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~Cuvânt înainte~ 
adresat de Primarul Orasului Curtici 

           

Dragi cet eni, 

             Anul 2016, a impus elaborarea noii Strategii de Dezvoltare a oraşului Curtici 
pentru urm toarea perioad  programatic  2016-2020. Programarea dezvolt rii locale a 
fost deosebit de complex  şi a presupus consult ri cu to i actorii din unitatea teritorial-
administrativ  a oraşului. 

                  Planificarea strategic  a fost un proces realizat în mai multe etape prin 
care oraşul Curtici şi-a creat imaginea viitorului pornind de la condi iile prezente de 
poten ial al resurselor şi oportunit ilor, trasând c i de realizare a acelui viitor prin 
elaborarea Strategiei de Dezvoltare Local . 

                 Politica actual  a Uniunii Europene este concentrat  pe dezvoltarea 
durabil  a societ ii din toate punctele de vedere asigurând statelor membre diverse 
instrumente financiare pentru rezolvarea problemelor economice şi sociale. Pentru a 
atrage aceste fonduri în vederea finan rii proiectelor de dezvoltare local , este absolut 
necesar  elaborarea strategiei de dezvoltare a fiec rei comunit i din România. 

               Identificarea problemelor şi a nevoilor la nivelul comunit ii, stabilirea 
planului de ac iune local  pentru dezvoltare durabil , stabilirea domeniilor prioritare 
care au nevoie de finan are şi preg tirea portofoliului local de proiecte au în vedere 
direc iile perioadei 2016-2020 de programare financiar  a fondurilor Uniunii Europene. 

              Cred c  fiecare genera ie îşi are propriile provoc ri, iar de-a lungul istoriei 
acestea s-au confruntat cu responsabilit i diferite. Responsabilitatea genera iei actuale 
este de a crea o societate durabil . Trebuie s  asigur m genera iilor care ne vor urma 
posibilitatea de a se bucura de minimum de cerin e pentru o via  s n toas . 

              Strategia de Dezvoltare a oraşului Curtici  2016 – 2020 ofer  o imagine cât 
mai clar  a obiectivelor pe care administra ia local  şi le-a fixat în urm torii 4 ani. Acest 
document reprezint  rezumatul muncii depuse de echipa de consultan i şi de Comitetul 
de Dezvoltare constituit în vederea elabor rii strategiei. 
                    Implementând împreun  Strategia de dezvoltare a oraşului Curtici vom da 
cet enilor posibilitatea de a-şi aduce contribu ia la creşterea gradului de bun stare, de 
a lua atitudine şi de a avea un cuvânt de spus - ac ionând împreun  cu toate 
sectoarele comunit ii pentru a crea un viitor cât mai durabil. Vom reveni asupra 
acestei strategii în mod regulat pentru a-i aduce îmbun t iri astfel încât ajustarea s  
corespund  schimb rii continue.  

Cu respect, 
Bogdan Ioan Ban 
Primarul Oraşului Curtici 
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PREZENTAREA STRATEGIEI „EUROPA 2020” 

Europa trece printr-o perioad  de transformare. Criza a anulat ani de progrese 
economice i sociale i a pus în evidenț  deficiențele structurale ale economiei 
Europei. 
 
Obiectivul strategiei „EUROPA 2020” este transformarea UE într-o economie 
inteligent , ecologic  şi favorabil  incluziunii, pentru a oferi un nivel ridicat al ocup rii 
for ei de munc , al productivita ii şi pentru a asigura coeziunea economic , social  şi 
teritorial . 
 
Europa 2020 propune trei priorit ți care se susțin reciproc: 
 

 Creştere inteligent : (dezvoltarea unei economii bazate pe cunoa tere i 
inovare) 

 Creştere durabil : (promovarea unei economii mai eficiente din punctul de 
vedere a utiliz rii resurselor, mai ecologice i mai competitive) 

 Creştere favorabil  incluziunii sociale: (promovarea unei economii cu o rat  
ridicat  a ocup riiforței de munc , care s  asigure coeziunea social  i 
teritorial ) 

 
Pentru reu ita noastr  general , obiectivele trebuie sa fie interconectate pentru a 
garanta c  fiecare stat membru adapteaz  strategia Europa 2020 la situația sa 
specific , astfel Comisia propune ca aceste obiective ale UE s  fie transpuse în 
obiective i traiectorii naționale. 
 
O parte din ţintele acestei strategii sunt: 

 rata de ocupare a popula iei cu vârsta cuprins  între 20 şi 64 de ani de 75%; 
 nivelul investi iilor în cercetare şi dezvoltare de 3% din PIB-ul Uniunii Europene; 
 obiectivul 20/20/20 în materie de energie şi schimbari climatice: 
 emisiile de gaze cu efect de ser  cu 20% sub nivelul înregistrat in 1900; 
 20% din energia produs  s  provina din surse regenerabile; 
 creşterea cu 20% a eficien ei energetice; 
 rata de p r sire timpurie a şcolii sub 10%; 
 ponderea tinerilor cu vârst  între 30-34 ani, absolven i ai unei forme de 

înv mânt; 
 ter iar, de cel pu in 40%; 
 sc derea num rului de persoane expuse s r ciei cu 20 de milioane. 
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Obiectivele tematice ale Strategiei  Europa 2020 sunt: 
 
1. Înt rirea cercet rii, dezvolt rii tehnologice şi a inov rii; 

2. Îmbun t irea accesului, utiliz rii şi calita ii tehnologiilor informa iilor şi comunica iilor; 

3. Creşterea competitivit ii întreprinderilor mici şi mijlocii; 

4. Sprijinirea tranzi iei spre o economie cu emisii sc zute de carbon în toate sectoarele; 

5. Promovarea adapt rii la schimbarile climatice, prevenirea şi gestionarea riscurilor; 

6. Protejarea mediului şi promovarea utilizarii eficiente a resurselor; 

7. Promovarea transportului durabil şi eliminarea blocajelor în re elele cheie; 

8. Promovarea ocup rii şi sprijinirea mobilita ii for ei de munc ; 

9. Investi ii în competen e, educa ie şi înv are continu ; 

10. Promovarea incluziunii sociale şi combaterea s r ciei; 

11. Îmbun t irea capacit ii institu ionale şi a eficien ei în administra ia public . 

Conectarea Europei – are scopul de a accelera investi iile pe termen lung în drumuri, 
c i ferate, re ele energetice, conducte şi re ele de mare vitez  în banda larg : 
 

A. Ameliorarea leg turilor de transport – investi ii în proiecte de infrastructur  
menite s  faciliteze transportul de m rfuri şi c l tori, în special între vestul şi 
estul Europei. Investi iile se vor axa pe moduri de transport ecologice şi durabile 

B. Conectarea re elelor energetice – realizarea de conexiuni între rile UE, care s  
faciliteze furnizarea energiei - atât a celei tradi ionale, cât şi a energiei provenind 
din surse regenerabile. 

C. Sprijinirea re elelor digitale de mare vitez  – crearea de re ele în band  larg  şi 
furnizarea de servicii digitale paneuropene. Se vor acorda subven ii pentru 
crearea infrastructurii necesare în vederea introducerii serviciilor de identificare 
digital , precum şi a serviciilor electronice în domeniul achizi iilor publice, 
s n t ii, justi iei şi opera iunilor vamale. Banii vor fi utiliza i pentru a asigura 
conectarea şi interoperabilitatea serviciilor na ionale. 
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CORELAREA CADRULUI STRATEGIC DE 

DEZVOLTARE A ROMÂNIEI 2014-2020 CU CADRUL 

STRATEGIC “EUROPA 2020” 
 

Din punct de vedere strategic al dezvolt rii, Romania trebuie s  îşi coreleze strategia 
cu cea European . Astfel, prin Strategia de Dezvoltare Durabil  a României se 
stabilesc obiective concrete. 
 
Strategia României vizeaz  realizarea urm toarelor obiective strategice pe termen 
scurt, mediu şi lung : 
                 Prezent  2020: Atingerea nivelului mediu actual al tarilor Uniunii Europene 
la principalii indicatori ai dezvoltarii durabile. 
                  2020  2030: Apropierea semnificativa a României de nivelul mediu din 
acel an al tarilor membre ale UE din punctul de vedere al indicatorilor dezvoltarii 
durabile. 
 
Romania îşi asum  anumite inte în corelare cu Strategia Europa 2020, iar 
acestea sunt: 
 

 rata de ocupare a popula iei cu vârsta cuprinsa între 20 şi 64 de ani de 70%; 
 nivelul investi iilor în cercetare şi dezvoltare de 2% din PIB-ul României; 
 obiectivul 20/20/20 in materie de energie şi schimbari climatice: 
 emisiile de gaze cu efect de sera cu 20% sub nivelul înregistrat în 1900; 
 24% din energia produsa sa provina din surse regenerabile; 
 o creşterea cu 19% a eficien ei energetice; 
 rata de parasire timpurie a şcolii sub 11,3%; 
 ponderea tinerilor cu vârsta între 30-34 ani, absolven i ai unei forme de 

înva amânt ter iar, de cel pu in 26,7%; 
 scaderea numarului de persoane expuse saraciei cu 580.000. 

 
La nivelul Statelor Membre, Strategia Europa 2020 este implementata prin intermediul 
Programelor Na ionale de Reforma (PNR). 
 
     Strategia Na ionala pentru Dezvoltare Regionala 2014-2020 cuprinde: 
 

 modernizarea şi dezvoltarea re elei de transport de interes european şi 
na ional; 

 creşterea condi iilor de siguran a şi a calita ii serviciilor; 
 liberalizarea pie ei interne de transport; 
 stimularea dezvoltarii economiei şi a competitivita ii; 
 întarirea coeziunii sociale şi teritoriale la nivel regional şi na ional; 
 compatibilitatea cu mediul inconjurator. 
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Prin amplitudinea provocarilor şi problemelor care vor trebui rezolvate, si prin 
complexitatea proceselor şi fenomenelor, dezvoltarea durabila a României priveste in 
egala masura toti cetatenii tarii. In consecin a, aceasta necesita antrenarea, implicarea 
şi participarea activa a fiecarui cetatean, în cele mai adecvate modalita i, potrivit cu 
interesele şi capacitatea lor de a contribui la sustenabilitatea progresului economic şi 
social al arii. 
 
Participarea la elaborarea şi implementarea acestei strategii reprezinta singura 
alternativa de a pune bazele unei platforme comune de ac iune la scara na ionala şi 
locala, care sa dea consisten a eforturilor comune, sa modeleze viitorul României şi sa 
influen eze în bine via a oamenilor pentru mai multe decenii în viitor, în condi iile 
şanselor, oportunita ilor şi rigorilor generate de globalizare, integrare în Uniunea 
Europeana şi extindere a societa ii bazate pe tehnologia informa iei şi a comunica iilor. 
   
Programarea fondurilor europene nerambursabile în perioada 2014-2020 
 
Proiectul legislativ UE pentru perioada 2014-2020 face referire la urmatoarele aspecte 
care stau la baza procesului de programarea a fondurilor europene nerambursabile 
alocate în viitorul exerci iu financiar: 
 

 concentrarea tematica asupra priorita ilor Strategiei Europa 2020 pentru o 
“creştere inteligenta, durabila şi incluziva”, transpuse în CSC la nivel european; 

 un cadru unic de programare la nivelul fiecarui stat membru – numit 
Contract/Acord de Parteneriat (C/AP) 2014-2020, care va acoperi instrumentele 
structurale şi fondurile destinate dezvoltarii urbane şi pescuitului, respectiv: 
Fondul European pentru Dezvoltare Regionala (FEDR), Fondul Social European 
(FSE), Fondul de Coeziune (FC), POR (Programul Operațional Regional), FEPM 
(Fondul European pentru Pescuit şi Afaceri Maritime) si Programul de 
Cooperare Transfrontalier  Ungaria-România; 

 
  Capacitatea de absorbtie a fondurilor nerambursabile 
 
Un subiect foarte dezbatut în legatura cu fondurile europene se refera la capacitatea de 
absorbtie. S-au facut numeroase analize în aceasta directie, încercându-se sa se 
masoare capacitatea de absorbtie si sa se compare cu gradul de absorbtie al altor 
state member ale UE. 
 
Aceste studii  arata ca exista trei factori care influeteaza în mod decisiv capacitatea de 
absorbtie: 

 situatia macroeconomica, 
 situatia cofinantarii, 
 capacitatea administrativa. 
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Pentru accesarea cu success a fondurilor europene sunt necesare parcurgerea 
anumitor etape: 
 

1. elaborarea strategiei de dezvoltare a zonei si identificarea prioritatilor; 
2. dezvoltarea proiectului; 
3. intocmirea Cererii de finan are si depunerea ei la autoritatea contractanta; 
4. evaluarea şi selec ia proiectului; 
5. semnarea Contractului de finan are; 
6. gasirea sursei de finantare; 
7. implementarea proiectului; 
8. evaluare şi auditarea proiectului. 

 
Proiectele de infrastructura implica o documenta ie laborioasa, astfel incat sunt 
necesari de parcurs mai multi pasi. Totodata, pentru o reusita a proiectului de investitie 
este de preferat sa se apeleze la o firma specializata in domeniu, selectata în urma 
unui proces de achizi ie publica.  
 

CORELAREA CU PLANUL DE DEZVOLTARE REGIONAL  
VEST 2014-2020 

 
Oraşul Curtici este situat in Judetul Arad, regiunea de Vest, împreuna cu 
reprezentan i ai organiza iilor relevante în domeniul dezvoltarii regionale, elaboreaza 
Planul de Dezvoltare Regionala (PDR) ca baza pentru fundamentarea strategiei 
na ionale de dezvoltare regionala şi a documentelor de programare necesare pentru 
perioada de programare 2014- 2020. 
  
Planul de Dezvoltare Regionala (PDR) 2014-2020 al regiunii Vest este un instrument 
care va sus ine includerea în strategiile na ionale a obiectivelor de investi ii ce vor 
contribui la dezvoltarea socio-economica a regiunii, sa fundamenteze domeniile de 
interven ie şi necesarul de finan are din fonduri europene în perioada urmatoare de 
programare şi sa cuprinda un portofoliu de proiecte strategice cu impact regional şi 
local. 
 
PDR reprezinta instrumentul prin care regiunea, plecând de la analiza socioeconomic 
regionala şi având drept cadru obiectivele tematice, priorita ile de investi ii şi ac iunile 
cheie prevazute de proiectele de regulamente privind fondurile europene, îşi 
promoveaza priorita ile şi interesele în domeniul economic, social, etc, reprezentând în 
acelaşi timp contribu ia regiunii la elaborarea Strategiei Na ionale de Dezvoltare 2014-
2020. 
 
La nivelul regiunii este sesizata o lipsa a viziunii asupra dezvoltarii regionale, o 
capacitate redusa de accesare a fondurilor, la acest capitol exista disparita i 
interjude ene, unele dintre jude e duc lipsa şi de personal specializat în implementarea 
proiectelor. 
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Se constata o colaborare insuficient dezvoltata între administra ia publica şi societatea 
civila, datorita existen ei unor parteneriate care nu sunt suficient de mature, dezvoltate 
şi care nu sus in şi dezvolta interesele comunita ii. În acest sens, buna guvernare 
reprezinta o oportunitate pentru realizarea parteneriatelor între APL şi societatea civila 
determinând creşterea responsabilita ilor partenerilor. 
 
În ceea ce priveşte serviciile de e-guvernare, la nivelul Regiunii Vest nu exista 
elemente specifice, întrucât astfel de servicii nu sunt foarte raspândite sau 
implementate. Astfel, un numar redus al institu iilor sunt înscrise pe site-ul e-
guvernare.ro, dintre care cele mai pu ine sunt reprezentate de prefecturi şi unita i 
publice. 
 
Aproape de pie ele europene, cu o relativ bun  accesibilitate pe aer, Regiunea Vest 
are o pozi ie geografic  strategic , fiind poarta de intrare în România dinspre Uniunea 
European  şi Ucraina. Deşi Regiunea este strab tut  de 7 drumuri europene, are 
pozi ie periferic  fa  de coridoarele de transport europene.  
Deşi în mediul urban sunt asigurate serviciile de baz , exista şi câteva zone urbane 
puternic afectate de s racie şi degradare fizic . Marile oraşe se confrunt  cu un trafic 
intens, în condi iile în care exist  mari deficien e în transportul public, num r insuficient 
de parc ri şi centuri de ocolire. Multe localit i din mediul urban şi rural au re ele de ap  
slabe calitativ, cu o capacitate insuficient  de canalizare şi cu o incorect  tratare, 
depozitare şi reciclare a deşeurilor menajere şi industriale. 
 
Toate municipiile au universit i, multe din ele cu tradi ie în educa ia ştin ific /tehnic . 
Sistemul de educa ie este rigid şi inflexibil (nu ofer  instrumente de înv are pe 
parcursul întregii vie i), iar calitatea actului educa ional este în sc dere. Accesul la 
educa ie în mediul rural este limitat. Deşi are o rat  sc zut  a şomajului (6,5% în 
2004), dar în creştere pentru grupa de vârst  15-24 ani, o rat  mare de acces a 
femeilor pe pia a muncii, Regiunea are o rat  de ocupare a for ei de munc  (56,1% în 
2004) departe de intele Strategiei de la Lisabona.  
 
Exist  un important deficit de calific ri ale for ei de munc , cu doar 9,6% din popula ia 
de 25-64 de ani având educa ie superioar . Situa ia este înr ut it  de tendin a de 
abandon şcolar şi un nivel sc zut al înv mântului continuu. 
 
Regiunea se confrunt  cu o evolu ie demografic  negativ , cu speran a de via  de 
70,56 ani, sub media na ional  (71,32 ani), cu nivel ridicat al migra iei externe, în 
special a for ei de munc  înalt calificate. Nivelul de trai cuantificat prin PIB/locuitor în 
termeni de paritatea puterii de cump rare este de 27% din media UE-25. 
 
Atractivitatea regiunii este amenin at  de creşterea polu rii apei, aerului şi solului. 
Poluarea accidental , cu impact semnificativ asupra mediului, în particular deversarea 
de substan e toxice în pânza de ap  freatic , amenin rile de mediu globale, oblig  
Regiunea s  investeasc  mai mult, în perioada imediat urm toare, în managementul 
mediului. 
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În urma analizei op iunilor strategice de dezvoltare a Regiunii, aceasta a optat pentru 
un model de dezvoltare policentric  (o politic  de dezvoltare sus inut  de o re ea de 
localit i care au rol de poli de dezvoltare), ce pune accentul pe creşterea economic  
prin specializarea func ional  a teritoriului. În ce priveşte dezvoltarea policentric  a 
aparut astfel, necesitatea consolid rii poten ialului de antrenare al municipiilor 
reşedin e de jude  (Arad, Timis, Caras Severin, Hunedoara), precum şi necesitatea 
consolid rii şi/sau creşterii poten ialului de antrenare a unui minim de alte nou  oraşe, 
care la sfârşitul perioadei de programare s  fie clasificate pe un rang superior celui 
actual. Dezvoltarea acestora trebuie s  in  cont, în mod special de specializarea 
func ional  , sectorial  a teritoriilor din aria de influen . 
 
Regiunea Vest a fost creat  în baza legii 151/1998 (modificat  prin Legea 315/2004) 
prin asocierea voluntar  a administra iilor publice locale din jude ele Arad, Timis, Caras 
Severin, Hunedoara. Ea nu este unitate administrativ-teritorial  şi nu are personalitate 
juridic . Regiunea acoper  14% din teritoriul României, num rul de locuitori fiind de 
2,74 milioane (12,7%) situându-se pe locul patru la nivel na ional în privin a suprafe ei 
şi a popula iei. 

REGIUNEA VEST 

 

Regiunea dispune de o pozitie geografica strategica, avand granite cu Ungaria, Serbia 
şi Muntenegru cat si cu regiunile de dezvoltare Centru, Vest din Romania. 
  
Infrastructura de transport 

 
1. Infrastructura rutier  
 
Cinci drumuri europene, prezentate în 
harta de mai jos, traverseaz  
Regiunea Vest pe direc iile nord-sud 
şi est-vest. Dintre acestea trei sunt 
încadrate ca şi drumuri europene 
principale, iar celelalte dou  sunt 
drumuri europene secundare: 
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Drumuri europene principale: 
E 68 - intr  în ar  dinspre Ungaria (N dlac) şi face leg tura prin Arad - Deva cu centrul 

rii (Sibiu, Braşov) şi cu capitala Bucureşti. Putem considera c  aceasta asigur  o 
bun  leg tur  rutier  între centrele jude ene Arad şi Deva, mai ales ca urmare a 
recentei sale moderniz ri. 
E 70 - intr  în ar  dinspre Serbia (Moravi a) şi face leg tura, prin Timişoara, cu nordul 

rii şi cu capitala Bucureşti; 
E 79 - intr  în ar  dinspre Ungaria pe la Oradea (Borş) şi face leg tura cu sudul rii 
prin defileul Jiului (jud. Hunedoara); 
 
Drumuri europene secundare: 
 
E 671 - drum modernizat de curând şi ridicat la standarde europene, asigur  o bun  
leg tur  între dou  centre regionale importante, Arad şi Timişoara; 
673 - face leg tura, prin F get, între Ilia (E68) şi Lugoj (E70), scurtând leg tura între 
Deva şi Timişoara. 
Autostrada N dlac - Piteşti (în construc ie) 
Construirea progresiv  a autostr zii N dlac-Arad-Timişoara-Lugoj-Deva-Sibiu-Piteşti 
este un proiect important care se încadreaz  în strategia TEN-T, axa rutier  prioritar  
7. Autostrada va optimiza conexiunea rutier  de-a lungul coridorului pan-european IV: 
spre vest cu Ungaria şi celelalte State Membre UE şi spre est cu Bucureşti şi 
Constan a\Marea Neagr . Totodat , autostrada va asigura o mai bun  leg tur  intern  
între centrele regionale Arad, Timişoara, Lugoj şi Deva. 
 
2. Infrastructura feroviar  
 
Regiunea Vest este str b tut  de trei linii interna ionale conven ionale de cale ferat : 
Bucureşti - Craiova - Timişoara - Jimbolia (electrificat  pân  la Timişoara); 
Bucureşti - Timişoara - Stamora – Moravi a; 
Aceste dou  linii se continu  pe teritoriul ex-yugoslav, spre Belgrad; 
Bucureşti - Braşov - Sibiu - Deva - Arad - Curtici, cu continuare în Ungaria, spre 
Budapesta (electrificat  integral); 
În ceea ce priveşte colaborarea cu statele vecine Regiunii Vest, exist  un punct de 
trecere a frontierei, pe cale ferat , între Ungaria şi România, la Curtici, în jude ul Arad. 
De asemenea, la grani a cu Serbia exist  dou  treceri de frontier , pe cale ferat , 
ambele în jude ul Timiş: Moravi a şi Jimbolia. Important pentru traficul interna ional de 
marf  şi c l tori este faptul c  liniile de mai sus sunt legate de liniile transcarpatice 
care asigur  leg tura cu jude ele şi regiunile învecinate: 
Deva - Târgu Jiu - Ha eg 
Simeria – Brad 
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Infrastructura feroviar  în Regiunea Vest 
 

 
 
Poli regionali de dezvoltare economica 
 
Cele mai importante orase sunt Arad, Timis, Caras Severin, Hunedoara - acestea fiind 
atat poli regionali de dezvoltare economica, cat si orase cu un patrimoniu cultural si 
istoric deosebit.  
 
Atractii turistice 
 
Turismul din jude ul Arad se bazeaz  atât pe patrimoniul natural, cât mai ales pe 
elementele antropice. Beneficiaz  de asemenea de o pozi ionare favorabil  în partea 
de vest a României, fiind situat pe axe majore de comunica ii rutiere (Axa TEN-T  nr. 7 
şi drumurile europene E68 şi E671), feroviare (Axa TEN-T nr. 22) şi aeriene (Aeroportul 
Interna ional Arad). Din punct de vedere natural, relieful este relativ bine echilibrat şi 
scade de la est la vest, cuprinzând sectoare montane (Mun ii Codu Moma şi 
Zarandului), dealuri (Dealurile Lipovei) , câmpie (Câmpia de Vest), depresiuni, culoare 
şi v i (Valea Mureşului). Resursele naturale se constituie din ariile naturale protejate 
(Parcul Natural Lunca Mureşului, Rezerva ia natural  mixt  Dealul Mocrea-Ineu, 
Rezerva ia natural  mixt  Moneasa, Parcul dendrologic Mocrea-Ineu) şi izvoarele 
minerale şi geotermale (sta iunea Moneasa). Poten ialul turistic antropic este 
reprezentat de obiective istorice precum cet i (Cetatea Aradului, Şiria, Şoimoş, 
Dezna), peste 20 de castele (Şiria, Curtici, Macea, Conop, S vârşin, Birchiş etc.), 
m n stiri, monumente istorice şi arhitecturale (Hodoş-Bodrog, Lipova, Radna, etc), 
biserici (Juli a, H lmagiu, rmure, Ioneşti, etc), centre etnografice (centre de 
producere a ceramicii la Bârsa, Târn vi a, port popular la Şicula, Bârsa, Buteni, 
obiceiuri folclorice tradi ionale - Târgul de fete de pe Muntele G ina, Târgul S rutului 
de la H lmagiu) şi economie rural  (mori de ap  la R deşti, Valea Mare, Iacobini, 
Vârfurile, Roşia). Poten ialul turistic al jude ului asigur  practicarea mai multor tipuri de 
turism: turismul balneo-climateric, turismul cultural, turismul rural, turimul activ şi 
sportiv, turismul speologic, turismul de vân toare şi pescuit, turismul de afaceri, 
turismul de weekend, turismul de tranzit. Principalele areale turistice ale jude ului sunt 
Mun ii Codru Moma, Valea Mureşului, Podgoria Aradului şi Municipiul Arad. 
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Jude ul Caraş-Severin este un jude  eminamente turistic, prin poten ialul turistic 
remarcabil la nivel regional şi na ional, dat de relieful muntos, dar şi de resursele 
antropice. Acest poten ial este pus în valoare de pozi ia favorabil  a jude ului, la grani a 
cu Serbia, pe dou  coridoare pan-europene de transport şi anume Coridorul IV şi VII 
(Dun rea). Resursele naturale se bazeaz  pe relieful predominant muntos, reprezentat 
de Mun ii Banatului în ansamblu şi par ial de grupa Retezat-Godeanu ai Carpa ilor 
Meridionali, pe importantele şi extinsele arii naturale protejate dintre care 4 au statut de 
parc na ional (PN Semenic-Cheile Caraşului, PN Cheile Nerei-Beuşni a, PN Domogled-
Valea Cernei, PN Retezat), iar unul de parc natural (Parcul Natural Por ile de Fier), pe 
izvoarele termale şi minerale (Sta iunea B ile Herculane) şi pe sta iunile de schi 
(Semenic, Muntele Mic) Poten ialul turistic antropic este bine reprezentat de vestigii 
arheologice ale unor cet i geto-dacice (Bocşa, Col an, Ocna de Fier, Oravi a, Sasca 
Montan , etc), castre romane  (V r dia, Mehadia, Teregova, Moldova Veche, etc), 
cet i medievale (Caraşova, Mehadia, Coronini, Caransebeş, etc), monumente istorice 
şi de art  de factur  religioas  (m n stiri, biserici de zid şi biserici de lemn), 
monumente istorice şi de art  de factur  civil , ansambluri arhitecturale (Caransebeş, 
Oravi a, B ile Herculane, Bocşa şi Anina), muzee şi case memoriale (Reşi a, 
Caransebeş, Oravi a, V r dia, Ocna de Fier, Anina, Moldova Nou ), etnografie şi 
folclor (arhitectur  popular , tehnic  popular  şi instala ii, es turi, cus turi, costume 
populare, ceramic  popular , muzee etno-folclorice, manifest ri populare tradi ionale, 
etc). Principalele tipuri de turism sunt cele practicate în natur : turismul sportiv şi de 
aventur , turismul balneo-climateric, dar şi cele legate de resursele antropice: turism 
cultural, turism rural, turism de evenimente, turism de tranzit. Principalele areale 
turistice ale jude ului sunt: arealul muntos arcu-Muntele Mic-Godeanu - Retezat, 
Valea Cernei - Mun ii Cernei - Mehedin i, Defileul Dun rii, Mun ii Banatului, Culoarul 
Timiş-Cerna. 
 
Jude ul Hunedoara de ine, asemeni jude ului Caraş-Severin, o component  turistic  
foarte important  dat  de resursele naturale de excep ie, precum şi de o moştenire 
cultural  şi istoric  de importan  na ional  şi chiar european . Deşi localizarea şi 
accesibilitatea fa  de Europa de Vest nu este la fel de favorabil  ca a celorlalte trei 
jude e, totuşi jude ul este traversat de coridorul de transport pan-european IV, de axa 
rutier  TEN-T 7 şi de axa feroviar  TEN-T  22. Resursele turistice naturale se bazeaz  
pe formele deosebit de atractive de relief montan şi depresionar (Carpa ii Meridioanli - 
grupele Retezat-Godeanu şi Şureanu, Mun ii Poiana Rusc  şi Mun ii Apuseni), arii 
naturale protejate din care dou  parcuri na ionale (PN Retezat, PN Defileul Jiului) şi 
dou  parcuri naturale (PN Geoparcul Dinozaurilor - ara Ha egului, PN Gr diştea 
Muncelului - Cioclovina), parcuri dendrologice (Arboretumul Simeria), izvoare termale şi 
minerale (Geoagiu-B i, Va a de Jos), sta iunile de schi (Straja, Parâng). Resursele 
turistice antropice sunt numeroase şi variate şi includ vestigii arheologice romane 
(complexul Ulpia Traiana Augusta Dacia Sarmizegetusa, Sarmizegetusa Regia), cet i 
şi castele medievale (Castelul Corvinilor, Cetatea Devei), monumente istorice şi de art  
de factur  religioas  (Deva, Hunedoara, C lugara), muzee şi galerii de art , etnografie 
şi folclor. Tipurile de turism practicate în jude  sunt în special cele legate de natur  şi 
anume turismul montan, sportiv şi de aventur , turismul balnear şi de recreere, dar şi 
cele legate de activit i cultural-istorice şi economice - turism cultural-istoric, turism 
rural, turism industrial, turism de transit. Principalele areale turistice ale jude ului sunt 
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reprezentate de arealul Retezat - Depresiunea Ha egului, Mun ii Or ştiei, Culoarul 
Mureşului cuprinzând Deva şi împrejurimi (Hunedoara, Simeria), Mun ii Parâng - 
Vâlcan - Şureanu, Mun ii Metaliferi. 
        
Turismul în jude ul Timiş este fundamentat cu prec dere pe resursele antropice, mai 
ales pe cele economice şi culturale, şi mai pu in pe cele naturale, cum este cazul 
pentru celelalte trei jude e. Acest poten ial turistic este înt rit de pozi ia foarte favorabil  
a jude ului în ceea ce priveşte accesibilitatea şi apropierea de pia a de desfacere vest-
european . Jude ul se situeaz  pe un coridor pan-european (IV), pe dou  axe TEN-T 
(7 şi 22) şi de ine un aeroport interna ional (Aeroportul Interna ional Traian Vuia). 
Resursele naturale ale jude ului constau în formele de relief carstic ale Mun ilor Poiana 
Rusc  (Peşterile Româneşti şi Pietroasa), izvoarele de ape minerale şi termale 
(Buziaş, C lacea), rezerva ii naturale (rezerva ia ornitologic  Satchinez) şi fondul 
cinegetic şi piscicol bogat. Oferta turistic  este completat  de castele şi cet i 
medievale (Castelul Huniade din Timişoara), ansambluri arhitecturale şi m n stireşti 
(Palatul Baroc din Timişoara, Castelul Reginei Elisabeta de la Banloc, M n stirea 
Partoş, M n stirea S raca), evenimente culturale şi festivaluri, muzee şi case 
memoriale (Lugoj, Traian Vuia), etnografie şi art  meşteşug reasc  (Muzeul Satului 
B n ean, Dumbrava). Tipurile de turism practicate în jude  sunt în special turismul de 
tranzit şi de afaceri, turismul urban, turismul cultural-istoric, turismul medical, dar şi 
turismul balnear şi de recreere şi cel cinegetic şi piscicol. Principalele areale turistice 
ale jude ului cuprind Municipiul Timişoara şi împrejurimile, zona piemontan  a Mun ilor 
Poiana Rusc  şi arealul Buziaş-Recaş-Lugoj. 
 
Date demografice 
 
Regiunea Vest este printre regiunile din România cu popula ia cea mai sc zut , având 
în anul 2011 un num r de 1.913.831 de locuitori (8,9% din popula ia României,0,4% 
din popula ia UE). 

Populatia Regiunii Vest la 1 ianuarie 2011 
 

Regiunea de Vest  
Arad 455.126 

Caras-Severin 320.391 
Hunedoara 459.967 

Timis 678.347 
Regiunea Vest 1.913.831 

 
Se  constat  c  în  județul Timi  se  concentreaz  35%  din  populația  total  a  
Regiunii Vest,  în  timp  ce  în  județul  Cara -Severin  locuiesc  doar  17%  din  
locuitorii  regiunii.  În  județele Arad i Hunedoara num rul de locuitori este aproximativ 
egal. Modul de distribuție a populației pe județe este în leg tur  direct  
cu nivelul de dezvoltare economic  a acestora. 
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Mediul universitar 
 
Înv mântul superior 
În Regiunea Vest exist  14 unit i de înv mânt superior oferind specializ ri în cadrul 
a 79 de facult i şi g zduind 72.124 studen i în anul universitar 2011-2012. De 
asemenea, exist  filiale ale altor universit i în Regiunea Vest. Cu o popula ie de peste  
10.000 de studen i în anul universitar 2011-2012, Timişoara este unul dintre cele mai 
importante centre universitare din România. Celelalte oraşe universitare ale regiunii 
sunt Arad, Reşi a, Deva, Hunedoara, Petroşani şi Lugoj. 
 
 Dezvoltare urbana 
 
Ora ele sunt considerate atât sursa, cât i soluția provoc rilor economice, de mediu i 
sociale din zilele noastre. Zonele urbane ale Europei ad postesc peste dou  treimi din 
populația UE, reprezint  circa 80 % din consumul de energie i genereaz  pân  la 85 
% din PIB-ul Europei. Aceste zone urbane sunt motoarele economiei europene, dar i 
catalizatori ai creativit ții i ai inov rii în întreaga Uniune. În acelea i zone întâlnim îns  
i manifest rile cele mai grave ale unor probleme persistente, cum ar fi omajul, 

segregarea i s r cia. Prin urmare, politicile urbane au o însemn tate transfrontalier  
mai larg , dezvoltarea urban  fiind astfel esențial  pentru politica regional  a UE. 
 
Pentru perioada 2014-2020, dimensiunea urban  a fost plasat  în centrul politicii de 
coeziune. Cel puțin 50 % din resursele FEDR pentru aceast  perioad  vor fi investite în 
zonele urbane. Resursele alocate ar putea cre te i mai mult pe m sur  ce ne 
apropiem de sfâr itul perioadei. Circa 10 miliarde EUR din FEDR vor fi direct alocate 
strategiilor integrate de dezvoltare urban  durabil . De asemenea, aproximativ 750 de 
ora e vor avea posibilitatea de a pune în aplicare aceste strategii integrate de 
dezvoltare urban  durabil . 
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„ Strategia este dezvoltarea gândului conduc tor ini ial, corespunz tor condi iilor 
mereu în schimbare ” (Moltke 1892 –1912). 

„ Strategie înseamn  s - i orientezi gândirea, decizia şi ac iunea spre obiectivele 
superioare sau spre premisele obiectivelor, f r  ca pe parcurs s  te laşi ab tut de 
urgen e, adic  avantaje şi dezavantaje de moment ” (Gälweiller 1987). 

„ Dezvoltarea Durabil  este dezvoltarea care asigur  necesit ile prezente f r  a 
compromite posibilit ile genera iilor viitoare de a-şi satisface propriile necesit i ” 
(Raportul Comisiei Brundtland 1987). 

Reprezentan ii primariei, vor face toate demersurile necesare atingerii 
obiectivelor Strategiei de Dezvoltare a orasului pentru perioada 2016 – 2020. 

 

Motto-uri: 
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Cadru conceptual 

Strategia de dezvoltare a orasului Curtici pentru perioada 2016 - 2020, a fost realizat  
pe o perioad  de 4 ani. Aceasta urm reşte dezvoltarea durabil  prin valorificarea 
poten ialului local pentru a fi în concordan  cu obiectivul general al Planului Na ional 
de Dezvoltare 2014-2020. 

Acesta vizeaz  "reducerea cât mai rapid  a disparit ilor de dezvoltare socio-

economic  între România şi Statele Membre ale Uniunii Europene". 

Strategia este un instrument de planificare a obiectivelor care reflect  nevoile actuale 
ale comunit ii şi atingerea acestora în viitor. Odat  cu intrarea României în Uniunea 
European  va fi necesar s  ajungem la un nivel de trai similar celorlalte ri integrate, 
prin atingerea unui produs intern brut (PIB - indicator macroeconomic care reflect  
suma valorii de pia  a tuturor m rfurilor şi serviciilor destinate consumului final, 
produse in toate ramurile economiei în interiorul unui stat în decurs de un an) de 55%. 
Pentru atingerea acestui obiectiv, România va beneficia în perioada 2016-2020 de 
finan ri pe diverse domenii. 

Conceptul de dezvoltare durabil  (sustenabil ) s-a cristalizat în timp, pe parcursul mai 
multor decenii, în cadrul unor dezbateri stiin ifice aprofundate pe plan interna ional şi a 
c p tat valen e politice precise în contextul globaliz rii.  

În istoria recent , prima semnalare a faptului ca evolu iile economice şi sociale ale 
statelor lumii şi ale omenirii în ansamblu nu mai pot fi separate de consecin ele 
activit ii umane asupra cadrului natural s-a f cut în raportul din 1972 al Clubului de la 
Roma intitulat Limitele creşterii (Raportul Meadows).  
 
Documentul sintetiza datele privind evolu ia a cinci parametri (creşterea popula iei, 
impactul industrializ rii, efectele polu rii, produc ia de alimente şi tendin ele de 
epuizare a resurselor naturale), sugerând concluzia ca modelul de dezvoltare practicat 
în acea perioad  nu poate fi sus inut pe termen lung. 

 
Problematica raporturilor dintre om şi mediul natural a intrat în preocup rile comunit ii 
interna ionale începând cu prima Conferin  a ONU asupra Mediului (Stockholm, 1972) 
şi s-a concretizat în lucr rile Comisiei Mondiale pentru Mediu şi Dezvoltare, instituite în 
1985.  

Raportul acestei Comisii, prezentat în 1987 de G. H. Bruntdland şi intitulat Viitorul 
nostru comun a definit pentru prima dat  dezvoltarea durabil :  
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Conceptul de dezvoltare durabil  reprezint  rezultatul unei abord ri integrate a 
factorilor politici şi decizionali, în care protec ia mediului şi creşterea economic  pe 
termen lung sunt considerate complementare şi reciproc dependente. 

 
Din cauza intereselor divergente, comunit ile devin din ce în ce mai dificil de organizat 
pentru o administra ie care nu se bazeaz  pe cunoaştere şi pe ini iativ . Rela iile dintre 
diverse func iuni economice din interiorul comunit ii au devenit din ce în ce mai 
formale.  

 
Perspectiva descentraliz rii în administra ia public  creaz  premisele unei colabor ri 
eficiente cu structurile din teritoriu implicate în via a social , economic  şi cultural  a 
orasului.  

 
Înv ând din trecut, trebuie s  acceptam provocarea viitorului în care suntem datori s  
oferim, celor care îşi îndreapt  cu speran  privirile spre noi, şansa unui viitor mai bun.  

 
Orasul Curtici îşi asum  principiile şi obiectivele strategiei de dezvoltare durabil  aşa 
cum sunt ele concepute de c tre Uniunea European :  

 
1. Durabilitate - condi ii mai bune de trai pentru locuitori;  
2. Competitivitate - permite dezvoltarea economiei proprii în context regional, 

na ional şi chiar interna ional, promovarea unui sector privat productiv şi competitiv;      
3. Sprijin financiar - putere financiar  care s  faciliteze accesul la o varietate 

de surse financiare pentru a satisface nevoile de investi ii si dezvoltare; 
4. O bun  administrare - reac ia eficient  şi efectiv  la problemele comunit ii 

prin responsabilizarea autorit ilor locale şi parteneriatul cu societatea civil  
 

Putem spune de asemenea c  implementarea Strategiei de Dezvoltare este munca 
congruent  a cet enilor, împreun  cu factorii politici şi administra ia public , în 
vederea atingerii viziunii pe care ne-o propunem. 

 
Strategia de dezvoltare durabil  a orasului Curtici a fost realizat  respectându-se 

„Dezvoltarea durabil  este acel proces de dezvoltare care 

satisface nevoile genera iei actuale f r  a compromite şansele 
viitoarelor genera ii de a-şi satisface propriile nevoi”. 



 

   ROMÂNIA  
                               Județul Arad,  Orasul Curtici  
                                          Strategia de dezvoltare locală perioada 6-2020  

    

 

                                                                                                                        
19 

principiile dezvolt rii durabile, pornind de la premiza c  ” o societate durabil  este cea 
care î i modeleaz  sistemul economic i social astfel încât resursele naturale i 
sistemele de suport ale vieții s  fie menținute ”, cum afirma Lester Brown. 
 
Un aspect important referitor la necesitatea elabor rii Strategiei de Dezvoltare îl 
reprezint  faptul c  existen a acesteia este o pre-condi ie pentru atragerea de fonduri 
guvernamentale sau din comunitatea european , pentru proiectele edilitare ale 
administra iei locale.  
 
Ca parte a comunit ii europene, orasul Curtici are nevoie de o viziune clar  pentru a-
şi putea orienta eforturile proprii şi de o strategie care s  sublinieze rolul important ce 
revine valorific rii poten ialului de absor ie a fondurilor europene. 
 
Orice comunitate trebuie sa promoveze o viziune strategica in ceea ce priveste 
dezvoltarea sa viitoare. Lipsa unei asemenea viziuni duce la o activitate administrativ  
haotic , în cadrul c reia se pot rata oportunit ti ce consum  irational resurse prețioase.  
 
Strategia de dezvoltare a orasului Curtici are rolul de a orienta dezvoltarea în perioada 
2016-2020 şi de a fundamenta accesul acesteia la Fondurile Structurale şi de 
Coeziune ale Uniunii Europene.  
 
De asemenea, priorit ile prev zute în Strategia de dezvoltare a orasului Curtici sunt 
compatibile cu domeniile de interven ie stabilite în cadrul Programului Opera ional 
Regional şi a Programelor Opera ionale Sectoriale. 
    
Principiile care au stat la baza elabor rii strategiei au fost: asigurarea validit ții 
stiințifice, implicarea comunit ții, transparența, obiectivitatea, coerența i continuitatea 
demersului. Pentru a da rezultate, strategia trebuie însoțit  de promovarea, la nivelul 
administratiei publice, a unui management strategic integrat, la toate nivelurile, capabil 
s  identifice i s  speculeze oportunit țile ap rute în beneficiul comunit ții. 
 
Obiectivul general al strategiei este atingerea unei dezvolt ri economice si sociale 
durabile, care s  duc  pe termen lung la cre terea nivelului de trai al populatiei i 
poziționarea orasului Curtici pe un loc onorabil în ceea ce prive te nivelul de 
dezvoltare. 
 
Prin acest obiectiv, se urm reşte dezvoltarea armonioas  a orasului Curtici, astfel încât 
aceasta s  devin  o zon  competitiv  în cadrul UE, cu o economie dinamic  şi 
diversificat , cu resurse umane superior calificate. 
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CAPITOLUL I – PREZENTAREA TERITORIULUI 

 ANALIZA DIAGNOSTIC 

I.1. Prezentarea geografic  şi fizic   

I.1.1 Prezentarea principalelor caracteristici geografice (amplasament, 
relief, altitudine)  

Amplasarea orasului Curtici 

Curtici este amplasat în partea vestic  a județului Arad i este cel mai important punct 
de leg tur  pe calea ferat  cu Europa central  i de vest al României. Teritoriul 
administrativ se întinde pe o suprafaț  de circa  7265 hectare în Câmpia de Vest, 
câmpie ce este caracterizat  în zona ora ului de nisipurile grindurilor formate de 
vechile brațe ale Mure ului, azi stabilizate de plantații de viț  de vie. 

 

 

 

 
Oraş Curtici  
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Curtici (în maghiar  Kürtös) este un ora  în județul Arad, Cri ana, România. Se afl  la 
o distanț  de 17 km faț  de municipiul Arad. 
 

 
 
Teritoriul administrativ-teritorial al orasului Curtici are o suprafa  total  de 7265 ha şi 
este delimitat astfel: 

 la nord cu Ungaria i Macea,  
 la est cu satul Andrei aguna,  
 la sud cu Sânpaul i ofronea,  
 la vest cu Dorobanți. 

 
Totodat , orasul Curtici face parte din Regiunea de Dezvoltare Vest, regiune creat  în baza 
Legii 151/1998 prin asocierea voluntar  a jude elor Arad, Timis, Caras Severin, Hunedoara, 
asocia i în vederea îndeplinirii obiectivelor de baz  ale politicii de dezvoltare regional  în 
România în contexul adapt rii adecvate la politicile Uniunii Europene. 

Istoricul orasului Curtici 

Voievodatul Transilvaniei vorbind de cetatile intarite de pamant din zona Aradului, 
consemneaza si numele cetatii din pamant Poganyvar de langa Curtici. 
Potrivit Dictionarului istoric al Localitatilor din Judetul Arad , la pagina 97 aflam ca 
localitatea Curtici este caligrafiata documentar in formele: Kisfejeregyhaza, Kurtegyhaza, 
Kurtafejeregyhaza sau Gartits. Istoricul maghiar Czaky, intr-una din lucrarile sale, 
consemneaza existenta localitatii in 1332, sub titulatura Kurtegyhaz. Facand traducere a 
acestui cuvant, am considera ca el exprima eclesia din Curtici, adica o asezare de 
credinciosi. Acest fapt o confirma traditia religiei crestine in acest spatiu. In acelasi timp, 
consideram ca numele Curtici ar fi posibil sa provina de la un amestec tracic Curta, 
frecvent folosit in Moesia Superioara in vremea lui Hadrian.  
De asemenea, intre veteranii romani din Legiunea a VII-a Claudia ramasi in Dacia, la 
terminarea stagiului militar, in anul 195 e.n. erau multe nume proprii precum: CUtia, Cutius 
si Curta. Dupa istoricul maghiar Somogy, numele localitatii noastre ar fi corespondent al 
numelui unui comandant Curtici, care ar fi supravegheat colonizarile de iobagi in aceste 
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locuri in timpul regatului maghiar. Conform Dictionarului Enciclopedic Roman, Vol I, pagina 
674, curte inseamna resedinta unui suveran, persoanele, suita si locul unde se afla acest 
anturaj, curte, conac. Legenda, adevar istoric... iata ce putem consemna despre toponimia 
localitatii noastre ... si nu numai. 
Cum pe raza actualului oras mai era consemnata si asezarea Cutos, trebuie sa dam si alte 
detalii. Denumirea grafiata: Kuthos, Kwtaus, Kuthaus, Kwtas, Keczer, Kuthos, Ktches, 
Kuthaus, Kuats, in traducere ar insemna locul cu fantana . Aceasta asezare apare 
consemnata la 1399. Asezarea se perpetueaza pana la inceputul secolului nostru cand 
intre anii 1910-1913 in Cutos mai locuaiu 640 locuitori. Topila este o straveche asezare 
izolata care a existat pana la inceputul secolului XX, cand a fost asimilata la Macea. In 
1910-1913, aici mai locuiau 383 sateni. Pe langa aceste vilamine, in zona Curtici au existat 
si alte mici asezari izolate care au disparut in timp: Thwiseghaz, care in traducere ar 
insemna Biserica cu tei , existenta undeva intre Curtici si Zimandul Nou.  
Se pare ca intre aceste asezari enumerate, Kutosul a fost cel mai populat. De aceea va 
aparea mai des in documente (1437, 1441, 1477, 1478 si 1484). Cutosul, sau locul cu 
fantana, este revendicat in 1437 de familia Herczeg. In a doua jumatate a secolului XVI-lea, 
intalnim acelasi sat intr-un document care consemneaza ca Matei Corvin il ia de la Matei 
Keczer si il da zalog lui Murany Var ANdras. In 1479, Matei Corvin il rascumpara si in 1480 
il da lui Matei Czeczey. O parte din sat ajunge in proprietatea lui Imre Doczy in 1479. In 
1481 si 1488, sunt consemnati ca proprietari domeniali Baranyi si Kathe. In 1484, este 
amintit un act de violenta, credem, o rascoala a iobagilor din Cutos pe mosiile lui Iacsici la 
Iratosul Mare si Nadlac. 
Din porunca lui Matei Corvin, in 1485, comitele Zarandului face o ancheta speciala asupra 
actiunilor taranesti mentionate. In anii urmatori este semnalat un proces intre familiile 
Keczer si Czeczey penrtu posesiunea acestor domenii. A castigat probabil familia Keczer, 
deoarece in 1520 tot judecatii se adreseaza de acum Ambrus Keczer si Francisc Keczer, 
pentru dreptul de proprietate. La inceputul secolului al XVI-lea, situatia taranilor s-a 
inrautatit tot mai mult prin cresterea sarcinilor de robota. 
 
Relief 

A ezat în cuprinsul Câmpiei de Vest, 
teritoriul Curticiului este în general plan, cu 
mici denivel ri ce nu dep esc 2 m. 
Altitudinea medie a câmpiei este de 110 m. 

Intreg mediul inconjurator este parca facut 
pentru a darui bogatie si rodnicie solului, 
teritoriul Curticiului incadrandu-se intr-o 
campie slab ondulata, campie care in 
partea de nord, nord-est si est, urca treptat 
spre teritoriul comunelor Macea si 
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Sanmartin, unde prezinta in unele locuri aspectul unor grinduri. 

Campia Aradului in ansamblul ei, intre Mures si Crisul Alb, reprezinta de fapt o delta din 
era cuaternara, chiar din perioada halocena, situate la iesirea Muresului din defileul 
Soimos-Lipova. In general terenul este plan, cu usoare ondulatii, mici denivelari 
rezultate in urma depunerilor neuniforme si vai depresionare. Trecerea de la campie 
spre fundul vaii se face treptat, iar denivelarile nu depasesc adancimiea de 2 metri. 
Altitudinea medie a campiei este de circa 105-110 metri si directia de scurgere este de 
la sud-est spre nord-vest, scazand altitudinea spre nord la contactul cu Muntii 
Zarandului (Pancota-Paulis) si avand un carcater subsident, adica favorizand miscarea 
de coborare a unei mase de aer in atmosfera insotita de incalzirea aerului. Este 
principalul factor climatic din cauza caruia Campia Aradului dispune in partea ei central, 
in perimetrul marcat de  localitatea Socodor, Santana, Arad, Sambateni si, in fine, 
Curtici, de un potential funciar ridicat si de conditii excelente pentru cresterea 
legumelor si a fructelor. 

Re eaua hidrografic  

Zona orasului  Curtici face parte din punct de vedere 
hidrografic din confluenta unei zone in care predomina 
raurile cu scurgere intermitenta cu una lipsita total de 
retea hidrografica. 

Distrugerea dupa 1989 a sistemelor de irigatii a fost o lovitura grea pentru agricultura 
judetului, insa pe plan local functineaza inca si acum fost Cooperativa Agricola de 
Productie din vremurile comunismului, reorganizata si rebranduita sub sigla unui 
Combinat Agroindustrial,  o adevarata ferma capitalista manageriata impecabil, care 
ruleaza milioane de euro, cu tractoristii care au lefuri de aproape 2.000 euro in sezon si 
care, de peste 7.500 de hectare (apartinand Curticiului dar si din localitatea Olari), nu 
doar raporteaza, ci chiar obtine productii-record, inclusiv in ani de seceta. Asta pentru 
ca in zona nu s-a distrus, sau desfiintat, ci s-a cladit si s-a dezvoltat. 

Un alt reper hidrografic local este Balta Garla Curtici, o pescarie cu o suprafata totala 
de 1 ha, unde pescarii se pot delecta pescuind o gama variata de pesti cum ar fi: crap, 
crap fitofag, stiuca, somn, somn african, caras. 



 

   ROMÂNIA  
                               Județul Arad,  Orasul Curtici  
                                          Strategia de dezvoltare locală perioada 6-2020  

    

 

                                                                                                                        
24 

                    

Foto: Balta Garla Foto: Pescuitul la balta Garla 

In ceea ce privesc apele freatice, se cunoaste stratificarea solului pana la adancimea 
de 71 metri prin forarea unor fantani la cele doua localuri de scoala. Astfel, la Scoala 
nr. 2 intalnim urmatoarea stratificatie: pamant negru 1,5 m, nisip 18 m, pamant galben 
3,5 m, nisip marunt 5 m, argila albastra 2 m, nisip 18 m, pietris 6 m, argila albastra 7 m, 
nisip albastru 8 m, argila cu pietris calcaros 7 m, nisip albastru 6 m, argila albastra 4 m, 
nisip albastru 1 m si nisip albastru cu lemne 2m. Deasupta tuturor straturilor de argila 
sunt panze de apa subterane. In locurile mai joase sau acolo unde nivelul panzei de 
apa freatica este mai aproape de suprafata se observa usoare forme de hleizare, ceea 
ce dovedeste ca in trecut nivelul panzei freatice a fost cu mult mai la suprafata decat 
azi, Din pacate exista unele semnale de alarma trase de specialisti cu privire la unele 
variatiuni ale calitatii acestor ape, influentata de exploatarile agricole intensive si de 
folosirea in exces a substratelor chimice, unele dintre ele regasindu-se uneori in aceste 
ape. Acest fenomen se petrece in special in sezonul ploios sau in perioadele cu 
precipitatii abundente, neavand inca influente negative notabile, insa este un aspect 
care nu trebuie neglijat. 

Un lac de agrement este si cel de la Balta Limboasa. 

 
Foto: Balta Limboasa 
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Clima 

Temperatura medie anual  este de 10,80C, deci, cu 1,30C peste media general  a 
întregii ri. 
 
Pentru aceeasi perioad  - temperatura pe anotimpuri este urm toarea:  
• Iarna-0,60C; 
• Prim vara-12,750C; 
• Vara-20,20C; 
• Toamna-5,50C. 
Din aceste date rezulta: clima in care se integreaza Curticiul poate fi considerata o 
clima continentala, temperata avand o usoara nuanta mediteraneeana, cu ierni mai 
blande si veri mai calde.       
Studiul datelor meteorologice si media unor ani arata urmatoarele: 
• numarul zilelor cu inghet, in medie 92 zile; 
• numarul zilelor cu temperaturi peste 00C este in medie 273 zile din care: cu 
temperaturi de peste 10 gr C - 210 zile; cu temperaturi de peste 200C - 90 zile. 
 
Precipita iile.  
• Numarul zilelor cu ploi, in medie, pe an este de 112; 
• Numarul zilelor cu ninsoare, in medie, pe an este de 35; 
• Numarul zilelor cu sol acoperit cu zapada este de 50/an; 
• Numarul zilelor cu cer senin, in medie pe an este 93; 
• Numarul zilelor cu cer acoperit, in medie, pe an este de 272. 
         
Vânturile. 
Cele mai frecvenete sun cele din sud-est (14), nord-vest (11,8), sud-vest (10,9) si nord-
est (10,9). Vantul din nord, desi are o frecventa mai mica (9,3), are insa cea mai mare 
intensitate in aceasta regiune. Este un vant rece si de obicei aducator de zapada iarna. 
Austrul bate din vest mai ales primavara si vara. Este un vant cald si secetos. 
Solul 

Cernoziomurile ocupa suprafete intinse in Campia 
Aradului, din care face parte si terenul extravilan al 
localitatii cdare ofera conditii excelente pentru 
culturile agricole, ca varietati intalnim cenoziomuri 
freatic-umede si cernoziomuri levigate, fiind principal 
resursa naturala exploatata atat pentru productiile 
agricole pe suprafete mari cat si pentru 
legumicultura. 
 
Din subsol se mai exploateaza nisip marunt, folosit la tencuieli si constructii usoare. In 
mai mica masura este extras pietris marunt. 
In adancimea lui insa, solul ofera regiunii o resursa extreme de valoroasa, cu un 
potential de exploatare remarcabil. Este vorba de apele termale, acestea asezand 



 

   ROMÂNIA  
                               Județul Arad,  Orasul Curtici  
                                          Strategia de dezvoltare locală perioada 6-2020  

    

 

                                                                                                                        
26 

orasul Curtici pe marea harta termala a zonei care se intinde de la baile Herculane in 
judetul Caras-Severin si Georgiu-Bai din judetul Hunedoara, pe sub toata Campia 
Aradului si continuand spre nord pana la Baile Felix din judetul Bihor, cat si spre vest, 
in Ungaria vecina, de la Makko, Gyula, Oroshaza si Hajduszoboszlo pana la 
Budapesta. 
 
Apele geotermale din regiunea Curtici sunt inmagazinate la adancimi mari, de-a lungul 
unei perioade indelungate de timp. Aple se caracterizeaza ca fiind: bicarbonate, sodice, 
iodurate cu cencentratie mica, clorosodice cu concentratie mica, fiind extreme de 
indicate in diverse afectiuni reumatismale degenerative (spondiloza cervicala, dorsala 
si lombar, poliartroza), articulare, post-traumatice, afectiuni neurologice periferice, 
central, afectiuni ginecologice si alte afectiuni associate (boli de nutritive si metabolism, 
boli endocrine) etc. 
 

Resurse naturale 

Învelişul de soluri al orasului reflect  în mod fidel interac iunea dintre factorii 
pedogenetici, antropici şi climatici rezultând structura solurilor.  
Situat  În Câmpia Aradului, orasul Curtici se bucur  de un relief de câmpie joas . 
  

Resursele pe care se bazeaz  poten ialul economic al orasului sunt: 

 
Vegetația și fauna 

Teritoriul Curticiului face parte din forma iunea floristic  de 
silvostep , semiumed , integrându-se într-o singur  unitate 
geomorfologic . Vegeta ia arborescent  este reprezentat  prin 

Robinia Pseudocacia (Salcam), Prunus spinosa, Rosa canina, 

Licium vulgare si Berberis Vulgaris. Pomii fructiferi se întâlnesc 
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numai în intravilan, dar şi aici destul de pu in. Vi a-de-vie este pu in raspândit . Pe 
terenurile arabile întâlnim diverse buruieni: Cyonodon dactylon, Rubus caesius, Sinapis 

arvens, Setaria viridis, Medigago lupulins, Euphorbia exigna. P şunile existente sunt în 
general de proast  calitate, necesitând lucrîri speciale de îngrijire.  

Fauna  

În teritoriul Curticiului se g seşte o faun  s rac  de step  şi silvostep , reprezentat  
de rozatoare mici, iepuri, reptile, pasari etc. Este o zona saraca în vânat. Se vâneaz : 
iepuri, potarnichi, fazani. 

 

 

 
Dintre mamifere se g sesc frecvent: vulpea - care g seşte condi ii prielnice pe 
solurile nisipoase în care îşi poate s pa vizuina, iepurele, dihorul, nev stuica, 
harciogul şi popând ul. 
 
O alt  specie este fazanul comun care se g seşte r spândit în viile localitatii. 
Se mai afl  potârnichea, prepeli a, ra a şi gâsc  s lbatic . 
 
Dintre insecte se pot aminti câteva specii care au importan  economic . 
Omida p roas  a dudului, au fost observate cuiburi de omizi şi pe pruni, salcâmi, 
lemnul câinelui pe care în mod obişnuit nu le atac , in ultimii ani îns  atacul acestui 
d un tor s-a redus mult.  
 
Au fost v zute vr bii care c utau fluturi pe tocurile ferestrelor, scândurile de la gard sau 
în acoperişul din paie şi coceni de porumb de la gardurile b tute din p mânt. 
 
Un alt d un tor ajuns în ultimii ani pe teritoriul orasului, este gândacul de Colorado.  
 

    Infrastructura de utilit i 

Sistemul de comunica ie format dintr-o re ea de drumuri rutiere, dar şi o re ea feroviar , care 
asigur  leg tura orasului cu localit ile din regiune precum şi leg tura între localit ile 
orasului. 

a) Circula ia rutier  
 

Principala cale de transport este rutier : prin intermediul drumului de importan  



 

   ROMÂNIA  
                               Județul Arad,  Orasul Curtici  
                                          Strategia de dezvoltare locală perioada 6-2020  

    

 

                                                                                                                        
28 

judeteana  DJ709B: Arad – Şofronea – Curtici – Macea – Sânmartin – Gr niceri – 
Frontier  Ungaria. Prin intermediul drumului de importan  judeteana DJ792C: Buteni – 
Şilindia – Târnova – Maderat – Pâncota – Caporal Alexa – Sântana – Curtici – 
Doroban i – DJ .  
     
Volumele de trafic înregistrate pe drumurile nationale si judetene conduc la poluarea fonic  
i deteriorare continu  a sectorului de drum din vecinatatea orasului Curtici (inclusiv a 

cl dirilor de locuințe), în special datorit  traficului greu provenit din activit țile de transport a 
marfurilor grele(masini, containere, cereale). Pentru a identifica principalele cauze ce 
conduc la deteriorarea arterelor s-au analizat volumele traficului de tranzit generate de 
respectivele drumuri.      
Un proiect de infrastructur  major  cu impact semnificativ asupra accesibilit ții orasului 
Curtici este realizarea oselei de centur .  
 
Transportul pe str zile din interiorul orasului este asigurat folosind drumurile publice cu rang 
de str zi urbane. Str zile au în principal profile transversale cu dou  benzi de circulație. 
Lucr rile realizate în ultimii ani constau în lucr ri de tip refacere covor asfaltic i plomb ri 
punctuale. 
 
Sunt necesare în continuare intervenții capitale la rețeaua rutier  prin lucr ri de reabilitare 
sau modernizare ce trebuie efectuate obligatoriu dup  finalizarea lucr rilor la rețeaua de 
distribuție a apei potabile i colectare apelor uzate. Lucr rile de modernizare trebuie de 
asemenea s  includ  i trotuarele i bordurile, pentru a cre te mobilitatea pietonal  i 
accesibilitatea pentru persoane cu deficiențe de deplasare sau a c rucioarelor. Din punct de 
vedere al prioritiz rii lucr rilor de intervenții, trebuie luate în calcul str zile din zona central , 
l rgirea i modernizarea drumului si drumurile cu îmbr c minte din balast. De asemenea, ar 
trebui vizate str zile din noul cartier ce necesit  lucr ri de reabilitare i drenarea apelor 
pluviale. 

 
Foto: Infrastructura intra-urban  

 
Deplasarea cet țenilor c tre localit țile învecinate din oras se realizeaz  folosind serviciul 
de transport public județean. Transportul de c l tori pe drumurile județene este asigurat de 
operatori intrajudețeni conform traseelor atribuite i incluse în programul județean de 
transport persoane prin curse regulate. 
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b) Circula ia feroviar   
 
Oraşul Curtici, reprezint  din punct de vedere feroviar, poart  vestic  de intrare în ar , 
facand leg tura între România şi rile Europei Centrale şi de Vest prin punctul de 
trecere a frontierei pe cale feroviara prin gara Curtici. 

Prin acest punct de trecere se desfasoara atat traficul de calatori cat si cel de marfa. 

 

Foto: Gara 

La data de 25.10.1858 primul tren trece 
prin Gara Curtici, de la Arad la Viena, 
via Budapesta. În anul 1960 ia naştere 
sta ia comun  CFR – MAV (România-
Ungaria), cu 19 linii de garare. 

În Sta ia CFR – tehnic  şi de triaj se 
predau şi se primesc trenuri 
interna ionale de c l tori (intrate în ar  
2.981 garnituri, respectiv ieşite din ar  
2.985 garnituri) şi trenuri de marf  
(intrate în ar  1.977 garnituri, respectiv 
ieşite din ar  1.740 ganituri), 
capacitatea situând-o pe locul 3(trei) în 
ar . 

Foto: Liniile de cale ferata 
 

Accesul la transportul feroviar al agen ilor economici din zon  se poate face prin 
re eaua de drumuri din cadrul localit ii. Exist  posibilitatea de acces şi prin zona 
adiacent  reprezentat  de propriet i particularilor. Unitatea administrativ-teritorial , 
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oraşul Curtici, nu are terenuri apar inând domeniului public şi privat al acesteia în zona 
respectiv .  

c) Re eaua stradal   

Re eaua stradal  din localitatea Curtici este caracteristic  localit ilor de câmpie, fiind 
croite cvasiortogonal fa  de direc ia drumurilor principale de tranzit prin localitate. 
Prospectele sunt parte largi, dar exist  şi prospecte relativ înguste; în general drumurile 
sunt nemodernizate, cu prospect neamenajat, excep ie f când str zile cu îmbr c minte 
asfaltic , care sunt bordate cu trotuare şi şan uri pentru captarea apelor meteorice. 

Drumuri principale: 

  DJ 720 C, direc ia sud – nord, Arad-Curtici-Macea; 
 DJ 732 C, direc ia vest – est, Curtici-Sîntana; 
 DJ 720 C, adiacent localit ii, spre comuna Doroban i. 

 
Transportul or şenesc este asigurat de autobuzele şi microbuzele care acoper  traseul 
Arad-Sînmartin şi traverseaz  localitatea de la un cap t la altul.   
 
 
 
 

 
Foto: DJ720C 

 

 
Izocrona reprezentata mai sus a fost astfel calculata incat la ora 12:00 in ziua de joi 
cand se defasoara piata, si aglomeratia din oras este la una dintre cele mai ridicate 
cote. Din fata primariei se poate ajunge in 3 minute (cu mijloc de transport motorizat) in 
cele mai multe puncte de interes a orasului Curtici iar in 5 minute absolut toata 
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suprafata localitatii poate fi strabatuta cu acelasi mijloc de deplasare. 
 

d) Alimentare cu apa si colectarea apelor uzate 
 

Orasul Curtici beneficiaz  de un sistem centralizat de furnizare a apei potabile, precum 
i de colectare i epurare a apei uzate. Distribuția apei potabile se realizeaz  prin 

intermediul unei rețele proprii, având ca beneficiari exclusiv locuitorii orasului. 
 
Din punct de vedere al apelor uzate localitatea dispune de un sistem de colectare dar 
la momentul intocmirii prezentei strategii acest sistem nu a fost functional. 
 
e) Alimentare cu gaze naturale 

 
Rețeaua de distribuție a gazului din Curtici are în cea mai mare parte o vechime de 
peste 10 de . 
 
f) Colectarea deseurilor 

 
În orasul Curtici nu exist  un centru de colectare deseuri, ele sunt colectate de 
fisma specializata in Depozitul ecologic Arad. Colectarea deseurilor se face conform 
unui grafic de colectare. 
 
g) Telecomunicatii 

 
Infrastructura de comunicații este reprezentat  la nivelul orasului de servicii de 
telefonie fix  i mobil , servicii radio i televiziune, precum i acces la internet, servicii 
oferite de competitorii uzuali din piața de telecomunicații i date. 
 
 

I.1.2 Popula ia – demografie  

 
Potrivit datelor privind recensamantul din 2011 eliberate de c tre Institutului Național de 
Statistic  orasul Curtici are un numar de 7453 locuitori stabili in scadere fata de 
numarul locuitorilor de la recensamantul din 2002 cand erau 8043 locuitori, împ rțiți 
astfel:     

 
Tabel.1.1 Popula ie total stabil  in urma recesamantului 2011 

 
 

 

 

 

CURTICI ANUL 2011 
Oras 

Curtici 
Total  7453 

 Masculin  3572 
 Feminin  3881 
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Sursa: Direcţia Judeţeană de Statistică Arad 

 

Grafic 1.1.1 Popula ie total stabil  

 

Sursa: Direcţia Judeţeană de Statistică Arad 

 
Conform acestui recens mânt, populația orasului Curtici se ridic  la 7.453 locuitori. 
Pe întreg teritoriul discutat popula ia este multicultural : români, maghiari şi romi.  
Concentrația de populație indic  i importanța relativ  pe care orasul o are pentru zona 
de proximitate.  

 

Din punct de vedere al compoziției etnice, locuitorii rasului Curtici sunt români 
(79,16%). Principalele minorit ți sunt cele de romi (8,67%) i maghiari (2,79%). Pentru 
8,92% din populație nu este cunoscut  apartenența etnic . 

 

Grafic 1.1.2 Componen a etnic  a orasului Curtici in urma recesamantului 2011 

 

 

Sursa: Direcţia Judeţeană de Statistică Arad 
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http://ro.wikipedia.org/wiki/Recens%C4%83m%C3%A2ntul_popula%C8%9Biei_din_2011_(Rom%C3%A2nia)
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Din punct de vedere confesional, majoritatea locuitorilor sunt ortodoc i (72,56%), dar 
exist  i minorit ți de bapti ti (7,18%), penticostali (5,21%), romano-catolici (3,58%) i 
adventi ti de ziua a aptea (1,89%). Pentru 9,03% din populație nu este cunoscut  
apartenența confesional . 

 

Grafic 1.1.3 Componen a confesional  a orasului Curtici in urma recesamantului 
2011 

 

 

                                            Sursa: Direcţia Judeţeană de Statistică Arad 

 

La baza analizei structurii confesionale st  structura etnic  cu care este în strâns  
corela ie. De obicei unei na ionalit i îi este specific  un anumit tip de religie cum ar fi 
pentru români religia ortodox . 

I.1.3 Patrimoniul de mediu şi architectural 
 
Atrac ii turistice: 

 Castelul Keszonyi a fost construit in 
anul 1769, in actuala localitatea Curtici, la 
17 km fata de municipiul Arad. Acesta 
impresioneaza prin arhitectura bogata ce 
reprezinta stilul barocului tarziu. 

Castelul în arhitectura c ruia predomin  
elemente ale barocului târziu. 
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BISERICILE DIN ORASUL CURTICI 
   

 
Foto: Biserica Ortodoxa  

 

 
Foto: Biserica Baptista 
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Foto: Biserica Adventista 

 

 
Foto: Biserica Penticostal  "Elim" 
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Foto: Biserica Penticostal  

MONUMENTE COMEMORATIVE 

 Monumentul eroilor si troi a din lemn  

 

                  
           Foto: Monumentul eroilor din Curtici               Foto: Troita din lemn 
 
 
În memoria eroilor din Curtici c zu i  în cele dou  r zboaie mondiale şi victimele 
bombardamentelor asupra localit ii precum şi a tinerilor Eroi c zu i în Revolu ia din 
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Decembrie 1989. 

I.2. Economia local   

I.2.1 Repartizarea popula iei active  
 

Conform recens mântului efectuat în 2011, populația orasului Curtici se ridic  la 7453 
locuitori. 
Structura populației pe grupe de vârst  :  

Tabel.1.2 Structura popula iei dupa domiciliu pe grupe de varst   
 

Grupe de vârst  2007 2009 2011 2013 

0 - 4 ani 485 496 496 465 
5 – 9 ani 544 529 518 507 

10 – 14 ani 534 520 532 552 
15 – 19 ani 653 624 587 515 
20 – 24 ani 577 647 670 648 
25 – 29 ani 624 558 587 652 
30 – 34 ani 672 671 631 609 
35 – 39 ani 800 690 694 683 
40 – 44 ani 475 664 759 723 
45 – 49 ani 517 462 461 590 
50 – 54 ani 630 633 556 482 
55 – 59 ani 531 533 589 619 
60 – 64 ani 

374 455 489 514 
65 – 69 ani 352 333 326 360 
70 – 74 ani 317 291 299 272 
75 – 79 ani 290 286 256 230 
80 – 84 ani 141 137 168 189 

Peste 84 ani 75 80 81 85 
TOTAL 8591 8609 8699 8695 

 
Sursa: Direcţia Judeţeană de Statistică Arad 

 
Evolu ia popula iei din perspectiva grupelor de vârst  între 2007-2013, pe baza datelor 
oficiale, arat  o sc dere a popula iei tinere, încadrându-se în tendin ele na ionale şi 
europene. Sc derea popula iei tinere, generat  de sc derea natalit ii, este 
acompaniat  de creşterea popula iei de vârst  activ  (15-60 de ani) cu cca. 2 procente 
şi de creşterea cu 3 unit i a procentului popula iei cu vârste de peste 60 de ani. 
Un aspect important este c , în ultimii 3 ani, procentele popula iei pe grupe de vârst  
se men in constante, deşi, din punct de vedere numeric se constat  o diminuare a 
sc derii popula iei. 

http://ro.wikipedia.org/wiki/Recens%C4%83m%C3%A2ntul_popula%C8%9Biei_din_2011_(Rom%C3%A2nia)
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În tabelul 1.3 se poate observa num rul de n scu i vii în orasul Curtici astfel pe 
parcursul perioadei de analiz  2009-2013, acesta are o tendin  oscilant , creşte pân  
în anul 2009 dup  care începe din nou s  scad . 

 
Tabel.1.3 Num rul de n scu i  

CURTICI 2009 2011 2013 

Nr. Persoane 71 64 61 

 
                                       Sursa: Direcţia Judeţeană de Statistică Arad 

 

 

Grafic 1.2 Num rul de n scu i vii  

 
                                        

Sursa: Direcţia Judeţeană de Statistică Arad 

 

Analizând tabelul 1.4, putem observa o scadere a deceselor în orasul Curtici  prin 
compararea num rului de decese din anul 2011 cu cea din anul 2013. 

 
Tabel.1.4 Num rul de decese  

Curtici 2009 2011 2013 
Nr.persoane 113 113 95 

 

Sursa: Direcţia Judeţeană de Statistică Arad 

 

 

 

 

 

 

 

2009

2011

2013

71 

64 

61 

Numar persoane 
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Grafic 1.3 Num rul de decese  

 
Sursa: Direcţia Judeţeană de Statistică Arad 

 
  Sporul natural al orasului Curtici :  
Pe parcursul perioadei de analiz , rata natalit ii în orasul Curtici, a înregistrat în anul 
2009 un prag maxim  de 9.53 ‰, urmând ca în anul 2011 si 2013 s  înregistreze o 
tendin  descresc toare. 
În ceea ce priveşte rata mortalit ii, pe întreaga perioad  de analiz , aceasta a  
manifestat o tendin  oscilant ,  în anul 2009 si 2011 atingând un prag maxim de 15.16 
‰. 

Tabel.1.5 Rata natalit ii şi rata mortalit ii 
 

 
Anul 

 
Rata natalitatii 

 

 
Rata mortalitatii 

2009 9.53‰ 15.16‰ 
2011 8.59‰ 15.16‰ 
2013 8.18‰ 12.75‰ 

Sursa: Direcţia Judeţeană de Statistică Arad 

 
Sporul natural reprezint  diferența dintre rata general  a natalit ții i rata general  a 
mortalit ții în anul de referinț . 
 

Tabel.1.6 Sporul natural  
 

 
Anul 

 
Sn= RN-RM 
 

2009 -5.63‰ 
2011 -6.57‰ 
2013 -4.57‰ 

 
Sursa: Direcţia Judeţeană de Statistică Arad 
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Din tabelul 1.6 reiese faptul c  rata mortalit ii pe parcursul anilor 2009, 2011 si 2013 
prezint  valori inferioare ratei natalit ii, astfel încat pe tot parcursul perioadei analizate, 
sporul natural pe tot parcursul anilor de analiza rata mortalit ii  prezint  valori  
superioare ratei natalit ii, ceea ce denot  faptul c  sporul natural înregistreaz  valori 
negative. 

 
Tabel.1.7.1 Repartizarea popula iei in urma recesamantului 2011 

 

POPULATIA 
STABILA  
TOTAL 

 
Populatia 

activa 
 

Populatia 
ocupata 

Populatia 
inactiva 

Somaj 

7453 3318 2992 4135 326 

MASCULIN 3572 1932 1724 1640 208 

FEMININ 3881 1386 1268 2495 118 

Sursa: Direcţia Judeţeană de Statistică Arad 

 

Popula ia activ : 
 

Potrivit datelor statistice disponibile, pentru anul 2013, la nivelul teritoriului se înregistra 
un num r de 3318 de persoane active – cuprinzând aici atât persoanele care 
desf şurau o activitate economic  retribuit , cât şi popula ia aflat  în c utarea unui loc 
de munc  (salaria ii, muncitorii independen i, dar şi şomerii sau tinerii în c utarea 
primului loc de munc ). 
În ansamblu, din punct de vedere al repartiz rii popula iei active, teritoriul orasului 
Curtici, reflect  o situa ie generalizat  pentru mediul rural din Romania cu o pondere 
majoritar  şi semnificativ  a popula iei ocupate, predominând persoanele de sex 
masculin. 
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Grafic 1.4.1.  Repartizarea populatiei-popula ia activ  

 

Sursa: Direcţia Judeţeană de Statistică Arad 

Populatia inactiv : 
 
În ce priveşte popula ia inactiv , aceasta cuprinde persoanele care nu au atins înc  
vârsta adult  sau care sunt în curs de formare elevii, femeile casnice, între inute, 
pensionarii, persoane cu alt  situa ie.  

 
Din punct de vedere al repartiz rii popula iei inactive, teritoriul orasului Curtici, reflect  
o situa ie generalizat  pentru mediul urban din Romania cu o pondere majoritar  şi 
semnificativ  a pensionarilor, predominând popula ia de sex feminin. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Total Ocupat Somer in

cautarea unui

alt loc de

munca

Somer in

cautarea

primului loc de

munca

3318 2992 

235 91 

1932 1724 

164 44 

1386 1268 

71 47 

Populatia activa 

Total masculin Feminin
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Grafic 1.4.2.  Repartizarea popula iei-popula ia inactiv  

 

 
                            Sursa: Direcţia Judeţeană de Statistică Arad 
 
În tabelul de mai jos, este prezentat  repartizarea popula iei pe categorii, astfel în total 
populatie active, persoanele ocupate înregistreaz  o valoare semnificativ  de 2992 
persoane în timp ce în total popula ie inactiv , se remarc  o valoare semnificativ  a 
pensionarilor  de 1542 persoane. 
 

Tabel.1.7.2  Repartizarea popula iei in urma recesamantului 2011 

 

Categorie Total Masculin Feminin 

Popula ia activ  3318 1932 1386 

        - Persoane ocupate 2992 1724 1268 

        - Şomeri în c utare de loc de munc  235 164 71 

        - Şomeri în c utarea primului loc de        
munc  

91 44 47 

Popula ia inactiv  4135 1640 2495 

         - Elevi/studen i 1048 
 

552 496 

         - Pensionari 1542 554 988 

         - Casnice 677 92 585 

         - Între inute de alte persoane 672 343 329 

         - Între inute de stat sau organiza ii 40 16 24 
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- Întreşinute din alte surse 28 18 10 

         - Persoane cu alt  situa ie economic  128 65 63 

TOTAL popula ie stabil           7453 3572 3881 

Sursa: Direcţia Judeţeană de Statistică Arad 

 
În tabelul urm tor putem observa repartizarea popula iei active în func ie de statutul 
profesional: 
 
Tabel 1.8 Repartizarea popula iei active în func ie de statutul profesional in urma 

recesamantului 2011 
 

Sursa: Direcţia Judeţeană de Statistică Arad 

 
 

Grafic 1.5 Repartizarea populatiei active in functie de statutul profesional 
 

 
Sursa: Direcţia Judeţeană de Statistică Arad 

 
În graficul de mai sus, se poate obseva c  în total populatiei ocupate, angajatii ocupa 
ponderea cea mai mare cu un total  de  2477 de  persoane, predominând persoanele 
de sex masculin. 
 
 

POPULATIA  
STABILA  

OCUPATA  

Salariati/ 
Angajati 

Patroni/ 
Angajatori 

Lucratori pe 
cont 

propriu 

Lucratori 
familiali  

(neremunerati) 

Total       2992       2477         28        416         69 
Masculin       1724       1427         16        262         17 
Feminin       1268       1050         12        154         52 



 

   ROMÂNIA  
                               Județul Arad,  Orasul Curtici  
                                          Strategia de dezvoltare locală perioada 6-2020  

    

 

                                                                                                                        
44 

 
 

Tabel 1.9 Activit i ale economiei practicate în orasul Curtici in urma 
recesamantului 2011 

 
Structura pe sectiuni a CAEN 

Total Masculin Feminin 
 

Agricultura, silvicultura si pescuit 616 
 

370 246 

Industria prelucratoare 1076 
 

610 466 

Productia si furnizarea de energie 
electrica si termica, gaze, apa calda si aer 
conditionat 

27 24 3 

Distributia apei; salubritate, gestionarea 
deseurilor, activitati de decontaminare 

21 16 5 

Constructii 120 113 7 
Comert cu ridicata si cu amanuntul; 
repararea autovehiculelor si 
motocicletelor 

273 
 

87 186 

Transport si depozitare 286 220 66 
Hoteluri si restaurante 59 18 41 
Informatii si comunicatii 12 10 2 
Intermedieri financiare si asigurari 18 6 12 
Activitati profesionale, stiintifice si 
tehnice 

22 15 7 

Activitati de servicii administrative si 
activitati de servicii suport 

64 50 14 

Administratie publica si aparare; asigurari 
sociale din sistemul public 

159 
 

104 55 

Invatamant 92 27 65 
Sanatate si asistenta sociala 64 13 51 
Activitati de spectacole, culturale si 
recreative 

13 10 3 

Alte activitati de servicii 46 27 19 
Activitati ale gospodariilor private in 
calitate de angajator de personal casnic; 

24 4 20 

TOTAL 2992 1724 1268 
Sursa: Direcţia Judeţeană de Statistică Arad 
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I.2.2 Agricultur   
 
Potențialul agricol al zonei, poziția favorabil  de la granița de vest a României, 
apropierea de municipiul Arad, prezența magistralei de cale ferat  ce face leg tura cu 
Europa occidental  (gara Curtici a fost dat  în folosinț  în anul 1921 odata cu crearea 
vamei) sunt principalele atuuri economice care fac din ora ul Curtici un pol de 
convergenț  economic . Capacitatea de atracție a investitorilor este redat  aici de 
crearea Zonei libere Arad-Curtici, este cel mai important punct de trecere al frontierei 
între România i Ungaria. 
 
Singur  şans  a României pentru dezvoltarea agriculturii const  în alocarea masiv , 
dar ra ional , dac  se poate optim , de capital investi ional în infrastructur  urban , 
echiparea, teritoriului agricol modernizarea exploata iilor agricole, extinderea 
întreprinderilor de stocare procesare a produselor agroalimentare (nu numai cereal) 
precum şi sporirea capitalului de exploatare, atât din surse proprii cât şi din credite 
bancare avantajoase, acordat fermelor agricole prin care s  se sus in  nivelele de 
produc ie propuse în continuare pentru orizonturile 2012, 2020, 2025, 2030. 

Se estimeaz  c  România are un poten ial alimentar, la orizontul 2030, pentru 38.5 mil. 
personae, respectiv un disponibil pentru export şi pentru consum nealimentar de 
materii prime agricole de circa 49 – 50 mld. €. Conform ultimilor statistici se 
vehiculeaz  tot mai mult c  agricultur  s  devin  ramur  de success a României.  

Exist  peste 22.000 de cereri de la tineri care vor beneficia de m sur  de instalare, 
prima sesiune de cereri de proiecte aferent  m surii 112 – “Instalarea tinerilor fermieri” 
a fost deschis  în decembrie 2008.  

Pe principalele categorii de folosin , suprafa a fondului funciar al orasului Curtici  se 
structureaz  astfel:  
 

Tabel 1.10 Structura terenurilor agricole 
 

ANUL 2007 2009 2011 2013 
Total fond funciar 7265 7265 7265 7265 
Suprafata Agricola 

totala din care 
6686 6686 6686 6686 

-Arabil 6500 6500 6500 6500 

-Fâne e - - - - 
-Pasuni 186 186 186 186 

         -Vii si 
pepiniere viticole 

- - - - 

-Livezi - - -  
Paduri si alte 
terenuri cu 
vegetatie forestiera, 
din care 

579 579 579 579 
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       -P duri 10 10 10 10 
       -Ape si balti 59 59 59 59 
       -Drumuri si 
cai ferate 

165 165 165 165 

    -Construc ii 322 322 322 322 
Alte suprafete 23 23 23 23 

Sursa: Direcţia Judeţeană de Statistică Arad 

 
Economia a fost i este bazat  pe agricultur , cultur  mare cerealier , cre terea 
animalelor, sector care are foarte bune condiții naturale (clim , soluri fertile). Suprafața 
total  a orasului Curtici este de 7265 ha; din care teren arabil reprezint  6.500 ha. 
 
Principala activitate care se deruleaz  pe teritoriul administrativ al orasului Curtici este 
legat  direct de resursele din acest teritoriu. 

 
Produc ia agricol  se bazeaz  pe culturi de: porumb, orz, ovaz, floarea soarelui şi 
legume. 
 
O alt  ocupa ie a locuitorilor orasului este creşterea animalelor precum: vaci, porci, 
ovien etc.  
 
Produc ia vegetal  

Distribu ia terenurilor cultivate la nivelul unit ilor administrativ – teritoriale prezint  o 
serie de particularit i, dup  cum urmeaz :  
     - cele mai mari suprafe e cultivate cu cereale corespunz tor unor condi ii orografice 
prielnice şi a unor suprafe e arabile extinse; datorit  condi iilor de determinare 
orografic . Semnifica ia economic  a acestor culturi deriv  din importan a crescut  pe 
care o au atât în alimenta ia omului cât şi în hrana animalelor.  
 
Tipul de clim  specific acestei zone face sa se dezvolte bine urm toarele plante: 
porumbul, graul de toamna, floarea-soarelui, sfecla de zahar, rosiile, pepenii, orzul, 
ovazul, tutunul, lucerna si trifoiul. Plante ce se dezvolta satisfacator sunt: canepa, inul, 
mazarea, cartofii, via (pe solurile aluvionare). 
 
Structura terenurilor cultivate: 
- cultura plantelor tehnice (Reprezentative sunt culturile de floarea-soarelui, inul pentru 
fibr , cânepa pentru fibr , sfecla de zah r, tutunul (cu suprafe e mult diminuate în 
ultimii ani) 

- cultura cartofului, reg sit  pe suprafe e mai importante  

- cultura legumelor g seşte condi ii favorabile în arealul studiat, constituindu-se ca un 
poten ial avantaj competitiv în raport cu alte teritorii învecinate. O not  de specificitate 
este dat  pentru acest segment al produc iei vegetale de prezen a culturii pepenilor 

- cultura plantelor furajere, se înscrie ca un element cu importan  crescut  în structura 
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culturilor de câmp şi totodat  în lan ul produc iei agricole, fiind o important  verig  de 
suport a sectorului zootehnic. Mai importante, atât prin suprafe ele cultivate cât şi prin 
valoarea lor furajer , sunt culturile de lucern , trifoi, porumbul pentru siloz, sfecla 
furajer  şi bost noasele de nutre  (acestea din urm  fiind cultivate mai ales intercalate 
cu pr şitoarele). Atât în cazul celor perene, cât şi al celor anuale, culturile de plante 
furajere au o reprezentare semnificativa. 

Zona prezint  favorabilitate pentru cultura cerealelor. Popula ia are ocupa ie 
preponderent agricol , îşi lucreaz  p mântul individual, cu mijloace mecanice. Clima 
permite cultivarea legumelor. 

Principalele disfunc ionalit i ale sectorului agricol sunt legate de: 
 deficien e legate de poten ialul uman, în condi iile în care starea de îmb trânire 

demografic  a popula iei este specific  unui num r tot mai mare de localit i; se 
adaug  lipsa for ei de munc  calificate; 

 structura propriet ii funciare, dominat  de gospod rii individuale la care 
m rimea medie a exploata iei nu dep şeşte 3 ha; aceast  f râmi are induce 
dificult i în rela iile cu modernizarea agriculturii, generând un grad mai redus de 
tehnologizare; 

  num r redus de ferme zootehnice; 
Tabel 1.10.1 Structura animalelor 

 

 2007 2009 2011 2013 

BOVINE 170 155 130 100 

OVINE 780 790 770 750 

PORCINE 1400 1370 1190 1200 

CAPRINE 160 185 196 210 

PASARI 7150 6700 800 5100 

FAMILII DE 
ALBINE 

110 170 230 300 

CABALINE 40 33 29 25 

IEPURI 100 90 110 100 

Sursa: Registrul agricol al primariei Curtici 

 agen i economici de dimensiuni mici, cu fragilitate ridicat  în raport cu condi iile 
de concuren  induse de firmele de profil din jude  dar şi cele din Ungaria; 

 slaba specializare pe sectoare productive pentru care exist  cerere constant  pe 
pia a urban  de proximitate şi pe cea regional  (ex. legume, fructe, lapte, 
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carne); 

 nevalorificarea nişei pentru produsele agricole ecologice, atât în sectorul 
vegetal, cât şi în cel animalier (ex. doar doi apicultori erau atesta i în acest sens 
în anul 2008);         

I.2.3 Industrie – IMM – Micro-întreprinderi  

 
Curtici se afl  în plin  dezvoltare economic , datorit  numeroaselor investiții, care se 
oglindesc din punct de vedere social în apariția a noi locuri de munc . Zona Liber  
Curtici Arad, cu o suprafaț  de 90 ha, din care platforma Curtici se întinde pe 75 ha - 
este singura zon  liber  amplasat  pe un coridor rutier european, în apropierea a patru 
puncte vamale. În ZLCA î i desf oara activitatea peste 100 de firme cu investiții mai 
mari de 50 de milioane euro. Accesul în ZLCA se poate face pe cale rutier , feroviar  
i aerian . 

 

 
Foto: Intrare Zona libera 

 
Odat  cu înfiin area zonei libere, economia oraşului Curtici se afl  în plin  dezvoltare, 
datorit  investi iilor, cre rii a numeroase locuri de munc  şi a creşterii veniturilor 
realizate. Zona Liber  Curtici - Arad are o suprafa  total  de 90 ha şi este compus  
din dou  platforme amplasate în oraşul Curtici şi în municipiul Arad, fiind înfiin at  în 
baza legii privind regimul zonelor libere în România.  
 
Zona Liber  Curtici Arad este un teritoriu precis delimitat în care investitorii beneficiaz  
de facilit i vamale şi fiscale pentru activit ile desf şurate. Activitatea desf şurat  în 
Zona Liber  Curtici Arad se întinde pe o suprafa  de 90 de hectare împ r it  în dou  
platforme: prima amplasat  în vecin tatea oraşului Curtici, (cel mai important nod de 
cale ferat , care asigur  tranzitarea Est-Vest pe magistrala Paris - Istanbul), la o 
distan  de 15 km de municipiul Arad, iar a doua amplasat  în vecin tatea Aeroportului 
Interna ional Arad şi a terminalului Cargo. În compara ie cu alte zone libere din 
România, Zona Liber  Curtici Arad este singura zon  liber  amplasat  în partea de 
vest a rii pe un coridor rutier european, în apropierea a 4 puncte vamale. Pozi ia 
geografic  avantajoas  împreun  cu amplasarea pe un corridor rutier european, şi 
faptul c  Zona Liber  Curtici Arad poate fi accesat  prin intermediul a trei c i de acces: 
rutier , feroviar  şi aerian  confer  acesteia individualitate între celelalte zone libere 
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din ar . Amplasamentul favorabil al Zonei Libere Curtici - Arad permite folosirea 
urm toarelor c i de acces: 
 

 Cale ferat  
Oraşul Curtici este cel mai important nod de cale ferat , care asigur  leg tura dintre 
est şi vest. Aradul este legat de Curtici printr-o cale ferat  dubl  şi electrificat . 
 

 Rutier 
Leg tura dintre Arad şi Zona Liber  Curtici - Arad poate fi f cut  prin drumul jude ean 
709B, care asigur  un acces uşor c tre vestul Europei. 
 

 Aerian 
 Zona Liber  Curtici - Arad este singura zon  care include  transport  aerian  datorit   
existen ei  Aeroportului Interna ional în municipiul Arad. Aeroportul este dotat cu o pist  
de decolare şi aterizare din beton, cu o lungime de 2.000 m şi o l ime de 45 m, cu o 
capacitate portant  de roat  izolat  de 27 tone. Astfel, este permis  decolarea – 
aterizarea avioanelor de pasageri şi marf  în condi ii de deplin  securitate. 
  
Administrarea  Zonei  Libere  Curtici  -  Arad  se  realizeaz   de c tre Administra ia 
Zonei Libere Curtici - Arad, care se organizeaz  şi func ioneaz  ca regie autonom . 
Zona Liber  Curtici Arad ofer  utilizatorilor ei o infrastructur  dezvoltat  format  din: 
re ea de ap , re ea de energie electric , gaz metan, canalizare pluvial , canalizare 
menajer , re ea de telecomunica ii, acces internet, iluminat exterior, drumuri de incint , 
drumuri accesibile camioanelor, acces la drumurile na ionale, acces aerian şi acces la 
calea ferat . Activitatea investi ional  se afl  într-o continu  dezvoltare, utilit ile şi 
dot rile existente, modernizarea acestora fiind garantul reuşitei în aceast  zon  a 
afacerilor. 
 
 În Zona Liberă Curtici - Arad se pot desfăşura următoarele activităţi: 
 
a) manipularea, depozitarea, sortarea, m surarea, ambalarea, condi ionarea, 
asamblarea, prelucrarea, fabricarea, marcarea, testarea, licitarea, vânzarea - 
cump rarea, expertizarea, repararea, dezmembrarea m rfurilor, transportul şi 
expedi iile interne şi interna ionale; 
b) organizarea de expozi ii; 
c) organizarea opera iunilor de burs  şi financiar - bancare, cu avizul B ncii Na ionale a 
României; 
d) înfiin area de cantine şi restaurante, precum şi de magazine de desfacere sau 
comercializare en gros sau en detail în perimetrul Zonei Libere; 
e) închirierea sau concesionarea cl dirilor, terenurilor, spa iilor de depozitare şi a 
spa iilor neamenajate din Zona Liber , destinate construirii de obiective economice; 
f) controlul calitativ şi cantitativ al m rfurilor; 
g) aprovizionarea mijloacelor de transport care opereaz  în Zona Liber  Curtici -Arad; 
h) prest ri de servicii, precum şi alte activit i specifice regimului de zon  liber .  
 
Ca urmare a politicii de atragere de noi investitori pus  în practic  de Administra ia 
Zonei Libere Curtici Arad, în anul 2006 au fost înregistrate noi cereri de concesionare şi 
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închiriere de terenuri atât din  partea investitorilor români cât şi din partea unor 
investitori str ini. O analiz  a activit ii Administra iei Zonei Libere Curtici Arad la finele 
anului 2006 seconcretizeaz  într-un total de 100 contracte existente. 
 
Analiza micro-întreprinderilor din mediul urban eviden iaz  capacitatea relativ redus  a 
acestora de a r spunde exigen elor referitoare la furnizarea locurilor de munc  pentru 
popula ia din mediul urban.  

                       
Foto: Firme din ZLCA 

 
Analiza activit ilor comerciale, de artizanat şi servicii indic  faptul c  num rul de 
locuitori din zona urbana, ocupa i în toate activit ile de acest tip analizate, e 
nesemnificativ. Comunit ile sufer  atât din lipsa oportunit ilor ocupa ionale în aceste 
sectoare, care pot ajuta la ameliorarea condi iilor de trai.  
 
Informa iile disponibile privind aceste activit i reprezint  doar par ial situa ia real , 
deoarece acestea se desf şoar  şi în cadrul unei pie e informale a muncii din zona 
urban . Totuşi, venitul care se putea ob ine din aceste surse acoper  doar necesarul 
pentru subzisten , existând nevoia de dezvoltare aceste activit i care pot contribui la 
dezvoltarea economiei urbane, în general.  
 
Situa ia acestui sector, ca şi a infrastructurii, reprezint  o barier  în calea dezvolt rii 
altor activit i urbane, pentru crearea de oportunit i ocupa ionale alternative. 
Sprijinirea furniz rii serviciilor în comunit ile urbane reprezint  un factor important 
pentru ridicarea calit ii vie ii şi de sporire a atractivit ii zonelor urbane. 
  
Conceptul de marketing teritorial vine s  sus in  ansamblul de preocup ri în sectorul 
dezvolt rii durabile prin facilitarea utiliz rii de resurse în vederea producerii de bunuri şi 
servicii precum şi comercializ rii acestora. Administra ia public  îşi propune ca direc ii 
de ac iune în acest sector s  identifice şi s  consolideze o “marc  local ” care s  poat  
reprezenta pentru turistul care viziteaz  localitatea sau pentru investitorul interesat de 
poten ialul local un adev rat punct de reper al comunit ii noastre comparativ cu 
celelalte localit i.  
 
Construirea acestei m rci locale va porni de la resursele de care dispunem în prezent 
şi va culmina cu promovarea la nivel interna ional a orasului noastre prin parteneriate şi 
contacte peste hotare. Aceasta se va realiza prin implementarea de programe de 
“înfr ire” a orasului cu comune din alte ri membre ale UE şi prin ac iuni specifice.  
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Un alt aspect pe care îl urm rim în acest sector este amplificarea procesului de 
rela ionare între diverşi factori economici şi sociali. Aceast  comunicare va facilita 
dezvoltarea durabil  a comunit ii noastre şi va pune bazele unor programe ample în 
care administra ia public  va ac iona ca şi un catalizator şi îşi va aduce aportul atât prin 
ac iunile legale, cât şi ca şi cofinan ator.  
 
Marketingul teritorial pe care ni-l propunem are ca m suri de dezvoltare local  
creşterea estetic  a peisajului orasului nostru, dar şi dezvoltarea serviciilor de turism şi 
primire a turiştilor în mod profesional.  
 
Vom promova turismul integrat în care turistul s  beneficieze de servicii moderne, dar 
cu amprenta tradi iilor culinare şi culturale locale. Interna ionalizarea unei m rci locale 
pe care dorim s  o cre m depinde în mare m sur  de calitatea acestor servicii pe cale 
le oferim. 
 
Industria prelucr toare este reprezentat  de: 

• unit i prelucr toare a semifbricatelor din lemn (parchet şi piese de mici 
dimensiuni); 

• o unitate de prelucrare a laptelui; 
• unit i importante de depozitare şi activitati auxiliare pentru transporturi; 
• unit i apar inând industriei uşoare – confec ii.  
 

Sectorul agricol este preponderent în activitatea din teritoriul oraşului Curtici, atât 
înainte de 1989 cât şi în prezent. Odat  cu restructur rile ce intervin în unit ile 
industriale şi cu profil de produc ie agricol , mare parte din popula ia activeaz  în 
agricultur , ajungând la cca 30% din popula ia oraşului. 
Principalele unit i de produc ie agricol  din teritoriul Curticiului sunt: 

• Combinatul Agroindustrial Curtici SA cu 3337 ha în folosin ; 
• Agromec Curtici SA  cu 1050 ha în folosin ; 
• Asocia ii familiale cu 415 ha în folosin ; 
• Produc tori particulari individuali cu 400 ha în folosin . 

 
În Curtici exist  Baza de Recep ie cereale Curtici-COMCEREAL, situat  în intravilan în 
nordul localit ii. 
 
 Evaluarea numarului de intreprinderi: 

1.11 Intreprinderi dupa numarul de angajati 
 

Anul  
Intreprinderi 

 

Intreprinderi 
cu 1-9 

salariati 

Intreprinderi 
cu 10-49 
salariati 

Intreprinderi 
cu 50-249 
salariati 

Intreprinderi 
cu peste 250 

salariati 
2007 

153 87 15 9 1 
2009 

155 81 19 4 1 
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2011 
155 72 16 9 1 

2013 
171 78 16 6 0 

Sursa:AJFP Arad 

Grafic 1.6 Intreprinderi dup  num rul de angaja i 

 

Sursa:INSSE 

 

Majoritatea covârşitoare a firmelor sunt din categoria microîntreprinderi (aproape 90%) 
şi nu exist  nicio societate comercial  cu peste 250 de salaria i. 
 Gruparea întreprinderilor în func ie de tipul de activitate, în anul 2011 se prezint  
astfel: 

 
1.12 Gruparea intreprinderilor în func ie de tipul de activitate, în anul 2011 

 

Tipul de activitate (in functie de structura pe 
diviziuni a CAEN rev.2) 

Numar 
intreprinderi 

% din 
numarul 

total 
111 Cultivarea cerealelor (exclusiv orez) pantelor 

leguminoase si a plantelor producatoare de 
seminte oleaginoase 

5 3.23 

113 Cultivarea legumelor si a pepenilor, a 
radacinoaselor si tuberculilor 

5 3.23 

150 Activitati in ferme mixte (cultura vegetala 
combinata cu cresterea animalelor) 

1 0.65 

812 Extractia pietrisului si nisipului; extractia 
argilei si caolinului 

1 0.65 

1039 Prelucrarea si conservarea fructelor si 
legumelor n.c.a. 

1 0.65 

1071 Fabricarea painii; fabricarea prajiturilor si a 
produselor proaspete de patiserie 

2 1.29 

1091 Fabricarea preparatelor pentru hrana 
animalelor de ferma 

1 0.65 

0 50 100 150 200

Intreprinderi

Intreprinderi cu 1-9 salariati

Intreprinderi cu 10-49 salariati

Intreprinderi cu 50-249 salariati

Intreprinderi cu peste 250 salariati

2013

2011

2009

2007
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1320 Productia de tesaturi 1 0.65 
1330 Finisarea materialelor textile 1 0.65 
1392 Fabricarea de articole confectionate din 

textile (cu exceptia imbracamintei si lenjeriei 
de corp) 

1 0.65 

1414 Fabricarea de articole de lenjerie de corp 1 0.65 
1610 Taierea si rindeluirea lemnului 2 1.29 
1629 Fabricarea altor produse din lemn; 

fabricarea articolelor din pluta, paie si din 
alte materiale vegetale impletite 

2 1.29 

1812 Alte activitati de tiparire n.c.a. 1 0.65 
2229 Fabricarea altor produse  din material plastic 1 0.65 
2341 Fabricarea articolelor ceramice pentru uz 

gospodaresc si ornamental 
1 0.65 

2370 Taierea, fasonarea si finisarea pietrei 1 0.65 
2511 Fabricarea de constructii metalice si parti 

componente ale structurilor metalice 
1 0.65 

2651 Fabricarea de instrumente si dispozitive 
pentru masura, verificare, control, navigatie 

1 0.65 

2740 Fabricarea de echipamente electrice de 
iluminat 

1 0.65 

2790 Fabricarea altor echipamente electrice 1 0.65 
2824 Fabricarea masinilor-unelte portabile 

actionate electric 
1 0.65 

2932 Fabricarea altor piese si accesorii pentru 
autovehicule si pentru motoare de 
autovehicule 

1 0.65 

3102 Fabricarea de mobila pentru bucatarii 1 0.65 
3299 Fabricarea altor produse manufacturiere 

n.c.a. 
1 0.65 

4120 Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale 
si nerezidentiale 

9 5.80 

4211 Lucrari de constructii a drumurilor si 
autostrazilor 

1 0.65 

4299 Lucrari de constructii a altor proiecte 
ingineresti n.c.a. 

1 0.65 

4321 Lucrari de instalatii electrice 1 0.65 
4322 Lucrari de instalatii sanitare, de incalzire si 

de aer conditionat 
1 0.65 

4333 Lucrari de pardosire si placare a peretilor 1 0.65 
4334 Lucrari de vopsitorie, zugraveli si montari de 

geamuri 
1 0.65 

4520 Intretinerea si repararea autovehiculelor 3 1.94 
4532 Comert cu amanuntul de piese si accesorii 

pentru autovehicule 
1 0.65 
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4613 Intermedieri in comertul cu material lemnos 
si materiale de constructii 

1 0.65 

4619 Intermedieri in comertul cu produse diverse 1 0.65 
4634 Comert cu ridicata al bauturilor 1 0.65 
4635 Comert cu ridicata al produselor din tutun 1 0.65 
4638 Comert cu ridicata specializat al altor 

alimente inclusiv peste, crustacee si moluste 
1 0.65 

4649 Comert cu ridicata al altor bunuri de uz 
gospodaresc 

1 0.65 

4651 Comert cu ridicata al calculatoarelor, 
echipamentelor periferice si software-lui 

1 0.65 

4671 Comert cu ridicata al combustibililor solizi, 
lichizi si gazosi al produselor derivate 

1 0.65 

4673 Comert cu ridicata al materialului lemnos si 
a materialelor de constructie si 
echipamentelor sanitare 

2 1.29 

4677 Comert cu ridicata al deseurilor si resturilor 2 1.29 
4690 Comert cu ridicata nespecializat 3 1.94 
4711 Comert cu amanuntul in magazine 

nespecializate cu vanzare predominanta de 
produse alimentare, bauturi si tutun 

16 10.32 

4719 Comert cu amanuntul in magazine 
nespecializate cu vanzare predominanta de 
produse nealimentare 

8 5.16 

4722 Comert cu amanuntul al carnii si al 
produselor din carne, in magazine 
specializate 

1 0.65 

4724 Comert cu amanuntul al painii, produselor 
de patiserie si produselor zaharoase, in 
magazine specializate 

1 0.65 

4729 Comert cu amanuntul al altor produse 
alimentare, in magazine specializate 

1 0.65 

4730 Comert cu amanuntul al carburantilor pentru 
autovehicule in magazine specializate 

1 0.65 

4743 Comert cu amanuntul al echipamentelor 
audio/ video in magazine specializate 

1 0.65 

4771 Comert cu amanuntul al imbracamintei, in 
magazine specializate 

1 0.65 

4773 Comert cu amanuntul al produselor 
farmaceutice in magazine specializate 

2 1.29 

4776 Comert cu amanuntul al florilor, plantelor si 
semintelor; comert cu amanuntul al 
animalelor de companie si a hranei pentru 
acestea, in magazine specializate 

2 1.29 
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4778 Comert cu amanuntul al altor bunuri noi, in 
magazine specializate 

1 0.65 

4789 Comert cu amanuntul prin standuri, 
chioscuri si piete al altor produse 

1 0.65 

4920 Transporturi de marfa pe calea ferata 1 0.65 
4939 Alte transporturi terestre de calatori n.c.a. 4 2.58 
4941 Transporturi rutiere de marfuri 10 6.45 
5210 Depozitari 1 0.65 
5224 Manipulari 1 0.65 
5610 Restaurante 1 0.65 
5630 Baruri si alte activitati de servire a bauturilor 1 0.65 
6110 Activitati de telecomunicatii prin retele cu 

cablu 
2 1.29 

6201 Activitati de realizare a soft-ului la comanda 
(software orientat client) 

2 1.29 

6810 Cumpararea si vanzarea de bunuri 
imobiliare proprii 

2 1.29 

6820 Inchirierea si subinchirierea bunurilor 
imobiliare proprii sau inchiriate 

2 1.29 

6920 Activitati de contabilitate si audit financiar 
consultanta in domeniul fiscal 

1 0.65 

7022 Activitati de consultanta pentru afaceri si 
management 

2 1.29 

7111 Activitati de arhitectura 1 0.65 
7112 Activitati de inginerie si consultanta tehnica 

legate de acestea 
1 0.65 

7311 Activitati ale agentiilor de publcitate 1 0.65 
7320 Activitati de studiere a pietei si de sondare a 

opiniei publice 
1 0.65 

7430 Activitati de traducere scrisa si orala 
interpreti 

1 0.65 

7500 Activitati veterinare 3 1.94 
7732 Activitati de inchiriere si leasing cu masini si 

echipamente pentru constructii 
1 0.65 

7912 Activitati ale tur-operatorilor 1 0.65 
8121 Activitati generale de curatenie a cladirilor 2 1.29 
8621 Activitati de asistenta medicala generala 2 1.29 
9002 Activitati suport pentru interpretarea artistica 

(spectacole) 
2 1.29 

9101 Activitati ale bibliotecilor si arhivelor 1 0.65 
9200 Activitati de jocuri de noroc si pariuri 1 0.65 
9329 Alte activitati recreative si distractive n.c.a. 1 0.65 
  Total 155 100 
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Sursa: Direcţia Judeţeană de Statistică Arad 

 

Orasul Curtici are un profil economic axat pe sectorul industrial, al serviciilor și cel 

agricol: 
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Sursa: Lista firme 

I.2.4 Comer  și servicii 
  

Structura pe ramur  a agenților economici privați este determinat  de activit țile 
comerciale. În regiune exist  posibilitatea ca aceste activit ți s  se îndrepte mai mult 
spre producție i servicii. 
Industria dezvoltat  în localitate este cea din sectorul prest rilor de servicii, 
reprezentative fiind urm toarele: 

 Brut rie; 

 Fabric  de prelucrare a laptelui; 

 Atelier de tâmpl rie-construc ii mobil ; 

 Motel-restaurant; 

 Depozit de materiale de construc ii; 

 

 
 



 

   ROMÂNIA  
                               Județul Arad,  Orasul Curtici  
                                          Strategia de dezvoltare locală perioada 6-2020  

    

 

                                                                                                                        
59 

I.3. Servicii pentru popula ie şi infrastructuri medico-sociale 
 
Pentru asigurarea serviciilor medicale orasul Curtici dispune de urmatoarea 
infrastructur  : 

1.13 Structura serviciilor de s n tate 
 

Unit i servicii 
medicale  

Num r total  Num r total 
personal medical  

Cabinete medicale  6 17 
Puncte sanitare  0 0 
Dispensare  0 0 
Cabinete 
stomatologice  

6 12 

Spitale  0 0 
Servicii de 
ambulan   

0 0 

Farmacii 2 6 
Sursa: Direcţia Judeţeană de Statistică Arad 

I.4. Activit i sociale şi institu ii locale  
Structura unit ilor de înv mânt din oras este compus  din: 
 

 gr dini   
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 şcoal  primar  si gimnaziala  
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 şcoal  primar  nr. 2  
 

 
 
 

 liceul  „Ion Creanga” Curtici. 
 

 
 
Datorit  tendin ei crescânde de migrare dinspre orasele aglomerate spre orasele mai mici, 
aceste unit i au fost renovate şi redotate cu material didactic, astfel încât copii care îşi 
încep studiile în oras s  nu se considere defavoriza i fa  de cei din oraşele mari. 

 
1.14 Structura unit ilor de înv mânt 

Anul Prescolar 
 

Primar si 
Gimnazial 

Liceal Scoli de 
arte 
simeserii 

Universitate 

2007 1 1 1 - - 

2009 1 1 1 - - 

2011 2 1 1 - - 

2013 1 1 1 - - 

Sursa: Direcţia Judeţeană de Statistică Arad 
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                                  1.15 Structura cadrelor didactice în anul 2013 
 

Nr.
crt. 

Unitate şcolar  Num r cadre 
didactice 

Din care navetisti 

1. Educatori 2  

2. Invatatori 6  

3. Profesori invatamant gimnazial 9  

4. Profesori scoli-meserii -  

5. Profesori posliceale 
 

-  

                TOTAL                                                                         17 

Sursa: Direcţia Judeţeană de Statistică Arad 
 
 

1.15.2. Structura cadrelor didactice pe perioada 2007-2013 
 

Anul Prescolar 
 

Primar Gimnazial Liceal Scoli de 
arte 

simeserii 

Universitate 

2007 8 21 34 8 - - 

2009 8 20 25 9 - - 

2011 16 16 24 10 - - 

2013 15 16 20 12 - - 

Sursa: Direcţia Judeţeană de Statistică Arad 

 

I.5. Infrastructura Cultural – Sportiva in  anul 2016 
 

1.16. Structura Cultural – Sportiva pe perioada 2016 
 

Tipul unit ii/  
Categorii de unit i recreative  

Total unit i/ categorie  

Terenuri de sport  9 (fotbal, 2 miniterenuri pe Brancoveanu si 
Revolutiei,minifotbal, 2 hambal, tenis, baschet, 
tenis cu piciorul) 
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Casa de cultura 1 

Biblioteci 1 

Spa ii de joac  în aer liber sau 
în interior  

5 (Combinat, Sferlea, Brancoveanu, Revolutiei, 
Cruce) 

S li de sport  1 

Parcuri  1 (este de fapt un scuar pe str.Closca) 

Cluburi sportive  1 (Frontiera) 

Alte tipuri de cluburi 
(men ionate)  

- 

Cluburi ale copiilor  - 

Centru de zi pentru copii 1 

Bazine de înot  1 

Total  20 

Surse: Primaria Orasului Curtici 
 

 

                          
Foto: Sala de sport     Foto:  Teren sintetic 

 
Foto: Teren sport 

 
Curtici are o tradiție sportiv  îndelungat , cu sportivi cu rezultate naționale viața 
sportiv  local  cuprinzând meciurile echipei de fotbal CS FRONTIERA CURTICI, care 
activeaz  în Liga a IV-a.  
Infrastructura pentru sport i agrement cuprinde: 
Stadionul orasului – teren de fotbal, pist  de alergare. 
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Sal  de sport din imediata vecin tate a stadionului - sporturi practicate: fotbal, tenis, 
activit ți sportive ale colilor. Activit țile recreativ-sportive desf urate aici se 
adreseaz  atât comunit ții, cât i unit țlor de înv ț mânt din oras. 

       
Foto: Bazinul mic - strand termal   Foto: Casutele de pe strand 
  

În ceea ce prive te infrastructura de agrement, Prim ria Curtici administreaz  un 
trand termal.  

Totodat , calitatea vie ii este determinat  şi de posibilit ile de petrecere a timpului 
liber, iar în acest sens se urm reşte atingerea obiectivului de îmbun t ire a spa iului 
public prin crearea de noi spa ii de recreere. 

       

Foto: Casa de cultura     Foto: Centru de zi  
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Foto: Biblioteca 

 
Problemele sociale ale unei comunit ți pot fi abordate cu mult succes de organizații  
aparținând sectorului nonguvernamental care prin activit țile diversificate i 
devotamentul lor contribuie la îmbun t țirea vieții social-culturale şi economice. 
 
În compara ie cu alte state, nivelul la care se situeaz  sectorul ONG şi voluntariatul în  
România este sub media european , Eurobarometrul din noiembrie 2010 indicând o 
rat  de implicare a populatiei de 20%, plasând România în categoria rilor din Uniunea 
European  cu un nivel sc zut de implicare. 
 
Mişcarea de voluntariat din România s-a dezvoltat constant în ultimii 21 de ani, anul 
2001, Anul Interna ional al Voluntariatului, fiind un moment care a dat un impuls 
extraordinar acestei mişc ri, atât prin adoptarea legii 195/2001 (Legea Voluntariatului) - 
o form  de recunoaştere public  de care aceast  mişcare avea nevoie pentru a se 
dezvolta, cât şi prin ini ierea unor proiecte de voluntariat constante, vizibile şi cu un 
impact din ce în ce mai mare, de tipul S pt mânii Na ionale a Voluntariatului. La zece 
ani de la acest salt înainte al mişc rii de voluntariat, marc m Anul European al 
Voluntariatului 2011, un semnal al Comisiei Europene c  voluntariatul şi-a câştigat un 
rol important pe agenda politicilor publice la nivel european datorit  valorii sale pentru 
individ şi societate. 
 
Valoarea voluntariatului este identificabil  pe dou  dimensiuni majore: 

 dezvoltarea individual  a persoanelor implicate în activit i de voluntariat; 
 dezvoltarea comunit ilor şi societ ii în ansamblu.  

La nivelul oraşului Curtici ONG-urile care au o implicare activ  şi func ioneaz  sunt: 
 

1.16. ONG-urile din orasul Curtici 

An de 
referinta 

Oras Organizatie neguvernamentala 
(Denumire) 

Domeniu de activitate 
(Cod CAEN/Denumire 

CAEN) 
2013 Curtici FUNDATIA PENTRU DEZVOLTARE 

UMANA SOCRATE 
Activitati ale altor organizatii 
n.c.a. 
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2013 Curtici ASOCIATIA ,,ALTERNATIVA 
CURTICEANA,, 

Activitati ale altor organizatii 
n.c.a. 

2013 Curtici FUNDATIA FRUCT IMPACT Activitati ale altor organizatii 
n.c.a. 

2013 Curtici ASOCIATIA CASA CUCUIAT 
CURTICI 

Activitati ale caminelor de 
batrani si ale caminelor 
pentru persoane aflate in 
incapacitate de a se ingriji 
singure 

2013 Curtici CLUB SPORTIV FRONTIERA 2004 
CURTICI 

Activitati ale cluburilor 
sportive 

2013 Curtici SINDICATUL LIBER DIN REVIZIA 
DE VAGOANE CURTICI 

Activitati ale sindicatelor 
salariatilor 

2013 Curtici FUNDATIA CASA SPERANTEI 
CURTICI 

Activitati de ingrijire zilnica 
pentru copii 

Sursa: AJFP Arad 

I.6. Bilan ul politicilor întreprinse în teritoriu  

 
      Orasul Curtici a beneficiat de finan are pentru urm toarele obiective: 
Sume alocate din TVA i din impozitul pe venit destinate susținerii programelor de 
dezvoltare local  i a proiectelor de infrastructura. 

 

Orasul Curtici a beneficiat de finan are de la Guvern prin PNDL in valoare de 676.525 
lei pentru obiectivul Reabilitare liceu ”Ion Creang ”, etajare corp B i extindere cu un 
corp D din care a fost trasa suma de 30.060 lei. 

 

 

 

 

 

 

Obiectiv de investitii Anul Suma alocata 
Reparații trotuare cu 
pavele 

2013 700.000 

Reabilitare liceu ”Ion 
Creang ”, etajare corp B i 
extindere cu un corp D 

2014 750.000 
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Propunere realizare de proiecte 2016-2020 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

I.7. Elemente complementare privind prezentarea teritoriului 
Finalitatea oric rui sistem teritorial este atingerea st rii de echilibru dinamic şi, deci, 
finalitatea dezvolt rii durabile coincide cu p strarea echilibrului între om şi mediu - o 
rela ie caracterizat  de fluctua ii şi variabile, de evolu ii prag şi de continue ajust ri 
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structurale şi func ionale.  
 
Evaluarea st rii actuale a sistemului teritorial analizat, în vederea prefigur rii 
dezvolt rii, s-a fundamentat pe identificarea punctelor de rezonan  teritorial , a 
punctelor de blocaj, a traiectoriilor fragmentate sau nefunc ionale în raport cu câmpul 
posibilit ilor obiective, cuantificate ca expresie regional  a trei vectori, ierarhiza i pe 
scara gradului de influen  între 0 şi 6:  

 importan a – exprimat  prin identificarea nivelului de însemn tate al elementelor  
investigate pentru aprecierea „productivit ii sistemului”, care permite 
descoperirea structurilor mai mult sau mai pu in favorabile în evaluarea 
raportului dintre poten ialul de dezvoltare şi capacitatea de valorificare a 
poten ialului regiunii;  

 probabilitatea – în eleas  ca m sur  a posibilit ii realiz rii unui eveniment în 
condi ii bine stabilite, ca raport între situa ia actual  şi situa ia int , exprimat în 
termeni de procese, efecte, grade de manifestare şi modalit i în care 
componentele teritoriului se plaseaz  pe scara convergen ei sau divergen ei fa  
de obiectivele urm rite;  

 impactul – perceput ca stare actual  sau poten ial , cu efect negativ sau pozitiv 
care poate induce transform ri la diferite nivele scalare sub aspectul eficientiz rii 
rela iilor dintre componentele regiunii, durabilit ii func iei structurilor teritoriului, 
evolu iei dinamice şi a posibilit ilor de remediere a situa iilor disfunc ionale.  

Dezvoltarea durabil  în regiunea analizat  este operant  în prezent, responsabilitatea 
de modul de evolu ie a sistemului, revenindu-i componentei antropice, omului, cel care 
st  la comanda conştient  a procesului dezvolt rii, cel care este menit a gestiona înt 
regul din care face parte, de a-l ine pe linia echilibrului dinamic, departe de praguri şi 
haos. Va reuşi?. O va spune viitorul! 

Dezvoltarea teritorial  durabil  reprezint  o component  fundamental  a politicilor 
Uniunii Europene, entitate multistatal  preocupat  de propria afirmare economico- 
social . Unul dintre scopurile acesteia este şi cel de înl turare a disparit ilor existente 
între diferitele ri componente, dar şi în interiorul aceleiaşi ri. Ele sunt mult mai 
numeroase şi mai evidente în rile recent aderate, între care, de la 1 ianuarie 2007, 
este inclus  de drept şi de facto şi ara noastr .  

În acest sens, coeziunea teritorial  reprezint  actualmente o sintagm  frecvent întâlnit  
în majoritatea absolut  a documentelor ce vizeaz  dezvoltarea regional  concepute de 
forurile de profil ale Uniunii Europene. Ea devine nu numai a treia dimensiune, al turi 
de cea economic  şi social  la tratatul Constitu ional al UE, dar şi un corolar al 
dezvolt rii îns şi. Se constituie, aşadar, într -un element cheie, decisiv, al interrela iilor 
spa iale la toate nivelurile de integrare, într-un factor indispensabil func ion rii optime a 
sistemelor regionale. 
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În acest sens, subliniem rolul decisiv pe care îl au în teritoriu prim riile, consiliile locale, 
asocia iile de comune, asocia iile de consilii, ONG-urile, asocia iile locale (agricole, 
comerciale, de mediu, de protec ie social , culturale, etc.) 

Problema protec iei mediului înconjur tor îşi propune rezolvarea disfun ionalit ilor care 
apar prin organizarea unor programe complexe cu scop principal în protejarea 
mediului. 

Protec ia mediului se poate realiza prin atingerea unor obiective precum: 

 Favorizarea programelor care prev d lucr ri de instalare – extindere a re elelor 
de canalizare – salubrizare  şi gestionarea deşeurilor; 

 Introducerea programului de colectare selectiv  a deşeurilor: plastic, hârtie, 
metal şi organizarea pred rii acestora unor firme specializate; 

 Eliminarea foselor septice dup  conectarea gospod riilor la sistemul de 
canalizare pentru a reduce poluarea solului intravilan; 

I.7.1 Mediul şi s n tatea 

Un mediu curat este esenţial pentru sănătatea umană şi bunăstare.  

Totuşi, interac iunile dintre mediu şi s n tatea uman  sunt extrem de complexe şi dificil 
de evaluat. Aceasta face ca utilizarea principiului precau iei s  fie extrem de util . 

Cele mai cunoscute impacte asupra s n t ii se refer  la poluarea aerului înconjur tor, 
la calitatea proast  a apei şi la igien  insuficient . Se cunosc mult mai pu ine despre 
impactele substan elor chimice periculoase asupra s n t ii. Zgomotul reprezint  o 
problem  emergent  de s n tate şi de mediu. Schimb rile climatice, diminuarea 
stratului de ozon, pierderea biodiversit ii şi degradarea solului pot afecta, de 
asemenea, s n tatea uman . 

Preocup rile majore privind s n tatea în leg tur  cu mediul sunt legate de poluarea 
aerului în interior şi în exterior, calitatea inferioar  a apei, igiena precar  şi produsele 
chimice periculoase. Impacturile aferente asupra s n t ii cuprind afec iuni respiratorii 
şi cardiovasculare, cancerul, astmul şi alergiile, precum şi afec iunile sistemului de 
reproducere şi tulbur rile de dezvoltare neurologic . 

Afectarea mediului natural are repercursiuni grave asupra calit ii vie ii, manifestându-
se, mai ales prin poluarea apelor, a solului şi a atmosferei.  
Exploatarea ira ional  a resurselor naturale determin  în cele din urm  schimbarea de 
multe ori ireversibil  a caracteristicilor fizico – chimice ale componentelor naturale, 
generând dezechilibre în natur . Sunt multe forme de poluare pe care le putem 
sintetiza dup  cum urmeaz : 
Poluarea biologic , rezultat a r spândirii în mediul înconjur tor a germenilor 
microbieni determinând  declanşarea de epidemii. Din fericire, gra ie m surilor luate, cu 
prec dere în secolul trecut, aceasta are o frecven  redus  în  zilele noastre. 



 

   ROMÂNIA  
                               Județul Arad,  Orasul Curtici  
                                          Strategia de dezvoltare locală perioada 6-2020  

    

 

                                                                                                                        
69 

Poluarea chimic , const  în r spândirea în mediul înconjur tor a diverselor substan e 
chimice. Pericolul principal îl reprezint  toxicitatea ridicat  a acestor substan e.  
Poluarea fizic , este strâns legat  de devoltarea industrial  care are mai multe 
componente :  

 poluarea radioactivă, datorită utiliz rii izotopilor radioactivi în industrie, 
agricultur , zootehnie, medicin  ş.a.  

 poluarea sonoră, reprezentat  de zgomote, vibra ii şi ultrasunete, prezente la tot 
pasul în mediul de munc  al omului modern, având consecin e importante 
asupra echilibrului psihomatic, determinând anxietate, palpita ii, amnezii, lipsa 
puterii de concentrare, dureri de cap, e.t.c.  

 poluarea termică, cu influen e în special asupra apei şi aerului.   
Bolile pe care le poate produce consumarea apei poluate pot fi infec ioase (febra 
tifoid , holera, dizenteria), virotice (hepatita, poliomielita), parazitare (lambliaza, 
amibiaza, fascioloza, etc). Tot aici mai distingem o categorie de boli, cele 
neinfec ioase, provocate de consumul de ap  infestat , ca diferite intoxica ii cu plumb, 
mercur, nitra i, arsen, fluor sau pesticide. Un sol infestat are, şi el, influen e negative 
asupra s n t ii umane, fiind purt tor de bacili dizentereic, tific, al holerei, poliomielitic, 
tetanic, etc.  

În aer se pot g si o serie întreag  de pericole. Astfel aerul inspirat poate con ine 
particule care au înglobat praf, fum, c rbune şi chiar particule lichide, principalele surse 
fiind autovehiculele, fabricile, şantierele de construc ii, drumurile pr fuite şi combustibili 
care ard.  
 
Toate acestea pot cauza bronşita cronic , astm, tuse, irita ii la nivelul nasului, gâtului şi 
ochilor, precum şi sc derea func iei pulmonare. Un alt pericol îl constituie monoxidul de 
carbon care poten eaz  problemele coronariene (insuficien a cardiac , angina, 
cardiopatia ischiemic ), provoac  dureri de cap, pierderea cunoştin ei, greut i în 
concentrare, ş.a. Dioxidul de sulf, azotul şi plumbul genereaz , la rândul lor, multe 
probleme de s n tate. Şi în aerul din interiorul înc perilor se reg sesc elemente care 
pot deveni nocive pentru om: fumul de igar , praful, diverse substan e chimice sau 
factori de poluare biologici, pot duce la boli respiratorii, cardiace şi chiar cancer. 

 
Din aceste scurte considera ii putem în elege de ce este atât de important s  protej m 
mediul înconjur tor. Dezvoltarea economic , atât de accentuat  şi benefic , nu trebuie 
s  prejudicieze rela iile cu mediul în care tr im, fiecare dintre noi trebuie s  fim 
conştien i c  a depozita deşeurile la întâmplare, aruncându-le în cele mai diverse 
locuri, a arde o parte din aceste deşeuri în propria locuin , contribuie ireversibil la 
degradarea condi iilor de via . 
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I.7.2. Calitatea aerului 

Monitorizarea calit ii aerului în jude ul Arad se realizeaz  prin re eaua de monitorizare 
format  din:  

 sta iile automate de monitorizare a calit ii aerului  

 puncte de prelevare pulberi sedimentale  

 puncte de prelevare precipita ii. 
Sta iile automate furnizeaz  date de monitorizare în timp real, datele fiind stocate pe 
serverul central aflat la sediul APM Arad urmând ca acestea s  fie validate şi mai apoi 
certificate în cadrul RNMCA (Re eaua Na ional  de Monitorizare a Calit ii Aerului). 

I.7.3. Gestionarea deşeurilor 
Pe termen scurt, mediu şi lung m surile care vizeaz  gestionarea deşeurilor trebuie 
s  asigure trecerea de la sistemul actual la dezvoltare bazat pe produc ie şi consum 
la un model bazat pe prevenirea gener rii deşeurilor şi utilizarea materiilor prime din 
industria de valorificare, asigurând astfel prezervarea resurselor naturale na ionale, 
creând premisele reconcilierii imperativelor economice şi de mediu. 
 
Dezideratele startegice ale gestion rii deşeurilor sunt imbun t irea/men inerea 
calit ii mediului şi protec ia s n t ii popula iei. Actiunile prioritare ale resurselor 
sunt reprezentate de încurajarea investi iilor verzi, sprijinire. 
 
Incurajarea investi iilor verzi a devenit o necesitate. Ierarhia deşeurilor stratific  
permisivitatea op iunilor de gestionare a deşeurilor, impunând alternative viabile la 
depozitarea definitiv  pentru eliminare, vizând de asemenea reutilizarea  şi 
maximizarea recicl rii / valorific rii. De asemenea se impune respectarea 
proximit ii în gestionarea deşeurilor. 
 
Pe viitor se urm reşte continuarea modernizarii şi extinderii  re elei de alimentare cu 
ap  menajer  cu respectarea cerin elor pentru popula ie, asigurarea protec iei calit ii 
apelor şi asigurarea cerin elor de s n tate şi ecologie ale popula iei. 

Calitatea solului este bun  şi nu este influen at  de poluare chimic  sau cu produse 

petroliere şi nici de depuneri de deşeuri.Iar in ceea ce priveste nivelul de zgomot în 

zon , acesta se situeaz  în limite normale. 

I.7.4. Tradi ii şi obiceiuri populare din Curtici 

Obicei de nunt  

Alaiul de nunta si muzicantii pornesc la mire acasa. Acolo va avea loc pregatirea 
mirelui, initierea feciorului ca barbat. Dupa terminare, alaiul impreuna cu mirele vor 
pleca la casa nasilor. Aici el daruieste un buchet de flori nasei. Apoi nuntasii impreuna 
cu nasii pornesc spre casa miresei iar dupa aceea are loc obiceiul gatitului miresei. La 
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terminarea gatitului, mireasa va iesi sa se intalneasca cu mirele. El ii va oferi buchetul 
de mireasa. 

Nuntasii prezenti in alai incing apoi hora miresei in batatura casei acesteia. Tot alaiul, 
urmat demuzicanti, porneste in cele din urma catre primarie si biserica. 

Mersul in alai, ca si intrarea in biserica trebuie sa respecte urmatoarele reguli: in 
deschiderea alaiului trebuie sa fie o domnisoara de onoare si un cavaler de onoare 
care sa duca lumanarile celor doi miri. In spatele lor se afla nasul si mireasa, apoi 
mirele si nasa. Imediat in urma lor vin socrii mari, apoi cei mici. Atat in coloana, cat si in 
biserica, mireasa sta intotdeauna la stanga mirelui sau a nasului, iar toate femeile din 
alai stau de asemenea in stanga barbatilor pe care ii insotesc.  

In timpul ceremoniei, preotii fac schimbul de verighete intre miri, iar apoi le aseaza pe 
degetul inelar, pe mana stanga, unde vor ramane pentru tot restul vietii. Impartasirea 
din acelasi pahar, binecuvantat de preot, reprezinta unirea celor doi soti. 

Pana dupa realizarea cununiei, mireasa sta cu nasul si cu lumanarea sa, iar mirele cu 
nasa si cu cea de-a doua lumanare. La plecarea din biserica, insa, mirii vor fi impreuna 

si la fel vor fi si lumanarile acestora. 

                                         
Foto: Cununia civila   Foto: Cununia religioasa            Foto: Locul petrecerii 

Obiceiuri de Craciun 

Înainte de Praznicul Cr ciunului, copiii înva  şi fac repeti ii la scoala cu privire la  

vestirea Naşterii Domnului Iisus Hristos. Se preg teşte o stea frumos ornat , având 

chipul  Pruncului Iisus şi a Maicii Domnului. Cu aceast  stea ag at  pe un b   se duc 

din poart  în poart   pe la casele credincioşilor cântând  colinda “’Steaua’” . 

 Copii  încheie cu urarea “ Cr ciun fericit şi La mul i ani ”! Gazdele bucuroase de vestea 
cea bun  şi de urarea f cut  ofer  copiilor bani, mere şi nuci. 
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De Boboteaza oamenii merg de diminea  la biseric , de unde se întorc cu apa 
sfin it , numit  şi “agheasm  mare”. În ajunul acestei s rb tori, fetele postesc, iar 
seara pun busuioc sub pern  având credin a c  noaptea o s - şi viseze “ursitul”, fl c ul 
cu care se vor m rita. 
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CAPITOLUL II: ANALIZA SWOT 

 

Dup  realizarea bazei de date pe domenii, aceste date au fost analizate cu ajutorul 
unuia dintre cele mai utilizate instrumente în activitatea de planificare – aşa-numita 
analiz  SWOT . 
 
Analiza SWOT este o metoda eficient , utilizat  în cazul planific rii strategice pentru 
identificarea poten ialelor, a priorit ilor şi pentru crearea unei viziuni comune de 
realizare a strategiei de dezvoltare 

.  
 Analiza SWOT este cea care stabileste situa ia la un moment dat, implicând atât 
analiza mediului intern, cât şi a mediului extern. Se impune aici o abordare strict 
ra ional  în defavoarea uneia ra ional-afective. 

 
Într-o prim  faz  s-a procedat la analiza mediului intern, identificându-se punctele forte 
(reprezentate în principal de resursele umane şi de cele naturale, precum şi a 
eventualelor activit i care s-au bucurat de succes la nivelul orasului); s-a procedat , 
apoi, la identificarea punctelor slabe (în principal, s-a pus accent pe acei factori care 
reprezint  obstacole în calea dezvolt rii orasului, fie ei de natur  economic , social , 
legislativ , de mediu etc. 

. 
În cea de-a doua faz , s-a procedat la analiza mediului extern, la identificarea şanselor 
şi a amenin rilor pentru dezvoltarea orasului. Acestea sunt considerate factori externi. 
 
În analiza SWOT nu exist  o corespondenț  exclusiv  între punctele tari şi oportunit i, 
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pe de o parte, şi puncte slabe şi amenin ri pe de alt  parte. Uneori, unele elemente de 
for  pot conduce la amenin ri într-un scenariu “dup  politic ”.  
 
Punctele tari şi punctele slabe sunt concepte “statice”, bazate pe parametrii descriptivi 
ai unei zone, într-o perioad  determinat  de timp < CEEA CE EXIST >. Oportunit ile 
şi amenin rile au în vedere viitorul, şi se refer  la alegerile pe care le au de f cut 
persoanele implicate în procesul de planificare   < CEEA CE VA FI >. 
 
Cel mai puternic mesaj transmis de analiza SWOT este acela c , indiferent de ac iunile 
stabilite, procesul decizional ar trebui s  includ  urm toarele elemente:     
     

                           
               
 
Întreb ri cheie care îndrum  analiza strategic  : 
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Strategia de dezvoltare a orasului Curtici nu se poate realiza f r  o atent  analiz  
SWOT. Aceasta este un instrument de analiz  strategic , foarte flexibil şi uşor de 
aplicat, folosindu-l pentru a identifica cele mai potrivite direc ii de ac iune în vederea 
dezvolt rii locale a orasului. 

 
Scopul acestui tip de analiz  a fost de a furniza informa ii cât mai reale, astfel încât 
strategia de dezvoltare s  aib  o baz  cât mai solid , luând în considerare urm torii 
factori care ar putea afecta orasul Curtici :  

 
 punctele tari ale orasului Curtici (“Strenghts”),  
 punctele slabe (“Weaknesses”) ale acesteia,  
 oportunit ile de dezvoltare sau investi ie înoras (“Opportunities”) 
 posibilele amenin ri (“Threats”)  

 
Prim ria orasului Curtici trebuie s -şi însuşeasc  şi s  promoveze o viziune strategic  
în ceea ce priveşte dezvoltarea sa pe viitor. Lipsa unei asemenea viziuni duce la o 
activitate administrativ  dezorganizat , în cadrul c reia se pot rata oportunit i şi se pot 
consuma ira ional resursele pre ioase.  
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  Analiza SWOT reprezint : 
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Tabelul de mai jos este edificator în acest sens: 
 

TERITORIU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           Puncte tari 

•Pozi ia geografic  favorabil . 
Orasul fiind localizat în apropierea 
grani ei cu Ungaria, avand in 
proximitate trei puncte de trecere a 
frontierei.(CURTICI-NADLAC 66 
KM; CURTICI-TURNU 25 KM, 
CURTICI-VARSAND 38 KM). 
•Orasul Curtici se încadreaz  în 
Regiunea de  Dezvoltare Vest 
creat  în baza legii 151/1998, prin 
asocierea voluntar  a jude elor 
Arad, Timis, Caras-Severin si 
Hunedoara, în cadrul c reia 
beneficiaz  de vecin tatea centrului 
urban Arad; 
•Se afla la 25 de km departare de 
autostrada A1 ce face legatura cu 
Europa prin punctul de trecere al 
frontierei Nadlac. Tot prin aceasta 
autostrada se poate ajunge la 
anumite centre urbane a Romaniei: 
Timisoara, Lugoj, Deva, Sibiu 
putandu-se ajunge in urmatoarea 
perioada pana la Bucuresti. 
•Condi iile de locuit şi dezvoltare 
economico-social  sunt favorizate 
de aşezarea geografic  în zona 
joas  a Câmpiei Aradului; 

                  Puncte slabe 

•  Lipsa unui punct de frontier  
rutier; 
•  Fiind oras se afl  în faza 
incipient  de dezvoltare socio-
politic  cu un mare grad de 
dependen  de vecin t i; 
•  Lipsa  unor  proceduri  
simplificate pentru  accesarea  
fondurilor europene pentru 
protejarea naturii; 
• Lipsa unor  pliante  de prezentare 
a orasului Curtici; 
•Inexistența investitorilor de mare 
anvergur  pe teritoriul orasului; 
•Utilizarea pe scar  relativ mic  a 
tehnologiilor avansate  .

 

Factori 
interni 
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                      Oportunit i 

•Atragerea investitorilor români şi 
str ini în zon  şi crearea de locuri 
de munc  pentru localnici; 
•Atragerea şi men inerea tinerilor în 
oras prin acordarea de terenuri în 
vederea construirii de locuin e;  
 •Posibilitatea acces rii unor 
programe de finan are comunitare 
ale Uniunii Europene pentru 
sprijinirea dezvolt rii  infrastructurii 
în mediul urban;  
 •Accesarea de programe 
guvernamentale pentru încurajarea 
ini iativelor locale, în special în 
domeniul agricol, vegetal şi 
zootehnic;   
•Accesarea de programe jude ene 
de modernizare a infrastructurii 
rutiere; 

             Amenin ri 

•For a de munc , mai ales cea 
tân ra şi calificat , este atras  de 
oraşe mai mari şi mai dezvoltate; 
•Fiscalitatea na ional  este mare 
raportat  la veniturile popula iei din 
zon  ; 
•Insuficiente venituri la bugetele 
locale; 
•Evolu ii demografice nefavorabile; 
•Estomparea tradi iilor locale, 
odat  cu trecerea timpului 
(neglijarea moştenirilor culturale); 
•Distrugerea elementelor de 
patrimoniu în lipsa investițiilor 
directe pentru conservarea 
acestora ; 
 

 

PROPUNERI: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Valorificarea oportunit ilor în primul rând prin accesarea fondurilor europene 
pentru dezvoltarea durabil  şi echilibrat  a orasului Curtici; 

 Crearea şi sus inerea unui mediu economico-social competitiv, s n tos şi 
diversificat, care s  dinamizeze activitatea economic  a oraşului. 

 

Factori 
externi 
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AGRICULTURA  

 

 

 

 

 

 

              Puncte tari 

• Existența suprafețelor de teren 
propice dezvolt rii  activit ților cu 
specific agricol; 
• Poten ialul orasului în privin a 
domeniului zootehnic şi agricol; 
• Condi ii geografice deosebite 
pentru agricultur , în special 
pentru zootehnie; 
• Existen a a peste 186 ha cu 
p şuni inregistrate in registrul 
agricol al primariei orasului 
Curtici, ceea ce indica o zona 
propice pentru creşterea 
animalelor; 
• Condi ii climatice  specifice 
zonei de câmpie; 
• Resurse umane ocupate în 
agricultur ; 
•Este  foarte  apropiat  de 
Municipiul Arad ceea ce poate 
atrage uşor investitorii; 
•Populația deține p s ri i 
animale; 
•Existența culturilor de cereale; 

 

             Puncte slabe 

• Lipsa cunoştin elor despre efectele 
ader rii asupra produc torilor 
agricoli; 
• Diversificarea slab  a activit ților 
economice; 
• Uzur  fizic  şi moral  ridicat  a 
utilajelor agricole; 
• Lipsa unui centru de repara ii a 
utilajelor agricole; 
• Lipsa echipamentelor de irigații 
• Lipsa unei întretineri 
corespunz toare a p şunilor; 
• Lipsa capacit ilor de produc ie în 
zootehnie/ nu corespund 
standardelor; 

 

Factori 
interni 
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                     Oportunit i 

•Existen a fondurilor europene 
specifice agriculturii FEADR; 
•Crearea unor asocia ii de 
exploatare eficient  a   terenurilor 
agricole private; 
•Existența cadrului legislativ 
pentru stimularea tinerilor 
califica i de a se stabili în spa iul 
urban; 
•Tendin a diversific rii serviciilor 
în domeniul agricol din spa iul 
urban; 
•Între inerea şi organizarea 
p şunilor; 
•Înfiin area unei structuri de 
vân toare; 
•Sprijinul oferit de Oficiul 
Județean pentru Consultanț  
Agricol  din județul Arad cu 
privire la accesarea fondurilor  
europene; 
 

 

             Amenin ri 

•Cadrul legislativ instabil 
•Depopularea satelor şi îmb trânirea 
popula iei; 
•Migrarea tineretului cu studii 
superioare şi lipsa de interes a 
acestora  pentru agricultur ; 
•Lipsa unui cadru legal pentru 
protejarea producției agricole interne; 
• Pre uri ridicate pentru achizi ionarea 
de maşini, utilaje agricole, semin e, 
îngr ş minte, lucr ri agricole; 
•Aderarea României în UE permite 
doar exportul de produse agricole şi 
animaliere ce respect  normele 
impuse de Uniunea European ; 
•Riscul apari iei fenomenului de 
secet ; 
•Lipsa contribu iei proprie a 
agricultorilor pentru investi iile de 
baz ; 
•Lipsa de receptivitate şi flexibilitate a 
popula iei locale; 
• Riscul de neîntreținere 
corespunz toare a p unilor; 

       

                                                                                   

PROPUNERI: 

 

 

 

 

 

 

 Valorificarea punctelor tari: în primul rând prin dezvoltarea activit ilor în domeniul 
zootehnic şi agricol în zon  (având în vedere preponderen a p şunilor şi a 
terenurilor agricole). 

 Încurajarea asocierii şi sprijinirea de culturi alternative şi ecologice (având în vedere 
cerin ele Uniunii Europene în ceea ce priveşte ecologizarea culturilor agricole). 

 

Factori 
externi 
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S N TATE 

                           

 

 

 

 

 

 

            Puncte tari 

•Exitența unei infrastructuri sanitare; 
•Puncte farmaceutice în Curtici; 
•Exista cabinete medicale, 
stomatologice în Curtici; 
•Exista cabinete medicale private; 
• Informarea operativ  cu privire la 
formele de ajutor de stat; 
• Existen a unui serviciu de 
asisten  social  în cadrul prim riei 
ce asigur  rezolvarea cazurilor 
sociale; 
•Apropierea de unit ile medicale 
din Arad; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                Puncte slabe 

•Dotare insuficient  i sub 
standarde a  cabinetului  medical; 
•Lipsa fondurilor  de la Ministerul 
S n t ii, Colegiul Medicilor, Casa 
de asigur ri; 
•Num r insuficient de personal 
medical în mediul urban; 
 •Servicii insuficient diversificate 
pentru diferitele categorii de 
persoane defavorizate; 
•Informare insuficient  cu privire la 
alte fonduri sociale; 
•Insuficient  preocupare pentru 
procurarea de fonduri 
extrabugetare; 
•Nereceptivitatea / lipsa inform rii 
popula iei asupra serviciilor 
medicale preventive; 
•Calitatea apei; 
•Educa ie sanitar  precar ; 
•Asisten  medical  în unit ile de 
înv mânt; 
•Lipsa unui Centru de s n tate;  
• Lipsa unui serviciu de ambulanț ; 
• Lipsa unei policlinici; 
• Infrastructura de s natate este 
deficitar ; 
 
 
 

 

Factori 
interni 
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                  Oportunit i 

•Continuarea procesului de 
modernizare şi retehnologizare a 
unit ilor de profil existente; 
•Înfiin area unui cabinet veterinar cu 
echipamente la standarde 
europene; 
•Promovarea principiilor naturiste; 
•Integrarea european  înseamn  şi 
obligativitatea alinierii la standarde 
sociale europene; 
•Dezvoltarea sistemului de asigur ri 
private; 
• Creşterea implic rii la nivel social 
mai ales din partea tinerilor, prin 
inciden a noilor tehnologii (IT, 
internet în special) apar resurse 
suplimentare pentru comunicare, 
eficientizare;  
•Legisla ia actual  care implic  
direct şi activ comunit ile locale; 
•Orientarea politicilor la nivel 
jude ean spre activit ile de 
men inere în familia natural  a 
persoanelor cu handicap, în nevoi;  
•Crearea unei  game de servicii 
specializate, prin cerin ele legisla iei, 
în func ie de nevoile beneficiarilor 
(centre de zi, c mine pentru 
persoane vârstnice, centre de criz , 
case de tip familial) ; 
•Creşterea aloc rii de resurse 
financiare prin sistemul de stat 
pentru servicii de asisten  social ; 
•Încurajarea parteneriatului public–
privat în vederea înfiin rii de servicii 
alternative; 

                 Amenin ri 

•Defavorizarea mediului urban în 
domeniul s n t ii; 
•Birocra ie prea mare în asigurarea 
serviciilor medicale; 
•Lipsa fondurilor pentru 
medicamente compensate şi 
gratuite; 
•Slaba salarizare a cadrelor 
medicale; 
•Lipsa unui cadru decizional 
descentralizat în organizarea 
sistemului de s n tate; 
•Creşterea num rului de probleme 
medicale ca urmare a procesului de 
îmb trânire a popula iei; 
•Creşterea num rului de îmboln viri 
datorate degrad rii factorilor de 
mediu; 
•Migrarea unui num r tot mai mare 
de specialişti în domeniul medical şi 
social; 
•Slaba motivare a persoanelor care 
au posibilitate chiar redus  de a se 
asigura medical, de a încheia un 
contract cadru pentru plata 
contribuției financiare direct la CAS;  
•Costurile ridicate pot conduce la 
renunțarea dot rilor; 
•Lipsa de experienț  în accesarea 
i derularea Fondurilor Structurale; 

  
Factori 
externi 
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ÎNV MÂNT 

 

 

 

 

                   Puncte tari 

•Existența gradinițelor i colilor 
în oras; 
•Existen a înv mântul şcolar, 
preşcolar, gimnazial si liceul în 
orasul Curtici; 
•Spa ii de înv mânt bine 
între inute; 
•Implicarea administra iei locale 
în proiecte de moderniz ri / 
repara ii  şcoli; 
•Comunicare formal  i 
informal  bun ; 
•Asistenta medicala in scoli; 
•Existența înc lzirii centralizate; 
•Existența rețelei de internet; 
 
 
 
 

 

               Puncte slabe 

•Slaba dotare cu calculatoare a 
şcolilor şi gr dini elor; 
•Populația colarizat  în 
înv țamântul primar i gimnazial este 
diminuat  datorit  sc derii 
demografice a populației; 
•Dotarea slab  cu mobilier şi material 
didactic al şcolii; 
• Lipsa atelierelor de practic  şcolar ; 
• Nivelul sc zut al salariilor în 
sistemul educa ional; 
•Activitatea extracurricular  redus  şi 
f r  rezultate remarcabile;  
•Situa ia material  precar  a 
familiilor; 
•Nivel sc zut de educa ie/cultur  a 
familiilor; 
•Neasigurarea asisten ei medicale în 
şcoli; 
•Manuale colare insuficiente; 

 

Factori 
interni 
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            Oportunit i 

•Posibilit ți de perfec ionare a 
cadrelor didactice; 
•Descentralizarea sistemului de 
înv mânt; 
•Derularea unor parteneriate şi 
a unor proiecte  educa ionale cu 
finan are intern  şi extern  
•Modernizarea şi dotarea 
şcolilor şi a gr dini elor din oras; 
•Amenajarea de spații verzi; 
 

                 Amenin ri 

•Neimplicarea familiilor în facilitarea 
muncii independente a copilului şi 
formarea acestuia; 
•Slaba salarizare a personalului 
didactic din înv mântul 
preuniversitar; 
•Pe fondul sc derii natalit ii şi al 
îmb trânirii popula iei, scade 
continuu num rul de elevi; 
•Sc derea interesului adolescen ilor 
fa  de studiile universitare, fa  de 
şcoal .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Factori 
externi 
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INFRASTRUCTURA ŞI MEDIU 

 

 

 

                Puncte tari 

• Existența unei bune 
infrastructuri de transport – 
localitatea  Curtici e tranzitata 
de DJ 702C ;  
•Drum asfaltat; 
•Distanțe relativ apropiate i 
leg turi bune pân  la ora ele 
mari din zon  –Arad, Chisineu 
Cris, Santana 
• Existența unei bune 
infrastructuri de comunicații IT, 
telefonie fix  i mobil ;  
• Existența rețelei de alimentare 
cu energie electric ;  
• Existența de drumuri asfaltate 
care asigur  accesul în 
localitatile invecinate;  
• Existența sistemului de 
alimentare cu ap ; 
•Existenta  rețelei de televiziune 
prin cablu; 
•Existența rețelei de alimentare 
cu ap  potabil  
•Calitatea mediului este bun  

              Puncte slabe 

• Nivel sc zut de dotare i întreținere 
a spațiilor verzi; 
• Lipsa  amenaj rii  prin  asfaltare  a 
str zilor,  drumurilor  orasulle  şi  a 
trotuarelor  din  localit ile  orasului; 
•Lipsa amenajarii podețelor din 
orasul Curtici,  
•Slaba industrializare a zonei; 
•Interesul sc zut al agenților 
economici în protecția mediului 
înconjur tor i în recuperarea i 
refolosirea ambalajelor; 
•Necesit ți de modernizare a sediilor 
unor instituții i servicii publice; 
•Inexisten a  unor  unit i  industriale 
locale  care  s   atrag   for a  de 
munc ; 
•Lipsa  utilit ilor  care  s   sus in  
sectorul  productiv  (gaz,  alimentare  
cu canalizare, drumuri, str zi 
pietruite); 

 

Factori 
interni 
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           Oportunit i 
 

•Extinderea i reabilitarea rețea 
de alimentare cu ap  potabil ; 
•Integrarea în UE şi posibilitatea 
acces rii  de  fonduri  structurale 
pentru infrastructur ; 
•Programe  guvernamentale 
pentru  încurajarea   ini iativelor 
locale în domeniul agricol; 
•Continuarea moderniz rii 
drumurilor orasului, a str zilor i 
a trotuarelor aflate în 
administrația Orasului Curtici, 
prin pietruirea sau asfaltarea 
acestora în funcție de sursele de 
finanțare atrase. 
•Realizarea  unor  materiale  şi 
ac iuni  promo ionale  pentru 
atragerea investitorilor; 
•Lucr ri de modernizare a 
rețelei de iluminat public; 
•Dot ri pentru intervenții în caz 
de situații de urgenț ; 

                          Amenin ri 
 

•  Sc derea interesului investitorilor; 
• Orientarea programelor europene i 
guvernamentale spre alte zone 
considerate prioritare; 
•Lipsa informațiilor legate de normele 
europene de mediu în rândul micilor 
întreprinz tori; 
•Insuficien a  fondurilor  europene 
pentru infrastructur ; 
•Ritmul  lent  de  realizare,  la  nivel 
regional,  a  investi iilor  în 
infrastructur ; 
•Efectele  generate  de  criza 
economico-financiar ; 
•Integrarea  României  în  UE 
(creşterea concuren ial ,  cerin e de 
calificare superioar ); 
•Lipsa de investi ii generate de criza 
economico-financiar ; 
•Mentalitatea de indiferenț  faț  de 
protecția mediului; 

 

                          

 

                                                                        

PROPUNERI: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Acoperirea necesarului de fonduri pentru infrastructur  prin accesarea de fonduri  
structurale. 

 

 

Factori 
externi 
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CULTURA, VIA A SPIRITUAL  ŞI ASISTEN A SOCIAL  

 

 

 

 

 

 

 

 

                Puncte tari 

•Tradi ii culturale p strate azi de 
oameni valoroşi şi talenta i; 
•Existen a l caşelor de cult; 
•Existen a unei case de cultura; 
•Existen a a numeroase instituții de 
cult: 

 -  biserica ortodoxa; 
     - 1 biseric  de cult catolic; 

 - casa de rug ciuni de cult 
baptist; 

- 1 biseric  de cult adventist; 
- 2 biserici de cult penticostal; 

•In elegere între culte; 
•Implicarea preo ilor în via a 
cultural ; 
•Existența monumentului eroilor si  
troița Curtici; 
•Existența ansamblului de dansuri a 
orasului Curticilui; 

              Puncte slabe 

•Implicarea în prea mic  m sur  
a tinerilor în via a cultural  şi 
artistic ; 
•Lipsa unei educa ii estetice în 
familie şi scoal ; 
•Lipsa de fonduri pentru 
restaurarea monumentelor 
istorice şi l caşelor de cult; 
•Lipsa unui centru zonal de 
meşteşuguri tradi ionale – ol rit – 
îmbr c minte tradi ional ; 
•Sprijinirea insuficient  a artei şi 
culturii; 
•Inexisten a unor servicii sociale 
pentru copii, familii nevoiaşe; 
 

 

Factori 
interni 
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              Oportunit i 
 
•Accesarea  fondurilor  europene 
pentru  dezvoltarea  şi încurajarea 
culturii şi tradi iilor; 
•Accesarea  fondurilor  europene 
pentru asisten  social ; 
•Acordarea unor facilit i celor ce 
sponsorizeaz   activit ile cultural-
artistice; 
•Leg turile  culturale  diverse  cu 
parteneri din ar  şi str in tate; 
•Organizarea zilei orasului; 
•Revigorarea  tradi iilor, obiceiurilor, 
meşteşugurilor tradi ionale; 
•Valorificarea  la  maxim  a tradi iilor 
şi culturii; 
•Promovarea  interna ional   a 
tradi iilor locale; 
•Reabilitarea i modernizarea 
l ca elor de cult; 
 
 
 
 

                 Amenin ri 
  

•Dispari ia  unor  tradi ii  specifice  
ale orasului; 
•Lipsa unei legisla ii pentru 
protejarea şi conservarea 
valorilor materiale şi spirituale; 
•Diminuarea  interesului  tinerilor 
pentru cultur , art , tradi ii; 
•Accentuarea procesului de 
îmb tranire a populației; 
•Intensificarea  procesului  de  
migra iune a popula iei de la sat 
la oraş şi de la oraş în 
str inatate,  fapt  ce duce la 
pierderea  unei  verigi  
importante  în lan ul  cauzal al 
transmiterii  valorilor tradi ionale; 
•Insuficien a  fondurilor  pentru 
construc ia/modernizarea  
muzeelor, c minelor  culturale,  
ansamblurilor artistice,  precum  
şi  pentru desf şurarea  în  
condi ii  optime  a  activit ii 
acestora; 
•Salariile mici din cultur ; 

                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Factori 
externi 
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TURISM ŞI SPORT 

 

 

 

 

 

 

 

                Puncte tari 

•A ezare geografic  propice 
dezvolt rii turismului; 
•Obiectivele istorice prezente; 
•Infrastructura rutiera accesibil ; 
•Populație ospitalier  i 
prietenoas ; 
•Folclorul, tradițiile culinare ale 
regiunii; 
•Obiceiuri, tradiții cu influențe 
etnice; 
•Cadru natural deosebit i bogat  
în resurse; 
 
 
 
 
 
 

              Puncte slabe 

•Resurse financiare insuficiente, 
investiții autohtone reduse; 
•Lipsa investitorilor in domeniul 
agroturismului; 
•Lipsa de preocupare a cet țenilor; 
•Slaba dezvoltare a turismului în 
oras; 
•Lipsa unui sistem de indicatoare 
turistice rutiere; 
•Lipsa resurselor umane specializate 
in domeniu; 
•Inexistența unor forme de 
promovare a orasului pentru 
cre terea num rului de turi ti pe 
teritoriul acesteia; 
•Inexistenta unei oferte decente de 
activit ți recreative pentru tineret; 

 

Factori 
interni 
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             Oportunit i 
 
•Organizarea unor cursuri de 
con tientizare i informare în 
domeniul agroturismului; 
•Oportunitatea finan rii interne 
şi externe  a programelor în care 
turismul este domeniul int ; 
•Disponibilitatea unor resurse 
suplimentare posibil a fi 
accesate prin utilizarea 
programelor de finanțare ale 
Uniunii Europene; 
•Îmbun t țirea  condițiilor 
infrastructurii fizice i de utilit ți; 
•Con tientizarea rolului 
turismului în devenirea 
economic  a regiunii; 

                       Amenin ri 
  
•Nepromovarea zonei pentru 
atragerea turi tilor; 
•Cuno tinte minime ale locuitorilor în 
domeniul agroturismului; 
•Concurența zonelor vecine cu 
potențialul turistic ridicat; 
•Pierderea tradițiilor i obiceiurilor în 
zona urbana; 
•Depopularea satelor i migrarea 
tinerilor în mediul urban sau 
str inatate; 
 

                                                         

PROPUNERI: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Factori 
externi 

 Organizarea, anual , a unui târg / festival local, care s  promoveze tradițiile 
localitatii şi s  ofere ocazia de petrecere pl cut  a timpului liber, cu influenț  
şi asupra activit ților turistice. 

 Valorificarea  punctelor  tari prin  dezvoltarea  activit ilor  în  domeniul 
zootehnic şi agricol în zon  (având în vedere preponderen a p şunilor şi a 
terenurilor agricole). 
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                      CAPITOLUL III: OBIECTIVE I PRIORIT I 
MISIUNEA STRATEGIEI DE DEZVOLTARE ECONOMICO-SOCIALE A ORASULUI 

CURTICI 

 

 

      

 Pentru perioada 2016-2020, orasul Curtici, judetul Arad, i-a stabilit urm torul sistem 
de direcții de dezvoltare i obiective care vor contribui la realizarea obiectivului general 
al Strategiei. 

       Obiectivul general al Strategiei de dezvoltare îl constituie : 

 

 

 

 

„ Dezvoltarea durabilă şi echilibrată a orasului Curtici prin abordarea integrată a aspectelor economice, sociale şi de mediu care vor contribui la valorificarea avantajului competitiv şi la reducerea punctelor slabe cu care se confruntă oras ”. 
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             Scopul Strategiei de Dezvoltare este de a determina direcțiile de dezvoltare, 
ritmul şi scara acestei dezvolt ri, de a eficientiza activitatea autorit ților publice locale 
în gestionarea problemelor orasului, în utilizarea resurselor financiare, de a promova 
localitatea, de a atrage fonduri externe (investiții, fonduri europene, alte fonduri) pentru 
a implementa proiectele investiționale planificate. 

         Strategia de Dezvoltare a orasului Curtici se adreseaz  comunit ii locale,  care 
şi-a ar tat interesul pentru obiectivele prezentei strategii şi pe care le susținem, aşa 
cum reiese din consultarea comunit ții. 
 
         Formularea strategiei porneşte de la urm toarele premise: 

 îmbun tațirea condi iilor de via a ale locuitorilor (locuin e şi locuri de munc  la 
standarde europene); 

 ridicarea standardului calitativ al designului orasului, al construc iilor, serviciilor 
şi al imaginii în general; 

 permisivitatea  unei anumite flexibilit ți de adaptare la inevitabilele schimb ri ce 
au loc în oras. De aceea, procesul de planificare trebuie s  fie 

 creativ, participativ şi anticipativ. 
 oferirea unei oportunit i pentru interven ia sectorului privat în opera iunile 

orasului, fie sub forma investi iilor directe în proiecte izolate, fie sub forma 
parteneriatelor sau consult rilor permanente între parteneri; 
 

 În conformitate cu premisele de formulare a strategiei şi cu perspectivele de dezvoltare 
a orasului Curtici, conceptul strategic trebuie formulat astfel încât transpunerea s  într-
un plan strategic s  asigure un pachet de acțiuni care vor conduce la cre terea bazei 
de impozitare, creşterea creşterea economic , crearea de locuri de munc  şi 
îmbunat țirea c lit ții mediului de viaț  al comunit ții.  
 
Conceptul strategic de dezvoltare se traduce astfel printr-o dezvoltare economic  
datorat  poziției geostrategice a orasului, determinat  de atragerea de firme/activit ți 
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economice/investiții.  
 
Prin urmare trebuie urmate dou  puncte prioritare:  
 

          

Analiza resurselor orasului Curtici şi a problemelor cu care acesta se confrunt , a 
necesit ilor şi priorit ilor de dezvoltare, a m surilor de interven ie necesare în baza 
prerogativelor legale, conferite Consiliului Local, face necesar  identificarea unor 
direc ii strategice menite s  constituie cadrul necesar dinamiz rii şi direc ion rii 
evolu iei economico-sociale în perioada 2016-2020. 

 
 

În acest context, direc iile de dezvoltare stategic  a orasului Curtici în 
perioada 2016 – 2020 sunt: 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 Direcţia I:  I frastructură locală şi utilităţi  

 Directia II: Agricultura 

 Direcţia III: Eco o ie şi turism 

 Directia IV: Î văţă â t şi cultură 

 Direcţia V: Să ătate şi asiste ţă socială 

 Direcţia VI: Resurse umane 
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Pentru fiecare direc ie de dezvoltare au fost stabilite obiective specifice care urmeaz  a 
fi atinse prin implementarea de proiecte, fructificând la maximum oportunit ile de 
finan are disponibile, atât europene cât şi na ionale. 

Strategia de dezvoltare durabil  are cel puțin apte tr s turi caracteristice care se 
recomand  managerilor de la nivel local responsabili cu acest domeniu. 

 

DIREC IA STRATEGIC  „I. Infrastructur  local  şi utilit i”  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M suri  - ac iuni necesare pentru atingerea obiectivelor: 

 Întreținerea permanentă a drumurilor asfaltate; 

 Asigurarea de posibilităţi de utilizare a energiei termice şi 
gazelor naturale pentru majoritatea populaţiei şi agenţilor 
economici din oras; 

 Rețea de drumuri funcțională care să deservească nevoile 
curente ale locuitorilor și a activităților economice fără să 
afecteze starea mediului înconjurător, sistem de transport 
modal care să coreleze transportul feroviar și cel rutier ( de 
persoane sau de mărfuri); 

 Sistem de furnizare al gazului și de canalizare capabile să 
deservească locuitorii orasului; 

 Proiecte de finanțare din fonduri structurale pentru 

modernizarea drumurilor și străzilor. 
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               Implementarea acestora va avea urm toarele efecte: 

 creşterea calit ii vie ii locuitorilor, în termeni de confort, igien  şi siguran  în 
folosirea infrastructurii de transport, ap  şi ap  uzat , energie termic , energie 
electric , respectiv a celei de gaze naturale; 

 reducerea polu rii cu deşeuri menajere şi industriale corelativ cu creşterea 
cantit ii de deşeuri colectate selectiv. 

DIREC IA STRATEGIC  „II. AGRICULTURA”  
 

 

 

 

 

          

 Implementarea acestor proiecte va creşterea productivit ii agriculturii, 

 creşterea nivelului de trai al popula iei care lucreaz  în agricultur ; 
 creşterea importan ei activit ilor non-agricole (ex: dezvoltarea mediului de 

afaceri); 
 practicarea agriculturii în concordan  cu standardele tehnice şi de mediu 

adecvate. 

DIREC IA STRATEGIC  „III. ECONOMIE ŞI TURISM ”  
 

 

 

 

 

 

 

M suri  - ac iuni necesare pentru atingerea obiectivelor: 

                        

 Practici de agricultură durabilă, adaptate condițiilor climaterice și solului, 
activități agricole diversificate și generatoare de venit la bugetul local; 

 Agricultură ecologică; 
 Creşterea gradului de irigare a culturilor agricole; 

 Dezvoltarea agriculturii ecologice la nivelul orasului. 

M suri  - ac iuni necesare pentru atingerea obiectivelor: 
 Creşterea numărului de asocieri ale agenţilor economici; 
 Stimularea realizării de investiţii în zonă; 
 Realizarea unor programe de pregătire pentru practicanții de agro-turism; 

 Realizarea unor produse turistice diversificate; 

 Realizarea și promovarea unor evenimente locale; 
 Realizarea unor programe de pregătire pentru practicanții de agro-turism. 
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       Implementarea acestor proiecte va avea urm toarele efecte: 

 creşterea volumului investi iilor în oras; 
 îmbun t irea nivelului de trai al popula iei prin creşterea ratei de ocupare; 
 dezvoltarea de activit i non-agricole cum sunt industria şi turismul; 
 practicarea agriculturii în concordan  cu standardele tehnice şi de mediu în 

vigoare; 
 creşterea vizibilit ii orasului. 

DIREC IA STRATEGIC  „IV. ÎNV MÂNT ŞI CULTUR  ”  
 

 

 

 

 

 

    Implementarea acestor proiecte va avea urm toarele efecte: 

- existen a unor condi ii optime pentru procesul de educa ie şi instruire a tinerilor din 
oras; 
- asigurarea condi iilor pentru desf şurarea de activit i culturale; 
- asigurarea standardelor minimale de recreere şi agrement pentru popula ia orasului, 
în special a tinerilor; 
- consolidarea unui „portofoliu” de obiceiuri şi tradi ii ale orasului, care s  fie transmise 
mai departe genera iilor tinere. 

DIREC IA STRATEGIC  „V. S N TATE ŞI ASISTEN  SOCIAL  ”  
 

 

 

 

 
 Implementarea acestor proiecte va avea urm toarele  efecte: 
 

 Asigurarea condi iilor normale de via  pentru persoanele cu nevoi sociale; 
 Dinamizarea sectorului social prin înfiin area unui ONG care s  se implice în 

M suri  - ac iuni necesare pentru atingerea obiectivelor: 

 Dezvoltarea infrastructurii de învăţământ la standarde europene; 
 Dezvoltarea infrastructurii culturale la standarde europene; 

 Dezvoltarea infrastructurii de agrement şi recreere; 
 Creşterea interesului locuitorilor localitatii pentru moştenirea culturală. 

M suri  - ac iuni necesare pentru atingerea obiectivelor: 

 Dezvoltarea infrastructurii de tip social; 

 Sprijinirea dezvoltării societăţii civile în domeniul social. 
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respectarea standardelor în domeniu, în preg tirea şi implementarea de 
proiecte. 

DIREC IA STRATEGIC  „VI.  RESURSE UMANE ”  
 

 

 

 

 

 Implementarea acestor proiecte va avea urm toarele efecte: 
 

 Creşterea competen elor şi expertizei angaja ilor autorit ii locale în ceea 
ce   priveşte preg tirea de proiecte cu finan are nerambursabil ; 

 Creşterea nivelului de calificare al popula iei din oras. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M suri  - ac iuni necesare pentru atingerea obiectivelor: 

 Creşterea expertizei în pregătirea şi implementarea de proiecte cu finanţare 
nerambursabilă; 

 Creşterea nivelului de calificare a forţei de muncă din oras. 
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CAPITOLUL IV. GRUPUL DE AC IUNE LOCAL  
 

 

 
 LEADER este un instrument important pentru România în sporirea dezvoltării 
economice și sociale a zonelor, reducerea  disparităților dintre urban-rural și 
promovarea incluziunii sociale.Experiența actuală reflectă o capacitate de dezvoltare la 
nivel local ce nu răspunde în totalitate nevoilor locale, în special în ceea ce privește 
colaborarea între partenerii publici și privați, iar abordarea strategică trebuie încurajată 
și dezvoltată prin plasarea acesteia sub resposabilitatea comunității.  
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În România, implementarea abord rii LEADER i a Grupurilor de Acțiune Local  (GAL) 
a început în perioada 2007-2013 prin intermediul PNDR. În perioada 2011-2012, 
teritoriul a fost acoperit de 163 de GAL-uri selectate, acoperind o suprafaț  de cca. 
142.000 km², reprezentând aproximativ 63% din teritoriul eligibil i circa 58% din 
populația eligibil  LEADER. 
 
În noua perioad  de programare este prev ut  o dezvoltare echilibrat  a întregului 
teritoriu dup  selecția SDL, ceea ce va asigura masa critic  pentru implementarea 
corect  i eficient  a strategiei i eficientizarea costurilor de funcționare. 
  
Dezvoltarea local  plasat  sub responsabilitatea comunit ții (CLLD) reprezint  o 
modalitate de implementare ce permite partenerilor locali s  elaboreze strategia de 
dezvoltare urban  , în baza analizei nevoilor i priorit ților specifice teritoriului . 
  
În cadrul SDL se dore te selectarea unui set coerent de m suri adaptate priorit ților 
specifice teritoriului i valorificarea potențialul autentic local al teritoriului. 
  
LEADER va contribui la dezvoltarea zonelor rurale, inclusiv a ora elor mici cu o 
populație de maximum 20.000 de locuitori, i va facilita implementarea proiectelor cu o 
abordare inovativ  multisectorial  i transversal , pentru a sprijini nevoile populației din 
teritoriul eligibil LEADER i a îndeplini obiectivele Strategiei Europa 2020.  
 
 
Ca un criteriu general de demarcație, FEDR i FSE, prin instrumentul de finanțare 
CLLD-POR, va sprijini acțiunile de dezvoltare local  plasate sub responsabilitatea 
comunit ții în mediul urban pentru localit ți cu peste 20.000 de locuitori, în timp ce 
FEADR va sprijini GAL-uri în zonele rurale i în ora ele mici cu mai puțin de 20.000 de 
locuitori. Finanțarea LEADER prin Programul Național de Dezvoltare Rural  (PNDR) va 
fi realizat  din FEADR.  
         
În perioada de programare 2007-2013, având în vedere durata scurt  a apelului de 
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selecție pentru investițiile privind infrastructura de broadband în spațiul rural, cauzat  
de constrângerea semn rii contractelor de finanțare pân  la 30.06.2014, cât i de 
timpul limitat pentru potențialii beneficiari de a implementa proiectele pân  la finalizarea 
perioadei de programare, o serie de proiecte tehnice/cereri de finanțare au fost 
respinse pe motive de neîndeplinire a cerințelor tehnice/admisibilitate.  
 
În actuala perioad  de programare nu sunt prev zute constrângeri de timp similare, 
care s  împiedice GAL-urile sa includ  proiectele de infrastructur  de band  larg  ca 
parte din strategiile de dezvoltare local . Pentru a asigura îmbun t țirea calit ții 
proiectelor de infrastructura de band  larg , GALurile vor realiza sesiuni de 
animare/informare înainte de lansarea  apelurilor aferente m surii de broadband, unde 
pot fi invitați inclusiv speciali ti în domeniul rețele TIC.  
 
Autoritatea de Management i Rețeaua Național  de Dezvoltare Rural  vor încuraja i 
sprijini implementarea proiectelor de infrastructur  de band  larg  dac  acestea sunt 
incluse în strategiile de dezvoltare local . 
 
Astfel, suma de 25 Milioane EURO estimat  în Acordul de Parteneriat pentru finanțarea 
acțiunilor de internet în band  larg /broadband, ar putea fi majorat  pân  la 35 
Milioane de Euro, în m sura în care s  se raspund  nevoilor identificate la nivelul 
strategiilor de dezvoltare local .  
 
În cadrul evalu rii intermediare a PNDR, ar trebui inclus  o re-evaluare a zonelor 
r mase neacoperite, cu privire la realizarea obiectivelor pentru zonele rurale, conform 
UE 2020. În cazul în care nevoile identificate nu sunt acoperite pe deplin, suma alocat  
acestor tipuri de acțiuni poate fi suplimentat .  
 
Având în vedere experiența din perioada de implementare a PNDR 2007-2013, 
finanțarea m surilor de valorificare a resurselor locale i de promovare a specificit ții 
locale este relevant  pentru a menține caracterul inovator al abord rii LEADER. 
 

 
 

 

 

Valoarea ad ugat  a abord rii LEADER deriv  din acele inițiative locale care combin  
soluții ce r spund problematicii identificate la nivelul comunit ților locate, reflectate în 
acțiuni specifice acestor nevoi.  

Contribuția m surii LEADER la domeniile de intervenție Domeniul de intervenție 
6B: “Încurajarea dezvolt rii locale în zonele rurale”  

Asigurarea sinergiei dintre priorit ți va conduce la revitalizarea i dezvoltarea zonelor 

      Programul LEADER urm reşte acelea i obiective generale i 
specifice ale Politicii Agricole Comune ale U.E. i ale PNDR şi 
presupune dezvoltarea comunit ilor locale într-o manier  specific , 
adaptat  nevoilor i priorit ilor acestora. 
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LEADER. Sprijinul acordat prin Prioritatea 6, Domeniul de Intervenție 6B pentru 
îmbun t ire a infrastructurii locale de baz  contribuie la îmbun t irea calit ii vie ii 
populației din zonele LEADER i atractivitatea satelor.  

LEADER poate contribui  prin urm toarele domenii de intervenție: 

 

 

LEADER, prin caracterul s u transversal contribuie la obiectivele de dezvoltare 
identificate la nivelul PNDR 2014-2020. Inovarea este unul dintre elementele principale 
ale abord rii LEADER.  

Prin urmare, LEADER va încuraja proiectele inovative ce sunt în acord cu obiectivele 
din Reg. 1305/2013 i cu obiectivele de dezvoltare local  ale comunit ții.  

Sprijinirea conserv rii patrimoniului local şi a tradi iilor contribuie nu numai la sporirea 

1A – Sprijin pentru promovarea inovării în spațiul 
rural, stimularea proceselor și a proiectelor 

realizate în comun de către afacerile locale și 
centrele de cercetare sau de inovare. 

2A – Sprijin pentru fermieri și procesatori pentru 
îmbunătățirea performanței economice în cadrul 

lanțului agro-alimentar.  

2A – Sprijin pentru fermieri și procesatori pentru 
îmbunătățirea performanței economice în cadrul 

lanțului agro-alimentar.  

3A – Sprijin pentru lanțurile scurte de 
aprovizionare și pentru realizarea de strategii de 

marketing în comun a produselor locale, în 
conformitate cu strategia de dezvoltare locală.  

4A – Sprijin pentru o abordare de mediu durabilă, 
prin valorificarea patrimoniului natural și 

cultural. 

5C – Sprijin pentru inițiative locale asociate 
resurselor de energie renegerabile/consum scăzut 

de energie, ca acțiuni de aplanare a efectelor 
schimbărilor climatice.  

6A – Sprijin în vederea dezvoltării de 
întreprinderi mici, diversificare, precum și crearea 

de locuri de muncă  

6C – Sprijin pentru proiecte locale TIC 
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calit ii vie ii în zonele LEADER, ci i la stimularea activit ilor de turism, dezvoltarea 
produselor locale şi crearea de locuri de munc . Proiectele sprijinite la nivelul 
strategiilor de dezvoltare local  au un impact pozitiv asupra obiectivelor FEADR.  

Domenii de ac iune care reprezint  oportunit ți pentru LEADER : 

 

 

 
GAL-urile reprezint  soluția concret , transformarea în realitate a potențialului pe care 
comunit țile locale îl pot valorifica pentru a se putea înscrie în aceast  nou  abordare a 
dezvolt rii satului european, o abordare prin care se încurajeaz  întoarcerea i/sau 
stabilirea tinerilor în teritoriul LEADER i dezvoltarea economic , social  i cultural  a 
acestuia. Pentru a sprijini acest demers se pune accentul pe: stimularea 
parteneriatelor, transferul de cuno tințe i implementarea inițiativelor inovative, dar mai 
ales, pe implicarea real  a cet țenilor în deciziile strategice pe termen lung etc.  
 
 

D1 

• contribuția la diversificarea activit ilor economice non-agricole i 
încurajarea micilor întreprinz tori din spa iul LEADER;  

D2 

• crearea, îmbun t irea i diversificarea facilit ilor de dezvoltare 
economic , infrastructura fizic  local  la scar  mic , inclusiv 
broadband i a serviciilor de baz ;  

D3 

• cre terea atractivit ii zonelor LEADER i diminuarea 
migra ieipopula iei, în special a tinerilor;  

D4 

• îmbun t irea incluziunii sociale inclusiv în ce prive te grupurile 
minoritare/ etnice, protejarea i conservarea patrimoniului natural 
i cultural rural  

 

D5 

• diversificarea ofertei turistice, încurajarea ini iativelor de 
dezvoltare local  cu un grad ridicat de integrare socio-economic  
teritorial .  
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Contribu ia la obiectivele transversale:  
 
Mediu i clim   
 
Prin m surile de interes local ce ar putea fi finanțate prin LEADER 2014-2020 se au în 
vedere i acțiunile de atenuare a schimb rilor climatice prin promovarea  
de soluții inovative care s  r spund  nevoilor identificate în acest sens în SDL. De 
asemenea, prin LEADER sunt încurajate investițiile ce vizeaz  eficientizarea energiei i 
a consumului de ap , crearea i dezvoltarea de activit ți neagricole privind identificarea 
i utilizarea energiilor din surse regenerabile, promovarea utiliz rii surselor de caldur  

pe baz  de biomas , crearea i dezvoltarea de sisteme de producere i distribuție a 
biogazului la nivel de comunitate, contribuind astfel la dezvoltarea competitivit ții 
locale, servicii de baz  i a unei economii locale cu emisii sc zute de carbon.  
 
Inovarea 
 
Grupurile de Ac iune Local  joac  un rol important în dezvoltarea comunit ții. Prin 
capacitatea acestora de a întruni interesele membrilor comunit ilor locale, GAL-urile 
pot identifica solu ii inovatoare la problemele existente la nivel local. Inovarea în cadrul 
LEADER const , aşadar, în modul în care GAL-urile abordeaz  oportunit ile şi 
provoc rile identificate la nivel local şi în modul în care reuşesc s  creasc  interesul 
pentru dezvoltarea proiectelor inovative de utilitate public  i/sau cu impact economic, 
social, cultural i natural. 

 
Astfel, la nivelul unei comunit ți locale, acțiunile inovative presupun finanțarea unor 
investiții/servicii care sunt sprijinite prin FEADR i asigur  îndeplinirea obiectivelor din 
SDL. În cadrul SDL pot fi dezvoltate m suri inovative în orice domeniu pentru care au 
fost identificate nevoi specifice la nivelul comunit ții locale. M surile inovative pot viza 
inclusiv domenii precum: eficiența energetic  i promovare a energiei din surse 
regenerabile, TIC, patrimoniu material i imaterial inclusiv patrimoniu natural de interes 
local, piețe agricole,agroalimentare pentru produsele locale, grupuri vulnerabile i 
comunit ți dezavantajate. 
 

Implementarea abord rii LEADER 

Pentru a fi eligibil , Strategia de Dezvoltare Local  (SDL) trebuie s  fie elaborat  pe 
baza unei abord ri de jos în sus. Activit țile LEADER pot s  corespund  diferitelor 
tipuri de activit ți prev zute de Regulamentul 1305/2013, inclusiv cele legate de 
activit țile de promovare a incluziunii sociale i a reducerii s r ciei i s  contribuie 
astfel la  Promovarea incluziunii sociale, combaterea s r ciei i discrimin rii din 
Acordul de Parteneriat al Romaniei. De asemenea, prin SDL pot fi sprijinite i alte 
activit ți care r spund obiectivelor  economice i de mediu precizate în Regulament.  
 
Grupurile de Acțiune Local  vor structura strategia de dezvoltare local  în funcție de 
obiectivele PNDR 2014-2020 i în funcție de nevoile identificate în analiza diagnostic 
din SDL. Valoarea ad ugat  a LEADER reiese din faptul c  strategiile trebuie s  
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promoveze inovarea i s  reflecte modalitatea în care aceasta este abordat  în cadrul 
proceselor i activit ților specifice. Se va acorda prioritate în selecție SDL-urilor care 
propun m suri prin care se ating obiectivele transversale ale PNDR (inovarea, 
schimb ri climatice i acțiuni de mediu). LEADER, ca abordare inovatoare, bazat  pe 
cooperare i implementat  într-o anumit  regiune, genereaz  valoare ad ugat  în 
respectiva regiune în special datorit  implic rii de jos în sus a populației i a particip rii 
integrate a reprezentanților sectoarelor economice. Valoarea adaugat  a SDL poate fi 
generat  atât de caracterul inovator al intervenți ei prin LEADER, cât i de impactul 
generat de aceasta la nivelul respectivului teritoriu. Cuantificarea valorii ad ugate se va 
realiza cu ajutorul indicatorilor specifici propu i în fiecare SDL.  
 
LEADER genereaz  valoare ad ugat  în teritoriu prin : 
 

 Capacitatea instituțional  creat  i consolidat  prin parteneriate;  
 Dezvoltarea resurselor umane i utilizarea de know-how;  
 Identificarea unor soluții locale creative pentru problemele existente la nivel 

local;  
 Dezvoltarea proiectelor de utilitate public  i/sau cu impact economic, social, 

cultural i natural;  
 Dezvoltarea identit ții locale;  
 Schimburi de experienț  i bune practici inter-teritoriale i trans-naționale. 

  
 

 

 

 

 

 

Partenerii privați, precum i alți reprezentanți ai societ ții civile vor reprezenta cel puțin 
51% atât la nivelul parteneriatului cât i la nivel decizional. Populația din mediul urban 
va avea o pondere de maximum 25% din totalul populației teritoriului. Entit țile 
provenite din mediul urban (inclusiv cele din afara teritorului eligibil) vor reprezenta 
maximum 25% la nivel decizional (organisme de conducere ale GAL-ului i comitet de 
selecție). 

Parteneri în Grupul de Ac iune Local : 

 Autorit ți publice locale (UAT oras i UAT ora  eligibil LEADER) – în baza unei 
Hot râri de Consiliu Local; 

 Reprezentanți autorizați din sectorul privat; 

 

   Grupurile de Acțiune Locală sunt parteneriate privat–publice active, 

constituite din reprezentanți ai sectorului public, sectorului privat și 
societății civile, care  vor trebui să îndeplinească o serie de cerințe privind 
componența, teritoriul acoperit și care vor implementa o strategie 

integrată pentru dezvoltarea teritoriului.  
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 Reprezentanți autorizați ai societ ții civile; 
 Reprezentanți autorizați ai entit ților provenite din afara spațiului eligibil 

LEADER (ora e cu un num r de locuitori mai mare de 20.000) care î i 
demonstreaz  interesul i implicarea în dezvoltarea teritoriului; 

 Persoane fizice relevante, cu domiciliul în teritoriul GAL care demonstreaz  
aportul pe care îl pot aduce în dezvoltarea local . 

Ponderea partenerilor în Grupul de Ac iune Local : 

 Reprezentanți ai sectorului public maximum 49% 

 Organizațiile din mediul urban: maximum 25% din totalul partenerilor 

 Persoanele fizice relevante vor reprezenta maximum 5 %atât din totalul 
partenerilor, cât i la nivel decizional. 

Aria de aplicabilitate a strategiilor de dezvoltare locale (SDL)  

LEADER se aplic  pentru teritorii coerente cu o populație cuprins  între 10.000 – 
100.000 de locuitori, inclusiv în ora ele mici cu o populație de maximum 20.000 de 
locuitori. Având în vedere densitatea redus  a populației în zona Delta Dun rii, pentru 
aceast  zon  se va acepta un prag minim de 5.000 locuitori. Aceste limit ri asigur  un 
echilibru adecvat între o mas  critic  de actori implicați i identificarea regional  a 
zonelor. Leg turile dintre urban i rural reprezint  un instrument foarte important pentru 
dezvoltarea unei zone, vizând cre terea incluziunii sociale i reducerea s r ciei. 
Suprafața eligibil  LEADER este de 228.754 km², cu o populație de 11.359.703 
locuitori. Acoperirea vizat  a teritoriului i a populației eligibile LEADER este de 100%.  

Selectarea strategiilor de dezvoltare local  se va realiza în baza unei singure proceduri 
publice de selecție în cadrul LEADER 2014-2020. Aloc rile financiare pentru SDL se 
vor stabili proporțional cu populația acoperit  de fiecare GAL (EURO/locuitor) i cu 
teritoriul acoperit (EURO/km²), ponderea celor dou  criterii în calcularea bugetului SDL 
fiind egal , respectiv 50% populația i 50% teritoriul.  

Obiectivele Strategiei de Dezvoltare aferente Grupului de Ac iune Local  

Obiectivele SDL trebuie s  r spund  cel puțin unui obiectiv strategic al PNDR 2014-
2020. Prin atingerea a cel puțin dou  obiective ale PNDR se demonstreaz  caracterul 
integrat al SDL. 

Obiectivele strategice ale PNDR 2014-2020 sunt: 

 restructurarea şi creşterea viabilit ii exploata iilor agricole;  

 gestionarea durabil  a resurselor naturale i combaterea schimb rilor climatice;  
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 diversificarea activit ilor economice, crearea de locuri de munc , îmbun t țirea 
infrastructurii şi serviciilor pentru îmbun t țirea calit ii vie ii în zonele rurale, 
conform prevederilor Acordului de Parteneriat.  

Aceste obiective sunt în acord cu cele definite în strategiile na ionale, în special cu 
Strategia de dezvoltare a sectorului agroalimentar pe termen mediu i lung 2020-2030, 
cu Politica Agricol  Oras şi cu Strategia Europa 2020. M surile adresate atingerii 
acestor obiective, se subordoneaz  principiilor şi obiectivelor stabilite prin conven iile 
interna ionale şi directivele europene adresate conserv rii biodiversit ii, habitatelor 
naturale i a speciilor de faun  i flor  s lbatic  şi managementului durabil al 
resurselor naturale . 

Îndeplinirea acestor obiective se va realiza în perioada de programare 2014-2020 prin 
intermediul celor ase priorit ți ale Uniunii Europene stabilite în cadrul Regulamentului 
de dezvoltare rural  (1305/2013):  

 Încurajarea transferului de cuno tințe i a inov rii în agricultur , în silvicultur  i 
în zonele rurale (P1);  

 Cre terea viabilit ții exploatațiilor i a competitivit ții tuturor tipurilor de 
agricultur  în toate regiunile i promovarea tehnologiilor agricole inovative si a 
gestion rii durabile a p durilor (P2);  

 Promovarea organiz rii lanțului alimentar, inclusiv procesarea i comercializarea 
produselor agricole, a bun st rii animalelor i a gestion rii riscurilor în 
agricultur  (P3);  

 Refacerea, conservarea i consolidarea ecosistemelor care sunt legate de 
agricultur  i silvicultur  (P4);  

 Promovarea utiliz rii eficiente a resurselor i sprijinirea tranziției c tre o 
economie cu emisii reduse de carbon i mai rezistente la schimb rile climatice 
în sectoarele agricol, alimentar i silvic (P5);  

 Promovarea incluziunii sociale, reducerea s r ciei şi dezvoltare economic  în 
zonele rurale (P6).  

Beneficiari eligibili ai Masurii 19.1 sunt: 

A. Un parteneriat existent conform OG 26/2000 
B. Un nou parteneriat-fara personalitate juridica 

      Parteneriate existente/noi se vor forma  în baza unui Acord de parteneriat specific 
LEADER. Acordul de Parteneriat  specific LEADER va respecta principiile LEADER.  

In cazul unui parteneriat care nu este autorizat ca asociatie, reprezentarea poate fi  
realizata de: 

• entitate juridic  privat  sau public   semnatar al Acordului de Parteneriat, cu 
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sediul social/punct de lucru în teritoriul acoperit de potențialul GAL, desemnata  
de respectivul parteneriat.  

• Asociere cu personalitate juridical a unor membrii semnatari ai Acordului de 
Parteneriat; 

• un GAL finantat  prin  LEADER-PNDR 2007-2013, care acopera partial teritoriul 
parteneriatului nou format pentru perioada de programare 2014-2020. In acest 
caz, GAL-ul autorizat in perioada 2007-2013 va prezenta o Hotarare a Adunarii 
Generale a Asociatiilor  

ESTIMAREA NECESITATILOR DE FINANTARE 

Sprijinirea proiectelor de dezvoltare în perioada 2016-2020 din domeniul agriculturii, 
zootehniei, infrastructurii, transportului, mediului, economic, turistic, educatiei, culturii, 
s n t tii, asisten ei sociale, administra iei publice, va duce la creşterea economic  a 
orasului şi la creşterea nivelului de trai a locuitorilor zonei. 
  
Pentru a-şi atinge obiectivele propuse se urm reşte atragerea de fondurilor comunitare 
şi private într-un procent cât mai mare şi micşorarea fondurilor provenite de la bugetul 
de stat. 
 
Cofinantarea proiectelor, cât şi realizarea proiectelor tehnice, a studiilor de 
fezabilitatea, întocmirea documenta iei trebuie sus inute din fondurile rezultate de la 
bugetul local. 
 
Se va acordata o aten ia deosebit  şi întocmirii documentelor referitoare la aspectele 
financiare ale proiectului prezentate prin intermediul studiilor de fezabilitate şi 
proiectelor tehnice (evolu ia estimat  a veniturilor şi cheltuielilor pentru urm toarea 
perioada de timp - de regul  urm torii câ iva ani, indicatori de rentabilitate etc.). 
 
Un element cheie al oric rui proiect îl reprezint  modul de satisfacere al nevoilor 
comunit ii locale.Volumul cheltuielilor trebuie previzionat cu aten ie şi monitorizat pe 
tot parcursul derul rii proiectului. Cheltuielile care urmeaz  s  se efectueze în vederea 
realiz rii proiectului nu vor avea o structur  omogen  şi, din acest motiv, trebuie s  se 
faca distinctia între diferitele destina ii ale resurselor de care dispune prim ria orasului. 
 
Necesit ile de finan are reprezint  o cuantificare a nevoilor locale, indiferent de sursa 
de finan are (buget de stat, buget local, fonduri comunitare, fonduri private). 
O prim  distinc ie important  este cea dintre cheltuielile ini iale – care vor fi efectuate 
pentru a pune în mişcare noul proiect – şi cele aferente realiz rii efective a proiectului. 
 
Primele trebuie efectuate de regul  o singur  dat , în perioada ini ial . Cea de-a doua 
categorie de cheltuieli va avea un nivel mai stabil în timp, dar este şi mai îndepartat  în 
timp fa  de momentul întocmirii studiului de fezabilitate şi/sau proiectului tehnic. 
 
Este foarte important s  existe un grafic al celor dou  categorii de cheltuieli şi s  se 
determine cu precizie momentul în care proiectul s  se realizeze. În cazul în care acest 
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moment este mai îndep rtat în realitate decât s-a presupus ini ial, s-ar putea ca 
rentabilitatea proiectului s  nu mai fie cea scontat . 
 
Atunci când se previzioneaz  cheltuielile cu activitatea curent , va trebui s  se 
determine şi m rimea resurselor necesare. Un volum prea mare va ine resurse 
imobilizate în mod inutil, în timp ce un volum prea redus creeaz  riscul unor întreruperi 
for ate ale realiz rii proiectului. Va trebui s  se poat  justifica nivelul pentru care s-a 
optat. 
 
Datele referitoare la veniturile şi cheltuielile previzionate vor da o imagine asupra 
rentabilit ii proiectului. În aprecierea acestei rentabilit i este bine s  se evalueze cum 
vor ar ta rezultatele în cazul în care apar evenimente neprev zute. 
De aceea s-a stabilit c  planificarea strategic  din punct de vedere financiar este greu 
de realizat datorit  schimb rilor legisla iei. Din aceeaşi cauz , bugetul local pe 
urm torii 5 ani nu se poate exprima exact 
 
Pentru a previziona bugetul pe urm torii 5 ani, trebuie avut în vedere bugetul din ultimii 
5 ani. Repartizarea veniturilor arat  gradul mare de dependen  fa  de bugetul de stat 
şi necesitatea aloc rii unor sume care s  permit  m car asigurarea unui buget minim 
de func ionare pentru: 
 

 Venituri: resurselor financiare publice; 
 Venituri totale sunt alc tuite din: 

Venituri curente; 
A. Venituri fiscale; 

A.1. Impozite directe;  
A.2. Impozite indirecte; 

B. Venituri nefiscale; 
o Venituri din capital; 

 Venituri proprii: fiscale şi nefiscale; 
 Subventii si alocații: sume de bani care sunt acordate de c tre stat pentru 

anumite categorii sociale sau pentru sprijinirea IMM-uri lor; 
 Cheltuieli Totale: reprezint  suma cheltuielilor efectuate de tipurile diverse 

de administra ii publice; 
 

 Cheltuieli curente: de personal, de materiale şi servicii, subven ii, prime, 
transferuri, dobânzi aferente datoriei publice, rezerve; 

 
 Cheltuieli pentru investiții sau de capital: cheltuieli pentru implementarea 

proiectelor propuse în cele 8 domenii de activitate: infrastructur , mediu, 
s n tate, educatie, administrație etc. 
 

Bugetul general al UAT este instrumentul care stabileşte şi autorizeaz , pentru fiecare 
exerci iu financiar, suma total  a veniturilor şi a cheltuielilor considerate necesare. 
 
Bugetul este întocmit şi executat în conformitate cu urm toarele principii: unitate, 
exactitate bugetar , anualitate, echilibru, unitate de cont, universalitate, specificitate, 
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bun  gestiune financiar  şi transparen . 
 

 Principiul unit ii şi principiul exactit ii bugetare implic  înregistrarea 
tuturor veniturilor şi cheltuielilor, în cazul în care acestea sunt prev zute 
de buget. 
 

 Principiul anualit ii implic  adoptarea bugetului pentru fiecare exerci iu 
bugetar şi utilizarea, în principiu, atât a creditelor de plat , cât şi a 
creditelor de angajament pentru exerci iul bugetar în cursul anului 
respectiv. 

 
 Principiul echilibrului implic  faptul c  estim rile veniturilor pentru 

exerci iul bugetar trebuie s  fie egale cu creditele de plat  pentru 
exerci iul respectiv: opera iunile de împrumut în scopul acoperirii unui 
eventual deficit bugetar nu sunt compatibile cu sistemul resurselor proprii 
şi nu sunt autorizate. 

 
 În conformitate cu principiul unit ii de cont, bugetul se întocmeşte şi se 

execut  în lei, iar conturile se prezint  în lei. 
 

 Principiul universalit ii implic  faptul c  veniturile totale acoper  creditele 
totale deplat , cu excep ia unor anumite venituri, determinate în mod 
limitat, alocate pentru finan area unor anumite cheltuieli. Veniturile şi 
cheltuielile sunt înregistrate integral în buget, f r  a fi ajustate între ele. 

 
 Principiul specificit ii implic  faptul c  fiecare credit trebuie s  aib  o 

anumit  destina ie şi s  fie alocat unui obiectiv specific în scopul 
prevenirii oric rei confuzii între credite. 

 
 Principiul bunei gestiuni financiare este definit în raport cu principiile 

economiei, eficien ei şi eficacit ii. 
 

 Bugetul este întocmit în conformitate cu principiul transparen ei, 
asigurând o bun  informare privind execu ia bugetar  şi conturile. 
 

 Prezentarea creditelor şi a resurselor în buget se face în func ie de 
destina ie, adic  întocmirea bugetului pe activit i în vederea consolid rii 
transparen ei în gestiunea bugetului în ceea ce priveşte obiectivele bunei 
gestiuni financiare, în special obiectivele eficien ei şi eficacit ii. 

 
      Fondurile nerambursabile 
 
Prezint  dezavantajul costurilor (financiare şi temporale) aferente documenta iilor 
pentru cererea de finan are şi raport rilor tehnice şi financiare. În plus, este necesar  
cofinan area local  a proiectelor şi finan area în totalitate a cheltuielilor neeligibile 
(printre care şi TVA), ceea ce pentru administra ia public  poate reprezenta o 
problem , mai ales în cazul programelor de finan are care prev d cote mari ale 
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contribu iei locale.  
 
Dar marele avantaj al surselor de finan are nerambursabil  prin programe ale Uniunii 
Europene este c , pentru administra iile publice locale, procentul de cofinan are este 
de doar 2% (pentru majoritatea programelor), iar valorile investi iilor sunt mari şi chiar 
foarte mari, raportat la nevoile comunit ilor şi la posibilitatea de cofinan are. 
 
        Parteneriatele de tip public-privat 
 
Parteneriatele de tip public-privat sunt o solu ie general recomandat  şi promovat  
pentru rezolvarea problemelor sau eficientizarea serviciilor publice. Apari ia Legii nr. 
178/2010 (cu modific rile i complet rile ulterioare) care reglementeaz  parteneriatul 
public-privat este privit  drept o oportunitate real  de a implementa proiectele propuse. 
 
La nivelul administra iilor publice exist  posibilitatea dezvolt rii parteneriatelor de tip 
public-privat în diverse domenii. În urma adopt rii legii parteneriatului public-privat s-ar 
putea externaliza o serie de servicii şi activit i publice, partenerii localiputând fi atât 
mediul de afaceri, cât şi sectorul non- profit. 
 

Creditarea 
  
Din punct de vedere procedural, creditarea este o modalitate relativ simpl , de ob inere 
a finan rii pentru proiectele de investi ii. Costurile aferente creditelor sunt mari şi 
implic  şi un anumit grad de risc vis-a-vis de posibilitatea de rambursare a datoriilor, 
mai ales într-o situa ie de incertitudine cum este cea generat  de criza financiar . În 
plus, un grad ridicat de îndatorare poate reprezenta o blocare a posibilit ilor de 
investi ii pe termen scurt şi mediu, cu atât mai mult cu cât o organiza ie cu datorii mari 
devine neeligibil  atât pentru accesarea altor credite, cât şi pentru atragerea de fonduri 
nerambursabile. 
 
 
Guvernul României stabileşte anual limitele pentru finan rile rambursabile care pot fi 
contractate de administra iile locale, pentru încadrarea în nivelul deficitului bugetului 
general consolidat. 
 
Conform Hot rârii nr. 1182/2012 privind aprobarea limitelor anuale, aferente anilor 
2013, 2014 şi 2015, pentru finan rile rambursabile care pot fi contractate şi pentru 
tragerile din finan rile rambursabile contractate sau care urmeaz  a fi contractate de 
unit ile/subdiviziunile administrativ-teritoriale, pentru încadrarea în nivelul anual al 
deficitului bugetului general consolidat, limitele anuale privind finan rile rambursabile 
care pot fi contractate de unit ile/subdiviziunile administrativ-teritoriale, reprezentând 
datorie public  local , sunt în sum  de 800 milioane lei pentru fiecare dintre anii 2013, 
2014 şi 2015. De asemenea, pentru încadrarea în nivelul anual al deficitului bugetului 
general consolidat, limitele anuale privind tragerile din finan rile rambursabile 
contractate sau care urmeaz  a fi contractate de unit ile/subdiviziunile administrativ- 
teritoriale sunt în sum  de 1.200 milioane lei pentru fiecare dintre anii 2013, 2014 şi 
2015. 
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Legisla ia na ional  care plafoneaz  tragerile din fonduri rambursabile contractate sau 
noi, precum şi gradul maxim de îndatorare de 30%, nu este aplicabil  creditelor 
contractate pentru cofinan area proiectelor europene. 
 
Strategia de Dezvoltare Locala a orasului Curtici pentru perioada 2016 – 2020 va 
urma direc iile de dezvoltare ale obiectivelor Planului de Dezvoltare Regionala Nord-
Vest 2014-2020.  

Reprezentan ii orasului Curtici doresc ca prin proiectele propuse şi implementate sa 
contribuie la dezvoltarea socio-economice a regiunii de Vest.  

CONTEXTUL STATEGIC 

 

Programul de Cooperare Transfrontalier  Ungaria-
România (HURO) 2014-2020, gestionat de o structur  

comun  din partea celor dou  ț ri partenere, propune o serie de investiții strategice 
menite s  consolideze zona de graniț . Județul Arad, si implicit localitatile din teritoriile 
eligibile, din care se numara si orasul Curtici. Astfel, Prim ria orasului Curtici poate 
accesa în parteneriat cu autorit țile publice locale eligibile din Ungaria, fonduri dedicate 
îmbun t țirii mobilit ții forței de munc , accesibilit ții zonei, calit ții vieții, în special 
pentru grupurile vulnerabile, precum i cre terea capacit ții administrative prin 
schimburi de experienț  i bune practici. 

 

Programul Opera ional 
Regional (POR) 2014-
2020, elaborat i 
implementat de Ministerul 
Dezvolt rii Regionale i 

Administrației Publice, adreseaz  diminuarea disparit ților regionale i îmbun t țirea 
calit ții vieții cet țenilor, prin investiții în infrastructura socio-economic . Pentru 
perioada 2014 – 2020, planul introduce priorit ți noi, cu relevanț  i pentru orasul 
Curtici. POR acord  o mare importanț  aspectelor legate de dezvoltare urban  i 
dezvoltarea infrastructurii specifice vieții în mediul urban.  

De asemenea, câteva axe specifice, de interes pentru Prim ria Curtici, incluse în POR 
2014-2020 sunt: 

 Axa prioritar  4 – Sprijinirea dezvolt rii urbane, ce vizeaz  investiții în eficienț  
energetic  a cl dirilor rezidențiale, in-clusiv prin m suri de consolidare a 
acestora, investiții în iluminatul public, m suri pentru transport urban (c i de 



 

   ROMÂNIA  
                               Județul Arad,  Orasul Curtici  
                                          Strategia de dezvoltare locală perioada 6-2020  

    

 

                                                                                                                        
112 

rulare/piste de bicicli ti/achiziție mjlo-ace de transport), precum i regen-erarea 
i revitalizarea zonelor urbane (modernizare spații publice, reabilitare 

cl diri/terenuri/situri industriale aban-donate). 

 Axa Prioritar  7 – Diversificarea economiilor locale prin dezvoltarea durabil  a 
turismului. Sunt sprijinite inițiativele ce adreseaz  valorificarea economic  a 
potențialului turistic cu specific local, precum i infrastructur  turistic  public  de 
agrement. 

 Axa Prioritar  8 – Dezvoltarea infra-structurii de s n tate i sociale prin 
modernizarea, extinderea i dotarea infrastructurii de servicii medicale 
(ambulatorii, unit i de primiri urgen e), construirea, reabilitarea, modernizarea, 
dotarea centrelor comunitare de inter-ven ie integrat , construc ie,reabilitare de 
locuin e de tip familial, locuin e protejate etc. 

 Axa Prioritar  9 – Sprijinirea regen-er rii economice i sociale a comuni-t ților 
defavorizate din mediul urban. Sunt vizate intervențiile integrate venite din 
partea unui parteneriat între autori-tatea public  local , furnizorii de servicii 
sociale de drept public sau privat, acredita i conform legii i alte ONG-uri ce vor 
viza urm toarele paliere de acți-une: construirea, reabilitarea, moderni-zarea 
locuin elor sociale, investi ii în infrastructura de s n tate, educație şi servicii 
sociale, stimularea ocup rii prin activit i de economie social , stimu-larea 
antreprenoriatului în rândul tineri-lor, activit i de dezvoltare comunitar  
integrat . 

 Axa Prioritar  10 – Dezvoltarea infra-structurii educaționale prin construcția, 
reabilitarea, modernizarea, echiparea infrastructurii educa ionale la toate 
nivelurile (antrepre colar, pre colar, înv ț mântul general obligatoriu i cel 
liceal). 

 Axa Prioritar  11 – Îmbun t țirea activ-it ții cadastrale. 

Comunitatea local  din orasul Curtici a cunoscut anumite schimb ri în ultimele decade, 
acestea fiind determinate de restructurare economic  a economiei naționale, de a c rei 
dezvoltare este strâns legat .  

Personalitatea i reziliența comunit ții din acest oras se bazeaz  pe capitalul uman 
existent în localitate, cât i în zona din proximitatea sa. Caracterul multicultural i 
plurietnic al comunit ții reprezint  atât o premis  de dezvoltare i inovare, dar i o 
responsabilitate de a identifica m surile adecvate pentru activarea tuturor cet țenilor. 
Strategia construie te pe 4 linii de dezvoltare principale, acestea fiind mai departe 
operaționalizate prin m suri i activit ți concrete, ce urmeaz  a fi implementate cu 
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participarea Prim riei orasului Curtici, cât i cu concursul altor actori locali. 

Liniile de dezvoltare se transpun în urm toarele obiective de dezvoltare principale: 

Obiectiv 1: Încurajarea unei comunit ți incluziv  i proactiv  

Obiectiv 2: Asigurarea accesului cet țenilor orasului Curtici la infrastructur  
prietenoas  i adaptat  nevoilor comunit ții i a mediului înconjur tor 

Obiectiv 3: Încurajarea i promovarea întreprinz torilor, pentru consolidarea bazei 
economice locale 

Obiectiv 4: Cre terea capacit ții instituționale pentru orasul Curtici 

Prin obiectivul 1 sunt vizate masuri ca: 

A. Interven ii integrate pentru creşterea calit ii vie ii şi integrarea social  a popula iei 
vulnerabile 

B. Încurajarea vitalit ții culturale i sociale 

Prin obiectivul 2 sunt vizate masuri ca: 

A. Dezvoltarea i modernizarea infra-structurii de educație i s n tate, inclusiv prin 
utilizarea potențialului geo-termal 

B. Dezvoltarea infrastructurii rutiere urbane i de leg tur  

C. Modernizarea i extinderea rețelelor edilitare, inclusiv a surselor de producere en-
ergie din surse regenerabile 

E. Protecția mediului natural i dezvoltarea mediului construit 

Prin obiectivul 3 sunt vizate masuri ca: 

A. Încurajarea educației antreprenoriale 

B. Sprijinirea întreprinz torilor existenți i promovarea oportunit ților de investiții din 
Curtici 

C. Dezvoltarea i diversificarea produselor turistice. 

Prin obiectivul 4 sunt vizate masuri ca: 

A. Consolidarea capacit ții interne de management 

B. Consolidarea capacit ții de cooperare şi parteneriat inter-instituțional. 
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Program de 
finantare 

Obiectiv 
program 

Solicitant Activitati eligibile Proiecte 
propuse 

Valoare 
grant 

Cresterea 
eficientei 
energetice in 
cladirile publice  
POR 2014-2020 

Cresterea 
eficientei 
energetice in 
cladirile 
publice 

Consiliul 
local 

Imbunatatirea izolatiei termice a anvelopei 
cladirii 
Reabilitare si modernizare instalatii pentru 
prepararea si transportul agentului termic 
pentru incalzire si a apei calde menajere, a 
sistemelor de ventilare si climatizare , 
achizitionarea si instalarea echipamentelor 
aferente si racordarea la sisteme de incalzire 
cenralziata, dupa caz 
Utilizarea susrselor regenerabile de energie 
pentru asigurarea necesarului de energie 
termica pentru incalzire si preparare apei 
calde de consum 
Implementarea sistemelor de management 
energetic avand ca scop imbunatatirea 
eficientei energetice 
Inlocuirea corpurilor de iluminat  
 

Modernizarea 
si extinderea 
retelei de 
iluminat 
stradal; 
 

Min 100.000 
euro 
Maxim 
25.000.000 
euro 
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POR AP8 PI 8.1, 
OS 8.3 

Cresterea 
gradului de 
acoperire cu 
servicii 
sociale 

Consiliul 
local 

Centru social fara componenta rezidentiala 
destinat  persoanelor varstnice, respectiv 
persoanelor de peste 65 ani. 
Activitati eligibile: 
Reabilitarea/ modernizarea/ 
extinderea/dotarea infrastructurii centrelor 
sociale  
Reabilitarea/ modernizarea/ 
extindferea/dotarea infrastructurii pentru 
infiintarea de noi centre sociale fara 
componenta rezidentiala 
Asigurarea utiliztatilor generale si specifice 
pentru inftrastructura de servicii sociale, 
crearea de facilitati de acces fizic , 
amenajarea de ateliere de lucru, dotarea cu 
echipamentel pentru persoane cu dizabilitati  

Infiintare 
scoala, cresa, 
after school si 
centru de zi 
pentru 
varsnici; 
Reabilitare si 
dotare 
gradinita; 
 

variabila 
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PNDR – LEADER 
(constituire 
GAL), Dezvoltare 
local  plasat  
sub 
responsabilitatea 
comunit ii 
(CLLD) i POR 
2014-2020 
POCU 2014 - 
2020 

 Consiliul 
local 

Proiect integrat pentru sprijinirea regener rii 
economice i sociale a comunit ților urbane 
dezavantajate la nivelul orasului Curtici– 
constituire grup de acțiune local  (GAL) i 
elaborare plan de acțiuni 
Abordarea integrat  a regener rii economice 
i sociale a comunit ților urbane dez-

avantajate din Curtici, printr-un proiect de 
dezvoltare local  plasat  sub 
responsabilitatea comunit ții, este oportun  
i necesar  având în vedere complexitatea 

problemelor i riscurilor identificate. 
Parteneriatul propus (grupul de acțiune 
local ) ar include localitatea, reprezentanți ai 
comunit ții locale, ai societ ții civile i ai 
mediului privat i ar viza intervenții la nivelul: 
- Infrastructrurii de locuire: construirea/ 
reabilitarea/ modernizarea locuințelor so-
ciale; 
- Infrastructura de s n tate, educație i 
servicii sociale - 
construirea/reabilitarea/modernizarea/dotarea 
centrelor intergrate de intervenție medico-
social , precum i reabilitarea/ modernizarea 
unit ților de înv ț mânt preuniversitare; 
- Investiții în amenaj ri ale spațiului urban 
degradat al comunit ții defavorizate; 
- Stimularea ocup rii prin activit ți de 
economie social  (construirea de infrastruc-
tur  de economie social ). 
În vederea eficientiz rii acțiunilor grupului de 

Construire 
locuinte 
sociale 
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acțiune local , primul pas dup  con-stituirea 
acestuia ar consta în definirea unei strategii 
de dezvoltare a comunit ții i a planurilor de 
acțiune/ dezvoltare comunitar , care s  
stabileasc  priorit țile de acțiune i 
abordarea general  a provoc rilor socio-
economice cu care comunitatea se confrunt . 

POCU 2014 – 
2020  
POR 2014 – 2020  

 Consiliul 
local 

Centru social pentru cazarea temporar  a 
persoanelor defavorizate i asigurarea de 
servicii de îngrijire medical  

Infiintare 
centru de zi 
pentru 
varstnici 

4.450.000 lei 

PNDR*  
POR 2014 - 2020  
POCU 2014 – 
2020  

 Consiliul 
local 

Program pentru implementarea 
sistemului „ coal  dup  coal " 
(afterschool) la nivelul instituțiilor de 
înv ț mânt din Curtici 

After school; 300.000 lei 

POR 2014-2020 Cresterea 
gradului de 
accesibilitate 
a zonelor 
rurale si 
urbane situate 
in 
proximitatea 
retelei TEN T 
prin 
modernizarea 
drumurilor 
judetene 

Consiliul 
local in 
parteneriat 
cu Consiliul 
Judetean 

Modernizare si reabilitare retele de drumuri, 
inclusiv poduri si podete, contructia/ 
modernizarea variantelor ocolitoare cu statut 
de drum judetean, construirea/modernizarea 
de statii si alveole pentru transportul public 
pe traseul drumului judetean si a pasajelor si 
nodurilor rutiere, realizarea de perdele 
forestiere si parapeti pentru protectie, aparari 
de maluri si consolidari de versanti 

Centura 
ocolitoare; 
Modernizarea 
prin asfaltarea 
si pavarea 
retelelor de 
drumuri; 

Minimum 
1.000.000 
euro 
Maximum 
50.000.000 
euro 
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POR 2014-2020  
 

 Consiliul 
local in 
parteneriat 
cu Consiliul 
Judetean 

Modernizarea i reabilitarea infrastructurii 
rutiere i pietonale din 

Modernizarea 
prin asfaltarea 
si pavarea 
retelelor de 
drumuri; 

9.450.000 lei  
 

POR 2014-2020  
 

 Consiliul 
local 

Oferirea unor posibilit i de petrecere a unui 
timp liber de calitate prin modernizarea, 
reabilitarea i dotarea cl dirilor cu funcții 
cultural-recreative concomitent cu 
îmbun t irea calit ii şi a aspectului 
infastructurii din zona adiacent  printr-o 
abordarea integrat  a celor dou  aspecte 

Modernizarea, 
reabilitarea i 
dotarea Casei 
de Cultur  a 
ora ului 
Curtici i 
construirea de 
piste pentru 
biciclete i 
trasee 
pietonale 
pentru 
facilitarea 
accesului la 
acest obiectiv 

Minimum 
100.000 euro 
Maximum 
5.000.000 
euro 
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POCA 2014-2020  
 

 Consiliul 
local 

Implementarea sistemelor informatice 
integrate la nivelul compartimentelor 
Prim riei. 
Adoptarea i implementarea unui sistem 
informatic integrat pentru gestionarea flu-
xurilor de documente i a bazelor de date. În 
afar  de integrarea software-ului în sis-temul 
de gestiune al bazelor de date interne din 
cadrul Consiliul Local al primariei Curtici i 
instituțiilor deconcentrate, este important de 
înțeles utilitatea instru-mentului de analiz  în 
profil teritorial.  
 

Dotarea 
primariei 

1 0000 000 
lei  
 

POCA 2014-2020  
 

 Consiliul 
local 

Formarea i perfecționarea profesional  a 
salariaților din cadrul Prim riei Curtici. 
Proiectul presupune evaluarea de nevoi i 
perfecționarea profesional  a personalu-lui 
Prim riei Curtici, în competențe relevante în 
vederea implemen-t rii prezentei strategii. 
Potențiale activit ți: elaborarea unui plan de 
formare profesional  anual, pe baza analizei 
de nevoi; participarea angajaților Prim riei la 
cursuri de formare profesional  organizate 
special pentru ace tia sau în cadrul unor 
programe mai complexe; 
încurajarea i susținerea particip rii 
angajaților Prim riei la schimburi de 
experienț  i/sau evenimente relevante. 

Dotarea 
primariei 

300 000 lei  
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POR 2014-2020 Cresterea 
numarului 
mediu de 
salariati in 
statiunile 
turistice 

Consiliul 
local 

Dezvoltare infrastructura pentru turism 
balnear, crearea si extinderea infrastructurii 
de agrement, amenajarea obiectivelor 
turistice naturale de utilitate publica, 
dezvoltarea de intrastructura publica la scara 
mica pentru valorificarea actractiilor turistice 
Activitati de marketing si promovare turistica 
ale obiectivului finantat  

Reabilitarea si 
dotarea 
strandului din 
localitate; 
Statie balneo 
turistica; 
Sistem de 
canalizare 
proprie a 
strandului;  

Minimum 
100.000 euro 
Maximum 
5.000.000 
euro 

POIM 2014-2020 Promovare 
investitii in 
sectorul de 
deseuri in 
vederea 
conformarii cu 
prevederile 
acquis-ului 
european  

Consiliul 
local si 
Consiliul 
Judetean 

-implementarea sistemelor de colectare 
selectiva 
Construirea de instalatii de transfer si 
valorificarea/ tratarea inclusiv platforme de 
compostare si unitati de compostare 
individuala 
Construirea de statii de sortare si de tratare 
mecanico-biologica, etc. 
Inchiderea si reabilitarea de depozite 
neconforme  si deschiderea/ extinderea de 
noi depozite  

Statie de 
sortare 
deseuri din 
constructii; 

Nu exista 
plafoane 
valorice 

GAL Grup de 
actiune locala 

Asociatie de 
producatori 
in 
parteneriat 
cu primaria 

Construirea unei unitati pentru colectarea-
procesarea-comercializarea produselor locale 

 In functie de 
bugetarea 
din cadrul 
SDL. 
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Proiecte propuse prin finantatre din  resursele bugetului local sau bugetului guvernamental: 

Nr. Crt. Proiect propus Finantare 
1 Infiintarea politiei locale Buget local 
2 Sistem de supraveghere cu camere de luat vederi Buget Local 
3 Dotarea cu utilit ți pentru locuințele pentru tineri Buget Local 
4 Construire sala sport Buget guvernamental 
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Cadru de implementare i monitorizare 
Context  

Elaborarea unei strategii de dezvoltare reprezint  un prim pas în actul de guvernanț  
local . Utilitate sa, atât ca demers, proces i instrument este condiționat  de 
angajamentul ferm de implementare din partea administrației publice locale. Mai mult, 
apropierea membrilor comunit ții de procesele de elaborare i implementare ale 
strategiei de dezvoltare local  creeaz  sinergie între inițiative i cultiv  un spirit de 
încredere reciproc. Prin prezenta strategie, Prim ria Curtici î i asum  un portofoliu de 
propuneri de proiecte diversificat, r spunzând nevoilor comunit ții într-o suit  de 
intervenții pe mai multe paliere: de acces la servicii de baz  i de utilitate public , de 
stimulare a vitalit ții socia-le, culturale i economice i de acces la oportunit ți. 

Unele dintre aceste proiecte se pot implementa cu sprijinul fondurilor europene, altele 
necesit  identificarea unor surse de finanțare adiționale, care s  complementeze pe 
cele existente. Prim ria Curtici, la fel ca i cea mai mare parte a ora elor mici i medii 
din România, dispune de fonduri limitate de investiții, prin urmare este esențial sprijinul 
din partea altor instituții sau surse de finanțare. Exist  i unele inițiative/proiecte a c ror 
implementare necesit  în primul rând un aparat propriu eficient, cu o conducere 
dedicat  i vizionar . Cel mai important aspect îns , reprezint  con tientizarea c  o 
astfel de strategie nu st  doar în responsabilitatea unei singure persoane/instituții, ci 
necesit  implicarea întregii comunit ți locale – prim ria, indivizi / grupuri de inițiativ , 
alte instituții publice locale ( coala, biblioteca .a.m.d.) i întreprin-z torii locali. 
Implicarea unor astfel de parteneri este necesar  atât în designul proiectelor, în 
mobilizarea de resurse, în implementare, cât i în monitorizarea i evaluarea 
implemen-t rii de ansamblu a strategiei. 

Roluri 

Primarul va asigura coordonarea de ansamblu a implement rii strategiei, în timp ce 
compartimentul de integrare european  va urm ri planul de acțiuni i va asigura 
corelarea agendei i bugetului anual al prim riei cu proiectele avute în vedere în planul 
de acțiuni. Aceast  activitate se va realiza cu sprijinul biroului de buget-contabilitate. 
Totodat , compartimentul de integrare european  va coordona departamentele tehnice 
din aparatul executiv al prim riei pentru a preg ti etapele necesare în implementarea 
proiectului (elaborarea de studii de fezabilitate, identificarea i accesarea de finanț ri, 
implementarea efectiv  a proiectelor). 

Consiliul Local, reprezentând comunitatea local , deține un rol important în 
monitorizarea implement rii strategiei. Astfel, anual, se propune discutarea în edința 
de consiliu local a stadiului de implementare a strategiei, urm rind proiecte aflate în 
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curs de implementare, proiecte în curs de evaluare sau proiecte aflate în preg tire. 

Indicatori 

Monitorizarea se va realiza pe baza unor indicatori propu i: 

 Num r de proiecte din portofoliu inițiate, în curs de derulare, finalizate; 

 Num r de gospod rii cu acces la ap  i canalizare ; 

 KM de drum reabilitat; 

 Obiective de investiții realizate; 

 Num r de parteneriate inter-sectoriale i/sau inter-instituționale încheiate ( cu 
actori economici, cu ONG, cu alte instituții) 

 Num r i profil de investitori existenți i potențiali informați despre oportunit țile 
locale existente 

 Buget local alocat, volumul finanț rilor externe atrase; 

 Num r de potențiali beneficiari ai investiți-ei. 

  Evenimente socio-culturale organizate în Curtici, sau la care au participat 
grupuri organizate din Curtici; 

  Persoane din grupuri vulnerabile ce au beneficiat direct de pe urma proiectelor 
desf urate de c tre Prim ria Curtici ( în calitate de promotor sau partener). 

Calendar 

Monitorizarea va avea loc anual i va fi publicat  în raportul de activitate al prim riei, 
disponibil pe pagina web a Prim riei Curtici. Aceast  activitate se va realiza cu sprijinul 
firmei de consultanț  asociat  proiectului de elaborare a strategiei, pentru primii doi ani 
de monitorizare (2016 – 2017), urmând ca apoi echipa din cadrul prim riei Curtici s  
continue acest demers. 

Evaluarea stadiului de implementare a strategiei de dezvoltare a orasului Curtici 2016-
2020 se va face în decursul anului 2020. Componentele vizate de evaluare vor include: 
analiza indicatorilor de monitorizare, analiza rezultatelor asociate fiec rui proiect 
implementat, proiectele aflate în stadiu de imple-mentare i cele ale c ror 
implementare nu a fost demarat , recomand ri pentru urm torul ciclu de programare. 
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