi conform standardelor de calitate 

44 870 

13. Servicii de îngrijire personală, tuns, manichiura, masaj 30 300 

14. Acțiuni caritabile, vizite școli, gradinițe, cămine de îngrijire 12 200 

15. Acțiuni cultural-artistice, susținute sau prin participare 10 500 

❖ CENTRUL DE ÎNGRIJIRE PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE ARAD 

Activități desfășurate 
Număr - 

periodicitate 

Instrumentat dosare beneficiari – pentru legalitate (contracte, angajamente 
plată, etc.) 

137  - inițial și 
periodic 

Elaborarea Dispozițiilor conducerii periodic și la nevoie 
Întocmire Fișe post la nevoie 

Monitorizare și corespondență susținători 75, periodic 

Corespondență cu Serviciul de Evidență a Populației 21 

Dosare în instanță – în vederea stabilirii debitelor 5 

Instrumentarea dosarelor curatele 1 

Consiliere juridică beneficiarilor 55 

Întocmire contracte voluntariat 9 

Întocmirea documentației – Contracte de parteneriate 8 

Implementarea și instruirea codului etic, ROF, ROI și  Strategia Națională 
Anticorupție  întregului personal 

2/an 

Actualizarea Procedurilor operaționale alături de echipa de implementare 
SCIM 

4/an 

Reevaluarea riscurilor alături de echipa de gestionare risc 1/an 

Instrumentarea dosarelor de achiziție prin procedură și elaborarea 
contractelor 

1 Acord cadru – 4 ani 
11 contracte prestări 

servici - AD 

Evaluarea inițială (37 beneficiari)/reevaluarea beneficiarilor (media 139 
beneficiari) - medical 

176 

Îmbunătățirea stării de sănătate bazată pe autoîngrijire și prevenirea 
dependenței 
Derularea de activități fizice – 12 
Consiliere pe diferite teme de stil de viață sănătos – 15 beneficiari 
Consultații beneficiari - 23 

2327 

Integrarea în familie a beneficiarilor – consiliere medicală 
2 persoane / 4 

ședințe pt. fiecare 
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Menținerea stării de sănătate la parametri cât mai ridicați și prevenirea 
morbidităților: 
− Colaborarea cu Spitalul Județean - solicitare 48 
− Efectuarea de bilete trimitere – 48 psihiatrie, 2 neurologic, digestiv, 

chirurgie, ortopedie, laborator 
− Vaccinarea antigripală – 103 beneficiari 
− Întocmirea documentației pentru încadrarea în grad handicap - 21 

beneficiari 
− Întocmirea documentației medicale asupra capacității muncii - 5 

beneficiari 
− Dializă - 1 beneficiar, de trei ori pe săptămână 

168 

− Asigurarea unei alimentații sănătoase, care să respecte preferințe culinare, 
religioase și medicale 

− Regimul alimentar în funcție de afecțiune - diabet R 9 - 22 beneficiari, 
comun R 15 - 112 beneficiari 

− Chestionarea beneficiarilor în privința preferințelor culinare (religios) - 1 
caz 

− Asigurarea unei alimentații diversificate cu produse corespunzătoare 
d.p.d.v.  calitativ și cantitativ (3 mese principale și 2 gustări) 

la numărul total de 
beneficiari - zilnic 

Dezvoltarea unor programe de voluntariat (ONG) 
− consultații oftalmologice gratuite pentru beneficiari și personal 

1/an 

Menținerea mediului sănătos pentru beneficiari prin instruirea periodică a 
personalului medical și auxiliar de îngrijire 

1 
instruire/trimestru 

Serviciile acordate de specialiștii din domeniile conexe domeniului medical, de recuperare și 
reabilitare a stării fizice, prin activitatea kinetoterapeutuli: 

 176 de consultații în cadrul evaluării complexe, din care: 
− 139 efectuate la reevaluarea anuală a beneficiarilor 
− 37 efectuate la momentul internării 

 97 ședințe de recuperare la patul beneficiarului, efectuate în urma vizitei  pe secții 
 692 ședințe de recuperare la sala de gimnastică 
 consiliere cu beneficiari și familie referitor la importanța de a continua programul de 

recuperare la domiciliu – 8 consilieri 
 consiliere pentru importanța kinetoterapiei, la un număr de 25 beneficiari 

Psihologul centrului, a derulat activități împreună cu întreaga echipă și individual, respectiv, 
consultații, psihodiagnostic, consiliere, ședințe de psihoterapie. Astfel, în anul 2018, au fost 
reevaluați un număr de 139 beneficiari, respectiv 37 evaluați inițial la momentul internării, fiind 
desfășurate 364 ședințe de consiliere psihologică individuală și 17 de grup.  Au fost realizate 844 de 
consultații în urma vizitelor pe secții, psihologul fiind prezent la 4  activități derulate în centru 
împreună cu întreaga echipă. 

În cursul anului 2018 beneficiarii au fost implicați în mai multe activități, cu centrul și în parteneriat 
cu alte instituții sau organizații, astfel: 
✓ petreceri organizate de centru în cadrul clubului: Boboteaza și Sf. Ion, 8 Martie, Serbarea Toamnei, 

Expoziție de pictură 
✓ au participat la spectacole la Filarmonica Arad 
✓ activități de sacroterapie cu sprijinul Arhiepiscopiei Aradului, prin desemnarea unui preot: Slujba 

de Înviere, Sfântul Maslu 
✓ excursie la Mănăstirea Feredeu 
✓ servicii de înfrumusețare a beneficiarilor prin parteneriat cu UCECOM, Școala ”Francisc Newman” 

și alți furnizori privați 
✓ participare la activități organizate de Primăria Aradului și alte instituții 
✓ colinde de Crăciun 
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✓ curs de tangou 
✓ curs de limba germană predat de un profesor voluntar 
✓ activități de socializare: 

− jocuri distractive și educative 
− petreceri câmpenești 
− discuții pe diferite teme 
− meloterapie pe secții 
− schimb de experiență cu alte centre. 
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3.5. S.C. COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC S.A. ARAD 

 Transportul public în Municipiul Arad 

Compania de Transport Public Arad are ca principal obiect de activitate transportul public local de 
persoane efectuat cu tramvaie și autobuze. 

Serviciul de transport public regulat urban oferit de CTP Arad se execută în baza Contractului de 
delegare a gestiunii serviciului de transport public urban Nr. 14.685 / 10.03.2014, aprobat prin 
HCLM Nr. 48 / 03.03.2014. 

➢ Servicii de transport oferite și capacități de producție 

Serviciile de transport oferite de CTP Arad, se împart în două mari categorii: serviciile de transport 
cu autobuzele în baza “Planului Județean de Transport 2014-2019”, și serviciile de transport urban 
cu tramvaiele și autobuzele urban. 

1. Transport autobuze : 

 9 trasee urbane în Municipiul Arad. 

 11 trasee curse speciale regulate de tip urban. 

 132.661 ore de circulație / an 2018 (total sector autobuze).  

 492.196 km / an 2018 (din care 38.728 km pe traseele de tramvai înlocuite cu autobuze).  

Cele  21 de unități de transport utilizate în municipiu pentru efectuarea transportului prin curse 

regulate, sunt structurate, din punct de vedere al capacității de transport astfel:21 articulate; 

 9 microbuze ( IVECO capacitate 16 locuri) 

 5 minibuze ( ISUZU capacitate 22 locuri) 

 6 autobuze ( MERCEDES, VOLVO, VDL) capacitate între 37- 49 locuri) 

 1 autobuz de capacitate mare ( MERECEDES articulat) capacitate peste 50 locuri 

➢ Structura pe vârste a parcului:  

✓ cu vechime între 0 - 5 ani:   5 

bucăți. 

✓ cu vechime între 6 - 10 ani: 8 

bucăți. 

✓ cu vechime între 11 - 15 ani: 6 

bucăți.  

✓ cu vechime peste 20 ani: 2 

bucăți. 

 

Având in vedere nevoia de mobilitate a persoanelor cu nevoi speciale, in baza protocolului încheiat 
intre DDAC Arad si CTP, s-a introdus un microbuz, într-un sistem de transport de tip door-to-door in 
zona urbana Arad , special proiectat sa ofere servicii de transfer pentru persoanele cu dizabilități, 
însumând un parcurs de 704 km aferent anului 2018. 

2. Transport tramvaie 

✓ 10 trasee urbane în Municipiul Arad. 

✓ 5 trasee suburbane pe relația Ghioroc - Arad. 

≤ 5 ani
24%

6 - 10 ani
38%

11 - 15 
ani

29%

≥ 20 ani
9%

Structura pe vârste
a parcului



  

RAPORT PRIVIND STAREA ECONOMICĂ, SOCIALĂ ŞI DE MEDIU A MUNICIPIULUI ARAD, PE ANUL 2018 200 

 

✓ 205.047 ore de circulație / an 2018. 

✓ 3.021.365 km / an 2018. 

➢ Parc tramvaie 124 unități: (107 vagoane motor; 17 vagoane remorcă):  

✓ TATRA = 37 unități (24 vagoane motor; 13 vagoane remorcă)  

✓ GT4 = 23 unități (22 vagoane motor; 1 vagoane remorcă)  

✓ GT6 = 32 unități (29 vagoane motor; 3 vagoane remorcă) 

✓ GT8 = 17 unități 

✓ M8S = 9 unități  

✓ IMPERIO = 6 unități 

➢ Structura pe vârste a parcului:  

✓ cu vechime între 0 - 10 ani: 6 

bucăți. 

✓ cu vechime între 30 - 50 ani: 54 

bucăți. 

✓ cu vechime peste 50 ani: 64 

bucăți. 

 

 

 

➢ Parcurs zilnic programat 

 

  

Parcursul zilnic programat 

CTP Arad 2017 
În perioada cursurilor școlare 

În perioada vacantei 

școlare 

 

Zi lucrătoare 

tramvaie 9.070,73 km/zi 9.022,99 km/zi 

autobuze 1.517,3 km/zi 1.318,20 km/zi 

Zi sărbătoare 
tramvaie 6.439,10 km/zi 6.439,10 km/zi 

autobuze 782,9 km/zi 782,9 km/zi 

0 - 10 ani
5%

30 - 50 ani
43%

≥ 50 ani
52%

Structura pe vârste
a parcului
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➢ Călători transportați 

Numărul total de călători care au utilizat transportul public urban cu tramvaiele și autobuzele, pe parcursul anului 2018, este de 18.966.107 

 

LUNA 

TRAMVAI AUTOBUZ TOTAL 

BILETE ABONAMENTE GRATUITĂȚI TOTAL BILETE ABONAMENTE TOTAL BILETE ABONAMENTE GRATUITĂȚI TOTAL 

IANUARIE 215.469 745.025 669.109 1.629.603 16.570 68.677 85.247 232.039 813.702 669.109 1.714.850 

FEBRUARIE 190.795 697.968 669.334 1.558.097 15.016 66.443 81.459 205.811 764.411 669.334 1.639.556 

MARTIE 200.604 667.941 669.334 1.537.879 16.146 64.529 80.675 216.750 732.470 669.334 1.618.554 

APRILIE 198.121 697.191 665.584 1.560.896 14.883 65.486 80.369 213.004 762.677 665.584 1.641.265 

MAI 207.078 655.570 665.659 1.528.307 16.149 63.212 79.361 223.227 718.782 665.659 1.607.668 

IUNIE 185.284 510.573 665.659 1.361.516 14.172 49.648 63.820 199.456 560.221 665.659 1.425.336 

IULIE 199.738 508.798 681.109 1.389.645 14.421 44.621 59.042 214.159 553.419 681.109 1.448.687 

AUGUST 183.189 507.755 681.259 1.372.203 12.782 44.900 57.682 195.971 552.655 681.259 1.429.885 

SEPTEMBRIE 185.310 563.997 681.409 1.430.716 15.273 58.433 73.706 200.583 622.430 681.409 1.504.422 

OCTOMBRIE 207.404 848.995 657.484 1.713.883 16.819 91.742 108.561 224.223 940.737 657.484 1.822.444 

NOIEMBRIE 180.986 688.373 657.634 1.526.993 14.986 71.459 86.445 195.972 759.832 657.634 1.613.438 

DECEMBRIE 165.403 608.999 657.859 1.432.261 11.716 56.025 67.741 177.119 665.024 657.859 1.500.002 

TOTAL 2.319.381 7.701.185 8.021.433 18.041.999 178.933 745.175 924.108 2.498.314 8.446.360 8.021.433 18.966.107 

MEDIA PE LUNĂ 193.282 641.765 668.453 1.503.500 14.911 62.098 77.009 208.193 703.863 668.453 1.580.509 

 

 

 

 

 

 

 

Autobuze
5%

Tramvaie
95%

Călători

Autobuze

Tramvaie

Bilete
15%

Abonamente
49%

Gratuități
36%

Structura titluri de călătorie

Bilete

Abonamente

Gratuități
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➢ Situația indicatorilor economico-financiari pentru anul 2018 

Veniturile din încasări, aferente transportului public urban cu tramvaiele și autobuzele, pe parcursul 
anului 2018, sunt de 14.827.112 lei. 

 Structura traseelor CTP 

➢ Tramvaie 

Linie Traseu 

L
u

n
g

im
e

 

T
im

p
 

N
u

m
ă

r 

T
o

ta
l 

Frecvența 

(vehicule/h) 

Interval de 

urmărire (min) 

m
e

d
ie

/
 

se
n

s 

p
a

rc
u

rs

/
se

n
s 

S
e

m
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u

rs
e

 

k
m

/
zi

 

5-8 8-12 
12-

17 

17-

23 

5-

8 

8-

12 

12-

17 

17-

23 

1 
Făt Frumos - Podgoria - Piața 

Romană 
6,350 26 19 102,02 Circulă ca linie de legătură 

1b 
Făt Frumos - Platforma 

Industriala Vest 
3,670 12/14 4 24,36 Circulă la ore fixe 

3 
Făt Frumos - Podgoria - Gara 

Aradul Nou 
10 40 172 1926,22 5,45 4 5,45 4 11 15 11 15 

6 Gai - Podgoria - Piața Romană 7,965 32/33 73 627,96 2 2 2 2 30 30 30 30 

7 
Făt Frumos - Miorița - Bila - 

Podgoria – Făt Frumos 
7,635 26/32 170 1363,22 5,45 4 5,45 4 11 15 11 15 

9 
Făt Frumos - Podgoria – 

Vladimirescu - C. Ch. 
14 44 19 277,80 

 

Circulă la ore fixe.  

10 
P-ța Romană – Podgoria – 

Vladimirescu - C. Ch. 
11,935 32/39 4 47,74 

11 
Făt Frumos - Podgoria - 

Ghioroc 
26,60 81/85 22 1143,22 

12 
Piața Romană-Podgoria-

Ghioroc 
24,535 74/79 3 122,64 

14 Combinatul Chimic-Ghioroc 15,03 32 1 15,03 

15 Făt Frumos - Gara CFR - Sere 6,73 25 59 399,08 2 2 2 1,5 30 30 30 40 

15b 
Făt Frumos - Gara CFR - Sere - 

CET 
9,62 31/32 14 132,72 Circulă la ore fixe 

16 Piața Romană - Sere 5,25 19/20 75 393,60 2,4 2,4 2,4 1,5 25 25 25 40 

16b Piața Romană - Sere - CET 8,145 25/27   Circulă la ore fixe 

18b 
Bila—Voinicilor - P-ța 

Romană - F.F - Podgoria 
12,965 53/57 170 2595,12 5,45 4 5,45 4 11 15 11 15 

➢ Autobuze  

Linie Traseu 

Lungime Timp Număr Total 
Frecvența 

(vehicule/h) 

Interval de 

urmărire 

(min) 

medie/sens parcurs/sens Semicurse km/zi 
5-

8 

8-

12 

12-

17 

17-

23 

5-

8 

8-

12 

12-

17 

17-

23 

19 
PIAȚA UTA-PODGORIA-

SÂNICOLAUL MIC 
13,6 22 32 438,20 Circulă la ore fixe 

20 PIAȚA UTA - BILA 5,00 16 14 72,00 Circulă la ore fixe 

21 
PODGORIA - GARA CFR - 

FALEZA SUD 
5,5 20 23 145,7 Circulă la ore fixe 
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31 PODGORIA - TRENULUI 3,75 14 30 132,5 Circulă la ore fixe 

39b PODGORIA - ARȚARULUI 3,9 11 12 61,80 Circulă la ore fixe 

41 PIAȚA ROMANĂ - BUJAC 8,00 25 27 259,00 Circulă la ore fixe 

48 BILA-ANL-SELGROS-REAL 4,45 12 38 189,1 Circulă la ore fixe 

54 
PODGORIA - IAS 

MUREȘUL 
8,75 19 4 45,00 Circulă la ore fixe 

49 

CARAIMAN-

C.TURZII/OGORULUI-

CARAIMAN 
5 13 15 174,00 Circulă la ore fixe 

 Această rețea cuprinde în prezent, 296 stații: 

✓ 126 stații urbane de tramvai; 

✓ 21 stații preurbane de tramvai; 

✓ 149 stații urbane de autobuz. 

➢ Investiții in infrastructura  

Toate strategiile, pe termen mediu și  lung elaborate de  comunități, au ca principal obiectiv strategic 
dezvoltarea transportului public ca soluție la problemele generate de poluare sau aglomerare. CTP 
Arad este unul din principalii actori implicați, la nivelul Municipiului și Județului Arad, în transportul 
public, motiv pentru care principalul nostru obiectiv este creşterea numărului de călători. 

În acest context, se înscriu și pe viitor eforturile CTP Arad, susținute de administrațiile publice locale, 
menite să asigure dezvoltarea și creşterea calitativă a serviciilor oferite pentru atragerea unor 
segmente noi de populație spre această formă de transport, dezvoltând un sistem de transport public 
eficient, atractiv și accesibil prin continuarea modernizării sistemului de transport public. În prezent, 
motoarele principale sunt: 

 Achiziție mijloace de transport. Aceste proiecte au ca obiectiv creşterea confortului și 
siguranţei călătorilor și asigurarea accesului facil al persoanelor cu mobilitate redusă. 

Programul de investiții din alocații bugetare ale CLM Arad pentru anul 2018 

 Achiziție 5 autobuze noi de tip urban  ISUZU tip B902/S902 CITIBUS. 

 Achiziție 3 autobuze second-hand de tip urban VDL/BERKHOF tip VBH020/5  
AMBASADOR 200 
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➢ Modernizare infrastructura.  

Programul de investiții din alocații bugetare ale CLM Arad pentru anul 2018 

Pentru anul 2018, au fost realizate investiții din alocații bugetare CLM pentru modernizarea 
infrastructurii depoului de tramvaie UTA. Investițiile au scopul creării, în arealul depoului, a 
condițiilor de întreținere şi reparații pentru tramvaie cu podea coborâtă. Investițiile vizează atât 
puncte de lucru dedicate acestui tip de vagon, cât şi dotări necesare realizării unor operațiuni de 
întreținere şi reparații generale. 

▪ Vinciuri electrice pentru ridicarea vagonului de pe boghiuri 
▪ Instalație pentru schimbarea agentului de răcire din sistemul de aer condiționat 
▪ Sistem de control al 

acumulatorilor din vagon 
▪ Dispozitiv de măsurare a forței 

de închidere a ușilor tramvaiului 
▪ Platformă mobilă de ridicare 

pentru reparații făcute sub 
vagon 

▪ Mașină de spălat cu jet de apă 
caldă 

▪ Instalație de încărcare cu nisip 
uscat a nisiparelor  

▪ Polizor portabil 
▪ Polizor motorizat pentru 

șlefuirea șinelor  
▪ Aparat portabil de măsurare a 

profilului șinei și roților 
▪ Platformă pentru lucrul pe 

acoperișul vagonului 
▪ Instalație portal de spălare a vagoanelor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

RAPORT PRIVIND STAREA ECONOMICĂ, SOCIALĂ ŞI DE MEDIU A MUNICIPIULUI ARAD, PE ANUL 2018 205 

 

3.6. S.C. TÂRGURI OBOARE PIEȚE S.A. 

SC TÂRGURI OBOARE PIEȚE SA ARAD s-a înființat în baza Hotărârii nr. 23 din 20 martie 1995 și a 
Hotărârii nr. 114 din 27 noiembrie 1995 ale Consiliului Local Municipal Arad, în conformitate cu 
legislația în vigoare privind reorganizarea regiilor autonome de interes local, cât și funcționarea 
societăților comerciale. 

SC TÂRGURI OBOARE PIEȚE SA are ca obiect principal al activității administrarea piețelor, 
târgurilor și oboarelor din Municipiul Arad, cu întreaga paletă de servicii oferită populației și 
agenților economici în această activitate. Suprafețele pe care își desfășoară activitatea sunt 
concesionate de Consiliul Local al Municipiului Arad prin contractul de concesionare nr. 7 din 
29.08.2001, cu anexele pentru fiecare piață în parte. De asemenea, obiectul de activitate al societății 
cuprinde, prin actul constitutiv și alte activități de perspectivă colaterale obiectului principal.   

Zonele publice pentru exercitarea comerțului cu produse și servicii de piață sunt delimitate, în 
conformitate cu planurile de urbanism general și se desfășoară în locuri special amenajate, dotate 
corespunzător specificului fiecărei activități, având asigurate utilitățile generale: apă, canalizare, 
electricitate, gaze, după caz. 

Utilizatorii piețelor sunt : 

- comercianții cu amănuntul, persoanele fizice sau juridice care prestează activitatea de comerț 
cu amănuntul; 

- producătorii agricoli individuali sau societăți agricole cu personalitate juridică sau de 
industrie alimentară care își comercializează propriile produse agroalimentare și unele 
produse meșteșugărești; 

- agenții economici prestatori de servicii; 
- alți potențiali utilizatori care exercită o activitate comercială cu amănuntul potrivit legii. 

Tipurile de piață organizate în zonele publice de pe raza  Municipiului Arad și administrate de către 
SC TÂRGURI OBOARE PIEȚE SA sunt: 

A. Piețe agroalimentare: 

✓ Piața Catedralei - S. totală: 8.594 mp  

✓ Piața Fortuna - S. totală: 1.184 mp  

✓ Piața Miorița - S. totală: 3.427 mp   

✓ Piața Mihai Viteazul - S. totală: 10.417 mp 

✓ Piața  Grădiște - S. totală: 1.158 mp 

✓ Piața  Alfa - S. totală: 552 mp 

B. Piețe mixte: 

✓ Piața Bazar – Obor - S. totală: 34.732 mp 

✓ Piața Solară - S. totală: 7.200 mp 

✓ Piața Aurel Vlaicu - S. totală: 945 mp  

Piețele agroalimentare din administrarea SC TOP SA Arad sunt amplasate și dimensionate în 
conformitate cu planul urbanistic de zonă sau de detaliu, astfel încât să acopere în cea mai mare 
măsură necesitățile populației municipiului, atât central, cât și la periferia orașului. 

Piața Catedralei – suprafața totală de 8.594 mp, este ocupată de: 

▪ 27 spații comerciale (spații proprii SC TOP SA) 
▪ hala agroalimentară – 595 mp ( 15 buc. vitrine frigorifice, mese fibră de sticlă legume fructe 

33 buc., mese beton 2 buc.) 
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▪ sector bazar (67 buc. mese fibră de sticlă) 
▪ piața ecologică acoperită (173 mese fibră de sticlă legume fructe, 6 buc. mese fibră de sticlă 

cu trepte pt. flori) 
▪ piața ecologică descoperită (28 buc. mese din fibră de sticlă legume fructe)  

Piața Fortuna – suprafața totală de 1.184 mp, este ocupată de: 

▪ 89 mese din fibră de sticlă pentru legume- fructe 
▪ 5 compartimente pentru produse lactate dotate cu 5 vitrine frigorifice 
▪ 2 compartimente pentru carne și mezeluri 
▪ 2 compartimente pentru produse alimentare 
▪ 4 compartimente pentru pâine și produse panificație 
▪ 4  mese din fibră de sticlă cu trepte pentru  flori  

Piața Aurel Vlaicu – suprafața totala de 945 mp, hală construcție metalică compusă din: 

▪ 98 mese beton armat 
▪ 1 compartimente produse lactate 
▪ 1 compartiment  destinat unui fast - food 

Piața Miorița – suprafața totală de 3.427 mp, este ocupată de: 

▪ 31 gherete - proprietate chiriași 
▪ 2 gherete – proprietate SC TOP SA (1 gheretă lactate și 1 gheretă spațiu depozitare) 
▪ 104 mese din beton armat acoperite 
▪ 4 mese în trepte din fibră de sticlă pentru flori. 
▪ Hală Agroalimentară – suprafață utilă 489,21 mp  

Piața Mihai Viteazul – suprafața totală de 10.417 mp, este ocupată de: 

▪ Hala agroalimentară: 13 spații  comerciale din care 2 spații care comercializează pâine și paste 
făinoase;   

▪ Spații perimetrale halei agro: 19 spații, din care:  

- 16 spații comerciale 
- 1 spațiu proprietate privată (SC Minisana SRL) 
- 2 spații administrate de SC TOP SA (biroul adm, biroul DSV) 

▪ Spații comerciale în sectorul zarzavat în număr de 10  spații închiriate, din care 1 spațiu 
proprietate privată (SC Guico SRL)  

▪ Sector Bazar Faza I - 16 spații comerciale din care 1 spațiu proprietate privată (SC Georgeman 
SRL)  

▪ Sector Bazar Faza II - 35 spații comerciale din care 1 WC și 2 spații proprietate privată (SC 
Armido Com SRL și SC Elada SRL) 

▪       Sector zarzavat I: 

- 157 mese acoperite din beton 
- 28 mese acoperite din fibră de sticlă. 

▪ Sector zarzavat II - 136 mese acoperite (56 mese din beton și 80 din fibră de sticlă) 

▪ Sector zarzavat III - 29 mese, din care 19 mese fibră de sticlă producători, și 10 mese speciale 
uz casnic.             

▪ Sector flori - 94 mese  din care: 

- 90 mese speciale cu trepte pentru flori (din care 3 verzi)  
- 2 mese fibră pentru producători  
- 2 mese din  tablă  
- 4 module speciale acoperite 
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▪ Sector hobby:  

- platou parcare 
- Zarzavat II – 51 mese beton (din cele 56 buc. mese existente) 

▪ 4 căsuțe cu produse tradiționale. 

▪ 6 gherete, din care 3 comercializare ziare și 3 comercializare produse alimentare. 

Piața Bazar -  Obor suprafața totală de 34.732 mp, din care: 

▪ Sectorul 1: - platforma betonată 13.962 mp (pe care se afla 13 spații comerciale proprietate 
chiriași, 8 spații comerciale proprietate SC TOP SA, 3 rulote, sediu administrativ, 549 mese din 
beton acoperite, 303 mese descoperite), 104 module de acoperire mese. 

▪ Sectorul 2, 3: - platforma dalată 12.900 mp, cu 451 mese din beton, neacoperite, 5 rulote. 

▪ Sectorul 4: - platformă cherestea 7.850 mp. 

Piața Grădiște - suprafața totală de 1.158 mp, asfaltată, este ocupată de: 

- 5 module x 6 mese acoperite 
- 4 gherete proprietate privata 
- 1 ghereta SC TOP SA (birou, grup sanitar) 

Piața Alfa - suprafața totală de 552 mp, este ocupată de: 

- Clădire administrativă (birou administrație piață, magazie cântare, spațiu depozitare, 
grup sanitar) – propriu SC TOP SA; 

- 1 gheretă  proprietate TOP  
- Sector legume – fructe - 6 module x 6 mese din fibră de sticlă 

Piața Solară - suprafața totală 7.200 mp, este betonată. 

Totalul încasărilor aferente activității de bază la nivelul anului 2018: 

LUNA TOTAL LUNA 

IANUARIE 454.466,82 

FEBRUARIE 439.884,64 

MARTIE 483.023,09 

APRILIE 536.197,27 

MAI 567.710,54 

IUNIE 598.422,19 

IULIE 604.623,51 

AUGUST 596.402,95 

SEPTEMBRIE 638.927,65 

OCTOMBRIE 611.862,05 

NOIEMBRIE 544.570,26 

DECEMBRIE 454.999,97 

TOTAL 2018 6.531.090,94 
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În anul 2018 s-au realizat următoarele investiții: 

Denumire obiectiv 
Valoare 

realizată – surse 
proprii - 2017 

Valoare 
realizată – surse 

locale - 2017 
Închidere sector III si modificare acoperișuri 
Piaṭa Mihai Viteazul 

439.740,00 439.740,00 

Studiu de fezabilitate + proiect tehnic + 
execuție Compartimentări Piaṭa Aurel Vlaicu 

20.300,00 20.300,00 

Lucrări de alimentare cu energie electrica a 
obiectivului nou Hala Agroalimentara Piaṭa 
Miorița 

40.000,00 35.143,09 

Lucrări de reparații platou, rețea de canalizare 
și poarta acces Piaṭa Miorița 

70.000,00 69.981,11 

Studiu de fezabilitate - Dezafectare Hala 
Agroalimentara veche și construire Hala 
Agroalimentara noua Aurel Vlaicu 

147.960,00 - 

TOTAL 718.000,00 565.164,20 
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3.7. SC CET HIDROCARBURI SA 

S.C. Centrala Electrică de Termoficare Hidrocarburi S.A. Arad este o societate pe acțiuni înființată 
în anul 2009 aflată sub autoritatea Consiliului Local Municipal Arad. Este operatorul serviciului 
public de alimentare cu energie termică a Municipiului Arad și administrează patrimoniul Centralei 
Electrice de Termoficare Hidrocarburi. 

Indicatori26: 

➢ Cantitatea de energie termică produsă pentru sistemul de termoficare al S.A. C.E.T. Arad: 

✓ Producția realizată de S.C. Centrala Electrică de Termoficare Hidrocarburi S.A., în anul 
2018, a fost de: 120.899,58 Gcal. 

➢ Cantitatea de energie termică facturată: 187.063,13 Gcal. 

➢ Numărul total de gospodării/apartamente cu acces la serviciul public de alimentare cu 

energie termică la data de 31.12.2018: - 29.200 apartamente și 4.895 branșamente individuale 

(încălzire și apă caldă). 

➢ Tarif transport și distribuție energie termică pentru anul 2018: 

✓ Tarif transport – 55.74 lei/Gcal (cu TVA) 

✓ Tarif distribuție –  104,85  lei/Gcal (cu TVA) 

➢ Preț/tarif energie termică distribuită (persoane fizice și juridice)  

 Perioada 01.01.2018 – 31.12.2018 

✓ Persoane fizice – 360.49 lei/Gcal – preț facturare persoane fizice: 273.85 lei/Gcal – 86.64 

lei/Gcal subvenție 

✓ Persoane juridice – 360.49lei/Gcal 

➢ Cost apă rece distribuită (persoane fizice și juridice) 

 Perioada 01.01.2018 – 31.12.2018 

✓ Persoane fizice – preț facturare 3.92 lei/m3 apa rece,  canal 3.50 lei/m3 

✓ Persoane juridice – preț facturare 3.92 lei/m3 apa rece,  canal 3.50 lei/m3 

➢ Rețeaua de transport 2018: - se afla în patrimoniul public al Municipiul Arad, ca urmare a 
transferului realizat în anul 2016 în baza HCLM 346/14.10.2016 și HCLM 423/24.11.2016 - are 
o lungime de 65,5 km. 

➢ Rețeaua de distribuție: - se află în patrimoniul public al Municipiului Arad, și are o lungime de 
94,4 km. 

➢ Numărul de puncte termice: 

✓ 42 puncte termice; 

✓ 90 module termice. 

✓ Prețul de cost în anul 2018 a fost de: 

✓ Preț achiziție E.T. (perioada 01.01.2018 – 31.12.2018): 167.98 lei/Gcal (fără TVA). 

✓ Preț mediu achiziție E.E. 431.49 lei/MWh (fără TVA). 

✓ Încasările totale în cursul anului 2018: 

                                                             
26 Sursa de date: SC Centrala Electrică de Termoficare Hidrocarburi SA Arad 
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✓ 62.410.397 lei aferente E.T. plus servicii (inclusiv TVA). 

✓ 12.300.000 lei subvenție preț (inclusiv TVA). 

✓ 22.719.092,93 lei acoperire pierderi. 

✓ Investiții efectuate în cursul anului 2018: 

✓ Transmisie date module ALFA și Miron Costin: – 16.683,59 lei. Lucrare recepționată. 

✓ Instalații hidrofor în punctele termice PT 3V, PT UTA, PT2/II, PT2 – investiție în curs. 

✓ Dotări: 135.955,04 lei. 

3.8. SC CET ARAD SA 

S.C. CENTRALA ELECTRICĂ DE TERMOFICARE ARAD S.A.,  a fost înființată în baza H.G. nr. 
105/2002 privind transmiterea Centralei Electrice de Termoficare Arad din domeniul privat al 
statului şi din patrimoniul Societății Comerciale "Termoelectrica" S.A. în domeniul public al 
Municipiului Arad şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Arad. 

Indicatori27: - situația SC CET Arad SA pe parcursul anului 2018 

➢ Producție de energie electrică: 69.594 MWh 

➢ Producție de energie termică: 211.338 MWh  

➢ Preț de vânzare energie electrică: 279.27 lei/MWh     

➢ Preț de vânzare energie termică: 144.44 lei/MWh 

➢ Venituri din energie electrică: 11.858.180 lei 

➢ Venituri din energie termică: 30.525.717 lei 

➢ Investiții efectuate în anul 2018: 6.667,79 lei 

  

 

 

  

                                                             
27 Sursa de date: SC Centrala Electrică de Termoficare Arad SA 
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3.9. SC RECONS SA 

 Prezentarea generală a S.C. RECONS S.A. Arad 

SC RECONS SA Arad s-a constituit în temeiul Legii 31/1990 art. 8 și art. 9, a OG nr. 69/1994, a 
Hotărârii nr. 23/1995 a Consiliului Local, prin reorganizarea Regiei Autonome de locuințe și localuri 
Arad care a funcționat sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Arad. 

SC RECONS SA Arad este organizată și funcționează sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului 
Arad, care are o influență determinantă în relațiile cu societatea. 

În ceea ce privește activitatea de mediu, societatea efectuează colectarea selectivă a deșeurilor 
obținute din activitatea desfășurată, iar în acest sens a fost încheiat un Contract de colectare, 
transport și depozitare deșeuri solide și nepericuloase cu S.C. A.S.A. SERVICII ECOLOGICE SRL. 

Pe parcursul anului 2018, activitatea administratorilor și a conducerii executive a fost concentrată 
pe realizarea obiectului de activitate al societății, activitatea de construcții, activitatea de producție 
a tâmplăriei din PVC și activitatea de închiriere spații comerciale precum și pe activitatea 
concesionată a serviciului comunitar de utilitate publică pentru administrarea, amenajarea, 
întreținerea și exploatarea zonelor de agrement Ștrandul Neptun și Patinoarul Municipal Arad, 
precum și a zonelor de parcare cu plată din Municipiul Arad, a parcărilor de reședință și ridicări 
vehicule, activități preluate de la Municipiul Arad în cursul  anului 2014. 

➢ Prezentarea activității Serviciului Zone de Agrement  

Ștrandul Neptun reprezintă pentru locuitorii Municipiului Arad principala zonă de agrement în 
sezonul estival. 

S.C. RECONS S.A. Arad a asigurat, în anul 2018, conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 
Arad nr. 146 din 30 mai 2014, funcționarea, în bune condiții, a Ștrandului Neptun pe toată perioada 
sezonului estival, adică de la 01 mai 2018 până la 31 august 2018, precum și pe parcursul întregului 
an. 

În continuare este redată situația numărului de bilete, abonamente, închirieri realizate precum și 
veniturile încasate.  

Pentru anul 2018 situația veniturilor este următoarea: (valori fără TVA) 

- lei -  

DENUMIRE 
Număr de bilete 

01.01. - 31.12.2018 
REALIZĂRI 

2018 

Bilete preț întreg zona I 36.799 618.588 

Bilete preț  redus  zona I 25.984 218.269 
Bilet  familiar 1 4.828 142.003 
Bilet familiar 2 2.125 66.071 
Bilet familiar 3 720 24.202 

Total bilete Zona I 70.456 1.069.133 
Abonamente preț întreg 5 3.229 
Abonamente preț redus 76 22.160 

Abonamente săptămânale întreg 0 0 
Abonamente lunar întreg 0 0 

Total abonamente 81 25.389 
Închiriere căsuțe și terenuri 234 470.332 

Total căsuțe și terenuri 234 470.332 
Închiriere cabină simplă 33 6.933 
Închiriere cabină dublă 89 30.664 

Total cabine 122 37.597 
Închiriere spații comerciale, terase, terasă verde 9 18.680 
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DENUMIRE 
Număr de bilete 

01.01. - 31.12.2018 
REALIZĂRI 

2018 

Total închiriere spații comerciale, terase, terasă 
verde 

9 18.680 

Alte venituri  476.928 

Pe parcursul anului 2018, S.C. RECONS S.A. Arad a efectuat investiții la Ștrandul Neptun.  

Au fost achiziționate bunuri din surse proprii în valoare de: 75.546,25 lei 

- Tractor HVA TC142T – 11.966,39 lei 
- Tractor tuns gazon MT 6127.1ZL – 21.437,82 lei 
- Pompă Grundfos SP 30-6, plus panou automatizare – 11.638,00 lei 
- Ceas electronic model 3 GAMA – 3.482,68 lei 
- Motor pompă IE15CV MAGNUS – 2 buc. – 9.546,36 lei 
- Pompă WILO REXA PRO V08DA-243 plus panou automatizare și protecție HYD plus 

traductor N – 17.475,00 lei 

Au fost achiziționate din surse de la bugetul local servicii de întocmire DALI destinate dezvoltării și 
îmbunătățirii serviciilor oferite clienților: 

- DALI – Reabilitare și modernizare instalații și echipamente de filtrare, tratare,  încălzire 
și recirculare a apei din bazinele de înot ștrand adulți și ștrand copii - Ștrandul Neptun 
Arad; 

- DALI – Modernizare zone de acces în zona de agrement din Ștrandul Neptun Arad; 
- DALI – Reparație capitală compresoare, reabilitarea și modernizarea instalațiilor, 

dotărilor și spațiilor aferente Patinoarului Municipal Arad. 

➢ Prezentarea activității Patinoarul Municipal Arad  

Patinoarul Municipal Arad reprezintă pentru locuitorii Municipiului Arad o zonă de distracție pentru 
perioada de iarnă. 

S.C. RECONS S.A. Arad a asigurat, în anul 2018, conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 
Arad nr. 146 din 30 mai 2014, funcționarea, în bune condiții, a Patinoarului Municipal Arad, pe 
perioada de iarnă. În restul anului, terenul de la Patinoarul Municipal este închiriat pentru fotbal.  

În continuare este redată situația numărului de bilete, abonamente, închirieri realizate precum și 
veniturile încasate. Veniturile nu conțin TVA.  

Pentru anul 2018 situația veniturilor este următoarea: 

                                                                                                                                                                 - lei -  

DENUMIRE 
Număr de bilete 

01.01. - 31.12.2018 
REALIZĂRI 

2018 

Intrare 1 oră 9.023 121.358 

Intrare 1 oră și 30 min. 6.810 103.039 

Închiriere patine 1 oră 7.417 56.075 

Închiriere patine 1 oră și 30 min. 4.679 39.305 

Tarif ascuțit patine 54 635 

Închiriere teren 9 1.544 

Pe parcursul anului 2018, S.C. RECONS S.A. Arad a efectuat investiții la Patinoarul Municipal Arad.  

Au fost achiziționate bunuri din surse proprii în sumă de: 7.467 lei 

- Sistem de supraveghere TVCI la patinoar – 6.181 lei 
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- Extindere sistem supraveghere TVCI – alarmare patinoar - 1.286 lei 

➢ Prezentarea activității Serviciului Parcări și ridicări vehicule 

Serviciul Parcări și ridicări vehicule gestionează parcările cu plată și parcările de reședință din 
Municipiul Arad. 

 Parcări cu plată 

La 31 decembrie 2018 societatea avea în administrare un număr de 5.639 locuri de parcare cu 
plată.  

În anul 2018, utilizatorii locurilor de parcare cu plată au efectuat plata taxei de parcare prin 
parcometre, prin 529.816 SMS-uri, 2.215 abonamente de parcare, 1.355 încărcări carduri preplătite 
şi s-au întocmit un număr de 785 carduri de handicap pentru parcare gratuită. Totodată, la începutul 
anului 2018, Serviciul Parcări și ridicări vehicule gestiona 12 contracte de rezervare, iar la finele 
anului 2018 erau 21 contracte de rezervare în derulare. 

Cele 5.639 de locuri de parcare cu plată sunt deservite de un număr de 142 parcometre. 

În cursul anului 2018 s-au întocmit un număr de 26.099 note de constatare, 2.219 procese verbale, 
4.072 au fost anulate, iar diferența de note de constatare a fost trimisă la Primăria Arad spre 
identificare și întocmire procese verbale. 

 Parcări de reședință 

La începutul anului 2018, Serviciul Parcări și ridicări vehicule gestiona un număr de 5.152 locuri de 
parcare rezidențiale din care 4.522 cu contracte de închiriere, 194 cu contracte de închiriere cu titlu 
gratuit, 127 locuri pentru vizitatori, iar 390  locuri de parcare neînchiriate, cu un grad de ocupare de 
92%. 

În cursul anului 2017 au fost primite de la Primăria Municipiului Arad un număr de 44 locuri de 
parcare, fiind organizate un număr de 2  licitații. 

La sfârșitul anului 2017 Serviciul Parcări si Ridicări Vehicule gestiona un număr de 5.152 locuri de 
parcare de reședință din care 4.522 cu contracte de închiriere, 194 cu contracte de închiriere cu titlu 
gratuit, 126 locuri pentru vizitatori, iar 310 locuri de parcare neînchiriate, cu un grad de ocupare de 
94%. 

Situația realizărilor în  anul 2018 aferente Serviciului Parcări și ridicări vehicule      

                                                                                                                                                       - lei fără TVA -  

Nr. Crt. Denumire indicatorilor 
REALIZAT 

2018 

1 Încasări  parcometre 914.970 

2 Chirie parcare de reședință 677.721 

3 Abonamente  parcare 158.614 

4 Alimentare card parcare 55.338 

5 Rezervări parcare 68.149 

6 Încasări SMS 1.280.454 

7 Ridicări vehicule, transport plus depozitare auto 117.487 

8 Demontare, remontare dispozitive, transport auto, penalități 34.871 

9 Alte venituri din exploatare (garanție card parcare, penalități, etc.) 3.645 

 TOTAL VENITURI 3.311.249 
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➢ Investiții realizate  

În cadrul serviciului Parcări şi ridicări vehicule au fost realizate, în anul 2018, din surse proprii, 
următoarele investiții: 

- Sistem parcare individuală domoparke – 3 buc. -  7.689 lei 
- A fost achiziționat din surse de la bugetul local ,, Upgrade sistem inteligent de gestionare a 

parcărilor” în vederea  îmbunătățirii sistemului de gestionare a parcărilor. 
 
 

3.10. SC GOSPODĂRIREA COMUNALĂ ARAD SA 

SC. GOSPODĂRIREA COMUNALĂ ARAD SA. cu sediul în Arad, B-dul Iuliu Maniu, nr. FN, jud. Arad, 
înscrisă la ORC sub nr. J02/174/1998 având CUI 1680258 a fost înființată în anul 1998 prin 
reorganizarea Regiei Autonome de Gospodărire Comunală de sub autoritatea Consiliului Local 
Municipal Arad, în baza Hotărârii nr.344/22.12.1997 a CLM Arad. 

Societatea este organizată și funcționează sub autoritatea CLM Arad și are ca obiect principal de 
activitate: Activități de întreținere peisagistică – cod CAEN 8130. Principalele activități ale societății 
constau în prestări de servicii și sunt împărțite în mai multe departamente, după cum urmează: Spații 
Verzi, Cimitir Eternitatea, Cimitir Pomenirea, Adăpost Câini fără stăpân, Autorizații Cimitire. 

Din punct de vedere operațional financiar, se poate observa o îmbunătățire a situației financiare a 
societății. Astfel, la data de 31.12.2018 societatea a realizat un profit brut în suma de 1.007.320 lei și 
un profit net în sumă de 724.204 lei. Elemente majore ce au influențat profitul operațional în 
perioada 2018  au fost următoarele: 

- Solicitările în număr mare de comenzi pentru capturarea câinilor fără stăpân din județ  

- Optimizarea consumului de carburant 

- Solicitări pentru prestarea serviciilor a spațiilor verzi 

- Solicitări pentru vânzarea plantelor ornamentale din producție proprie vegetală 

- Reducerea cheltuielilor la utilități 

- Crearea unor noi posturi de muncă în cadrul societății 

- S-au creat două posturi de ingineri peisagiști, pentru eficientizarea și optimizarea activității 

societății.   

- Menționăm faptul că aceste suplimentări de posturi se datorează creșterii volumului de 

activitate prin încredințarea directă a serviciilor de întreținere spații verzi din municipiul 

Arad, în suprafață de cca 120 ha și a serviciului de gestionare a animalelor fără stăpân aflate 

pe domeniul public din municipiul Arad. 

- S-a internalizat biroul de achiziții publice prin decizia C.A. nr 34/07.06.2018 

Raportat la aceste variabile, principalele obiective sunt următoarele: 

- Menținerea si creşterea capacității de producție 

- Reducerea cheltuielilor 

- Îndeplinirea obiectivelor majore investiționale 

- Îmbunătățirea indicatorilor privind performanțele financiare ale societății 

În cursul anului 2018, au fost realizate investiții pentru activitatea SC. Gospodărirea Comunală Arad 
SA., cea mai mare investiție fiind alocată la departamentul Câini Comunitari, prin modernizarea 
clădirii din Calea Bodrogului nr. 5/A, a blocului operator, a instalațiilor electrice de încălzire și 
sanitare, a interioarelor, finisaje, înlocuire geamuri și uși cu tâmplărie termopan, reabilitarea 
acoperișului, achiziția aparaturi medicale și a uneltelor de lucru noi, reparații padocuri, urmată de 
departamentul Cimitir Pomenirea unde s-au efectuat lucrări de reparații fațadă acoperiș și 
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interiorioare morgă, achiziția unui nr. de 80 europubele noi  de 1,1 m³ în incinta cimitirelor  pentru 
depozitarea deșeurilor menajere. 

De asemenea s-au achiziționat utilaje noi și second hand, piese și reparații pentru utilaje specifice 
activității societății. S-au achiziționat utilaje noi în vederea retehnologizării departamentului edilitar 
de activitate al societății, care  asigură prestarea serviciilor de întreținere a spațiilor verzi, cu unelte 
și utilaje moderne pentru optimizarea și eficientizarea desfășurării în bune condiții a activității 
curente a societății. 

Prin ajutorul de MINIMIS solicitat, s-a trecut în proprietatea societății terenului în suprafață de 2.910 
mp situat în Arad, Calea Bodrogului, nr. 5A, teren pe care își desfășoară activitatea Adăpostul De Câini 
fără Stăpân. 

Obiective majore pentru 2019 

1. continuarea procesului investițional în funcție de resursele financiare ale societății, de 

modificările pe plan economic și în funcție de oportunitățile oferite de piață. Ponderea 

cea mai mare va fi deținută de activitățile de producție pentru consolidarea poziției de 

piață prin: retehnologizare, mărirea capacității pentru reducerea costurilor și implicit 

maximizarea profitului.  

2. continuarea creșterii calitative a prestațiilor și îmbunătățirea relațiilor cu clienții. 
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COMISIA DE ELABORARE A RAPORTULUI 

Coordonatori Proiect: 

❖ Bognar Levente, Viceprimar – Președinte 

❖ Macra Claudia, Administrator Public – Coordonator 

Responsabili elaborare și redactare: 

❖ Portaru Elena, Director Executiv, Direcția Tehnică 

❖ Muntean Sorin-Petru, Serviciul Monitorizare Strategii 

❖ Cătană Lucian-Iovian, Serviciul Monitorizare Strategii 

  



  

RAPORT PRIVIND STAREA ECONOMICĂ, SOCIALĂ ŞI DE MEDIU A MUNICIPIULUI ARAD, PE ANUL 2018 218 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primăria Municipiului Arad 
   
Tel. 0040-257-281850 
Fax. 0040-257-284744 

B-dul Revoluției, nr. 75, Arad, 
cod 310130 

www.primariaarad.ro 
pma@primariaarad.ro 

 


