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CAPITOLUL I - INTRODUCERE 

DIRECŢII STRATEGICE DE DEZVOLTARE ÎN PERIOADA 2014-2020 

 

 

Agenda teritorială a UE 2020 stabileşte şase priorităţi teritoriale pentru 

dezvoltarea europeană, care sunt şi elemente strategice de dezvoltare la nivel 

local: 

 

 promovarea dezvoltării policentrice şi echilibrate a teritoriului, precondiţie 

importantă pentru realizarea coeziunii teritoriale şi factor important pentru 

asigurarea competitivităţii teritoriale; 

 încurajarea dezvoltării integrate pentru a genera efecte sinergice şi pentru 

a valorifica potenţialul local al teritoriului; 

 integrarea teritorială în regiunile transfrontaliere şi regiunile transnaţionale 

funcţionale, factori cheie în cadrul competiţiei globale care pot facilita 

utilizarea mai bună a potenţialului de dezvoltare şi protejarea mediului 

natural; 

 asigurarea competitivităţii globale a regiunilor pe baza economiilor locale 

solide, factor cheie în cadrul competiţiei globale pentru a preveni risipirea 

capitalului uman şi pentru a asigura reducerea vulnerabilităţii la riscurile 

produse de dezvoltarea mediului extern; 

 îmbunătăţirea conectivităţii teritoriale pentru oameni, comunităţi şi 

întreprinderi ca o precondiţiei importantă în realizarea coeziunii teritoriale 

(ex. servicii de interes general/local), factor cheie important pentru 

asigurarea competitivităţii teritoriale şi o condiţie esenţială pentru 

asigurarea dezvoltării sustenabile; 

 gestionarea şi conectarea valorilor ecologice, peisagistice şi culturale ale 

regiunilor, inclusiv managementul comun al riscurilor ca o condiţie 

esenţială pentru asigurarea dezvoltării sustenabile pe termen lung. 
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CAPITOLUL II - PROCES CONSULTATIV 

 

II.1 DESCRIEREA PROCESULUI CONSULTATIV PENTRU 

STRATEGIA DE DEZVOLTARE A MUNICIPIULUI SEMLAC 

PENTRU PERIOADA 2014-2020 

 

Perioada de consultare : 15 ianuarie 2014 – 15 mai 2014 

 

 

I. Proces de tip expert 

Factori implicaţi: Primăria Comunei SEMLAC  

Locaţia: Primăria SEMLAC str. Principală, nr. 656 Semlac, 317295 

Metodologie de lucru: transmiterea de informaţii şi conţinut, realizarea de 

materiale de documentare, realizarea de materiale-suport privind direcţii 

prioritare pentru perioada 2014-2020. 

S-a desfășurat un atelier de lucru de tip expert. 

Grupul de Acţiune Local a fost constituit conform Deciziei Primarului. 

 

II. Proces de tip participativ  

Factori implicaţi: reprezentanţi ai instituţiilor locale, judeţene 

Locaţia: Primăria Comunei SEMLAC 

Metodologie de lucru: 1 atelier de lucru cu integrarea principiilor DLRC 

(dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunităţii)  

Prin acest workshop s-a realizat analiza SWOT (puncte forte, puncte slabe, 

oportunităţi, ameninţări) la nivel de sector (care poate fi regăsită la analiza socio-

economică a fiecărui sector) şi s-au identificat obiective de dezvoltare strategică.  

Punctele forte şi oportunităţile identificate reprezintă resursele comune 

care vor fi valorificate în urmărirea obiectivelor strategice, iar acestea depind în 

mare măsură de punctele slabe interne şi ameninţările externe existente. 

Participanţii sesiuni în grup au fost aleşi în aşa fel încât să fie reprezentate toate 

sectoarele din localitate (reprezentanţi ai sferei de agricultură, sănătate, educaţie, 

cultură, ai sferei de afaceri şi ai tinerilor etc.) pentru a obţine o imagine de 

ansamblu asupra necesităţilor localităţii, însumând părerile localnicilor cu privire 

la stadiul de dezvoltare al domeniilor majore din comunitate. 
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III. Proces de tip consultativ 

Factori implicaţi: comunitatea locală 

Locaţia: stradal prin completarea de 160 de chestionare  

Metodologie de lucru: sondaj de opinie stradal, campanie de informare 

stradală prin distribuire de pliante, campanie de presă, campanie online de 

consultare publică. 

Rezultatele procesului consultativ cu populaţia la nivelul sondajului de 

opinie se regăseşte în studiul socio-economică (analiza sectorială la fiecare din 

capitolele prezentate în prezenta Strategie de dezvoltare), precum şi integrarea 

ideilor în cadrul analizelor sectoriale, obiectivelor şi direcţiilor comunitare.  

 

 

Imagini de la atelier: 
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II.2 WORKSHOP “DEZVOLTAREA INTEGRATA A COMUNEI 

SEMLAC” 

3 Martie 2014 

 

 

Nr. 

Crt 

Nume si prenume Organizatia si functia 

1.  Orosz Marian Administrator 

2.  Kurunczi Irina Administratoare 

3.  Pâslariu Adriana Educatoare 

4.  Szigheti Florin Instalator Antene 

5.  Bănilă Dan Școala Gimnazială Director 

6.  Condur Adrian Alin Primaria Semlac Inspector Principal 

7.  Lechin V. Cătălin Agricultor 

8.  Moldovan Adrian - Ioan Președinte PNL, Fermier, Consilier Local 

9.  Mogoș Gabriela Ospătar 

10.  Herteg Mihaela Administratoare 

11.  Grigore Daniela Asist medical 

12.  Doca? Viorel Administrator 

13.  Stoian Dimitrie Pensionar 

14.  Toth Ladislau Medic Familie 

15.  Cazacu Geani Vice Primar 

16.  Strună Alexandra  Studentă 

17.  Floroi Mircea Fermier 

18.  Doca Anca Maria Inspector Primărie 

19.  Roman Raluca Oana Inspector 

20.  Stoian Letitia Primar 

21.  Miclea Călin  Secretar 

22.  Irimia Denisa S.C. Best-Tehnology SRL 

23.  Irimia Marian S.C. Best-Tehnology SRL 

24.  Jors Ilariana S.C. Best-Tehnology SRL 
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II.3 METODOLOGIA DE ELABORARE A STRATEGIEI ŞI 

INTEGRAREA PROCESELOR CONSULTATIVE 

 

II.3.1 Etapele elaborării strategiei de dezvoltare: 

A. Crearea grupului de lucru local.  

Asumarea responsabilităţilor de participare activă, perfecţionarea continuă 

a grupului de lucru comunitar 

B. Stabilirea cadrului general al strategiei 

C. Analiza situaţiei actuale – analiza socio-economică şi documentară 

D. Filozofia şi viziunea pentru viitor 

E. Identificarea resurselor comunităţii 

F. Identificarea problemelor şi a cauzelor care le generează 

G. Identificarea direcţiilor şi obiectivelor strategice de dezvoltare 

H. Stabilirea priorităţilor 

I. Iniţierea planului de acţiune şi trasarea direcţiilor de programare 

J. Implementarea şi monitorizarea planului 

K. Evaluarea planului, feed-back, îmbunătăţirea continuă a strategiei 

 

Elaborarea prezentului proiect se face în 03.2014, urmând a fi actualizat după 

semnarea Acordului de Parteneriat 2014 – 2020 a României cu Uniunea 

Europeană, pentru a asigura coerenţa cu principiile programelor operaţionale şi 

cu fiecare altă ocazie în care se impune.  

Importanţa planificării dezvoltării localităţii se regăseşte în definirea pe baza 

analizei multicriteriale a situaţiei unei regiuni, a punctelor forte şi slabe, a 

oportunităţilor şi ameninţărilor, în structurarea problemelor în funcţie de raportul 

cauză-efect, apoi în transpunerea lor în obiective generale şi specifice, iar pe 

baza analizei acestora stabilirea domeniilor de intervenţie. 

 

II.3.2 Principii şi criterii de elaborare: 

 

1. Transparenţă - furnizarea în mod deschis, explicit şi oportun, de către 

autorităţile publice, a tuturor informaţiilor pertinente privind strategiile, 

procedeele de evaluare, procedurile şi deciziile de politică în vederea 

informării publicului larg. 

2. Reprezentativitate şi consultare publică - posibilitatea cetăţenilor şi a 
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asociaţiilor reprezentative de a-şi face cunoscute opiniile şi de a face 

schimb de opinii in mod public, in toate domeniile de acţiune ale 

autorităţilor publice , menţinerea unui dialog deschis, transparent si 

constant al instituţiilor cu asociaţiile reprezentative si cu societatea civilă, 

consultări ale autorităţilor publice cu părţile interesate. 

3. DLRC (CLLD)- dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea 

comunităţii  

4. Coerenţa cu politicile naţionale, europene, internaţionale – asigurarea 

coerenţei strategiei cu obiectivele şi actele legislative ale instituţiilor 

publice naţionale, instituţiile Uniunii Europene şi a instituţiilor 

organizaţiilor internaţionale din care România face parte 

5. Subsidiarităţii şi al proporţionalităţii - exercitarea competentelor de către 

autoritatea administraţiei publice locale situata la nivelul administrativ cel 

mai apropiat de cetăţean şi care dispune de capacitate administrativa 

necesara 

6. Respectarea principiilor orizontale – respectarea politicilor orizontale ale 

Uniunii Europene şi a aquis-ului comunitar cu privire la dezvoltarea 

orizontală 

7. Echităţii - asigurarea accesului tuturor cetăţenilor la serviciile publice şi de 

utilitate publică 

8. Responsabilităţii autorităţilor administraţiei publice locale - impune 

obligativitatea realizării standardelor de calitate în furnizarea serviciilor 

publice şi de utilitate publică 

9. Principiul fundamentării politicilor pe cunoaştere - adoptarea deciziilor 

politice de pe o poziţie bine informată şi ştiinţific fundamentată. 

10. Principiul continuităţii şi coordonării - asigurarea continuităţii şi 

coordonării în procesul de planificare şi implementare a politicilor publice. 

11. Principiul cooperării - cooperarea autorităţilor şi instituţiilor publice 

centrale şi locale cu alte instituţii cu rol în dezvoltarea teritorială 

 

Planurile strategice de dezvoltare teritorială reglementează planificarea 

strategică a localităţilor şi a unităţilor teritoriale mai mari (microregiune, judeţ, 

regiune, ţară, Uniunea Europeană), stabilesc obiectivele globale şi specifice pe 

termen lung ale regiunii, principiile şi directivele necesare elaborării programelor 

de dezvoltare, respectiv asigură informaţiile necesare pentru actorii dezvoltării 

sectoriale şi regionale. 

Astfel se pot distinge planuri şi programe strategice pe mai multe nivele 

teritoriale (pe principiul subsidiarităţii): comunitare, naţionale, regionale, 

judeţene, microregionale, şi chiar din diferite sectoare. Aceste nivele trebuie să 
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fie realizate în concordanţă unele cu altele, nivelele inferioare trebuie să se 

sprijine pe cele superioare şi invers: nivelele superioare trebuie construite luând 

în considerare strategiile relevante la nivele mai scăzute. 

 

Teritoriul este un concept multidimensional ce integrează elemente de 

geografie, istorie, din sfera socialului, mediu, peisaj, economie şi capital 

relaţional. Impactul teritorial se referă la impactul anumitor intervenţii asupra 

posibilităţilor de dezvoltare şi a structurii unui teritoriu. Impactul fiecărei politici 

sectoriale se manifestă diferit la nivelul unităţilor teritoriale, în timp ce 

modelează complex procesele locale sociale, economice, de mediu şi structurale. 

Într-o abordare mai recentă, impactul teritorial este interpretat ca impact asupra 

dezvoltării socio-economice regionale luând în considerare atât efectele reale ale 

unei politici / program, cât şi vulnerabilitatea diferitelor regiuni la aceste efecte. 

 

Politica de dezvoltare teritorială trebuie să contribuie semnificativ la 

răspândirea creşterii şi prosperităţii şi reducând disparităţile economice, sociale, 

teritoriale.  

 

II.3.3 Analiza documentară 

 

Instrumente utilizate: 

 Date şi rapoarte statistice 

 Studiul socio-economic 2014 

 Analize economico-sociale şi de sector la nivel judeţean, regional, 

naţional, european 

 Studii de evaluare şi rapoarte 

 Documente strategice şi de programare la nivel judeţean, regional, 

naţional, european 

 Date de referinţă 

 Strategia de dezvoltare 2007 – 2013 
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CAPITULUL  III ANALIZA EX ANTE FAŢĂ DE PERIOADA 2007-2013 

 

Strategia de dezvoltare locală 2007 - 20213 

 

SITUATIE 31.12.2013 

 

 

OBIECTIVE GENERALE GRADUL DE 

REALIZARE 

1. Valorificarea superioară a terenurilor şi a 

producţiei  agricole 

În curs 

2. Dezvoltarea economică echilibrată pe teritoriul 

comunei 

În curs 

3. Diversificarea şi creşterea calităţii serviciilor 

în comună 

În curs 

4. APL comunei Semlac – promovarea şi 

dezvoltarea economico-socială continuă a 

localităţii 

În curs 

5. Dotarea cabinetelor medicale cu aparatură 

performantă 

În curs 

6. Optimizarea infrastructurii comunei Semlac în 

acord cu noile cerinţe de dezvoltare economică 

şi de îmbunătăţire a nivelului de trai 

În curs 

7. Eficientizarea sistemului educaţional din 

comuna Semlac 

În curs 

8. Dezvoltarea culturală a comunei Semlac În curs 

9. Modernizarea şi promovarea resurselor locale 

de atracţie turistică 

În curs 

10. Dezvoltarea din punct de vedere sportiv a 

comunei Semlac 

În curs 
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OBIECTIVE SPECIFICE GRADUL DE 

REALIZARE 

1. Asigurarea condițiilor pentru crearea unor 

activități rentabile în agricultură, zootehnie și 

alte ramuri ale economiei 

În curs 

2. Acoperirea terenurilor neproductive și a 

terenurilor degradate prin plantarea arborilor 

În curs 

3. Protejarea mediului prin conformarea 

progresivă cu standardele de mediu din UE  

În curs 

4. Optimizarea sistemului de sănătate local În curs 

5. Garantarea accesului neîngrădit al populației 

și al consumatorilor economici la infrastructură - 

apă, canalizare, distribuție gaze, căi de transport, 

telefonie 

În curs 

6. Dezvoltarea turismului și a sectorului conex În curs 

7. Ajustarea la standardele europene a școlilor și 

grădinițelor 

În curs 

8. Luarea de măsuri pentru excluderile sociale și 

creșterea ratei de ocupare prin crearea de noi 

oportunități investiționale. 

În curs 

 

OBIECTIVE SPECIFICE GRADUL DE 

REALIZARE 

1.1. Sprijinirea producătorilor agricoli prin 

îndrumarea de către organele de consultanţă 

tehnică în privinţa folosirii tehnologiilor 

moderne 

În curs 

1.2. Dezvoltarea sectorului agro-alimentar În curs 

1.3. Creşterea productivităţii muncii în agricultură În curs 

1.4. Rezolvarea problemelor de fond funciar În curs 

1.5. Diversificarea producţiilor agricole În curs 

1.6. Asigurările în agricultură În curs 

1.7. Utilizarea raţională şi eficientă a altor resurse 

agricole 

În curs 

1.8. Conştientizarea populaţiei cu privire la 

folosirea îngrăşămintelor chimice 

În curs 

2.1 Stimularea construirii şi dezvoltării IMM-

urilor productive 

În curs 
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2.2 Dezvoltarea zonei industriale În curs 

2.3 Stimularea construirii şi dezvoltării 

întreprinderilor micilor meşteşugari  

În curs 

2.4 Stimularea dezvoltării industriilor nepoluante  În curs 

3.1 Devoltarea şi îmbunătăţirea serviciilor 

publice 

În curs 

3.2 Dezvoltarea unei structuri de servicii 

specializate, orientate spre atragerea de 

investitori 

În curs 

4.1 Perfecţionarea personalului din APL În curs 

4.2 Ameliorarea imaginii comunei în vederea 

atragerii investitorilor 

În curs 

4.3 Definirea imaginii comunei  În curs 

4.4 Reorganizarea şi restructurarea activităţilor 

din primărie în scopul eficientizării acestora 

În curs 

5.1 Întreţinerea cabinetelor medicale existente În curs 

6.1. Modernizarea 

reţelei de alimentare cu apă potabilă 

În curs 

6.2. Conservarea şi reabilitarea patrimoniului 

istoric şi cultural al comunei Semlac 

În curs 

6.3. Reproiectarea urbanistică a zonei centrale a 

comunei Semlac  

În curs 

6.4. Canalizare menajeră În curs 

6.5. Asfaltarea străzilor şi a trotuarelor În curs 

6.6. Realizarea şi întreţinerea unor drumuri 

agricole 

În curs 

6.7. Realizarea infrastructurii în zona industrială În curs 

6.8. Extinderea reţelei de gaz În curs 

6.9. Modernizarea reţelei electrice de joasă 

tensiune şi a reţelei de cablu TV 

În curs 

6.10. Îmbunătăţirea şi întreţinerea iluminatului 

public 

În curs 

7.1 Individualizarea educării şi formării 

profesionale în vederea stimulării 

potenţialului fiecărui cadru didactic  

În curs 

7.2 Creşterea pestigiului şcolii în cadrul 

comunităţii 

În curs 

7.3 Îmbunătăţire comunicării cu familia, biserica, În curs 
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administraţia publică locală  

7.4 Suplimentarea şi modernizarea dotărilor din 

şcoală 

În curs 

8.1 Construirea infrastructurii necesară pentru 

desfăşurarea manifestărilor culturale 

În curs 

9.1 Dezvoltarea agroturismului În curs 

a. Dotarea bazei sportive din comuna Semlac În curs 

b. Organizarea de manifestări sportive În curs 

c. Reînfiinţarea echipei de fotbal din localitate În curs 
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CAPITOLUL IV ANALIZA SOCIO-DEMOGRAFICĂ A 

COMUNEI SEMLAC 

 

IV.1 CONTEXT EUROPEAN ŞI NAŢIONAL 

 

Anul 2007 a adus, odată cu integrarea în Uniunea Europeana, 

posibilitatea de a atrage fonduri nerambursabile pe baza strategiilor de 

dezvoltare. Astfel au foste elaborate, începând cu Planul Naţional de 

Dezvoltare, atât la nivel regional cât şi la nivel local strategii de dezvoltare. 

Cum ciclul financiar 2007-2014 se apropie de final, vechile strategii trebuiesc 

analizate şi adaptate la realităţile din teren, la strategiile regionale, naţionale şi 

europene.  

Societatea românească a trecut în ultimii ani prin transformări atât 

economice cat şi sociale, oportunitatea integrării care a adus fonduri pentru 

dezvoltarea şi credibilizarea pieţei româneşti, printre altele, a avut în contra-

balanţă migrarea forţei de muncă şi mai ales criza economică mondială. 

Dezvoltarea locală a fost astfel influenţată de evenimentele socio-

economice şi politice, noile concepte europene privind dezvoltarea comunitară 

şi planificarea dezvoltării având şi ele un rol important în evoluţia 

comunităţilor. 

Noul orizont financiar 2014 - 2020 aduce noi direcţii de dezvoltare pe 

lângă consolidarea celor din perioada anterioară, o evoluţie normală , şi are 

nevoie de o bază documentată pentru noile proiecte. 

La nivel european se remarcă o creştere a importanţei dimensiunii 

teritoriale a politicilor. Dimensiunea teritorială a coeziunii a fost introdusă în 

Tratatul de la Lisabona, fiind adăugată dimensiunii sociale şi economice şi 

devenind astfel un obiectiv asumat politic la nivelul Uniunii Europene. 

Chiar dacă cu un ritm foarte lent, populaţia Europei continuă să 

sporească, iar numărul regiunilor a căror creştere se bazează şi pe soldul 

natural şi pe cel migratoriu devine tot mai mare. Distribuţia geografică a 

tipurilor de regiuni europene, în funcţie de tendinţele lor demografice, 

demonstrează o ruptură spaţială clară atât între vestul şi estul continentului cât 

şi între zonele metropolitane şi teritoriile naţionale. Regiunile şi ariile de 

creştere demografică se concentrează în general partea occidentală a Europei 

şi în zonele urbanizate majore, în vreme ce estul şi parţial nordul constituie 

domeniul regiunilor cu declin demografic tot mai pronunţat. Aceste fenomene 
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pun probleme pe termen lung politicilor care au drept scop dezvoltarea 

teritorială echilibrată, la toate scările spaţiale, plecând de la cele locale, 

trecând prin cele regionale şi naţionale şi ajungând până la nivelul întregului 

continent. 

Majoritatea studiilor certifică faptul că Europa în general şi Uniunea 

Europeană în particular se află într-un proces accelerat de îmbătrânire. 

Efectele acestui declin demografic se traduc într-o fragilizare accentuată a 

sistemului economic. În acest context, Comisia Europeană recunoaşte 

necesitatea imigrării populaţiei din afara graniţelor UE, ca soluţie la cererea 

actuală de pe piaţa europeană a muncii. 

Evoluţia demografică la nivel naţional prezintă diferenţieri teritoriale 

majore, determinate de contextul istoric şi socio-economic. O influenţă 

considerabilă pentru situaţia demografică actuală a avut-o politica regimului 

comunist de stimulare a natalităţii, în special decizia de interzicere a 

avorturilor, ceea ce a făcut ca în 1968 natalitatea să crească brusc pe tot 

teritoriul ţării, după care ea a scăzut lent, păstrând însă valori relativ ridicate 

faţă de alte regiuni europene până în 1990. Această decizie se poate observa în 

structura actuală pe grupe de vârstă şi va avea consecinţe asupra gradului de 

dependenţă demografică în momentul în care primele generaţii născute după 

1968 vor atinge vârsta pensionării, moment inevitabil care trebuie pregătit din 

timp. Deja, la o populaţie de 19 milioane de locuitori (cât rezultă din datele 

preliminare ale recensământului din 2011), există 4,3 milioane de salariaţi şi 

5,3 milioane de pensionari (un salariat susţine pensia a 1,2 pensionari). 

Tipologia în funcţie de evoluţia demografică în perioada 1956-1992 

(harta de mai jos) relevă structuri teritoriale în care ies în evidenţă ariile 

caracterizate de un sold natural pozitiv şi de deficit migratoriu însemnat 

(Podişul Bârladului şi Câmpia Jijiei), cele cu creşteri naturale şi deficit 

migratoriu mai moderat (Munţii Carpaţi, Subcarpaţii, mare parte din Podişul 

Dobrogei), în vreme ce ariile rurale din Oltenia, Delta Dunării şi Transilvania 

se încadrează în profilul declinului demografic pronunţat, mai ales către 

finalul perioadei. 

Aceste tendinţe au continuat şi după 1990, pe fondul transformărilor 

majore din economia şi societatea românească post decembriste, când s-a 

produs o restrângere semnificativă a activităţii obiectivelor economice, cu 

deosebire cele de natură industrială şi la un declin economic evident în special 

în mediul urban. Instabilitatea economică şi lipsa perspectivelor certe au avut 

o influenţă determinantă asupra evoluţiilor demografice din această perioadă. 

Dacă în 2008 nivelul sărăciei era de 5,7% pe total populaţie, 7,8% dintre 

tinerii între 15 şi 24 de ani erau afectaţi de fenomen, mai mulţi chiar decât 
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copiii (sub vârsta de 15 ani rata sărăciei era de 7,8%). Ca efect al crizei 

economice, rata sărăciei absolute a început să crească după 2009, cu un ritm 

mai accentuat în cazul copiilor (0‐17 ani) şi tinerilor (18‐23 ani). În 2011 

nivelul sărăciei era de 5,0% pe total populaţie. Tinerii şi copiii sunt în 

continuare cei mai săraci, nivelul sărăciei fiind de 8,4% pentru tinerii de 15-19 

ani, 7,6% pentru 20-24 de ani, 6,0% pentru 25-29 ani şi 4,6% pentru 30-34 de 

ani; rata sărăciei copiilor era în 2011 de 6,1% pentru 0-5 ani şi 7,7% pentru 6-

14 ani. 
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Conform Legii nr. 351 din 2001 privind aprobarea PATN, secţiunea IV 

Reţeaua de localităţi, ierarhizarea funcţională reprezintă clasificarea 

localităţilor pe ranguri în funcţie de importanţa în reţea şi de rolul teritorial, a 

localităţilor urbane - asigurându-se un sistem de servire a populaţiei eficient 

din punct de vedere economic şi rurale - şi social şi o dezvoltare echilibrată a 

localităţilor în teritoriu.  

 

Tot prin această lege sunt definite alte două concepte: 

 

 Reţea de localităţi - totalitatea localităţilor de pe un teritoriu 

(naţional, judeţean, zonă funcţională), ale căror existenţă şi 

dezvoltare sunt caracterizate printr-un ansamblu de relaţii 

desfăşurate pe multiple planuri (politico-administrativ, social-

cultural, economic etc.). Reţeaua de localităţi este constituită din 

localităţi urbane şi localităţi rurale. 

 

 Sistem urban - sistem de localităţi învecinate între care se 

stabilesc relaţii de cooperare economică, socială şi culturală, de 

amenajare a teritoriului şi de protecţie a mediului, echipare 

tehnico-edilitară, fiecare păstrându-şi autonomia administrativă. 

 

La nivelul European, s-au stabilit astfel principii ale dezvoltării 

teritoriale, rangul unei localităţi reprezintă expresia importanţei actuale şi în 

perspectivă imediată a acesteia în cadrul reţelei din punct de vedere 

administrativ, politic, social, economic, cultural etc., în raport cu dimensiunile 

ariei de influenţă polarizate şi cu nivelul de decizie pe care îl implică în 

alocarea de resurse. 

Zonele funcţionale urbane (FUA – Functional Urban Areas) reprezintă 

cele mai mici elemente constitutive ale unei dezvoltări policentrice, fiind 

formate dintr-un nucleu urban şi aria înconjurătoare integrată din punct de 

vedere al dezvoltării economice (de exemplu piaţa locală a forţei de muncă). 

 

Lista zonelor funcţionale (în ordinea descrescătoare a populaţiei din 

zonele funcţionale urbane) este următoarea: Bucureşti, Iaşi, Cluj-Napoca, 

Timişoara, Constanţa, Craiova, Galaţi, Braşov, Ploieşti, Brăila, Oradea, 

Bacău, Arad, Piteşti, Sibiu, Târgu Mureş, Baia Mare, Buzău, Satu Mare, 

Botoşani, Râmnicu Vâlcea, Suceava, Piatra Neamţ, Drobeta Turnu Severin, 

Focşani, Târgu Jiu, Tulcea. Târgovişte, Semlacu, Bistriţa, Slatina, Hunedoara, 
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Vaslui, Călăraşi, Giurgiu, Roman, Deva, Bârlad, Alba Iulia, Zalău, Sfântu 

Gheorghe, Turda, Mediaş, Slobozia, Oneşti, Alexandria, Petroşani, Lugoj, 

Miercurea Ciuc, Mangalia, Câmpina, Câmpulung, Odorheiu Secuiesc, 

Mioveni, Săcele, Voluntari, Codlea, Balş şi Blaj. 

Aşezările urbane sunt de o importanţă deosebită pentru teritoriul 

naţional, având rolul de coordonare al teritoriului din vecinătate şi de motor al 

dezvoltării economice. De aceea dezvoltarea urbană este considerată una 

dintre priorităţile majore la nivel european, oraşele fiind considerate motoarele 

economiei europene şi catalizatori ai creativităţii şi inovării. 

Prin realizarea unei infrastructuri de transport adecvate, regiuni întinse 

ar putea deveni zone economice dinamice, prin utilizarea de forţă de muncă şi 

terenuri la preţuri acceptabile. 
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Diferenţe de accesibilitate la oraşele de pe teritoriul României 

 

Iniţiativa TEN-T are drept scop construirea unei reţele pan-europene de 

transport, cu scopul de interconectare a tuturor regiunilor şi de a asigura 

accesul cetăţenilor şi operatorilor economici Reţeaua TEN-T cuprinde două 

niveluri complementare: reţeaua centrală (TEN-T Core) este formată din 

secţiunile principale ale reţelei şi are ca termen de instituire 2030, iar reţeaua 

globală (TEN-T comprehensive), formată din toate secţiunile, va fi finalizată 

în 2050. 

Pentru perioada 2014 – 2020, se preconizează că la nivelul regiunii, 

investiţiile vor fi direcţionate cu precădere spre:  

Dezvoltarea, modernizarea şi reabilitarea infrastructurii rutiere prin 

investiţii care vizează stimularea mobilităţii regionale şi conectarea cu 

regiunile învecinate, durabilitatea, reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră 

(cu precădere: drumurile ce asigură conectivitatea la reţeaua trans-europeană 

de transport - TEN-T, drumuri ce asigură conexiunea între judeţe, şosele de 

centură, drumuri regionale noi, modernizare străzi urbane, realizare piste 

biciclete) şi anume: partea de nord a judeţului Teleorman şi partea de sud a 

judeţului Argeş, în perimetrul delimitat de Autostrada A1, DN 61, DN 6 şi DN 

65A; partea de vest a judeţului Teleorman, teritoriul delimitat de DN 54, DN 

65 A, DN 6 şi Valea Oltului; partea de est a judeţului Teleorman şi de vest a 

judeţului Giurgiu – teritoriu delimitat de DN 6, DN 5B, DN 5C şi DN 51; 

partea de vest a judeţului Călăraşi – în zona delimitată de DN 4, A2 şi DN 31; 

partea de central-nordică şi est a judeţului Prahova – în zona montană şi a 

Subcarpaţilor – teritoriul dintre DN 1A, 1B şi Valea Buzăului; partea de 

central-nordică a judeţului Argeş - zona montană şi piemontană, între DN 73 

şi DN 7C, etc.; dezvoltarea, modernizarea şi reabilitarea infrastructurii unui 

sistem feroviar interoperabil, modern şi de înaltă calitate; dezvoltarea, 

modernizarea şi reabilitarea infrastructurii navale; investiţii privind siguranţa 

şi eficientizarea transportului; investiţii pentru modernizarea transportului 

public rutier, feroviar şi naval de mărfuri şi călători; investiţii pentru 

promovarea sistemelor de transport durabile, eficiente şi ecologice; creare de 

centre multi-modale de transport (Piteşti, Giurgiu, Ploieşti, Titu); investiţii 

pentru crearea, dezvoltarea şi modernizarea transportului pe cablu.  

Dezvoltarea economică durabilă se bazează pe calitatea infrastructurii, de 

aceea în Planul Naţional de Dezvoltare al României extinderea şi dezvoltarea 

teritorială şi a infrastructurii apare ca o necesitate prioritară.  
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Obiective infrastructurale:  

Dezvoltarea, modernizarea şi reabilitarea infrastructurii rutiere prin 

investiţii care vizează stimularea mobilităţii regionale şi conectarea cu regiunile 

învecinate, durabilitatea, reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră (cu 

precădere: drumurile ce asigură conectivitatea la reţeaua trans-Europeană de 

transport - TEN-T, drumuri ce asigură conexiunea între judeţe, şosele de centură, 

drumuri regionale noi, modernizare străzi urbane, realizare piste biciclete);  

Dezvoltarea, modernizarea şi reabilitarea infrastructurii unui sistem 

feroviar interoperabil, modern şi de înaltă calitate;  

Dezvoltarea, modernizarea şi reabilitarea infrastructurii navale;  

Investiţii privind siguranţa şi eficientizarea transportului;  

Investiţii pentru modernizarea transportului public rutier, feroviar şi naval 

de mărfuri şi călători;  

Investiţii pentru promovarea sistemelor de transport durabile, eficiente şi 

ecologice; 

Serviciilor livrate către cetăţeni şi de comunicaţii 

Îmbunătăţirea amenajării teritoriale şi a mediului înconjurător  

Dezvoltarea turismului si a serviciilor conexe si stimularea acestora 

punerea in valoare a patrimoniului cultural  

Dezvoltarea infrastructurii educaţionale, sociale şi de sănătate. 

Extinderea şi modernizarea infrastructurii tehnico-edilitare şi de servicii 

publice  

Dezvoltarea integrată a Comunei Semlac se poate face doar prin integrarea 

în structurile ce se dezvoltă la nivel internaţional, european şi naţional. 

Necesitatea consolidării cooperării, desigur, apare la toate nivelele 

conceptelor de dezvoltare. Menţionând dialogul dintre sfera civilă şi comunitatea 

întreprinzătorilor, respectiv apariţia generaţiei mai tinere pe piaţa muncii, practic 

au formulat nevoia elaborării unui cadru instituţional de relaţii ce reprezintă baza 

unei economii competitive şi care poate fi dezvoltat durabil.  

Dezvoltarea cuprinzătoare a regiunii presupune şi o exploatare mai 

eficientă a resurselor naturale şi umane. Transformarea structurii economiei, 

creşterea proporţională a angajaţilor din sistemul serviciilor poate fi realizată şi 

cu ajutorul investiţiilor în turism. Dezvoltarea turismului face necesară şi 

modernizarea bazei infrastructurale şi de prestare servicii. 
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IV.2 LEGISLAŢIE APLICABILĂ 

IV.2.1 ARHITECTURA POLITICII DE COEZIUNE 

Arhitectura Politicii de coeziune 

2007 - 2013 2014 - 2020 

Obiective Fonduri Ţinte 
Categorii de 

regiuni 
Fonduri 

Convergenta 

FEDR 

FSE 

FC 
Investiţii pentru 

dezvoltare si 

locuri de munca 

-Regiuni mai 

puţin dezvoltate; 

- Regiuni in 

tranziţie. 

FEDR 

FSE 

FC 

Competitivitate 

si ocuparea 

forţei de munca 

FEDR 

FSE 

- Regiuni mai 

dezvoltate. 

FEDR 

FSE 

Cooperare 

teritoriala 

europeana 

FEDR 

Cooperare 

teritoriala 

europeana 
 

FEDR 

 

IV.2.2 CADRUL LEGISLATIV EUROPEAN ADOPTAT PENTRU 

PERIOADA 2014-2020 

 

Nr 

Crt. 

Document Stadiu 

document 

1.  

REGULAMENTUL (UE, EURATOM) NR. 1311/2013 AL 

CONSILIULUI din 2 decembrie 2013 de stabilire a cadrului 

financiar multianual pentru perioada 2014 – 2020 

Publicat in 

Jurnalul 

Oficial al 

UE pe 

20.12.2013 

2.  

REGULAMENTUL (UE) NR. 1299/2013 AL 

PARLAMENTULUI EUROPEAN SI AL CONSILIULUI 

din 17 decembrie 2013 privind dispoziţii specifice pentru 

sprijinul din partea Fondului european de dezvoltare 

regionala pentru obiectivul de cooperare teritoriala 

 Publicat 

in Jurnalul 

Oficial al 

UE pe 

20.12.2013 

http://www.fonduri-structurale.ro/Document_Files/fs2014-2020/00010115/e6d5k_prezentare_CCIR_DJ.pdf
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Nr 

Crt. 

Document Stadiu 

document 

europeana 

3.  

REGULAMENTUL (UE) NR. 1300/2013 AL 

PARLAMENTULUI EUROPEAN SI AL CONSILIULUI 

din 17 decembrie 2013 privind Fondul de coeziune si de 

abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1084/2006 

Publicat in 

Jurnalul 

Oficial al 

UE pe 

20.12.2013  

4.  

REGULAMENTUL (UE) NR. 1301/2013 AL 

PARLAMENTULUI EUROPEAN SI AL CONSILIULUI 

din 17 decembrie 2013 privind Fondul european de 

dezvoltare regionala si dispoziţiile specifice aplicabile 

obiectivului referitor la investiţiile pentru creştere economica 

si locuri de munca si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 

1080/2006 

Publicat in 

Jurnalul 

Oficial al 

UE pe 

20.12.2013 

5.  

REGULAMENTUL (UE) NR. 1303/2013 AL 

PARLAMENTULUI EUROPEAN SI AL CONSILIULUI 

din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziţii comune 

privind Fondul european de dezvoltare regionala, Fondul 

social european, Fondul de coeziune, Fondul european 

agricol pentru dezvoltare rurala si Fondul european pentru 

pescuit si afaceri maritime, precum si de stabilire a unor 

dispoziţii generale privind Fondul european de dezvoltare 

regionala, Fondul social european, Fondul de coeziune si 

Fondul european pentru pescuit si afaceri maritime si de 

abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului 

Publicat in 

Jurnalul 

Oficial al 

UE pe 

20.12.2013 

6.  

REGULAMENTUL (UE) NR. 1304/2013 AL 

PARLAMENTULUI EUROPEAN SI AL CONSILIULUI 

din 17 decembrie 2013 privind Fondul social european si de 

abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1081/2006 al Consiliului  

Publicat in 

Jurnalul 

Oficial al 

UE pe 

20.12.2013  

7.  

REGULAMENTUL (UE) NR. 1305/2013 AL 

PARLAMENTULUI EUROPEAN SI AL CONSILIULUI 

din 17 decembrie 2013 privind sprijinul pentru dezvoltare 

rurala acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare 

rurala (FEADR) si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 

1698/2005 al Consiliului 

 

 Publicat 

in Jurnalul 

Oficial al 

UE pe 

20.12.2013 



 

STRATEGIA DE DEZVOLTARE A COMUNEI SEMLAC PENTRU PERIOADA 

2014-2020 

 

PRIMARIA COMUNEI SEMLAC 

 

 29  

Nr 

Crt. 

Document Stadiu 

document 

8.  

REGULAMENTUL (UE) NR. 1302/2013 AL 

PARLAMENTULUI EUROPEAN SI AL CONSILIULUI 

din 17 decembrie 2013 de modificare a Regulamentului (CE) 

nr. 1082/2006 privind o grupare europeana de cooperare 

teritoriala (GECT) in ceea ce priveşte clarificarea, 

simplificarea si îmbunătăţirea constituirii si funcţionarii unor 

astfel de grupări 

Publicat in 

Jurnalul 

Oficial al 

UE pe 

20.12.2013 

9.  

REGULAMENTUL (UE) NR. 1306/2013 AL 

PARLAMENTULUI EUROPEAN SI AL CONSILIULUI 

din 17 decembrie 2013 privind finanţarea, gestionarea si 

monitorizarea politicii agricole comune si de abrogare a 

Regulamentelor (CEE) nr. 352/78, (CE) nr. 165/94, (CE) nr. 

2799/98, (CE) nr. 814/2000, (CE) nr. 1290/2005 si (CE) nr. 

485/2008 ale Consiliului  

Publicat in 

Jurnalul 

Oficial al 

UE pe 

20.12.2013 

10.  

REGULAMENTUL (UE) NR. 1310/2013 AL 

PARLAMENTULUI EUROPEAN SI AL CONSILIULUI 

din 17 decembrie 2013 de stabilire a anumitor dispoziţii 

tranzitorii privind sprijinul pentru dezvoltare rurala acordat 

din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurala 

(FEADR), de modificare a Regulamentului (UE) nr. 

1305/2013 al Parlamentului European si al Consiliului in 

ceea ce priveşte resursele si repartizarea acestora pentru anul 

2014 si de modificare a Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al 

Consiliului si a Regulamentelor (UE) nr. 1307/2013, (UE) 

nr. 1306/2013 si (UE) nr. 1308/2013 ale Parlamentului 

European si ale Consiliului in ceea ce priveşte aplicarea 

acestora in anul 2014 

Publicat in 

Jurnalul 

Oficial al 

UE pe 

20.12.2013 

11.  

REGULAMENTUL (UE) NR. 1288/2013 AL 

PARLAMENTULUI EUROPEAN SI AL CONSILIULUI 

din 11 decembrie 2013 de instituire a acţiunii „Erasmus +”: 

Programul Uniunii pentru educaţie, formare, tineret si sport 

si de abrogare a Deciziilor nr. 1719/2006/CE, nr. 

1720/2006/CE si nr. 1298/2008/CE  

Publicat in 

Jurnalul 

Oficial al 

UE pe 

20.12.2013 

12.  

REGULAMENTUL (UE) NR. 1291/2013 AL 

PARLAMENTULUI EUROPEAN SI AL CONSILIULUI 

din 11 decembrie 2013 

Publicat in 

Jurnalul 

Oficial al 
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Nr 

Crt. 

Document Stadiu 

document 

de instituire a Programului-cadru pentru cercetare si inovare 

(2014-2020) – Orizont 2020 si de abrogare a Deciziei nr. 

1982/2006/CE 

UE pe 

20.12.2013 

13.  

REGULAMENTUL (UE) NR. 1290/2013 AL 

PARLAMENTULUI EUROPEAN SI AL CONSILIULUI 

din 11 decembrie 2013 de stabilire a normelor de participare 

si diseminare pentru „Programul-cadru pentru cercetare si 

inovare (2014-2020) – „Orizont 2020” si de abrogare a 

Regulamentului (CE) nr. 1906/2006 

Publicat in 

Jurnalul 

Oficial al 

UE pe 

20.12.2013 

14.  

REGULAMENTUL (UE) NR. 1293/2013 AL 

PARLAMENTULUI EUROPEAN SI AL CONSILIULUI 

din 11 decembrie 2013 privind instituirea unui program 

pentru mediu si politici climatice (LIFE) si de abrogare a 

Regulamentului (CE) nr. 614/2007 

Publicat in 

Jurnalul 

Oficial al 

UE pe 

20.12.2013 

15.  

REGULAMENTUL (UE) NR. 1295/2013 AL 

PARLAMENTULUI EUROPEAN SI AL CONSILIULUI 

din 11 decembrie 2013 privind instituirea programului 

„Europa creativa” (2014-2020) si de abrogare a Deciziilor nr. 

1718/2006/CE, nr. 1855/2006/CE si nr. 1041/2009/CE 

Publicat in 

Jurnalul 

Oficial al 

UE pe 

20.12.2013  

16.  REGULAMENTUL (UE) NR. 1296/2013 AL 

PARLAMENTULUI EUROPEAN SI AL CONSILIULUI 

din 11 decembrie 2013 privind Programul Uniunii Europene 

pentru ocuparea forţei de munca si inovare sociala („EaSI”) 

si de abrogare a Deciziei nr. 283/2010/UE de instituire a unui 

instrument european de micro-finanţare Progress pentru 

ocuparea forţei de munca si incluziune sociala 

Publicat in 

Jurnalul 

Oficial al 

UE pe 

20.12.2013 

17.  REGULAMENTUL (UE) NR. 1316/2013 AL 

PARLAMENTULUI EUROPEAN SI AL CONSILIULUI 

din 11 decembrie 2013 de instituire a Mecanismului pentru 

Interconectarea Europei, de modificare a Regulamentului 

(UE) nr. 913/2010 si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 

680/2007 si (CE) nr. 67/2010  

Publicat in 

Jurnalul 

Oficial al 

UE pe 

20.12.2013 

18.  REGULAMENTUL (UE) NR. 1287/2013 AL 

PARLAMENTULUI EUROPEAN SI AL CONSILIULUI 

din 11 decembrie 2013 de instituire a unui program pentru 

competitivitatea întreprinderilor si a întreprinderilor mici si 

Publicat in 

Jurnalul 

Oficial al 

UE pe 
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Nr 

Crt. 

Document Stadiu 

document 

mijlocii (COSME) (2014 – 2020) si de abrogare a Deciziei 

nr. 1639/2006/CE 

20.12.2013  

 

 

IV.2.3 DOCUMENTE STRATEGICE 2014 - 2020 

  

Nr Crt. Document 

1.  Condiţionalitate ex-ante pentru accesarea fondurilor europene 2014-

2020 in Romania 

2.  Coordonatele majore ale procesului de programare a fondurilor 

europene 2014-2020 in Romania 

3.  Diagrama cadrului partenerial in Romania 

4.  Broşura de prezentare - Politica de Coeziune a UE 2014 - 2020 

5.  Politica de Coeziune a UE 2014 - 2020 

6.  
EUROPA 2020 - O strategie europeana pentru o creştere inteligenta, 

ecologica si favorabila incluziunii 

7.  Obiective pentru strategia Europa 2020 

8.  Programul naţional de reforma al României 2011 - 2013 

9.  Programul de convergenta al României 2011-2014 

10.  
Recomandarea privind Programul naţional de reforma din 2011 al 

României si de emitere a unui aviz al Consiliului privind Programul de 

convergenta actualizat al României pentru perioada 2011-2014 

11.  
Recomandare privind Programul naţional de reforma din 2011 al 

României si de emitere a unui aviz al Consiliului privind Programul de 

convergenta actualizat al României pentru perioada 2011-2014 
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IV.2.4 CADRUL LEGISLATIV EUROPEAN 2014-2020 

 

Propunerile privind cadrul legislativ european pentru Fonduri Structurale 

si de Coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurala si Fondul 

european pentru pescuit si afaceri maritime 2014 - 2020 

  

Nr 

Crt. 

Document Stadiu document 

1. REGULAMENTUL (UE, EURATOM) nr. 966/2012 al 

Parlamentului European si al Consiliului din 25 

octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile 

bugetului general al Uniunii si de abrogare a 

Regulamentului (CE, EURATOM) nr. 1605/2002 al 

Consiliului 

Adoptat 

2. REGULAMENTUL delegat (UE) al Comisiei din 

29.10.2012 privind normele de aplicare a 

Regulamentului (UE) Parlamentului European si al 

Consiliului privind normele financiare aplicabile 

bugetului general al Uniunii 

Adoptat 

3. Rezumatul studiului de impact privind înlocuirea 

Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 

 

- 

2. Propunere de REGULAMENT de stabilire a unor 

dispoziţii comune privind Fondul european de 

dezvoltare regionala, Fondul social european, Fondul de 

coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare 

rurala si Fondul european pentru pescuit si afaceri 

maritime, care fac obiectul cadrului strategic comun, 

precum si de stabilire a unor dispoziţii generale privind 

Fondul european de dezvoltare regionala, Fondul social 

european si Fondul de coeziune si de abrogare a 

Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 

 

Document in 

lucru adoptat de 

CE pe 6 

octombrie 2011. 

3. Rezumat propunere de regulament pentru modificarea 

Regulament (CE) nr. 1080/2006 

 

- 

4. Propunere de REGULAMENT privind dispoziţiile 

specifice aplicabile Fondului european de dezvoltare 

regionala si obiectivului referitor la investiţiile pentru 

Document in 

lucru adoptat de 

CE pe 6 



 

STRATEGIA DE DEZVOLTARE A COMUNEI SEMLAC PENTRU PERIOADA 

2014-2020 

 

PRIMARIA COMUNEI SEMLAC 

 

 33  

Nr 

Crt. 

Document Stadiu document 

creştere economica si ocuparea forţei de munca si de 

abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1080/2006 

octombrie 2011. 

5. Rezumatul studiului de impact privind înlocuirea 

Regulamentului (CE) nr. 1081/2006 

 

- 

6. Propunere de REGULAMENT privind Fondul social 

european si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 

1081/2006 

Document in 

lucru adoptat de 

CE pe 6 

octombrie 2011 

7. Rezumat propunere de regulament pentru modificarea 

Regulament (CE) nr. 1084/2006 

 

- 

8. Propunere de REGULAMENT privind Fondul de 

coeziune si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 

1084/2006 

Document in 

lucru adoptat de 

CE pe 6 

octombrie 2011 

9. Rezumat propunere de Regulament - Cooperare 

teritoriala europeana 2014-2020 

 

- 

10. Propunere REGULAMENT privind dispoziţii specifice 

pentru sprijinul din partea Fondului european de 

dezvoltare regionala pentru obiectivul de cooperare 

teritoriala europeana 

Document in 

lucru adoptat de 

CE pe 6 

octombrie 2011 

11. Rezumat propunere Regulament - Grupările europene 

de cooperare teritorială (GECT) 

 

- 

12. Propunere REGULAMENT de modificare a 

Regulamentului (CE) nr. 1082/2006 al Parlamentului 

European si al Consiliului din 5 iulie 2006 privind o 

grupare europeana de cooperare teritoriala (GECT) in 

ceea ce priveşte clarificarea, simplificarea si 

îmbunătăţirea constituirii si punerii in aplicare a unor 

astfel de grupări 

Document in 

lucru adoptat de 

CE pe 6 

octombrie 2011 
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IV.3 REGIUNEA DE DEZVOLTARE  V - VEST 

 

IV.3.1 DESCRIERE 

 

În vederea intrării în Uniunea Europeană, România a trebuit să se adapteze 

la structurile europene în vederea accesări fondurilor, astfel luând fiinţă regiunile 

de dezvoltare.  

 

IV.3.2 ÎNCADRARE REGIONALĂ 

 

În conformitate cu politicile europene şi subsidiaritatea U.E., România este 

împărţită în acest moment în următoarele nivele de organizare administrativ-

teritorială:  

1. Nivel NUTS I: macro-regiuni, nu se foloseşte în prezent 

2. Nivel NUTS II: 8 regiuni de dezvoltare, cu o populaţie medie de 2,8 milioane 

locuitori, numite după poziţia geografică în ţară - Nord-Vest, Nord-Est, Sud-

Vest, Sud-Est, Sud, Vest, Centru, Bucureşti şi Ilfov.  

3. Nivel NUTS III: 42 judeţe, care reflectă structura administrativ teritorială a 

României 

4. Nivel NUTS IV: nu se foloseşte, deoarece nu s-au identificat asocieri de 

unităţi teritoriale 

5. Nivel NUTS V: 265 municipii şi oraşe, 2.686 comune, cu 13.092 sate, care 

reflectă structura administrativ teritorială a României. 

 

IV.3.3 LOCALIZAREA GEOGRAFICĂ A REGIUNII VEST 

 

Regiunea de dezvoltare Vest, în care este prins judeţul Arad, este situată în 

partea de vest a României, la graniţa cu Ungaria şi Serbia, fiind alcătuită din 

punct de vedere administrativ-teritorial din patru judeţe: Arad, Caraş-Severin, 

Hunedoara şi Timiş, aceste judeţe alcătuiesc provincia Banatului (mai exact 

judeţul Arad – de la Sud de Mureş, Caraş-Severin şi Timiş) şi reprezintă o zonă 

istorică românească care a beneficiat de o dezvoltare economică timpurie 

comparativ cu alte zone ale ţării, acest fapt datorându-se şi influenţei fostului 

Imperiu Austro-Ungar asupra zonei. Regiunea cuprinde şi ţinutul fostei Dacii, ce 
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îţi avea capitala la Sarmizegetusa, zonă ce corespunde astăzi cu judeţul 

Hunedoara. 

 

 
 

Regiunea Vest face parte la rândul ei din Euroregiunea Dunăre – Criş – 

Mureş – Tisa (DCMT), şi este formată din cele patru judeţe de pe teritoriul 

României mai sus menţionate, la care se adaugă trei comitate din Ungaria (Bács-

Kiskun, Békés şi Csongrád) şi regiunea autonomă Voivodina din Serbia. 

Euroregiunea a fost înfiinţată în anul 1997 pe baza unui protocol de colaborare 

semnat de către reprezentanţii autorităţilor locale din cadrul regiunilor 

componente. Acest protocol s-a dovedit a fi un suport puternic pentru apariţia 

primelor instituţii frontaliere şi dezvoltarea unor relaţii cât mai intense între 

administraţiile aflate de o parte şi de alta a graniţelor. 

Regiunea Vest este a doua regiune din România, după Bucureşti - Ilfov, în 

termeni de PIB pe cap de locuitor. Deşi gradul de bunăstare economică variază 

semnificativ în cele patru judeţe, evoluţiile ascendente recente pot fi interpretate 

ca un semnal pentru ca regiunea să îşi concentreze eforturile către trecerea la 

activităţi cu o valoare adăugată mai mare, în special în zona motor, reprezentată 

de aglomerarea Timişoara - Arad. 

Analiştii au identificat că Regiunea Vest are ca avantaje următoarele 

sectoare economice: industria componentelor pentru automobile, tehnologia 
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informaţiilor şi comunicaţii, industria textilă, industria agro-alimentară, 

construcţiile şi turismul. 

 

IV. 3. 4 ECONOMIA REGIUNII VEST 

O indicaţie majoră despre cât de bine performează o regiune din punct de 

vedere economic este dată de nivelul său actual de dezvoltare, de productivitatea 

afacerilor într-o lume a pieţelor integrate, de capacitatea sa de a exporta bunurile 

şi serviciile pe care le produce. 

Importanţa dezvoltării unor clustere economice la nivel naţional este 

subliniată şi în Documentul preliminar al Strategiei Naţionale pentru 

Competitivitate Economică, care evidențiază în cadrul pilonului 2 – Industrie, 

următoarele teme prioritare: 

• Stimularea sectoarelor industriale intensive tehnologic. 

• Crearea de parcuri şi clustere industriale. 

• Susţinerea sectoarelor strategice (inclusiv sectorul industriilor creative). 

Spre deosebire de nivelul naţional, în cazul celui regional, analiza calitativă 

este cea care aduce cele mai multe informaţii cu privire la existenţa unor 

clustere, respectiv a unor poli de competitivitate, deoarece, mai mult decât 

informaţia adusă de datele ce reprezintă situaţia la un moment dat, clusterul/polul 

de competitivitate reprezintă dorinţa actorilor implicaţi de a coopera având la 

bază o strategie şi obiective comune, implicând armonizarea intereselor 

diferiţilor actori. 

 

Produsul intern brut  

De regulă, dezvoltarea economică a unei regiuni este exprimată prin 

produsul său intern brut (PIB). Acest indicator măsoară rezultatele economice 

realizate în interiorul graniţelor naţionale sau regionale, indiferent dacă acestea 

sunt datorate persoanelor angajate rezidente sau persoanelor angajate 

nerezidente. Astfel, PIB – ul regional nu ar trebui să fie echivalat cu veniturile 

primare regionale 4. PIB – ul ar putea fi privit ca o măsură a dimensiunii 

economiei, iar împreună cu mărimea populaţiei constituie un indiciu cu privire la 

dimensiunea pieţei potenţiale. 

La nivelul anului 2010 existau diferenţe considerabile în cadrul regiunii cu 

privire la dimensiunea economiei - judeţul Timiş conducea cu aproape jumătate 

(48%) din PIB - ul regional şi era al doilea în România, la nivel de judeţ/ NUTS 

III (după Bucureşti). Caraş - Severin avea cea mai slab dezvoltată economie în 

cadrul regiunii NUTS 2 - Vest, cu doar 12,0% din PIB - ul regional. În 2010, PIB 
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- ul în judeţul cel mai dezvoltat (Timiş) a fost de 4 ori mai mare decât în judeţul 

cel mai puţin dezvoltat (Caraş-Severin). Judeţele mai puţin dezvoltate au un ritm 

de creştere inferior comparativ cu cele mai dezvoltate, astfel în cazul PIB în 

2000-2010: raportul max/min a crescut de la 2,8 la 4. 

Cu toate acestea, disparităţile intra-regionale nu sunt în nici un caz extreme, 

chiar şi cele mai puţin dezvoltate judeţe sunt apropiate de media naţională şi 

prezintă un ritm de creştere superior mediei naţionale şi a celor mai multe dintre 

judeţele româneşti. Caraş-Severin este pe locul 13 în România ca PIB, în timp ce 

Hunedoara ocupă locul 14. Timiş ocupă locul 3 (după Bucureşti şi Ilfov), iar 

Arad locul 10. 

În Regiunea de Vest au fost identificate ca arii rurale cu risc ridicat de 

sărăciei şi nivel scăzut al dezvoltării comunitare: zona de graniţă dintre Timiş şi 

Hunedoara, aria polarizată de Făget, aria polarizată de Moldova Nouă, aria rurală 

din sud-estul judeţului Arad fără oraşe apropiate. 

 

IV.3.5 INFRASTRUCTURA DE TRANSPORT:  

Analizând regiunea Vest din punct de vedere al infrastructurii de 

transporturi se poate observa că:  

Infrastructura rutieră prin prisma lungimii şi a densităţii drumurilor publice 

nu plasează Regiunea Vest printre cele mai dezvoltate din România. Astfel, 

vorbim despre o lungime redusă a drumurilor publice, 10.428 km la începutul 

anului 2011 (ultima regiune din România, din acest punct de vedere, neluând în 

calcul Regiunea Bucureşti-Ilfov, care are un statut aparte), dar şi despre o 

densitate a drumurilor publice la 100km teritoriu, de 32,6%, care o plasează doar 

înaintea Regiunilor Centru şi Sud-Est şi sub media naţională, de 34,6% 

Analizând, la nivel judeţean, din punctul de vedere al lungimii reţelelor de 

drumuri, cel mai bine sunt dezvoltate infrastructurile din judeţele Hunedoara şi 

Timiş, cu 3.289 km, respectiv 2.930 km având densităţi care sunt apropiate sau 

chiar depăşesc media naţională (46,6% respectiv 33,7%) . 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

STRATEGIA DE DEZVOLTARE A COMUNEI SEMLAC PENTRU PERIOADA 

2014-2020 

 

PRIMARIA COMUNEI SEMLAC 

 

 38  

 

 

 

Drumurile publice din Regiunea Vest şi judeţele componente - 2011- km 

Regiunea 
de 

dezvoltar
e Judeţul 

Total 

din care: Din total drumuri publice: 
Densi

tatea 
drumuri 
lor 
publice 
pe 100 
km

2
 

teritoriu 
(%) 

Mod
er 

nizat
e 

Cu 
îmbră

că 
minţi 

uşoare 
rutiere 

Dru 
muri 

naţiona
le 
i) 

 din 
care: Drumu

ri 
judeţe

n 
e 
Şi 

comun
a 
le 

din care: 

Mod
er 

nizat
e 

Cu 
îmbră

că 
minţi 

uşoare 
rutiere 

Mod
er 

nizat
e 

Cu 
îmbră

că 
minţi 

uşoare 
rutiere 

Arad 2.26
0 660 731 405 405 - 1.855 255 731 29.1 

Caraş-
Severin 

1.94
9 899 544 561 543 18 1.388 356 526 22.9 

Hunedoar
a 

3.28
9 780 572 383 361 17 2.906 419 555 46.6 

Timiş 2.93
0 770 973 563 559 4 2.367 211 969 33.7 

Vest 10.4
28 3.109 2.820 1.912 1.868 39 8.516 1.24

1 2.781 32.6 
ROMÂN
IA 

82.3
86 

25.17
1 

22.30
0 16.552 15.24

6 1.063 65.834 9.92
5 

21.23
7 34.6 

 
Sub-
regiuni 
(NUTS 
III) 

Km/l.000 km
2
 Km/100.000 locuitori 

2011 Schimb
are 

2000 
2011% 

2011 Schimb
are 
2000 
2011, 
% 

Valoa
re 

Poziţ
ie % din 

media 
region

ală 

% din 
media 
naţion

ală 

Valoa
re 

Poziţ
ie 

% din 
media 
region

ală 

% din 
media 
naţion

al ă 
Arad 292 3 89,6% 83,2% 1,1% 499 3 91,2% 127,3

% 6,1% 
Caraş-
Severin 229 4 70,2% 65,2% 0,6% 613 2 112,0

% 
156,3
% 11,7% 

Hunedo
ara 468 1 143,6

% 
133,3
% 6,8% 722 1 131,9

% 
184,1
% 22,3% 

Timiş 337 2 103,4
% 96,0% 1,0% 431 4 78,8% 109,9

% 2,4% 
Regiune
a 
Vest 

326  
100,0
% 92,9% 2,6% 547  

100,0
% 

139,5
% 5,4% 

 

Ca orientare, infrastructura rutieră a Regiunii Vest este dezvoltată (vezi 

harta) dar ponderea drumurilor modernizate, în total este variabilă, diferenţele 

fiind semnificative. 
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STRATEGIA DE DEZVOLTARE A COMUNEI SEMLAC PENTRU PERIOADA 

2014-2020 

 

PRIMARIA COMUNEI SEMLAC 

 

 40  

- Infrastructura de transport din Regiunea Vest 

 
 

Reţeaua de transport TEN-T este compusă din 2 mari categorii şi anume 

reţea de bază (Core) şi reţea extinsă (comprehensive), în următoarele rânduri 

acestea fiind prezentate mai succint. 

Pentru modul de transport rutier, reţeaua TEN-T de bază se suprapune 

traseului autostrăzii Al, a DN 6 Lugoj - Băile Herculane şi a DN 59 Timişoara - 

Moraviţa. Reţeaua TEN-T rutier extinsă se suprapune DN 79 Arad - Oradea şi 

DN 66 Simeria - Petroşani. 
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Pentru modul de transport feroviar, reţeaua TEN-T de bază se suprapune 

traseului magistralelor principale 200 Curtici - Arad - Simeria şi 900 Timişoara - 

Băile Herculane, a magistralei secundare 217 Timişoara - Arad, cât şi a 

magistralei secundare 922 Timişoara - Moraviţa. Reţeaua feroviară extinsă 

cuprinde magistrala secundară 310 Arad - Chişineu-Criş - Oradea şi magistrala 

secundară 202 Simeria - Petroşani. 

Pentru modul de transport naval, reţeaua TEN-T de bază se suprapune 

fluviului Dunărea, regiunea deţinând şi portul secundar Moldova Nouă care face 

parte din reţeaua extinsă TEN-T. 

Pentru modul de transport aeroportuar, din regiune, doar aeroportul 

Timişoara face parte din reţeaua de bază TEN-T, legătura cu aeroportul fiind 

asigurată de DJ 609D. 

De asemenea, municipiul Timişoara, alături de capitala Bucureşti, este 

menţionat ca centru nodal pe reţeaua de bază. Totodată, municipiul Timişoara, 

alături de Bucureşti şi Craiova, este terminal rutier-cale ferată pe rețeaua de bază, 

în timp ce Braşov, Cluj-Napoca, Turda şi Suceava apar ca terminale rutier-cale 

ferată pe reţeaua extinsă. 

Rutier 

Autostrada Al: Bucureşti – Piteşti – Sibiu – Timişoara - Nădlac care 

străbate pe direcţia vest - est Regiunea Vest, constituie o importantă axa de 

transport regională în contextul în care odată cu terminarea acesteia va fi 

asigurată o mai bună conectivitate atât cu capitala Bucureşti, cât şi cu Europa 

Occidentală, prin Ungaria. 

In acest context, o serie de drumuri judeţene din Regiunea Vest se 

intersectează cu autostrada fiind necesare realizarea unor legături cu acestea 

pentru facilitarea conexiunii localităţilor mai mici, nu doar a centrelor urbane de 

dimensiuni mari. Este important de menţionat faptul că dacă nu se vor realiza 

aceste conexiuni pentru unele zone autostrada va acţiona ca o barieră în calea 

dezvoltării teritoriale.  

în hărţile de mai jos, sunt evidenţiate toate drumurile judeţene din Regiunea 

Vest care se intersectează cu reţeaua TEN-T rutier de bază şi extinsă pentru ca în 

tabelele de mai jos să se prezinte o detaliere cu principalele localităţi traversate 

de aceste drumuri. 
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Legăturile cu reţeaua TEN-T rutier de bază (core) 

 

ARAD 

DJ 572: Cuveşdia - Șiștarovăț - LIPOVA 

DJ 609: Limită jud. Timiş - Zăbalţ 

DJ 609A: Limită jud. Timiş - Labașinți - Șiștarovăț 

DJ 682: Limită jud. Timiş - Satu Mare - Secusigiu - Sânpetru German - 

Felnac - Zădăreni - ARAD - Fântânele - Zăbrani - Neudorf - LIPOVA - 
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ARAD 

Ususău - Bata - Ţela - Ostrov - Birchiş - Limită jud. Timiş 

DJ 682F: DN7 (ARAD) - DJ 682 

DJ 682G: Şagu-Cruceni 

DJ 691: Limită jud. Timiş - Chesinţ - intersecţie DJ 682 (Neudorf) 

DJ 707A: Săvârşiri - Valea Mare - Căprioara - Limită jud. Hunedoara 

DJ 709D: DN 7 - Semlac - Şeitin - NĂDLAC - DN 7 

DJ 709J: NĂDLAC - Peregu Mare - Peregu Mic - PECICA - Turnu - 

Variaşu Mic - Iratoşu - Dorobanţi - Macea - Sânmartin (Suprapunere DJ 

709B) - Grăniceri - Pilu 
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Legăturile cu reţeaua TEN-T rutier extinsă (comprehensive) 

 

ARAD 

DJ 682C: DJ 682 - Sânleani - DN 79 

DJ 682H: DN 79 - Livada - Sânleani - DJ 682C 

DJ 791: Zimandu Nou - SÂNTANA - Chereluş 

DJ 792: Socodor- Nădab - Seleuş - INEU 

DJ 792C: Frontieră România - Ungaria - Dorobanţi - CURTICI - 

SÂNTANA - Caporal Alexa - PÂNCOTA - Măderat- Târnova - Şilindia - 

Cuied - Buteni 

DJ 794: DN 79 - Mişca - Apateu - Berechiu (DJ 709) 

 

2. Infrastructura feroviară 

Regiunea Vest este străbătută de trei linii internaţionale convenţionale de 

cale ferată: 

Bucureşti - Craiova - Timişoara - Jimbolia (electrificată până la Timişoara) 

Bucureşti - Timişoara - Stamora - Moraviţa  

Aceste două linii se continuă pe teritoriul ex-iugoslav, spre Belgrad.  

Bucureşti - Braşov - Sibiu - Deva - Arad - Curtici, cu continuare în Ungaria, 

spre Budapesta (electrificată integral) 

În ceea ce priveşte colaborarea cu statele vecine Regiunii Vest, există un 

punct de trecere a frontierei, pe cale ferată, între Ungaria şi România, la Curtici, 

în judeţul Arad. 

De asemenea, la graniţa cu Serbia există două treceri de frontieră, pe cale 

ferată, ambele în judeţul Timiş: Moraviţa şi Jimbolia. Important pentru traficul 

internaţional de marfă şi călători este faptul că liniile de mai sus sunt legate de 

liniile transcarpatice care asigură legătura cu judeţele şi regiunile învecinate: 

Deva - Târgu Jiu – Haţeg 

Simeria - Brad 

Aeroporturi: Timişoara şi Arad 
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IV. 3.6  AXE DE DEZVOLTARE A REGIUNII V VEST 

 

Ca urmare a analizei parteneriale realizate la nivel de regiune, pentru 

perioada 20142020, au fost identificate următoarele priorităţi de dezvoltare 

pentru regiunea VEST: 

1. Creșterea competitivităţii regionale prin promovarea inovării şi 

specializării inteligente;  
Priorităţi : 

1.1.  Consolidarea infrastructurii şi capacităţilor regionale de cercetare –
dezvoltare - inovare şi promovarea centrelor de competenţă; 

1.2.  încurajarea investiţiilor private în CDI, crearea de clustere şi lanţuri de 
furnizori; 

1.3.  Sprijinirea sectoarelor cheie cu potenţial de specializare inteligentă din 
regiune. 

2.  Dezvoltarea unei economii dinamice bazată pe creșterea productivităţii 
şi antreprenoriat 

Priorităţi : 
2.1.  Dezvoltarea şi diversificarea oportunităţilor economice în întreaga 

regiune 
2.2.  Sprijinirea structurilor şi serviciilor suport pentru afaceri 
2.3.  Reabilitarea siturilor industriale poluate şi abandonate şi a terenurilor 

nefolosite 
2.4.  Îmbunătăţirea infrastructurii de telecomunicații şi implementarea de 

aplicaţii bazate pe tehnologii avansate 
 

3. Îmbunătăţirea accesibilităţi şi mobilităţii într-o regiune conectată intern 

şi internaţional; 
Priorităţi : 

3.1.  Continuarea investiţiilor la infrastructura aferentă reţelelor TEN-T 
3.2.  Dezvoltarea infrastructurilor de transport cu rol de artere suport pentru 

reţelele TEN-T 
3.3.  Realizarea unui sistem integrat de transport la nivel regional 

 
4. Dezvoltarea capitalului uman şi creșterea calităţii în sectoarele educaţie, 

sănătate şi servicii sociale; 
Priorităţi : 

4.1.  îmbunătăţirea accesului populaţiei la educaţie şi formare profesională, 
precum şi creșterea calităţii acestora 

4.2.  Creșterea ocupării forţei de muncă din regiune 
4.3.  Promovarea incluziunii sociale şi combaterea riscului de sărăcie 
4.4.  îmbunătăţirea calităţii serviciilor medicale din Regiunea Vest şi a 

accesului populaţiei la acestea 
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5.  Promovarea creşterii sustenabile prin sprijinirea tranziţiei către o 

economie verde în vederea adaptării la schimbările climatice, prevenirea 

şi gestionarea riscurilor; 
Priorităţi : 

5.1.  Dezvoltarea unei infrastructuri de mediu adecvate 
5.2.  Stimularea creşterii eficienţei resurselor în economie 
5.3.  Creșterea eficienţei energetice în clădirile publice şi rezidenţiale 
5.4.  Valorificarea resurselor pentru producerea şi utilizare energiei 

regenerabile 
5.5.  Management previzional şi proactiv al situaţiilor de risc 

 
6.  Valorificarea specificului local al comunităţilor urbane şi rurale; 

Priorităţi :  
6.1. Dezvoltare urbană integrată 
6.2.  Dezvoltarea spaţiului rural şi modernizarea agriculturii 
6.3.  Creșterea gradului de acces la cultură şi agrement 
6.4.  Valorificarea caracterului transfrontalier 

 
7.  Dezvoltarea durabilă a turismului; 

Priorităţi :  
7.1.  Valorificarea patrimoniului natural şi antropic 
7.2.  Dezvoltarea capacităţii de cazare şi îmbunătăţirea serviciilor 
7.3.  Dezvoltarea unor nişe turistice cu potenţial ridicat 
 

8. Întărirea capacităţii administrative regionale. 
Priorităţi :  

8.1.  Modernizarea instituţiilor publice şi îmbunătăţirea calităţii serviciilor 
furnizate de acestea 

8.2.  Mecanisme şi instrumente de dezvoltare instituţională pentru 
completarea cadrului instituţional existent 

8.3.  Sprijinirea procesului de modernizare a sistemului judiciar şi a sistemului 
penitenciarelor 
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IV.4 EUROREGIUNEA DKMT 

Organizaţia a fost înfiinţată la Szeged, în data de 21 noiembrie 1997, cu 

denumirea uzuală: Euroregiunea DKMT (Euroregiunea Dunăre-Criş-Mureş-Tisa, 

maghiară Duna-Körös-Maros-Tisza, sârbă: Dunav-Kriš-Moriš-Tisa sau Дунав-

Криш-Мориш-Тиса). Membrii: judeţele Bács-Kiskun, Békés şi Csongrád 

(Ungaria); Judeţele Arad, Hunedoara, Caraş-Severin şi Timiş (România) 

Provincia Autonomă Voivodina (Serbia) având o suprafaţa de 71 879 kmp şi un 

număr aproximativ de locuitori de 5,3 milioane. 

Obiectivele cooperării stabilite de către semnatari se referă la dezvoltarea 

şi lărgirea colaborării între comunităţile şi autorităţile locale în domenii ca 

economia, educaţia, cultura, ştiinţele şi sportul – sprijinind astfel regiunea în 

procesul de integrare europeană 

 

 
 

. 
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Societatea de Utilitate Publică Agenţia de Dezvoltare a Euroregiunii 

Dunăre-Criş-Mureş-Tisa a fost înfiinţată de către adunarea generală la data de 24 

mai 2003. Membrii fondatori ai adunării generale au creat societatea de utilitate 

publică în vederea realizării obiectivelor de dezvoltare stabilite în actul 

constitutiv al Cooperării Regionale Dunăre-Criş-Mureş-Tisa. Prin acest act, pe 

lângă organizaţia politică a cooperării, a luat fiinţă şi o societate economică cu 

personalitate juridică, care este capabilă să pregătească proiectele de dezvoltare 

comună, să pregătească şi să implementeze cereri de finanţare, să îndeplinească 

sarcinile de management ale proiectelor. Societatea de utilitate publică a fost 

înfiinţată în comun de către cele opt organizaţii ale Euroregiunii DKMT.  

  

Euroregiunea DKMT îşi asumă un rol activ şi în organizaţiile internaţionale, ea 

fiind membră în Asociaţia Regiunilor Frontaliere din Europa (AEBR). 
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IV. 5 JUDEŢUL ARAD 

 

 

IV.5.1 PREZENTAREA GENERALA A JUDEŢULUI 

 

Județul Arad face parte din regiunea Vest și cuprinde teritorii din 

Crișana și din Banat. Județul se întinde de o parte și de alta a Mureșului și a 

Crișului Alb. Se învecinează cu județul Bihor la nord și nord-est, cu județul Alba 

la est, cu județul Hunedoara la sud-est, cu județul Timiș la sud și cu Ungaria la 

vest. Suprafața pe care se întinde este de 7754 kmp. Din punct de vedere 

administrativ cuprinde, 10 orașe (din care 1 municipiu) , 68 de comune și 270 de 

sate (2004). Străbătut de râul Mureș, teritoriul său este cuprins în proporție de 

aproximativ 3/4 în regiunea Crișana, restul fiind în cadrul regiunii Banat. 

Reședința de județ se află la Arad. 

 

Stema județului 

 

 

  

http://ro.wikipedia.org/wiki/Cri%C8%99ana
http://ro.wikipedia.org/wiki/Banat
http://ro.wikipedia.org/wiki/R%C3%A2ul_Mure%C8%99
http://ro.wikipedia.org/wiki/Jude%C8%9Bul_Bihor
http://ro.wikipedia.org/wiki/Jude%C8%9Bul_Alba
http://ro.wikipedia.org/wiki/Jude%C8%9Bul_Hunedoara
http://ro.wikipedia.org/wiki/Jude%C8%9Bul_Timi%C8%99
http://ro.wikipedia.org/wiki/Ungaria
http://ro.wikipedia.org/wiki/R%C3%A2ul_Mure%C8%99
http://ro.wikipedia.org/wiki/Cri%C8%99ana
http://ro.wikipedia.org/wiki/Banat
http://ro.wikipedia.org/wiki/Arad
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Evoluția demografică 

 
Conform recensământului din anul 2002, județul Arad avea o populație de 

461.791 și o densitate de 59,5 locuitori pe kilometru pătrat, sub media națională 

de densitate (93/km²), dintre care 222.248 bărbați și 239.543 femei. 

Durata medie a vieții pe perioada 2001-2003 a fost de 70,35 (66,92 la 

bărbați, respectiv 73,85 la femei). Populația la diferite recensământuri: 

1930=488.360 loc.; 1948=476.210 loc.; 1956=418.248 loc.; 1966=418.250 loc.; 

1972=494.828 loc. 

În anul 2011 populația județului era formată din următoarele etnii conform 

Recensământul Populației și al Locuințelor (2011): 

 

Români 

:  

343.163 

persoane 

83,9% Maghiari:  37.067 

persoane 

9,1% 

Țigani 

(romi):  

16.546 

persoane 

4% Slovaci:  4.444 

persoane 

1,1% 

Germani   2.956 

persoane 

0,8% Ucrainieni:  1.295 

persoane 

0,3% 

Sârbi:  875 

persoane 

0,2% Bulgari:  557 

persoane 

0,1% 

Alte 

etnii:  

1190 

persoane 

0,3% Nedeclarați:   0,2% 

http://ro.wikipedia.org/wiki/2002
http://ro.wikipedia.org/wiki/2011
http://www.arad.insse.ro/phpfiles/Comunicat_provizorii.pdf
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IV.5.2 GEOGRAFIA JUDEȚULUI ARAD  

Situat în vestul României, județul Arad se întinde pe sectoarele estice ale 

Câmpiei Panonice (Câmpia Aradului, Câmpia Înaltă a Vingăi, Câmpia 

Crișurilor, Câmpia Cermeiului). Ca formațiune orografică, apare depresiunea 

golf specifică Munților Apuseni (Depresiunea Zărandului). O particularitate o 

constituie trecerea bruscă de la câmpie la munte, nuanțată în mod special prin 

contactul dintre Munții Zărandului și Câmpia Aradului și cel dintre Câmpia 

Cermeiului și Munții Codru-Moma în vest. Punctele extreme sunt: 20°45’ long. 

E (Nădlac la vest) și 22°39’ (Târnăvița la est) long. E, respectiv 45°58’ 

(Labașinți la sud) și 46°38’ latitudine nordică (Berechiu la nord). 

Județul se învecinează:la nord cu județul Bihor,la est cu județele Alba și 

Hunedoara, 

la sud cu județul Timiș, și la est cu județele Csongrád și Békés din Ungaria. 

Relieful din punctul de vedere al regimului înălțimii coboară în trepte 

dinspre est spre vest: Munții Zărand, Munții Codru-Moma și porțiuni din 

Masivul Bihor (Găina) 

Altitudinea maximă: Vârful Găina 1486 m (aflat la întretăierea a 3 județe 

în Masivul Bihor, vf. Pleșu 1112 m în Munții Codru-Moma 

Dealurile de Vest (Dealurile piemontane ale Zărandului și Beliu-Cermei, 

Dealurile Lipovei) 

Câmpia Aradului, Câmpia joasă a Mureșului, Câmpia înaltă a Vingăi și Câmpia 

Crișurilor (Crișului Alb, Crișului Negru) 

Arii Protejate: 

1. Rezervația naturală Prundul Mare 

2. Rezervația naturală Runcu Groși 

Rețeaua hidrografică 

Râul Mureș cu afluenții săi: Valea Corbesti, Troas, Bârzava, Milova, 

Cladova, etc. 

Crișul Alb cu afluenții săi: Halmagel, Leuci, Tacasele, Cremenoasa, 

Zimbru, Valea Deznei, Valea Monesei, Talagiu, Hontisor, Chisindia, Cigher, 

etc. 

Canale: Morilor, Matca. 

Crișul Negru cu afluentul său Teuz 

 

Principalele lacuri: Tauț (lac de acumulare), Seleuș, Cermei, Rovine și 

Balta Țiganilor (heleșteie). 

http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Geografia_jude%C8%9Bului_Arad&action=edit&redlink=1
http://ro.wikipedia.org/wiki/C%C3%A2mpia_Panonic%C4%83
http://ro.wikipedia.org/wiki/Jude%C8%9Bul_Bihor
http://ro.wikipedia.org/wiki/Jude%C8%9Bul_Alba
http://ro.wikipedia.org/wiki/Jude%C8%9Bul_Hunedoara
http://ro.wikipedia.org/wiki/Jude%C8%9Bul_Timi%C8%99
http://ro.wikipedia.org/wiki/Jude%C8%9Bul_Csongr%C3%A1d
http://ro.wikipedia.org/wiki/Jude%C8%9Bul_B%C3%A9k%C3%A9s
http://ro.wikipedia.org/wiki/Ungaria
http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=V%C3%A2rful_G%C4%83ina&action=edit&redlink=1
http://ro.wikipedia.org/wiki/R%C3%A2ul_Mure%C8%99
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În județul Arad la data de 1 iulie 2007 au fost un municipiu, nouă orașe, 68 

comune de care aparțin 283 sate. Aradul este reședință de județ 

Din totalul populației stabile din județ 223 mii persoane – 54,52% locuiau 

în mediu urban, iar 186 mii - 45,48% în mediu rural. Conform Recensământului 

Populației - 2011 

 

 

 

Arad   147.922 locuitori 

Pecica   11.885 locuitori 

Sântana   10.725 locuitori 

Vladimirescu (comună)   10.076 locuitori 

Lipova   9.648 locuitori 

Ineu   9.078 locuitori 

Chișineu-Criș   7.577 locuitori 

Nădlac   7.185 locuitori 

Curtici   6.849 locuitori 

Pâncota   6.651 locuitori 

Sebiș   5.831 locuitori 

 

 

Comunele județului Arad (nr. locuitori) 

 

Almaș (2503) 

Apateu (3084) 

Archiș (1494) 

Bata(1069) 

Bârsa (1793) 

Bârzava (2699) 

Beliu (3022) 

Birchiș (1818) 

Bocsig (3103) 

Brazii (1154) 

Buteni (3367) 

Cărand (1001) 

Cermei (2667) 

Chisindia (1311) 

Conop (2194) 

Gurahonț (3949) 

Hălmagiu (2801) 

Hălmăgel (1284) 

Hășmaș (1278) 

Ignești (669) 

Iratoșu (2277) 

Livada (2831) 

Macea (5449) 

Mișca (3588) 

Moneasa (884) 

Olari (1863) 

Păuliș(4008) 

Peregu Mare(1584) 

Petriș(1517) 

Pilu (2027) 

Șicula (4231) 

Șilindia (884) 

Șimand (3768) 

Șiria (7631) 

Șiștarovăț (326) 

Șofronea (2523) 

Tauț (1714) 

Târnova (5681) 

Ususău (1352) 

Vărădia de Mureș 

(1720) 

Vârfurile (2679) 

Vinga (5828) 

Vladimirescu (10076) 

Zăbrani (4140) 

http://ro.wikipedia.org/wiki/1_iulie
http://ro.wikipedia.org/wiki/2007
http://ro.wikipedia.org/wiki/Ora%C8%99
http://ro.wikipedia.org/wiki/Comun%C4%83
http://ro.wikipedia.org/wiki/Arad
http://ro.wikipedia.org/wiki/Jude%C8%9B
http://www.arad.insse.ro/phpfiles/Comunicat_provizorii.pdf
http://www.arad.insse.ro/phpfiles/Comunicat_provizorii.pdf
http://ro.wikipedia.org/wiki/Arad
http://ro.wikipedia.org/wiki/Pecica
http://ro.wikipedia.org/wiki/S%C3%A2ntana
http://ro.wikipedia.org/wiki/Vladimirescu
http://ro.wikipedia.org/wiki/Lipova
http://ro.wikipedia.org/wiki/Ineu
http://ro.wikipedia.org/wiki/Chi%C8%99ineu-Cri%C8%99
http://ro.wikipedia.org/wiki/N%C4%83dlac
http://ro.wikipedia.org/wiki/Curtici
http://ro.wikipedia.org/wiki/P%C3%A2ncota
http://ro.wikipedia.org/wiki/Sebi%C8%99
http://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Alma%C8%99,_Arad
http://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Apateu,_Arad
http://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Archi%C8%99,_Arad
http://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Bata,_Arad
http://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_B%C3%A2rsa,_Arad
http://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_B%C3%A2rzava,_Arad
http://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Beliu,_Arad
http://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Birchi%C8%99,_Arad
http://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Bocsig,_Arad
http://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Brazii,_Arad
http://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Buteni,_Arad
http://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_C%C4%83rand,_Arad
http://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Cermei,_Arad
http://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Chisindia,_Arad
http://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Conop,_Arad
http://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Gurahon%C8%9B,_Arad
http://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_H%C4%83lmagiu,_Arad
http://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_H%C4%83lm%C4%83gel,_Arad
http://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_H%C4%83%C8%99ma%C8%99,_Arad
http://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Igne%C8%99ti,_Arad
http://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Irato%C8%99u,_Arad
http://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Livada,_Arad
http://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Macea,_Arad
http://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Mi%C8%99ca,_Arad
http://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Moneasa,_Arad
http://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Olari,_Arad
http://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_P%C4%83uli%C8%99,_Arad
http://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Peregu_Mare,_Arad
http://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Petri%C8%99,_Arad
http://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Pilu,_Arad
http://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_%C8%98icula,_Arad
http://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_%C8%98ilindia,_Arad
http://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_%C8%98imand,_Arad
http://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_%C8%98iria,_Arad
http://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_%C8%98i%C8%99tarov%C4%83%C8%9B,_Arad
http://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_%C8%98ofronea,_Arad
http://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Tau%C8%9B,_Arad
http://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_T%C3%A2rnova,_Arad
http://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Usus%C4%83u,_Arad
http://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_V%C4%83r%C4%83dia_de_Mure%C8%99,_Arad
http://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_V%C3%A2rfurile,_Arad
http://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Vinga,_Arad
http://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Vladimirescu,_Arad
http://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Z%C4%83brani,_Arad
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Covăsânț (2463) 

Craiva (2728) 

Dezna (1185) 

Dieci (1470) 

Dorobanți (1618) 

Fântânele (2950) 

Felnac (2838) 

Frumușeni (2484) 

Ghioroc (3667) 

Grăniceri (2173) 

 

Pleșcuța (1215) 

Șagu (3671) 

Săvârșin (2850) 

Secusigiu (5252) 

Seleuș (3003) 

Semlac (3916) 

Șeitin (2868) 

Șepreuș (2321) 

Sintea Mare (3661) 

Socodor (2340) 

 

Zădăreni (2408) 

Zărand (2505) 

Zerind (1303 

Zimandu Nou (4476) 

 

IV.5.3 ECONOMIE 

Împreună cu județul Timiș formează una din cele mai dezvoltate regiuni 

ale României. Mulțumită apropierii sale de graniță, județul atrage un număr 

mare de investitori străini. 

 

Agricultura 

Potențialul agricol este bine pus în valoare, câmpiile Aradului fiind considerate 

excelente pentru cultivarea cerealelor și legumelor.  

Politica Agricolă Comună (PAC) reprezintă una dintre construcţiile de 
bază ale Uniunii Europene, iar la 50 de ani de la împlinire necesită o 
îmbunătățire a acesteia, practic aceasta a fost gândită ca şi un act aflat în 
continuă schimbare pentru ca la începutul anul 2014 să fie adoptată o nouă 
variantă ce va reprezenta un document care va sprijini Agenda 2020. 

 
Productivitatea cerealele (kg/ha) în anul 2011 

Judeţ  Grâu Secară Orz şi orzoaică Ovăz Porumb 

ARAD 3921 2953 3151 2400 4585 
 
Suprafaţa viilor pe rod 

Judeţ  Vii şi pepiniere viticole 
ARAD 3746 

 
Evoluţia amenajărilor pentru irigaţii, 2005 - 2011 (ha) 

Judeţul  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

http://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Cov%C4%83s%C3%A2n%C8%9B,_Arad
http://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Craiva,_Arad
http://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Dezna,_Arad
http://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Dieci,_Arad
http://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Doroban%C8%9Bi,_Arad
http://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_F%C3%A2nt%C3%A2nele,_Arad
http://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Felnac,_Arad
http://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Frumu%C8%99eni,_Arad
http://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Ghioroc,_Arad
http://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Gr%C4%83niceri,_Arad
http://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Ple%C8%99cu%C8%9Ba,_Arad
http://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_%C8%98agu,_Arad
http://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_S%C4%83v%C3%A2r%C8%99in,_Arad
http://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Secusigiu,_Arad
http://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Seleu%C8%99,_Arad
http://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Semlac,_Arad
http://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_%C8%98eitin,_Arad
http://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_%C8%98epreu%C8%99,_Arad
http://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Sintea_Mare,_Arad
http://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Socodor,_Arad
http://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Z%C4%83d%C4%83reni,_Arad
http://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Z%C4%83rand,_Arad
http://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Zerind,_Arad
http://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Zimandu_Nou,_Arad
http://ro.wikipedia.org/wiki/Timi%C8%99
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ARAD 27.538 27.538 27.538 27.532 27.532 27.506 27.483 

 

Evoluţia suprafeţelor agricole irigate efectiv, 2005 - 2011(ha) 

Judeţul  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

ARAD 2.202 554 1.721 2.625 3.578 487 543 

 

 
Operatori economici licenţiaţi pentru depozite cereale şi produse procesate 
din cereale 

Nr. Denumire Localitate, 
Judeţ 

Capacitate 
(tone) 1 S C. COM ABM SRL (siloz + magazii) Curtici, Arad 9.000 

2 SC. R.D.F. SRL. (siloz) Şofronea, 
Arad 

10.000 

3 
SC. AGRICOLA GRĂNICERI 
MANAGENING SRL. (siloz) 

Grăniceri, 
Arad 

12.500 

 

Industria 

Județul Arad este al cincilea județ din țară în privința numărului de firme cu 

capital străin nou înființate. În Arad există zone industriale, parcuri industriale 

private iar în Curtici o zonă liberă. Zonele industriale din Arad: 

 Zona Industrială Est înființată în 2001 cu o suprafață de 20 hectare, situat 

pe DN1 

 Zona Industrială Nord înființată în 2004 cu o suprafață de 110 hectare, cu 

acces de pe centura municipiului Arad 

 Zona Industrială Sud/Zădăreni înființată tot în 2004 de 150 hectare 

 Alte zone industriale au fost create la Pecica, Sântana și Chișinău Criș. 

 Industriile predominante din județ sunt: 

 Industria alimentară 

 Industria textilă 

 Industria de componente și accesorii auto 

 Industria prelucrării lemnului 

 

Parcul fotovoltaic 

Investitorii din China construiesc la Sebiș, Arad, cu ajutorul unei firme 

spaniole, cel mai mare parc fotovoltaic din România în valoare de 30.000.000 

Euro. 

http://ro.wikipedia.org/wiki/Sebi%C8%99
http://ro.wikipedia.org/wiki/Arad
http://ro.wikipedia.org/wiki/Rom%C3%A2nia
http://ro.wikipedia.org/wiki/Euro
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Turism 

Principalele destinații turistice sunt: 

 Cetatea de piatră Șiria ( 1331), cu statut de cetate regală. Printre 

ocupanții ei s-au numărat Iancu de Hunedoara, regele Sigismund de 

Luxemburg, despotul sârb George Brâncovici, Matei Corvin, familia 

Báthory. 

 Cetatea de piatră Șoimoș ( 1278 ) - Lipova 

 Cetatea Agriș ( 1400 ) 

 Cetatea Deznei 

 Cetatea Ineului 

 Cetatea Șoimoș din Lipova 

 Fortăreața Tauț (sec XII )-ruine 

 Cetatea Aradului, singura cetate din Transilvania, construită în stil 

Vauban, păstrată intactă, din a doua jumătate a secolului al XVIII-lea 

 Castelul Bohus ( sec XIX ), Șiria, construit în stil neoclasic, actualmente 

muzeul Ioan Slavici 

 Castelul Brazi, construit în stil neoclasic( 1800 ) 

 Castelul Bulci/Mocioni( sec XIX ) 

 Castelul din Buteni 

 Castelul Csernovics din Șimand 

 Castelul Dietrich-Sukowski din Pâncota 

 Castelul din Gurahonț 

 Castelul Keszony din Curtici (1769) 

 Castelul Kover-Appel din Fântânele 

 Castelul din Conop ( sec XVIII ), a aparținut familiei nobiliare maghiare 

Knopi, situat în localitatea Odvoș, comuna Conop 

 Castelul Curtici ( 1769 ) 

 Castelul Macea, însoțit de o frumoasă grădină botanică 

 Castelul Mocioni-Teleki din Căpâlnaș 

 Castelul Purgly din Șofronea (1889) 

 Castelul Salbek din Petriș 

 Castelul Săvârșin (1870)- domeniu regal 

 Castelul Șiria ( secXVII ), construit în stil baroc - Galșa din Șiria 

 Castelul Solymosy din Mocrea 

 Castelul din Șepreuș 

http://ro.wikipedia.org/wiki/Iancu_de_Hunedoara
http://ro.wikipedia.org/wiki/Matei_Corvin
http://www.cetatesoimos.ro/
http://ro.wikipedia.org/wiki/Cetatea_%C8%98oimo%C8%99
http://ro.wikipedia.org/wiki/Lipova
http://ro.wikipedia.org/wiki/Cetatea_Aradului
http://ro.wikipedia.org/wiki/Ioan_Slavici
http://ro.wikipedia.org/wiki/Bulci
http://ro.wikipedia.org/wiki/Buteni
http://ro.wikipedia.org/wiki/%C8%98imand
http://ro.wikipedia.org/wiki/P%C3%A2ncota
http://ro.wikipedia.org/wiki/Gurahon%C8%9B
http://ro.wikipedia.org/wiki/Curtici
http://ro.wikipedia.org/wiki/F%C3%A2nt%C3%A2nele,_Arad
http://ro.wikipedia.org/wiki/Castelul_Konopi_din_Odvo%C8%99
http://ro.wikipedia.org/wiki/Odvo%C8%99
http://ro.wikipedia.org/wiki/Conop,_Arad
http://ro.wikipedia.org/wiki/Castelul_Macea
http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=C%C4%83p%C3%A2lna%C8%99&action=edit&redlink=1
http://ro.wikipedia.org/wiki/%C8%98ofronea
http://ro.wikipedia.org/wiki/Castelul_regal_de_la_S%C4%83v%C3%A2r%C8%99in
http://ro.wikipedia.org/wiki/Mocrea
http://ro.wikipedia.org/wiki/%C8%98epreu%C8%99
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 Monumentul ostașilor români - Arad 

 Monumentul eroilor - Păuliș 

Târguri și expoziții 

În Arad și județul Arad anual sunt organizate mai multe târguri și expoziții, 

printre care: 

 Festivalul clătitelor de la Moneasa 

 Festivalul părădăicilor de la Macea 

 

Edificii religioase 

 Mănăstirea Hodoș - Bodrog din Bodrogul Nou, cea mai veche așezare 

monastică din țara noastră, cu viața monahală neîntreruptă. Prima 

atestare documentară cunoscută, este din anul 1177. Aici se găsesc 

valoroase picturi, numeroase manuscrise și alte piese muzeistice 

 Mănăstirea Bezdin (1334) 

 Biserica sârbeasca Arad (1698 ), construită în stil baroc 

 Mănăstirea franciscană (1756) - Radna 

 Mănăstirea Sf. Simion(1760-1762) - Arad Gai 

 Biserici de lemn - Buceava, Groșii Noi, Hălmagiu, Săvârșin. 

 Biserica Penticostală "Betania" Arad 

 Biserica Greco-catolică Unită din Arad 

 

http://ro.wikipedia.org/wiki/Moneasa
http://ro.wikipedia.org/wiki/Macea
http://www.manastireabodrog.ro/
http://www.manastireabodrog.ro/
http://www.manastireabodrog.ro/
http://www.manastireabodrog.ro/
http://www.bezdin.1x.ro/
http://ro.wikipedia.org/wiki/Biserica_S%C3%A2rbeasc%C4%83_din_Arad
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IV.6 SITUAȚIA MEDIULUI RURAL DIN ROMÂNIA  

ANALIZA SWOT 2014-2020 

 

ANALIZA SWOT  - Puncte tari 

 

Situația socio-economică a mediului rural 

 

 Pondere ridicată a zonelor rurale în cadrul teritoriului național. 

 Resurse naturale aflate în general în stare bună de conservare. 

 Experiențe pilot în dezvoltarea de produse locale alimentare și non-

alimentare de calitate. 

 Patrimoniu cultural material și imaterial și patrimoniu natural bogat și 

divers. 

 Meșteșugari recunoscuţi care practică activități tradiționale și realizează 

produse locale. 

 Experiență în actuala perioadă de programare în ceea ce privește 

dezvoltarea rurală locală bazata pe abordarea de jos în sus, prin 

constituirea şi funcţionarea grupurilor de acțiune locală (GAL). 

 Intensificarea participării rezidenților din zona rurală la programe de 

instruire pentru dobândirea de noi competenţe. 

 O largă acoperire cu servicii de internet mobil în zonele rurale. 

 Pondere ridicată a populaţiei active în mediul rural. 

 

Nivel sectorial 

 

 Suprafață agricolă semnificativă cu o pondere mare a terenului arabil și 

potențial de diversificare a culturilor. 

 Jumătate din suprafaţa agricolă este utilizată în exploatații comerciale 

mari, orientate către piață. 

 Bună asimilare a tehnologiilor inovative la nivelul fermelor comerciale 

mari. 

 Tradiție în domeniul creșterii animalelor, atât în fermele comerciale 

intensive cât și în fermele mici în sistem extensiv 

 Materii prime agricole şi non-agricole de calitate. 

 Tendinţă de creștere a sectorului de produse ecologice. 
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 Gamă variată de alimente tradiționale de calitate înregistrate la nivel 

naţional 

 Dinamică pozitivă a unităţilor de procesare modernizate care respectă 

standardele europene. 

 Interes în creștere al investitorilor în sectorul agroalimentar. 

 Resurse diversificate de lemn de calitate. 

 Existența unui cadru de reglementare și a unui sistem de planificare în 

sectorul forestier cu largă acoperire. 

 Industrie de prelucrare a lemnului cu tradiție, generatoare de valoare 

adaugată, cu avantaje comparative și competitive la nivel internațional. 

 Tradiție în activitatea de cercetare-dezvoltare în domeniul agricol și silvic. 

 Număr în creștere de absolvenți ai universităților cu profil agricol precum 

şi a celor de științe complementare domeniului agricol și silvic. 

 Sistem de siguranță alimentară reglementat și care contribuie la 

respectarea standardelor minime obligatorii a alimentelor. 

 

Mediu şi climă 

 

 Pondere ridicată a terenurilor agricole și forestiere generatoare de servicii 

ecosistemice caracterizate printr-o mare diversitate biologică, inclusiv 

suprafețe agricole semnificative cu înaltă valoare naturală (HNV) 

gestionate în mod tradițional, care contribuie la conservarea biodiversităţii. 

 Pondere ridicată de acoperire a zonelor importante din punct de vedere al 

protecţiei mediului (arii protejate naţionale, situri Natura 2000) din 

perspectiva disponibilităţii fondurilor adresate managementului durabil al 

terenurilor agricole. 

 Utilizarea redusă a inputurilor agro-chimice (fertilizanți și pesticide) care 

conduce la atenuarea efectelor negative istorice ale utilizării acestora 

asupra calității solului și apei. 

 Suprafaţă semnificativă a terenurilor agricole aflate sub angajamente de 

agro-mediu prin care se promovează practici agricole extensive, cu impact 

redus asupra mediului. 

 Nivelul general scăzut al emisiilor de gaze cu efect de seră în agricultură. 

 Pondere ridicată a pădurilor care au fost desemnate a avea funcții de 

protecție, fiind administrate în baza unor concepte de gestionare durabilă a 

pădurilor compatibile cu cele recunoscute la nivel European. 
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ANALIZA SWOT - Puncte slabe 

Situația socio-economică a mediului rural 

 

 Trend demografic negativ - populație rurală în scădere (în special tineri) și 

în curs de îmbătrânire. 

 Slaba dezvoltare a activităților non-agricole generează dependența 

populatiei rurale de agricultura de subzistență. 

 Nivel scăzut al productivității muncii. 

 Nivel scăzut de absolvire a sistemului de învățământ primar și tentinţa 

crescută de abandon şcolar din învățământul obligatoriu, comparativ cu 

zonele urbane, în special în rândul familiilor sărace şi a minorităţii roma. 

 Cultură antreprenorială slab dezvoltată, caracterizată de lipsa cunoştinţelor 

manageriale de bază. 

 Nivel scăzut al venitului pe gospodărie. 

 Calitatea slabă a infrastructurii turistice și a serviciilor turistice rurale. 

 Infrastructură rurală de bază slab dezvoltată sau incompletă (în special în 

zonele montane) – infrastructura rutieră, de apă, canalizare, racordare la 

rețelele de electricitate şi de comunicaţii în bandă largă. 

 Acces limitat la serviciile sociale de bază (sănătate, îngrijirea bătrânilor, 

creşe/grădiniţe etc.) 

 Pondere crescută a populaţiei rurale aflată în risc de sărăcie sau de 

excluziune socială. 

 Degradarea așezărilor tradiţionale cu valoare culturală și a monumentelor 

istorice. 

 Acces scăzut la resurse financiare pentru micii antreprenori şi a noilor 

iniţiative de afaceri în mediul rural. 

 Lipsa experienței manageriale, parteneriate public-private fragile și nivel 

scăzut de conștientizare a oportunităților din cadrul LEADER, în teritoriile 

GAL. 

 Strategiile locale ale GAL-urilor nu răspund în totalitate nevoilor părților 

interesate. 

 Sistarea activităţii Rețelei Naționale de Devoltare Rurală începând cu anul 

2012 . 

 Capacitate scăzută de a elabora și de a implementa în mod eficient 

proiecte viabile de dezvoltare locală. 

 Costuri mari ale produselor de creditare. 
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Nivel sectorial 

 

 Număr mare de ferme mici (de subzistență și semisubzistență) care 

utilizează o mare pondere din SAU şi o mare parte din forţă de muncă. 

 Nivel mare de fărâmițare a terenurilor agricole și forestiere. 

 Procent mare al fermierilor în vârstă. 

 Productivitate agricolă scăzută. 

 Apreciere scăzută pentru serviciile publice de mediu furnizate de fermieri 

(de ex.peisaj, biodiversitate). 

 Inexistența sistemelor publice de conservare a potențialului genetic 

autohton. 

 Diminuarea efectivelor de animale – în special bovine și porcine. 

 Scăderea suprafeţelor şi îmbătrânirea plantaţiilor pomicole. 

 Nivel scăzut de pregătire profesională de bază și de competenţe 

profesionale în rândul fermierilor și deţinătorilor de păduri. 

 Programe insuficiente de pregătire profesională (pe tot parcursul vieții) 

pentru fermieri, deţinătorii de păduri și pentru populația din zona rurală în 

general. 

 Slaba adaptare a specializărilor universităţilor de profil la cerinţele pieţei 

muncii. 

 Calitatea slabă a cursurilor de formare profesională și curricule neadaptate 

la cerințele sectorului, pentru fermieri şi deţinătorii de păduri. 

 Sistem public de consultanță actualmente în tranziție și capacități globale 

de consultanță inadecvate în raport cu cerințele pieței. 

 Structuri şi sisteme slab dezvoltate pentru transferul de cunoștințe și 

inovare. 

 Capacitate redusă a activităților de cercetare de a răspunde nevoilor 

sectorului agro- alimentar. 

 Dotări tehnice deficitare şi insuficiente în agricultură şi silvicultură. 

 Utilizarea resurselor necesare în vederea limitării efectelor schimbărilor 

climatice este ineficientă și costisitoare pentru fermieri din zonele cu risc 

ridicat. 

 Dificultăți în adaptarea la tehnologii noi pentru micii fermieri şi 

procesatori din cauza accesului redus la surse de finanţare. 

 Înregistrarea scăzută în registrul de carte funciară a terenurilor agricole. 

 Succes limitat al politicii de stimulare a cooperării între fermieri, reflectat 

într-un grad scăzut de asociere cu implicaţii în viabilitatea exploatațiilor. 
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 Tratament inegal din punct de vedere al obligaţiilor fiscale față de 

grupurile de producători și membrii acestora, în raport cu producătorii 

individuali neasociați. 

 Menţinerea unui procent mare de produse neprocesate la export. 

 Nivel scăzut de respectare a standardelor UE de către fermele mici și 

mijlocii – ceea ce limitează în mod serios oportunitățile de penetrare pe 

piață. 

 Un singur produs tradițional recunoscut la nivelul UE, ceea ce conduce la 

limitarea valorii adăugate a produselor agricole româneşti. 

 Sisteme de colectare şi depozitare slab dezvoltate. 

 Sisteme și servicii inadecvate de gestionare a riscurilor prin care să se 

aplaneze potențialele riscuri agricole. 

 Nivelul ridicat al TVA descurajează investițiile în cadrul sectorului. 

 Ponderea suprafeței împădurite este inferioară mediei UE și sub pragul 

minim recomandat de comunitatea științifică și academică din România. 

 Largi suprafeţe agricole situate în zone afectate de constrângeri naturale, 

caracterizate de productivităţi reduse ale terenurilor. 

 Slaba adaptare a fermelor comerciale în gestionarea riscurilor asociate cu 

condițiile adverse de mediu. 

 

Mediu şi climă 

 

 Slaba eficienţă economică a practicilor agricole tradiţionale. 

 Abandonul activităţilor agricole datorat în special reducerii numărului de 

animale pe suprafeţele de pajişti naturale şi seminaturale situate în zone 

afectate de constrângeri naturale. 

 Nivelul de disponibilitate și capacitățile aferente serviciilor de consultanță 

și de instruire sunt inadecvate pentru a putea sprijini numărul potențial de 

solicitanți pentru măsurile de agromediu și climă în perioada 2014-2020. 

 Insuficienta corelare a sectorului de cercetare agricolă (inclusiv cea 

relevantă pentru provocările specifice legate de diminuarea efectelor 

schimbărilor climatice și adaptarea la acestea) cu practica agricolă. 

 Insuficienţa personalului angrenat în administrarea schemelor de sprijin 

adresate utilizării durabile a resurselor naturale, în raport cu complexitatea 

implementării măsurii de agro- mediu şi climă 

 Accentuarea fenomenelor de degradare a solului (eroziune, alunecări de 

teren și deșertificare) care afectează suprafețe agricole semnificative. 

 Nivelul de producere şi utilizare a resurselor de energie regenerabilă în 

sectorul agricol şi silvic este scăzut. 
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 Gradul de accesibilitate al pădurilor este redus ca urmare a unei densități 

scăzute a rețelei de drumuri forestiere. 

 Facilitățile și echipamentele utilizate în ferme pentru depozitarea și 

aplicarea gunoiului de grajd și a nămolurilor de epurare sunt inadecvate 

contribuind la riscul apariție emisiilor de gaz (GES și amoniac) și la 

poluarea punctiformă a apei. 

 În multe comunități rurale, calitatea apei din pânza freatică este în 

continuare neconformă, printre cauze aflându-se şi poluarea istorică cu 

nitrați. 

 

ANALIZA SWOT - Oportunități 

 

Situația socio-economică a mediului rural 

 

 Sinergia (inclusiv teritorială) dintre programele de dezvoltare naționale și 

ale UE. 

 Crearea de noi IMM-uri cu activităţi non-agricole, culturale, creative și de 

cooperare în zonele rurale, pentru crearea de noi locuri de muncă. 

 Continuarea sprijinului pentru investiții în activități agricole și non-

agricole locale și pentru servicii rurale. 

 Dezvoltarea infrastructurii și a serviciilor de bază ca precondiție pentru 

creșterea nivelului de atractivitate a zonelor rurale. 

 Utilizarea abilităților și activelor de capital de către persoanele care au 

activat pe pieţe de muncă externe în domeniul agricol. 

 Continuarea şi consolidarea programelor de instruire de bază, a 

programelor de învățare pe tot parcursul vieții și de dezvoltare a 

abilităților antreprenoriale. 

 Potențialul tehnologiei informaționale și al mijloacelor media de a sprijini 

dezvoltarea rurală. 

 Continuarea sprijinului financiar pentru protejarea, conservarea şi 

valorificarea resurselor locale (moștenire culturală, patrimoniu natural) ca 

bază pentru o dezvoltarea rurală sustenabilă. 

 Crearea de mărci şi participarea la scheme de calitate pentru generarea de 

valoare adăugată la produsele autohtone. 

 Promovarea identităţii locale. 

 Dezvoltarea pachetelor de instrumente financiare pentru sprijinirea micilor 

afaceri. 
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 Consolidarea parteneriatelor ca bază pentru întărirea strategiilor locale 

care pot facilita inovarea, promovarea cooperării și creșterea economică 

locală. 

 Creşterea accesului populaţiei la tehnologia informaţiei şi serviciile de 

comunicaţii pentru a conecta societatea rurală la progresele globale, 

facilitând o mai bună participare la creșterea economică. 

 

Nivel sectorial 

 

 Creșterea permanentă a cererii de alimente de calitate pe piețele naționale 

și internaționale, inclusiv a cererii de alimente ecologice certificate. 

 Sprijin financiar pentru reîntinerirea generațiilor în ferme. 

 Înființarea de parteneriate care să promoveze transferul de cunoștințe și 

inovarea. 

 Sporirea nivelului de conștientizare cu privire la beneficiile practicilor 

prietenoase cu mediul înconjurător și la gestionarea durabilă a resurselor 

naturale, pentru fermieri și pentru deţinătorii de păduri. 

 Servicii de consultanță îmbunătățite pentru creşterea performanței 

sectoarelor agricol și silvic. 

 Creşterea valorii adăugate a produselor alimentare cu semne de calitate. 

 Creşterea valorii adaugate prin diversificarea ofertei de produse din lemn 

de calitate 

 Dezvoltarea teritorială echilibrată asigurată de măsuri care să reducă 

decalajele şi dezavantajele dintre zonele afectate de constrangeri naturale 

(în special zonele montane) şi celelalte zone. 

 Neutralizarea efectele schimbărilor climatice, prin folosirea de tehnologii 

inovative care să asigure un management eficient al resurselor naturale 

 Înființarea și dezvoltarea de lanțuri locale de aprovizionare cu produse 

agro-alimentare și de rețele de desfacere care să conecteze producătorii și 

consumatorii, inclusiv să asigure o legatură mai bună între zonele rurale și 

urbane. 

 O Rețea Națională de Dezvoltare Rurală care să faciliteze diseminarea de 

informații, să încurajeze cooperarea transnațională și inter-regională și 

asimilarea de cele mai bune practici inovative. 

 Posibilitatea de utilizare a instrumentelor de gestionare a riscurilor în 

agricultură (asigurarea recoltelor, animalelor și plantelor, înființarea de 

fonduri mutuale, stabilizarea veniturilor). 
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Mediu şi climă 

 

 Creşterea atractivităţii zonelor rurale (în special a zonelor HNV) printr-o 

creştere a gradului de conştientizare a consumatorilor în ceea ce priveşte 

produsele locale de o valoare ridicată şi a faptului că un consum ridicat al 

acestor produse constituie o investiţie în serviciile publice oferite de 

agricultura extensivă, adresate întregii societăţi. 

 Stimularea gestionării durabile a resurselor naturale. 

 Atingerea unor obiective mai ambiţioase cu privire la protecţia mediului 

prin crearea unor pachete de agro-mediu şi climă. 

 Creşterea suprafețelor de teren agricol împădurite – în special terenurile cu 

productivitate scăzută sau cele afectate de fenomene de degradare, cum ar 

fi eroziunea solului, alunecări de teren sau deșertificare. 

 Adaptarea la efectele schimbărilor climatice prin înfiinţarea perdelelor 

forestiere. 

 Integrarea acţiunilor care să contribuie la atingerea obiectivelor de mediu 

identificate la nivel local în strategiile de dezvoltare locală. 

 

ANALIZA SWOT - Amenințări 

 

Situația socio-economică a mediului rural 

 

 Scăderea populației rurale, în special în rândul tinerilor și al persoanelor 

calificate, îndeosebi în zonele montane. 

 Adâncirea disparităților dintre zonele rurale și urbane, din cauza slabei 

capacităţi în asigurarea infrastructurii și a serviciilor de bază. 

 Menţinerea gradului ridicat de ocupare în sectorul agricol faţă de celelalte 

sectoare ale economiei rurale. 

 Resurse financiare limitate ale comunităţilor locale necesare întreţinerii 

infrastructurii de bază. 

 Pierderi materiale şi umane datorate vulnerabilităţii comunităților rurale în 

fața manifestării, din ce în ce mai frecvente, a efectelor schimbărilor 

climatice şi a fenomenelor meteorologice extreme. 

 Alterarea și pierderea moștenirii culturale și a tradițiilor rurale. 

 Eșecul în formarea de parteneriate locale puternice și în promovarea 

potențialului endogen al regiunilor. 
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Nivel sectorial 

 

 Menţinerea tendinței descendente a numărului de cercetători și a centrelor 

de cercetare. 

 Mentinerea unui nivel scăzut de calitate al consultanței, ca sprijin pentru 

fermieri. 

 Creșterea concurenţei produselor cu valoare adăugată mare provenite din 

alte piețe și a presiunii exercitate asupra sectorului de vânzare cu 

amănuntul. 

 Volatilitatea prețurilor pentru produse agricole. 

 Desființarea cotelor de lapte ale UE în 2015 va genera o presiune mai 

mare asupra micilor producători şi procesatori 

 Creşterea ponderii suprafeţelor ocupate de livezile îmbătrânite, slab 

productive. 

 Destabilizarea pieţei lemnului şi afectarea sănataţii pădurilor, ca urmare a 

manifestării fenomenelor climatice extreme cu frecvenţă şi intensitate 

crescută (secetă, vânt puternic). 

 Menţinerea unui grad mare de fărâmiţare a exploataţiilor agricole, cu 

implicaţii în performanţa la nivelul fermelor şi în viabilitatea acestora. 

 

 

Mediu şi climă 

 

 Creşterea impactului negativ asupra mediului a activităţilor agricole 

(degradarea solurilor, poluarea apelor, afectarea biodiversității și creșterea 

emisiilor GES) ca rezultat al intensivizării agriculturii în urma creşterii 

cererii globale de produse alimentare (în special pe terenurile agricole cele 

mai productive). 

 Abandonul activităţilor agricole cu influenţe negative în conservarea 

biodiversităţii, calitatea solului, starea peisajelor, în special în zonele 

afectate de constrângeri naturale. 

 Exploatarea suprafețelor împădurite în afara cadrului legal, cu consecințe 

ulterioare în ceea ce privește diminuarea funcțiilor de protecție a mediului. 

 Accentuarea efectelor negative, în special asupra resurselor de apă, 

rezultate în urma utilizării unor tehnologii neperformate cu scopul limitării 

efectelor schimbărilor climatice.  
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STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ este un instrument de 

management proiectat pentru a aborda probleme şi oportunităţi într-un proces 

continuu de construire a comunităţii. 

Prezenta strategia de dezvoltare locală este documentaţia care stabileşte 

obiectivele, acţiunile şi măsurile de dezvoltare ale comunei Semlac. 

Necesitatea elaborării unei strategii de dezvoltare se justifică prin faptul 

că într-o economie bazată pe liber schimb şi pe relaţia de piaţă, nu se poate 

discuta despre dezvoltare locală fără a avea la bază o strategie de dezvoltare.  

Planificarea strategică este un efort disciplinat, concentrat asupra 

viitorului cu scopul de a genera decizii fundamentale şi acţiuni care descriu ceea 

ce este o instituţie sau organizaţie comunitară, ce face şi de ce face. 

Dezvoltarea comunitară este un proces care asigură condiţiile de progres 

economic şi social pentru întreaga comunitate cu participarea activă a acesteia. 

Dezvoltarea comunitară poate fi privită ca procesul prin care o comunitate 

devine mai responsabilă de problemele sau de potenţialul de care dispune 

reuşind în acelaşi timp să-şi organizeze şi să planifice mai bine resursele de care 

dispune. 

Dezvoltarea comunitară reprezintă procesul prin care se încearcă 

schimbarea condiţiilor şi factorilor care acţionează la nivel de comunitate astfel 

încât în urma acestor schimbări, comunitatea să înregistreze nivele ridicate ale 

standardului de viaţă. 

Prin prezenta documentaţie se urmăreşte să se stabilească o direcţie de 

dezvoltare a comunei Semlac, dezvoltare pe o analiză amănunţită a situaţiei 

existente şi a potenţialului zonei, ţinând cont şi de evoluţia populaţiei, de 

necesitatea de satisfacere a necesarului de dotări şi locuri de muncă precum şi de 

poziţia comunei Semlac.  
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CAPITOLUL V - PRINCIPALELE CARACTERISTICI ALE 

COMUNEI SEMLAC 

 

V.1 AŞEZAREA GEOGRAFICĂ ŞI CADRUL NATURAL  

Comuna Semlac este o unitate administrativ teritorială de bază, de sine 

stătătoare fără sate aparţinătoare. Este situată în vestul judeţului Arad, într-o 

zonă de câmpie şi se întinde pe malul drept al râului Mureş, la o distanţă de 38 

km de municipiul Arad, reşedinţa de judeţ, între oraşul Pecica (la o distanţă de 

15 km) şi comuna Şeitin (la o distanţă de 5 km). De asemenea se găseşte în 

vecinătatea a două vămi care fac legătura cu Uniunea Europeană, respectiv 

vama Nădlac (la o distanţă de 18 km) şi vama Turnu (la o distanţă de 25 km).  

Se învecinează la vest cu comuna Şeitin, la est cu oraşul Pecica, la nord cu 

comuna Peregul Mare respectiv comuna Peregul Mic iar la sud cu râul Mureş.  

 Legătura cu municipiul Arad şi localităţile învecinate se face prin DJ 

709D care străbate comuna. De asemenea pe calea ferată ce leagă municipiul 

Arad de oraşul Nădlac şi prin curse regulate de autobuz care are în localitate 3 

staţii. Accesul la drumul naţional DN7 (E68) se face prin drumul comunal 

DC103. Mai exista şi drumul DJ709E care făcea legătura printr-un pod plutitor 

cu comuna Periam, judeţul Timiş, în curs de a fi reabilitat.  

 Comuna Semlac este una dintre cele mai mari comune ale judeţului Arad, 

având o suprafaţă totală de 8311 ha teren agricol, iar suprafaţa arabilă este de 

7415 ha. Comuna se întinde pe o suprafaţă de 296 ha teren intravilan. 

Comuna Semlac are stabilit potrivit prevederilor legii nr. 351/2001, 

privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional – secţiunea a IV-

a, “reţeaua de localităţi” – rangul II. 
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 Aspectul localităţii este de tip adunat, având o zonă centrală unde se află 

clădirea Primăriei în cadrul căreia îşi desfăşoară activitatea Consiliul Local şi 

Poliţia, biserici,  

școala generală cu clasele V – VIII, dispensarul uman, un cabinet stomatologic 

şi magazine, toate delimitate de un parc.  

Din punct de vedere geomorfologic teritoriul administrativ al comunei 

Semlac face parte din marea unitate a Câmpiei de Vest a României, districtul 

Câmpiei Mureşului inferior. O menţiune deosebită pentru acest sector de câmpie 

se referă la Valea Mureşului, care prezintă un coeficient mare de meandrare cu 

despletiri frecvente, ca rezultat al unei intense aluvionări în albie. În partea de 

sud a teritoriului relieful specific este cel de luncă, caracterizat prin altitudini 

absolute mai reduse.  

Reţeaua hidrografică este reprezentată de râul Mureş, unicul curs de apă 

permanent din cadrul comunei.  

Clima este preponderent continental-moderată, cu slabe influenţe 

mediteraneene. Ca o consecinţă a încălzirii globale a vremii, iernile au pierdut 

mult din asprimea de altă dată, temperaturile medii situându-se în jurul valorilor 

de 9-10°C, fapt ce favorizează derularea activităţilor în aer liber o perioadă mai 

îndelungată a anului. 

Învelişul din soluri al teritoriului administrativ al comunei Semlac poate fi 

reflectat astfel: în partea de nord a teritoriului predomină solurile zonale 

reprezentate de cernoziomuri, iar în partea sudică şi sud-vestică predomină 

solurile hidromorfe. Dintre bogăţiile subsolului amintim prezenţa apelor 

geotermale.  

Referitor la nivelul de poluare a solului, opțiunile localnicilor, care au 

participat la studiul socio – economic 2014 , 0% apreciază ca fiind foarte  ridicat, 
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4% ridicat, 38% de nivel mediu, 42% scăzut, 15 % foarte scazut. Un procent de 

1% nu au răspuns 

 

 

 Nivelul de poluare a apei nu este considerat de nici unul dintre respondenți 

foarte ridicat,  6% ridicat, 27% de nivel mediu, 45% scăzut, 16 % foarte scazut. 

Un procent de 1% nu au răspuns. 
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În privința factorilor care duc la poluarea a solului, opțiunile respondenților (cel 

mai important/cel mai putin important), sunt:  

 

 

1.  Nivel scazut de educaţie civica a populatiei  

2.  Puncte de colectare si depozitare a deșeurilor 

3.  Agenții economici 

4.  Rețelele de canalizare invechite 

5.  Parcarea autovehiculelor pe spațiile verzi 

6.  Altele  
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 În privința factorilor care duc la poluarea a apei, opțiunile respondenților (cel 

mai important/cel mai putin important), sunt:  

 

1.  Folosirea îngrășămintelor/ pesticidelor/  ierbicidelor din agricultură 

2.  Nivelul scazut de educaţie civica a populatiei 

3.  Puncte de colectare si depozitare a deseurilor 

4.  Agenţii economici 

5.  Evacuarea apelor epurate cu nivel de contaminanti peste nivelurile 

acceptate 

6.  Retelele de canalizare invechite 

7.  Parcarea autovehiculelor pe spatiile verzi 

8.  Altele 
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V. 2 SCURT ISTORIC 

 

 Primele atestări documentare în care este menţionată comuna Semlac 

(“ZEMLEKHAZA”) datează din anul 1256. Săpăturile arheologice făcute de 

către Muzeul Judeţean Arad între anii 1960-1965 la locul numit “Șanțul mare” - 

vechea localitate dacică “ZIRIDAVA” – situat în sud-vestul hotarului comunei 

au scos la iveală urme de locuit mult mai vechi, din perioada daco-romană. 

 În jurul anilor 1100 se găseau în zonă mai multe aşezări locuite care se 

numeau Pobara, Cutina, Alba Dolina, Bisericuţa, Hada, Gheduş ş.a. 

 Localitatea a fost proprietatea statului maghiar, regele Andrei al II-lea 

donând-o Mănăstirii Cenad. În 1320 regele Carol Robert de Anjou a făcut cadou 

domeniul, familiei unui cavaler de al său, Ion Zemleky, de la care comuna va 

prelua numele. Acesta şi-a căsătorit una din cele patru fete cu unul din feciorii 

nobilului Iakşici care stărpânea Nădlacul (ulterior acesta va stăpâni şi Semlacul). 

 După 1450 domeniul va trece în proprietatea lui Iancu de Hunedoara, 

iar după moartea lui, la asediul Belgradului în 1456, mama sa v-a dona ¾ din 

suprafaţă locuitorilor Semlacului. 

 În 1514, Gheorghe Doja împreună cu cei treizeci de mii de oşteni ai 

săi va trece pe aceste meleaguri îndreptându-se spre Timişoara, după ce a ocupat 

Nădlacul şi s-a răzbunat pe nobilii unguri aflaţi acolo. 

 Începând cu 1552 turcii vor distruge aproape toate localitățile aflate pe 

malul Mureşului, inclusiv aşezările din jurul Semlacului. În Bisericuţa exista o 

biserică construită de sârbii colonizaţi aici şi pe care turcii au transformat-o în 

moschee.  
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 În 1566, Semlacul este preluat de căpitanul Magocs Gaspar, iar din 

1648 v-a ajunge din nou în stăpânirea episcopiei de Cenad – din 1651 plătindu-i 

episcopului Toma Palffy câte şase taleri pe an. 

 După formarea graniţei pe Mureş, în 1570, aici au fost distribuiţi 136 

de grăniceri sârbi. În 1749 în Semlac erau 102 case. După desfiinţarea graniţelor 

în 1750 sârbii colonizaţi în zonă vor pleca, stabilindu-se în Ucraina (95 de sârbi 

întemeind acolo o localitate numită tot Semlac, astăzi Skaleva) 

 În 1771 în Semlac exista deja o biserică ortodoxă română 

 Din comuna Mezobereny – Ungaria şi din alte localităţi vor fi aduşi 

începând cu 1818 colonişti germani, slovaci ş.a. 

 În 1848 şi Semlacul va trece prin frământările revoluţiei, localnicii 

fiind nemulţumiţi de moşierul Hadik, care va pierde pământul. 

 În 1881 în Semlac exista un cor vocal bine pus la punct condus de 

profesorul Achim Şuman din Chizătău. 

 Semlacul este pomenit în arhive sub diferite denumiri: Szemlak 

(1326), Zemlak (1330), Szemlekhaza (1346, 1383,1389, 1405, 1453, 1472, 1478, 

1536), rămânând în final la denumirea actuală Semlac. 

V. 3 POPULAŢIA 

 

Comuna Semlac are în componenţă sa un număr de 3916 locuitori, din 

care 1949 de bărbaţi şi 1967 de femei. 

Locuitorii comunei Semlac au următoarea componenţă etnica: 

 români    3175 

 maghiari    137 

 germani    144 
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 rromi    368 

 slovaci    45 

 ucraineni   29 

 ruteni, sârbi, etc.. 18 

 

Din punct de vedere religios, locuitorii comunei Semlac au următoarea 

structură: 

 ortodoxă 2906 

 greco-catolică  264 

 romano-catolică  221 

 evanghelici  131 

 reformaţi  60 

 penticostali  231 

 baptişti 36 

 atei 3 

 

Populaţia pe grupe de vârstă are următoarea structură (raportat la anul 

2006): 

între 0 – 19 ani   612 persoane din care: 357 băieţi 255 fete 

între 19 – 35 ani   1020 persoane din care: 475 bărbaţi 545 femei 

între 35 – 65 ani   1476 persoane din care: 734 bărbaţi 742 femei 

peste 65 ani:  808 persoane din care 382 bărbaţi, 426 femei 
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Evoluţia în ultimii 10 ani a numărului de locuitori este crescătoare, astfel 

în anul 1996 convieţuiau în localitate un număr de 3819 locuitori, iar în anul 

2006 un număr de 3916 locuitori (creșterea se datorează în mare măsură datorită 

migraţiei persoanelor de la oraş la sat). 

S-a constatat de asemenea o migraţie a forţei de muncă spre localităţile 

mai importante ale judeţului, dar mai ales spre ţările membre ale Uniuni 

Europene. 

V. 4 AUTORITĂŢILE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE 

 

Conform legislaţiei în vigoare autorităţile administraţiei publice, prin care 

se realizează de fapt autonomia locală sunt: 

 Consiliul Local, ca autoritate deliberativă; 

 Primarul, cu aparatul administrativ ca autoritate executivă.  

Consiliul Local este compus din consilieri aleşi prin vot universal egal, 

direct, secret şi liber exprimat în condiţiile stabilite de legea privind alegerile 

locale. Perioada mandatului este de patru ani. 

Primarul ales şi el în aceleaşi condiţii, viceprimarul şi secretarul, 

împreună cu aparatul propriu constituie Primăria comunei Semlac, instituţie 

publică cu activitate permanentă, care duce la îndeplinirea hotărârilor 

Consiliului Local şi soluţionează problemele curente ale colectivităţii cetăţenilor 

comunei Semlac. 

Atribuţiile specifice autorităţilor administraţiei publice locale sunt cele 

prevăzute de legea administraţiei publice în vigoare + Legea nr. 215/2001 

modificată şi completată de Legea 286/2006. 

Sediul unde funcţionează cele două autorităţi se află situat în localitatea 

Semlac nr. 656, judeţul Arad, cod 317295. 
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Autorităţile administrative publice locale rezultate în urma alegerilor 

locale din 6 iunie 2004 sunt următoarele: Consiliul Local constituit din 13 

consilieri, repartizaţi pe structură politică astfel: 2 PSD, 3 Alianţa PNL-PD, 1 

PUR, 2 PNTCD, 1 PNG, 1 PRM, 1 FDR, 1 PER, 1 independent (toţi cu 

domiciliul în comuna Semlac), un primar, un viceprimar (aleşi), secretar şi 

jurist. Primarul şi Viceprimarul au domiciliul în Semlac, iar secretarul îşi are 

domiciliul în municipiul Arad. 

 V. 5 ASPECTE TEHNICO-EDILITARE  

 

Reţeaua de alimentare cu apă. Comuna Semlac are o reţea de distribuţie 

de 34 km. la care sunt racordaţi un număr de 2000 locuitori. Cantitatea de apă 

este de 50.000 mc, asigurată de 3 puţuri forate. 

Alimentarea cu energie electrică a comunei Semlac este realizată prin 

aproximativ 10,3 km linii de medie tensiune 20kVA. La liniile de medie 

tensiune sunt racordate 15 posturi de transformatoare la utilizatorii actuali se 

face în general prin reţele electrice aeriene de 0,4 kV. 

Reţeaua de alimentare cu gaz are o lungime de 31km. Case racordate în 

momentul elaborării strategiei au fost în număr de 80, există în schimb un număr 

de 25 de cereri depuse care solicită racordul. 

Localitatea nu beneficiază de reţea de termoficare sau de alte sisteme de 

încălzire centralizată. Există un număr de aproximativ 30 de locuinţe cu centrală 

proprie, restul de locuinţe fiind încălzite cu lemne, cărbuni s.a.  

Reţea de telefonie fixă asigură serviciile pentru un număr de 527 abonaţi, 

iar telefonia mobilă (Orange), are instalat un releu în perimetrul comunei.  
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În anul 2001, Primăria Semlac a fost racordată la reţeaua internet, e-mail: 

primaria@semlac.ro, de asemenea dintre locuitorii comunei sunt conectaţi un 

număr de aproximativ 30 de persoane.  

În anul 2000 în comuna Semlac este pusă în funcţiune o retea de 

televiziune prin cablu, care la momentul actual asigură serviciile pentru un 

număr de peste 700 abonaţi, fiind într-o continuă dezvoltare. 

În anul 2006 a fost declarat câștigător proiectul privind realizarea 

canalizării apelor uzate menajere şi staţie de epurare în comuna Semlac, proiect 

finanţat prin Ordonanţa Guvernului Nr. 7/2006, valoarea proiectului fiind de 

3.990.000 lei, iar valoarea totală a investiţiei 5.400.000 lei. 

 

Privind studiul socio – economic, 100 % dintre respondeți locuiesc într-o 

zonă unde există apă potabilă. 

 

 

 

100% 

0% 

În zona în care locuiți există rețea de apă potabilă? 

Da 

Nu 
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 Cu privire la calitatea apei din reteaua de distributie, 18 % sunt de părere 

ca este foarte  bună, 58% apreciază ca fiind bună, 16% medie, 0% proastă şi  6% 

ca fiind foarte proasta. De asemenea, 2% nu au răspuns. 

 

 

 

 In ceea ce priveste existența rețelei de canalizare 15% au răspuns pozitiv, 

84% negativ și 1% nu au răspuns. 

 

18% 

58% 

16% 

0% 
6% 

2% 

 Cum apreciați calitatea apei potabile din rețeaua de distribuție? 

Foarte bună 

Bună 

Medie  

Prostă 

Foarte Proastă 

Nu au răspuns 

15% 

84% 

1% 

În zona în care locuiți există rețea de canalizare? 
 

Da 

Nu 

Nu au răspuns 
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 În ceea ce priveste capacitatea de colectare 6% au răspuns că rețeaua 

existentă asigură colectarea tuturor apelor menajere şi pluvial, 92% sunt de 

părere că aceasta nu are capacitate suficientă iar 2% nu au răspuns. 

 

 

 

 0 % dintre respondenți apreciază nivelul de poluare a aerului ca fiind 

foarte ridicat, 5% ridcat, 31 % mediu, 45 % mediu, foarte scăzut 1 %. 

 

6% 

92% 

2% 

 Reţeaua existentă asigură colectarea tuturor apelor menajere și 
pluviale? 

Da 

Nu 

Nu au răspuns 

0% 5% 

31% 

45% 

18% 

1% 

 Cum apreciați nivelul de poluare a aerului? 

Foarte ridicat 
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 Mediu 

 Scazut 

 Foarte scazut 

Nu au răspuns 



 

STRATEGIA DE DEZVOLTARE A COMUNEI SEMLAC PENTRU PERIOADA 

2014-2020 

 

PRIMARIA COMUNEI SEMLAC 

 

 80  

 

 În privința factorilor care duc la poluarea aerului, opțiunile respondenților 

(cel mai important/cel mai putin important), sunt: 

 

1.  Surse de poluare din afara municipiului 

2.  Curățarea insuficientă a străzilor 

3.  Nivel scazut de educaţie civica a populatiei  

4.  Punctele de colectare și depozitare a deșeurilor 

menajere 

5.  Agenţii economici 

6.  Traficul ridicat 

7.  Lipsa perdelelor de protecţie 

8.  Altele 

 

 88% dintre respondenți sunt de acord sa se înființeze puncte de colectare 

deșeurilor in mod selectiv, 12 % nu sunt de acord. 

 

 

 

97% 

3% 

Sunteți de acord cu dezvoltarea sistemului integrat de 
colectare selectivă a deșeurilor? 

Da 

Nu 
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 85% dintre respondenti sunt de acord cu dezvoltarea sistemului de 

colectare deşeuri și lui transformare în compost, iar 15% au dat un răspuns 

negativ. 

 

 

V. 6 ECONOMIA 

 

Comuna Semlac are o structura economică cuprinzând diverse domenii de 

activitate: 

Nr. 

Crt. 

 Denumire societate  Adresa Domeniu de 

activitate 

 1. PF. Kravecz  Semlac Nr. 291 Arad Cosmetică 

 2. PF. Dinu Semlac Nr. 442 Arad Tâmplărie 

 3.  PF. Faur Semlac Nr. 1116 Arad Agricol 

 4. PF. Maria Semlac Nr. 1121 Arad Coafură 

 5. PF. Zimermenn Semlac Nr. 478 Arad Agricol 

 6. PF. Bulza Semlac Nr. 965 Arad  

85% 

15% 

Sunteți de acord cu dezvoltarea sistemului de colectare 
deşeuri – transformare în compost? 

Da 

Nu 
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Nr. 

Crt. 

 Denumire societate  Adresa Domeniu de 

activitate 

 7. PF. Gottischick Semlac Nr. 836A Arad Construcţii 

 8. PF. Schulcz Semlac Nr. 582 Arad Construcţii 

 9. PF. Gallmann Semlac Nr. 457A Arad Construcţii 

 10. PF. Rusti Semlac Nr. 691 Arad  

 11. PF. Tyurovschi Semlac Nr. 457 Arad Zidărie 

 12. PF. Muntean Semlac Nr. 815 Arad Coafură 

 13. PF. Monea  Semlac Nr. 854 Arad Coafură 

 14. PF. Ban  Semlac Nr. 987 Arad  

 15. PF. Fântânar  Semlac Nr. 707 Arad Atelier 

Mecanic 

 16. PF. Strună Semlac Nr. 373 Arad Comerţ 

 17. PF. Szigheti Semlac Nr. 957 Arad Comerţ 

 18. PF. Andras Semlac Nr. 746 Arad Comerţ 

 19. AF. Teo Semlac Nr. 441 Arad Comerţ 

 20. AF. Andreea Semlac Nr. 998 Arad Comerţ 

 21. AF. Alex Semlac Nr. 741 Arad Comerţ 

 22. AF. Fulmen&Dia Semlac Nr. 515 Arad Comerţ 

 23. AF. Adimona Semlac Nr. 41 Arad Comerţ 

 24. AF. Galiş Semlac Nr. 731A Arad Comerţ 

 25. AF. Şipoş Semlac Nr. 603 Arad Comerţ 

 26. AF. Raluca Semlac Nr. 914 Arad Agricol 
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Nr. 

Crt. 

 Denumire societate  Adresa Domeniu de 

activitate 

 27. AF. Alexa Semlac Nr. 930 Arad Agricol 

 28. PF. Lechin Semlac Nr. 335 Arad Agricol 

 29. AF. Chiuhan Semlac Nr. 837 Arad Coafură/Bar 

 30. PF. La voinicul Semlac Nr. 99 Arad Tâmplărie 

 31. AF. Siladi&Co Semlac Nr. 611 Arad Agricol 

 32. PF. Milas&Flores Semlac  Comerţ 

 33. SC Electrica  Semlac  

 34. Coop. Consum Semlac – bloc Arad Comerţ 

 35. IS Zahăr Semlac Agricol 

 36. Agroauisem Semlac Agricol 

 37. 1 Decembrie Semlac Nr. 487 Arad Agricol 

 38. Agromureş Semlac Nr.  Agricol 

 39. SC Elacombis Semlac Nr. 583 Arad Comerţ 

 40. Asigurare 

Reasigurare 

Semlac Nr. 13 Arad Asigurări 

 41. CN Poşta Română Semlac Nr. 732 Arad  

 42. Coop. Credit Şeitin Semlac – bloc Arad Bancă 

 43. SC Agrovest Semlac Nr. 843 Arad Agricol 

 44. SC Merne Prodimpex Semlac Nr.  Agricol 

 45. SC Rebi-Prod Semlac Nr. 478 Arad Agricol 

 46. SC Agrosementi Semlac Nr. 526 Arad Agricol 
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Nr. 

Crt. 

 Denumire societate  Adresa Domeniu de 

activitate 

 47. SC Reinl Semlac Nr. 456 Arad Agricol 

 48. SC Gabi Emanuela Semlac Nr. 820 Arad Brutărie 

 49. SC Alpha Mureş Semlac Nr. 733 Arad Comerţ 

 50. SC Mozaic Semlac Nr. 819 Arad Comerţ 

 51. SC Semlac Farm Semlac Nr. 820 Arad Farmacie 

 52. SC Paradox 

Consulting 

Semlac Nr. 1104 Arad Comerţ 

 53. SC Mozaic Sprint Semlac Nr. 856 Arad Comerţ 

 54. SC Agroinuest Semlac Nr. Agricol 

 55. SC Touros Semlac Nr.  Agricol 

 56. SC Novella Rom Semlac Nr. 526 Arad Agricol 

 57. SC Măcinătoarea  Semlac Nr.  Morărit 

 58. SC A&V Prodserv Semlac Nr. 333 Arad Comerţ 

 59. SC Orion Semlac Nr.  Agricol 

 60. SC Imobiliare Semlac Nr. 3 Arad Agricultură 

 61. SC Vugia Semlac – bloc Arad Croitorie 

 62. SC Agroraluca Semlac Nr. 914 Arad Comerţ 

 63. SC Holistic Semlac Nr. 605 Arad Comerţ 

 64. SC Alcalano Semlac Nr. 488 Arad Comerţ 

 65. SC Horst Corn Semlac Nr.  Brutărie 
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Populaţia ocupată reprezintă 978 persoane (din care 462 bărbaţi şi 516 

femei). Persoanele pe domenii de activitate sunt grupate astfel: în unităţi cu 

profil producţie 362, administraţie publică 34, prestări servicii şi comerţ 63, 

sănătate şi asistenţă socială 15, bănci 4, poştă 6, alimentaţie publică şi turism 17, 

sectorul ordinii publice 5, învăţământ 43, agricultură 429. 

Populaţia ocupată în agricultură şi o parte din cei pensionaţi lucrează pe o 

suprafaţă de 1800 ha teren arabil, dar se ocupa şi cu creșterea animalelor 

(bovine, ovine, porcine, cabaline) şi a păsărilor de pe lângă gospodărie. 

Valoarea investiţiilor realizate de către agenţi economici în anul 2006, şi 

anume S.C. AGRIPIG S.A. prin realizarea unei „staţii de betoane” în incinta 

fostului „complex de porci”, se ridică la 88.000 lei. Investiţii ce vor continua şi 

în anul 2007, nefiind cunoscută încă valoarea.  

De asemenea existenţa „Zonei industriale” poate avea un procent ridicat 

pentru dezvoltarea economică a comunei Semlac, în acest sens în luna ianuarie a 

anului 2007, a fost vândută suprafaţa de 102.600 mp, achiziţionată prin licitaţie 

publică de către S.C. EUROSILOS S.R.L. ce îşi propune să investească în 

decursul a doi ani peste 1.500.000 euro, şi să angajeze aproximativ 45 persoane, 

calificate sau necalificate. 

 

În timp ce  9 % dintre respondenți sunt de părere ca nivelul de devoltare a 

comunei Semlac este  foarte  ridicat, 23% apreciază ca fiind ridicat, 40% mediu, 

21% scazut şi 6% ca fiind foarte scăzut. De asemenea, 1% nu au răspuns. 
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Situaţia fondului funciar pe categorii de folosinţă este: 

 

 - Arabil 7.415 ha. 

 - Păşuni 162 ha. 

 - Fâneţe 3 ha. 

 - Livezi 3 ha. 

TOTAL AGRICOL 7.583 ha. 

 

Din total suprafaţă, terenul agricol reprezintă 91,24% iar arabilul ocupă o 

suprafaţă de 7.415 ha, ceea ce reprezintă 89,21% din totalul suprafeţei 

teritoriului administrativ. 

Comuna Semlac deţine o suprafaţă de păduri de 34 ha, ceea ce reprezintă 

0,40% din total suprafaţă teritoriu administrativ. În prezent nu sunt unităţi de 

exploatare şi prelucrare a lemnului.  

9% 

22% 

39% 

21% 

6% 

3% 

 Cum apreciați nivelul de dezvoltare rurala a comunei Șemlac? 

 Foarte ridicat 

 Ridicat 

 Mediu 

 Scazut 

 Foarte scazut 

Nu au răspuns 
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În comuna Semlac funcţionează un Dispensar Veterinar privat unde 

activează un doctor veterinar, cu o pregătire profesională adecvată, precum şi un 

tehnician veterinar. 

Pe lângă Primărie şi Consiliul Local Semlac funcţionează următoarele 

servicii publice: serviciul public de salubritate, serviciul public de PSI şi 

serviciul public de pază. 

În partea de nord-vest a intravilanului localităţii Semlac există un început 

de agroturism – o Pensiune. 

Putem spune că lunca Mureşului ar putea fi un punct de atracţie pentru 

turişti, fiind interesantă atât din punct de vedere al florei cât şi al faunei. 

Din punct de vedere al zonelor verzi localitatea Semlac este deficitară. Nu 

există spaţii verzi amenajate suficiente raportate la numărul de locuitori. Cea 

mai mare parte a suprafeţei de spaţii verzi o reprezintă spaţiile verzi de 

aliniament. 

În comuna Semlac funcţionează o piaţă în fiecare zi de marţi.  

 

V. 7 MEDIUL ÎNCONJURĂTOR 

 

Având în vedere specificul zonei preponderent agricol al comunei Semlac 

se constată un număr redus de surse de poluare. Surse posibile de poluare în 

cazul activităţilor agricole sunt reprezentate de fertilizarea cu îngrăşăminte 

chimice şi organice, care pot determina prin utilizări excesive acumulări şi 

infiltrări de nitriţi şi nitraţi în sol şi în pânza freatică.  

În perioada sezonului rece sursele de poluare a aerului sunt reprezentate 

de centralele termice existente pe teritoriul comunei precum şi de arderea 



 

STRATEGIA DE DEZVOLTARE A COMUNEI SEMLAC PENTRU PERIOADA 

2014-2020 

 

PRIMARIA COMUNEI SEMLAC 

 

 88  

combustibililor solizi în gospodăriile populaţiei. Alte surse de poluare sunt 

reprezentate de traficul rutier.  

Calitatea aerului este medie, cu perioade afectate moderat de poluare din 

cauza prafului spulberat de vânturi si a fumului rezultat prin arderea resturilor 

vegetale. Calitatea apei curgătoare este medie spre bună. 

Cu privire la raportul dintre spațiile verzi și spațiile construite, 9 % dintre 

localnicii ce au participat la studiul socio – economic din acesr an sunt de părere 

ca este foarte ridicat, 36% apreciază ca fiind ridicat, 36% mediu,  18% scazut şi 

1%  ca fiind foarte scăzut.  

 
 

 

 

  

9% 

36% 

36% 

18% 

1% 

Cum apreciați raportul dintre spațiile verzi și spațiile  

 Foarte ridicat 

 Ridicat 

 Mediu 

 Scazut 

 Foarte scazut 
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CAPITOLUL VI - ASPECTE PRIVIND NIVELUL DE DOTARE ŞI 

ECHIPARE AL COMUNEI SEMLAC 

 

VI.1 SĂNĂTATE 

 

În comuna Semlac asistenţa medicală este asigurată de 2 medicii şi 4 

asistenţi. 

Activitatea celor doi medici de familie se desfăşoară în incinta 

Dispensarului Uman Semlac, imobilul este amenajat corespunzător activităţii ce 

se desfăşoară în el, dotat cu aparatura necesară şi amplasat în centrul localităţii 

Semlac. Medicii de familie asigură asistenţa medicală pentru specialităţile 

medicină generală şi pediatrie. 

În localitate funcţionează şi o farmacie de uz uman cu doi salariaţi. De 

asemenea în incinta Dispensarului Uman funcţionează în condiţii normale un 

Cabinet Stomatologic în care îşi desfăşoară activitatea un medic stomatolog. 

Referitor la serviiile medicale,  3 % din respondenții participanți la studiul 

socio-economic au o părere foarte bună despre calitatea serviciului medical, 44 

% bună, 28 % medie, 7% proastă, 1 % foarte proastă, nu au răspuns 11 %. 
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În privința principalele cauze care afectează calitatea actului medical, 

opțiunile respondenților (cel mai important/cel mai putin important), sunt: 

 

1 Lipsa unor medicamente sau consumabile necesare actului medical 

2

2 Aparatură medicală inexistentă pe anumite specialități sau învechită 

3 Insuficiența personalului medical 

4

4 Slaba pregătire a medicilor si asistentelor 

5

5 Insuficiența numărului de paturi din spital 

6

6 Altele 

 

3% 

44% 

28% 

7% 

7% 
11% 

 Care este părerea dumneavoastră despre calitatea serviciilor 
medicale? 

 Foarte buna 

 Buna 

 Medie 

 Proasta 

 Foarte proasta 

Nu au răspuns 
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 La întrebarea care este părerea respondenților despre calitatea serviciilor 

de asistență socială din comuna Șemlac, 5 % din respondenți au o părere foarte 

bună, 47 % bună, 38 % medie, 5% proastă, 5 % foarte proastă. 

 

 

 

În privința principalele cauze sociale din comuna Șemlac, opțiunile 

respondenților (cel mai important/cel mai putin important), sunt: 

 

1.  Locuri de muncă insuficiente 

2.  Venit mediu scăzut 

3.  Serviciilor de asistență socială nediversificate 

4.  Unități de asistență socială insuficiente 

5.  Populaţie îmbătrânită 

6.  Altele 

 

5% 

47% 38% 

5% 5% 

Care este părerea dumneavoastră despre calitatea serviciilor de 
asistență socială din comuna Șemlac? 

 Foarte buna 
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VI. 2 ÎNVĂŢĂMÂNT 

 

Comuna Semlac are unităţi şcolare în care se asigură învăţământul 

preşcolar, primar şi gimnazial. 

La nivelul localităţii există o grădiniţă cu program normal şi un număr de 

patru imobile destinate procesului de învăţământ (Şcoala Generală nr. 1, unde 

învaţă elevii claselor V – VIII, iar în celelalte trei imobile îşi desfăşoară 

activitatea clasele I - IV). 

În localurile din şcoli şi grădiniţe îşi desfăşoară activitatea elevi, cadre 

didactice şi personal auxiliar după cum urmează: 

 învăţământ preşcolar de stat: 5 săli, 136 copii, 5 cadre didactice: 

 învăţământ primar de stat: 10 săli, 234 elevi, 10 cadre didactice: 

învăţământ gimnazial de stat: 8 săli, 186 elevi, 14 cadre didactice. 

Din anul 2005 Şcoala Generară din Semlac poartă denumirea de „Ioan 

Danicico”. 

În anul 2006 prin Hotărârea Guvernului României a fost aprobată 

construirea unei noi şcoli în localitate valoarea investiţiei ridicându-se la 

5.700.000 lei finanţată integral din Fonduri Guvernamentale, iar valoarea de 

proiectare fiind de 120.000 lei.  

Conform Studiului Socio-Economic 2014: 

Doar 9% dintre respondenți au o părere foarte bune despre calitatea 

învățâmântului din comuna Șemlac, 45% bună, 36% medie, 9% proastă,iar 1% 

foarte  proastă. 
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 La întrebarea ce investiții consideră că sunt prioritare în sectorul de 

învăţământ din comuna, opțiunile respondenților (cel mai important/cel mai 

putin important), sunt:  

 

1.  Reabilitarea/consolidarea și întreținerea unităților existente 

2.  Construirea de unități noi de învățământ 

3.  Dotarea unităților de învățământ cu materiale didactice 

4.  Dotarea unităților de învățământ cu mobilier şi echipamente informatice 

5.  Crearea si/sau dotarea de biblioteci, laboratoare, cabinete 

6.  Dezvoltarea sistemului de învăţământ agricol 

7.  Dezvoltarea serviciilor de formare profesionala continuă 

8.   Dezvoltarea cercetării pentru inovare şi dezvoltare tehnologică 

9.  Altele 

 

 

9% 

45% 

36% 

9% 

1% 

Care este părerea dumneavoastră despre calitatea învăţământului din 
comuna Șemlac? 

 Foarte buna 

 Buna 

 Medie 

 Proasta 

 Foarte proasta 
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VI. 3 ASPECTE CARE ASIGURĂ MEDIUL ADECVAT PENTRU 

DEZVOLTARE DURABILĂ 

 

Pentru stabilirea unor relaţii de parteneriat cu unităţile administrativ-

teritoriale, similare din alte ţări în condiţiile de realizare a cooperării sau asocieri 

cu persoane juridice române sau străine, cu organizaţii neguvernamentale, în 

vederea finanţării şi realizării în comun a unor acţiuni, lucrări, servicii sau 

proiecte de interes comun. 

Consiliul Local al comunei Semlac, poate hotărî stabilirea unor legături de 

colaborare, cooperare, asociere, aderare la asociaţii naţionale şi internaţionale 

ale autorităţilor administraţiilor publice locale şi înfrăţire cu localităţi din ţară şi 

străinătate, prin acorduri bilaterale sau încheierea unor contracte de asociere cu 

diverşi agenţi economici din ţară sau străinătate în scopul realizării unor 

activităţi de interes comun. 

În acest sens comuna Semlac este înfrăţită cu localităţile Fai della 

Paganella din Italia şi Mezokovacshaza din Ungaria.  

Personalul angajat în administraţia publică locală al Primăriei comunei 

Semlac a participat la cursuri de perfecţionare organizate de INA.  

Politica de taxe la nivelul Primăriei comunei Semlac pe perioada 2001 – 

2005 a fost următoarea: 

În anul 2000, Consiliul Local a stabilit pentru anul 2001, impozitele şi 

taxele având în vedere Legea nr. 27/1994. 

În anul 2001, Consiliul Local a stabilit pentru anul 2002, impozitele şi 

taxele având în vedere Legea nr. 27/1994 actualizată. 

În anul 2002, Consiliul Local prin Hotărârea nr 23 din 30.05.2002 a 

stabilit pentru anul 2003, impozitele şi taxele având în vedere prevederile 
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articolelor 73, 74 şi 79 din OG nr. 36/2002, art. 2 din Legea nr. 351/2001, HG 

1278/2002 şi Legea nr. 215/2001. 

În anul 2003, Consiliul Local prin Hotărârea 24 din 30.05.2003, având în 

vedere prevederile art. 73, 74 şi 79 din OG nr. 36/2002, art. 2 din Legea nr. 

351/2001, HG nr. 1278/2002 şi Legea nr. 215/2001 hotărăşte pentru anul 2004 

majorarea impozitelor şi a taxelor cu 10% faţă de anul 2003. 

Pentru anul 2005, Consiliul Local prin Hotărârea nr. 11 din 11.01.2005, 

având în vedere prevederile Codului Fiscal, art. 2 din Legea nr. 351/2001, HG 

nr. 783/2004 şi Legea nr. 215/2001, hotărăşte majorarea impozitului pe terenul 

intravilan şi a taxei de eliberare a certificatului de producător, celelalte taxe 

rămânând la nivelul anului 2004. 

Pentru anul 2006, Consiliul Local prin Hotărârea nr. 61 din 29.09.2005, 

având în vedere prevederile Legii 571/2003 privind Codului Fiscal, OUG 

138/2004, Legea nr. 351/2001, art. 2, Legea 215/2001, hotărăşte majorarea 

impozitelor faţă de anul 2005 cu 5%, excepţie făcând art. 263, alin. 4 şi 5 care 

rămân conform OUG 797/2005 neschimbate. Prin Hotărârea Consiliului Local 

nr. 20 din 30.03 2006, având în vedere Legea 571/2003 privind Codul Fiscal, 

Legea 247/2005, OUG 21/2006 şi Legea 215/2001, se stabileşte impozitul pe 

terenurile din extravilanul localităţii conform zonelor de fertilitate. 

Pentru anul 2007, Consiliul Local prin Hotărârea nr. 88 din 20.12.2006, 

având în vedere Legea 571/2003 privind Codul Fiscal, OUG 138/2004, Legea 

494/2004, HGR 797/2005, Legea 343 pentru modificarea şi completarea Legii 

571/2003 privind Codul Fiscal, HGR 1514/2006, hotărăşte următoarele: 

Impozitele şi taxele locale sunt majorate conform anexelor ataşate 

Hotărârii.  



 

STRATEGIA DE DEZVOLTARE A COMUNEI SEMLAC PENTRU PERIOADA 

2014-2020 

 

PRIMARIA COMUNEI SEMLAC 

 

 96  

Preţul terenului arabil şi al caselor este într-o continuă creştere, care se 

datorează în cea mai mare parte, ca urmare a aderări României la UE. 

În comuna Semlac îşi desfăşoară activitatea Agenţia C.E.C. Semlac 

precum şi Cooperativa de credit Şeitin. 

Postul de poliţie Semlac asigură servicii publice pe raza localităţii Semlac 

cu un număr de 3 angajaţi. 

 Referitor la  activitatea poliţiei şi a jandarmeriei în comuna  Șemlac, 8 % 

dintre respondenți aprecaiză această activitate ca fiind excepțională, 26 % foarte 

bună,39% bună, 8 % satisfăcătoare și 8 % nesatisfăcătoare . 11% dintre 

respondenți nu au răspuns. 

 

 

 

La întrebarea cum apreciaţi activitatea  pompierilor în comuna  Șemlac, 

12% dintre respondenți au răspuns excepțională, 32 % foarte bună, 41 % bună, 

8% 

26% 

39% 

8% 

8% 

11% 

Cum apreciaţi activitatea poliţiei şi a jandarmeriei în comuna dvs.? 

Excepţională 

Foarte buna 

Buna 

Satisfacatoare 

Nesatisfacatoare 

Nu au răspuns 
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12 % satisfăcătoare și 3 % nesatisfăcătoare . 

 

VI. 4 CULTURĂ 

 

 În localitatea Semlac există un număr de două biblioteci, astfel: 

 biblioteca şcolară cu un număr de 7670 volume; 

 biblioteca primăriei cu un număr de 15.000 volume.  

În cinstea celui ce a fost „Ioan Danicico” în anul 2005 a fost ridicat un 

monument în faţa Şcolii Generale din comuna Semlac, care îi poartă numele.  

În comuna Semlac este editat “Ziarul de Semlac” care oferă locuitorilor 

informaţii utile despre comună. 

În anul 2006, 26 august s-a sărbătorit pentru prima data Ziua comunei 

Semlac, totodată au fost sărbătoriţi 750 de ani de la prima atestare documentară 

a localităţii, 1256 – 2006. 

12% 

32% 

41% 

12% 

3% 

 Cum apreciaţi activitatea pompierilor în comuna dvs.? 

Excepţională 

Foarte buna 

Buna 

Satisfacatoare 

Nesatisfacatoare 
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91 % dintre respondenți ce au participat la studiul socio –economic consideră 

oportună dezvoltarea infrastructurii culturale din comuna, 9% au răspuns 

negativ. 

 

 

 

61 % dintre respondenți consideră  că există  o structură de agrement 

satisfăcătoare, iar 39% au răspuns negativ. 

91% 

9% 

Consideră oportună dezvoltarea infrastructurii culturale din comuna? 

Da  

Nu 
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Dintre cei care au răspuns negativ la întrebarea 9% consideră că are tebuie 

amenajate în comuna Șemlac terenuri de fotbal, 5 % terenuri de tenis, 6 % sală 

polivalentă, 25 % bazin de înot, 30 % piste de ciclism, 0 % piste de atletism .  

 

 

41% 

59% 

Considerati ca în comuna dvs. există infrastructura de agrement 
satisfăcătoare ?  

Da 

Nu 

0 
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10 

15 

20 

25 

30 

Dacă răspunsul este NU, ce tipuri de 
infrastructuri ar trebui amenajate în comuna 

Șemlac? 

Terenuri de fotbal 

Terenuri de tenis 

Sală polivalentă 

Bazin de înot 

Piste de ciclism 
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La întrebarea care sunt modalitățile preferate de petrecere a timpului liber 

au răspuns 37 % dintre respondenți următoarele: plimbări prin parc, petreceri, 

evenimente sportive, pescuit, citit și evenimente culturale. 

 

 

 3 % consideră excepțională activitatea culturală desfășurată în comuna 

Șemlac, 31 % foarte bună,31 % bună, 22% satisfăcătoare, 12 % nesatisfăcătoare 

și 1% nu au răspuns. 

 

16% 3% 

16% 

1% 

5% 

9% 

50% 

Care sunt modalitățile Dvs. preferate de petrecere a 
timpului liber (plimabari prin parc, participare la 

evenimente sportive, culturale, citit, sport (exemplificati), 
etc.)? 

Plimbări prin parc 

Petreceri 

Evenimente sportive 

Pescuit 

Citit 

Evenimente Culturale 

Nu au răspuns 

3% 

31% 

31% 

22% 

12% 

1% 

Cum apreciaţi activitatea culturală desfăşurată în comuna 
Șemlac? 

Excepţională 

Foarte buna 

Buna 

Satisfacatoare 

Nesatisfacatoare 

Nu au răspuns 
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VI.5 TURISM ŞI SPORT 

 

 Parcul Natural Lunca Mureşului este cea mai mare arie protejată din 

vestul României ce a primit acest statut prin H.G. nr. 2151/2004. Parcul acoperă 

peste 17.000 ha şi se întinde în judeţele Arad şi Timiş. Prin crearea lui se va 

urmării protejarea peisajului şi excluderea oricăror lucrări sau activităţi care ar 

putea determina deteriorarea acestuia. 

Astfel sunt interzise construcţiile, dotările şi alte amenajări în interiorul 

ariei protejate, deoarece conduc la modificarea peisajului, dar nu şi activităţi 

cum sunt: agricultura, silvicultura, extragerea de ţiţei, pescuitul sau păşunatul. 

Aceste ultime activităţi sunt restricţionate doar în zonele speciale de 

conservare (rezervaţii naturale) ale parcului. 

Răspunsurile locuitorilor în cadrul Studiului Socio-Economic ne arată că:  

18% dintre   localnicii care au participiat la studiul socio e-conomic au o părere 

foarte bune despre dezvoltarea agriculturii (agricultură, silvicultură, zootehnie, 

pescuit/acvacultură), 53% bună, 25 % medie, 2% proastă,  si 2 % foarte proastă. 

 

 

18% 

53% 

25% 

2% 2% 

Care este părerea dumneavoastră despre dezvoltarea 
agriculturii (agricultură, silvicultură, zootehnie, 

pescuit/acvacultură) în localitatea Dvs.? 

 Foarte buna 

 Buna 

 Medie 

 Proasta 

 Foarte proasta 
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In timp ce 6% dintre responodenți au o părere foarte bune despre 

organizațiilor de producător din localiatate, 21% bună, 34% medie, 33% proastă, 

ir6 % foarte proastă. 

 

 

 La întrebare care sunt domeniile agro-alimentare, forestiere şi industriale 

(variante) care ar trebui dezvoltate in opinia respondentului. în comuna Șemlac, 

răspunsurile au fost variate. Acestea sunt: puncte de colectare produse agricole, 

silozuri pentru cereal, brutarie-investitie, construire statiune balneoclimaterica, 

dezvoltarea agriculturii, agroturism, zootehnie – legumicultura, infiintarea de 

noi societati comerciale in vederea creerii a noi locuri de munca.Nevoia 

dezvoltării sistemului de irigații este susținută de 89 % dintre respondent. 

 

6% 

21% 

34% 

33% 

6% 

Care este părerea dumneavoastră despre dezvoltarea 
organizaţiilor de producători în localitatea Dvs.? 

Foarte buna 

Buna 

Medie 
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 Foarte proasta 
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Comuna Semlac are o suprafaţă administrativă de cca. 800 ha în interiorul 

ariei protejate. Astfel, teritoriul delimitat de terasa înaltă dintre Pecica şi Semlac, 

digul de la Semlac către Şeitin şi râul Mureş face parte din Parcul Natural Lunca 

Mureşului. Zona aceasta este formată din terenuri arabile, păşuni, zone acoperite 

de ape şi păduri. Având în vedere că, cultivarea terenului şi păşunatul sunt 

activităţi tradiţionale, acestea nu vor fi interzise, dar vor fi luate măsuri pentru 

reducerea supra-păşunatului şi va fi promovat păşunatul doar cu animalele 

localnicilor. Vor fi sprijinite culturile agricole diversificate şi nu monoculturile, 

dar mai ales agricultura bioecologică. Va fi reglementată folosirea 

îngrăşămintelor chimice, deoarece, fiind zonă inundabilă, acestea pot ajunge în 

râul Mureş sau în terenurile învecinate afectând negativ biodiversitatea 

În zona administrativă a comunei Semlac se găseşte şi o parte din 

Rezervaţia Naturală Prundul Mare, un ansamblu format mai ales din păduri şi 

ape. Rezervaţia cu o suprafaţă de 654,9 ha, reprezintă o zonă mai strict protejată 

care se găseşte în partea centrală a Parcului Natural şi în care sunt interzise 

activităţi de exploatare a resurselor naturale. Astfel în pădurile cuprinse în 

rezervaţie, inclusiv de pe insule, tăierea arborilor este interzisă. Chiar şi 

89% 

9% 

2% 

Consideră utilă dezvoltarea sistemului de irigaţii?  

Da 

Nu 

Nu au răspuns 
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activităţi de vânătoare şi pescuit vor fi restricţionate, suprafeţele cuprinse în 

rezervaţie, devenind zone de linişte pentru vânat şi zone de depunere a icrelor 

pentru peşti. 

Din contribuţia UE şi a Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva, Direcţia 

Silvică Arad va fi modernizat drumul comunal Semlac, malul Mureşului, pe o 

lungime de 1,7km în interiorul parcului.  

Administraţia Parcului Natural Lunca Mureşului va încuraja păstrarea 

tradiţiilor locale şi dezvoltarea unor activităţi care să atragă un număr cât mai 

mare de vizitatori practicanţi ai ecoturismului. 

Conform Studiului Socio-Economic 2014: 

 4 % dintre respondenții  care au participat la studiul socio- economic au o 

părere foarte bună despre despre  dezvoltarea serviciilor turistice în localitatea, 4 

% bună, 28 % medie, 41 % proastă și 22% foarte proastă.1 % nu au răspuns. 

 

 

4% 

4% 

28% 

41% 

22% 

1% 

Care este părerea dumneavoastră despre dezvoltarea serviciilor 
turistice în localitatea Dvs.? 

Foarte buna 

Buna 

Medie 

Proasta 

Foarte proasta 

Nu au răspuns 
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In cadrul aceluiași studiu , 18 % dintre  au părere foarte bună, 41 % bună, 

28 % medie, 7 % proastă, 5 % foarte proastă, iar 1 % nu au răspuns. 

 

 

 

  

18% 

41% 

28% 

7% 5% 

1% 

Care este părerea dumneavoastră despre dezvoltarea agenților 
economici în localitatea Dvs.? 

 Foarte buna 

 Buna 

 Medie 

 Proasta 

 Foarte proasta 

Nu au răspuns 
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CAPITOLUL VII - DIRECȚII DE DEZVOLTARE STRATEGICĂ 

2014 -2020  

 

Conform Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020, 

România dispune de un potenţial de dezvoltare important, dar insuficient 

utilizat. Cu o suprafaţă totală de 238.391 km2 şi o populaţie de 21,356 4 

milioane de locuitori, România se situează pe locul 7 în UE27 atât după 

suprafaţă (6,0%) cât şi după populaţie (4,25%).  

Din punct de vedere regional se constată o distribuţie echilibrată a 

teritoriului între 6 regiuni (14,33% NV, 14,30% Centru, 15,46% N-E, 15% S-E, 

14,45% S-M, 12,25% SV-O, 13,44% V), în timp ce regiunea Bucureşti-Ilfov 

care ocupă doar 0,76% din teritoriul României. Pe zone geografice (munte, deal 

şi câmpie) teritoriul ţării este repartizat în proporţii relativ echilibrate. 

 

Zonele rurale au resurse substanţiale de dezvoltare. Astfel, în 2012, 

spaţiul rural avea o suprafaţă de 207 522 km2 (87,1%), iar pe acest teritoriu 

locuia 45,0% din populaţia României. Populaţia rurală nu este distribuită 

uniform pe teritoriul ţării. Astfel, populaţia rurală are o pondere ridicată în 

anumite regiuni (Sud Muntenia - 58,6%, Nord Est - 56,8% şi Sud-Vest Oltenia - 

51,9%) cea mai mare densitate, exceptând regiunea Bucureşti-Ilfov, 

înregistrându-se în regiunea Nord-Est (63,24 loc/km2), în timp ce în partea de 

vest a ţării spaţiul rural este mai puţin populat (26,51 loc/km2 în regiunea Vest) 

{2}[A4]. Aceste disparităţi îşi pun amprenta asupra dezvoltării socio-economice 

a zonei respective şi asupra calităţii vieţii populaţiei rurale. 
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Populaţia rurală cunoaşte un declin demografic, fiind în continuă scădere 

si în curs de îmbătrânire. În perioada 2005-2012, populaţia rurală a scăzut cu 65 

646 de persoane, iar conform prognozelor demografice scăderea acesteia va 

continua în ritm moderat, până în 2015, după care urmează un declin accentuat 

în perioada 2015-2050. Principalul factor al declinului demografic este sporul 

natural negativ. 

În zonele rurale, veniturile sunt relativ scăzute, comparativ cu zonele 

urbane (la nivelul anului 2011 - 503 euro/gospodărie în rural faţă de 621 

euro/gospodărie în urban). Totodată ponderea veniturilor (atât în numerar, cât şi 

în natură) din agricultură reprezintă 42% din venitul total brut/gospodărie în 

zona rurală, în timp ce salariile se situează în prezent în jurul procentului de 

26%.  

Zonele rurale din România sunt afectate de lipsa sau deficienţa 

infrastructurii, ceea ce are un impact negativ asupra dezvoltării economice şi a 

calităţii vieţii. 

Creşterea competitivităţii agriculturii, silviculturii şi sectorului alimentar 

este esenţială pentru îmbunătăţirea performanţei şi vitalităţii zonelor rurale şi 

pentru crearea de locuri de muncă şi prin urmare, reprezintă elementul central al 

acestei strategii.  

Există potenţial pentru creşterea producţiei de alimente de calitate, 

integrarea mai bună pe piaţă, substituirea importurilor, creşterea exporturilor şi 

modernizarea sectorului agro-alimentar. Pentru accelerarea creşterii economice, 

care va facilita convergenţa veniturilor faţă de media UE, este necesară 

realizarea de investiţii pentru îmbunătăţirea competitivităţii, în special în 

fermele mici şi mijlocii şi în unităţile de procesare cu potenţial de dezvoltare. 
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DOMENII SPECIFICE DE INTERVENŢIE ÎN PERIOADA 2014-

2020: creşterea productivităţii şi inovării în toate tipurile de ferme şi în sectorul 

de procesare, date fiind caracterul insuficient al echipamentelor tehnice şi 

nivelul inadecvat de formare profesională; creşterea valorii adăugate a 

produselor agro-alimentare, dată fiind ponderea foarte mare a produselor 

primare şi îmbunătăţirea accesului exploataţiilor agricole şi forestiere la 

infrastructură. 
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VII.1 ANALIZA SWOT SEMLAC 2014 

 

ATELIER DE LUCRU (ANALIZA SWOT) - COMUNA SEMLAC 

 

Puncte tari 

 Rețea de alimentare cu apă 

 Rețea de gaz 

 Rețea de canalizare 

 Biserici  

 Teren de sport 

 Existența unui dispensar medical 

 Existența cabinetului veterinar 

 Existența unei farmacii 

 Existența drumurilor agricole de pământ 

 Apă geotermală 

 Zonă de împăduriri 

 Sistem de iluminat public 

Puncte slabe 

 Grădiniță 

 Necesitatea asfaltării străzi comunale  

 Necesitatea amenajării trotuarelor pe teritoriul comunei 

 Construire școală nouă 

 Construire cămin cultural 

 Sistem de irigații 

Oportunități 

 Implicarea autorităților publice 

 Existenţa fondurilor nerambursabile 

 Existenţa resurselor naturale 

 Publicaţii regionale şi naţionale 

 Deschiderea către UE 



 

STRATEGIA DE DEZVOLTARE A COMUNEI SEMLAC PENTRU PERIOADA 

2014-2020 

 

PRIMARIA COMUNEI SEMLAC 

 

 110  

 

Amenințări 

 Slaba informare a producatorilor agricoli privind oportunitatile de 

finantare prin accesarea fondurilor europene  

 Migrarea regională sau internațională a tinerilor  

 Birocrație excesivă 

 Administrarea necontrolată a îngrașămintelor chimice pe terenurile 

agricole  ce  are ca efect  poluarea chimică a solului și implicit a apei 

 Cresterea  perioadelor de seceta pe timpul unui an coroborata cu lipsa 

sistemelor de irigații conduce la producții agricole scăzute și de slabă 

calitate 

 Instabilitatea legislativă 

 Economia naţională instabilă 

 Infrastructură insuficient dezvoltată 

 Oferte de creditare greu accesibile (garanții mari); 

 Reducerea ponderii populației active;  

 Îmbătrânirea populației; 

 

 

Strategia de Dezvoltare Locală se adresează comunităţii locale, după o 

consultare prealabilă a acesteia. 

 

 

Premise: 

 îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale locuitorilor 

 să ridice standardul calitativ al designului comunei, al structurilor, 

serviciilor şi al imaginii în general 

 să ofere oportunităţi pentru intervenţia sectorului privat în 

operaţiunile comunei (investiţii în proiecte/ parteneriate/ consultări) 

 să permită o anumită flexibilitate de adaptare la inevitabilele 

schimbări ce au loc în comună 

 

Trebuie vizate 2 puncte prioritare: 
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 Creşterea gradului de atractivitate a comunei (îmbunătăţirea 

imaginii, a calităţii vieţii) 

 Facilităţi de atragere a firmelor private (investiţii in infrastructură, 

ofertă de terenuri şi clădiri, servicii strategice, facilităţi fiscale) etc. 

 

Principalele principii locale de dezvoltare: 

 Cresterea bunastatii (PIB/loc); 

 Cresterea bazelor de afaceri; 

 Crearea de locuri de munca; 

 Gestionarea problemelor din comunitatea locala; 

 Cresterea calitatii actului administrativ; 

 Imbunatatirea transparentei; 

 Promovarea egalitatii de sanse si tratament; 

 

Obiectivele naționale pentru mediul rural: 

 Modernizarea și creșterea viabilității exploatațiilor agricole prin 

consolidarea acestora, deschiderea către piață și procesare 

aproduselor agricole. 

 Încurajarea întineririi generațiilor de agricultori prin sprijinirea 

instalării tinerilor fermieri. 

 Dezvoltarea infrastructurii rurale de bază ca precondiție pentru 

atragerea investițiilor în zonele rurale şi crearea de noi locuri de 

muncă și implicit la dezvoltarea spațiului rural. 

 Încurajarea diversificării economiei rurale prin promovarea creării 

și dezvoltării IMM-urilor în sectoarele nonagricole din mediul rural. 

 Încurajarea dezvoltării locale plasate în responsabilitatea 

comunității prin intermediul abordării LEADER: competitivitatea, 

calitatea vieții și diversificarea economiei rurale, precum și 

combaterea sărăciei și exclu derii sociale. 

 Promovarea sectorului pomicol, ca sector cu nevoi specifice 
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VII. 2 MISIUNEA ȘI VIZIUNEA  

 MISIUNEA 

 

Un plan concret pentru asigurare a bunăstării comunităţii noastre realizat 

numai prin colaborarea dintre administraţia publică locală cetăţeni şi mediul de 

afaceri. 

 VIZIUNEA 

 

Un model de civilizaţie (spaţiu rural) în care să fie uşor să trăieşti să-ţi 

câștigi existenţa să prosperi şi să ajuţi pe alţi. 
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VII. 3 IMPLEMENTAREA STRATEGIEI DE DEZVOLTARE 

ECONOMICO-SOCIALĂ A COMUNEI SEMLAC 

  

  

 Strategia de dezvoltare economico – socială a comunei Semlac va fi 

implementată prin intermediul Fondurilor structurale și de coeziune 2014-2020: 

Fondul european de dezvoltare regionala, Fondul social european, Fondul de 

coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurala si Fondul european 

pentru pescuit si afaceri maritime și a altor instrumente de finanțare europeană și 

internațională. 

In afara fondurilor europene alocate prin acest program vor fi utilizate 

resurse provenind de la alte programe nationale ( ex. Fondul pentru mediu, 

fonduri alocate de Ministerul Educatiei, cercetării şi inovării, de Ministerul 

Dezvoltării prin Compania Naţionala de Investiţii, prin Agenţia Naţionala pentru 

Locuinţe), resurse proprii precum şi resurse atrase de pe piaţa financiară. 

 

VII. 4 MONITORIZAREA STRATEGIEI 

 

 In vederea asigurării implementării cu succes a Strategiei de 

Dezvoltare Economoco-Sociala a comunei Semlac, a fost dezvoltat un sistem al 

indicatorilor de monitorizare care include trei categorii de indicatori pentru 

fiecare direcţie strategică. 

 

 

VII .5 EVALUAREA STRATEGIEI 

  

Evaluarea impactului Programului de dezvoltare economico – socială a 

comunei Semlac 2014-2020 se va face de către actorii locali implicaţi în 

implementarea acestuia prin analiza valorii indicatorilor de impact stabiliţi. 

 



 

STRATEGIA DE DEZVOLTARE A COMUNEI SEMLAC PENTRU PERIOADA 

2014-2020 

 

PRIMARIA COMUNEI SEMLAC 

 

 114  

VII. 6 PLAN DE ACȚIUNE STRATEGIC 

 

Pentru o bună implementare a procesului de planificare strategică la nivel 

local, s-a stabilit următorul plan de acţiune, structurat pe trei intervale de timp 

(scurt, mediu, lung): 

 

I. ACTIVITĂȚI PE TERMEN SCURT (2013-2015) 

 

Activitate Responsabili 

Aprobarea documentației strategice în cadrul Consiliului 

Local și actualizare periodică (dacă este necesar) cu 

direcțiile naționale și europene 

Comuna Semlac 

Susţinerea şi finalizarea proiectelor aflate în 

implementare în actuala perioadă de programare 

Beneficiarii proiectelor 

aflate în derulare 

Identificarea investițiilor prioritare și a partenerilor 

publici şi privaţi pentru dezvoltarea şi implementarea 

acestora și sursele de finanțare posibile 

Comuna Semlac 

Beneficiarii proiectelor 

prioritare 

Elaborare documentaţiilor necesare, inclusiv tehnico-

economice aferente proiectelor propuse a fi realizate în 

următoarea perioadă de programare 

 

Comuna Semlac 

Alte categorii de persone 

fizice și juridice 

Parteneri din alte judeţe din 

România sau din alte ţări 

Promovarea oraşului ca destinaţie turistică şi de afaceri, în 

vederea atragerii de investiţii şi a creşterii gradului de 

ocupare a infrastructurilor turistice şi de sprijinire a 

afacerilor existente sau în curs de realizare 

Comuna Semlac 

Camera de Comerţ şi 

Industrie 

Asociaţii și fundații 

Administratorii 

structurilor turistice şi de 

sprijinire a afacerilor 

Realizarea de acorduri de parteneriate între Comuna 

Semlac şi persoanele fizice și juridice de la nivel local, 

judeţean şi naţional, transnațional pentru realizarea de 

Comuna Semlac 

Consiliul Judeţean  

Persoane fizice și juridice 
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Activitate Responsabili 

proiecte  interesate 

Identificarea şi informarea potenţialilor beneficiari publici 

si privati asupra surselor de finanţare complementare 

existente pentru creşterea gradului de absorbţie al 

fondurilor europene 

Comuna Semlac 

Alte părți interesate la nivel 

local și național 

Planificarea bugetului având în vedere resursele necesare 

pentru implementarea proiectelor prioritare şi stabilirea 

graficului de derulare/implementare a proiectelor în 

concordanță și cu documentele strategice 

Comuna Semlac  

Pregătirea cadrului instituţional şi a resurselor umane 

pentru implementarea cu succes a proiectelor prioritare 

Comuna Semlac 

Alte categorii de beneficiari 

de la nivel local 

 

II. ACTIVITĂȚI PE TERMEN MEDIU (2014-2017) 

 

Activitate Responsabili 

Planificarea bugetului având în vedere resursele 

necesare pentru implementarea proiectelor prioritare şi 

stabilirea graficului de derulare/implementare a 

proiectelor în concordanță și cu documentele strategice 

Comuna Semlac  

Finalizarea și/sau continuarea implementării proiectelor 

prioritare 

Beneficiarii proiectelor 

Realizarea de parteneriate public private pentru 

dezvoltarea proiectelor majore de la nivel local 

Comuna Semlac 

Mediul de afaceri local și 

național 

Facilitarea implementării proiectelor prioritare 

(concesionare terenuri, facilitare construcţii, facilităţi 

pentru capacităţi de producţie, reducerea/înlăturarea 

barierelor administrative, etc.) 

Comuna Semlac 

Promovarea şi sprijinirea iniţiativelor private în 

domeniile prioritare şi complementare proiectelor 

prioritare 

Comuna Semlac 

Mediul de afaceri 
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Activitate Responsabili 

Implementarea proiectelor prioritare  Beneficiarii proiectelor 

Promovarea rezultatelor proiectelor la nivel naţional şi 

internaţional în conformitate cu direcțiile strategice de 

promovare  

Comuna Semlac 

împreună cu responsabilii 

de proiecte 

Monitorizarea stadiului implementării proiectelor din 

portofoliul de proiecte  

Comuna Semlac 

Evaluarea intermediară a strategiei locale de dezvoltare 

durabilă a comunei  

Comuna Semlac 

 

 

III. ACTIVITĂȚI PE TERMEN LUNG (2018-2020) 

 

Activitate Responsabili 

Planificarea bugetului având în vedere resursele 

necesare pentru implementarea proiectelor prioritare şi 

stabilirea graficului de derulare/ implementare a 

proiectelor în concordanță și cu strategia 

Comuna Semlac  

Revizuirea strategiei pe baza evaluării şi implementarea 

de măsuri corective (dacă este cazul) 

Comuna Semlac 

Finalizarea și/sau continuarea implementării proiectelor 

prioritare 

Beneficiarii proiectelor 

Promovarea rezultatelor proiectelor la nivel naţional şi 

internaţional 

Comuna Semlac 

Persoane juridice 

Administrații locale și 

naționale 

Promovarea şi sprijinirea iniţiativelor în domeniile 

prioritare şi complementare proiectelor prioritare 

Comuna Semlac 

Dezvoltarea Strategiei Locale de Dezvoltare pentru 

următoarea perioadă de programare (2021-2027) – în 

conformitate cu legislațiile și condițiile naționale și 

internationale existente 

Comuna Semlac 

Structuri pentru planificare 

strategică  
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CAPITOLUL VIII -  PROGRAMUL DE DEZVOLTARE 

ECONOMICO - SOCIALĂ A COMUNEI SEMLAC 2014 - 2020 

 

VIII. 1 IMBUNATATIREA CALITATII MEDIULUI 

INCONJURATOR 

 

Nr. crt. OBIECTIVUL ACŢIUNEA SURSA 

FINANTARE 

RESPO

NSABIL 

1. 2. Reducerea 

poluării solului şi 

apelor de 

suprafaţa 

datorată utilizării 

latrinelor 

vidanjabile şi 

deversării pe sol a 

apelor uzate 

menajere şi a 

dejecţiilor 

animaliere 

Extinderea 

reţelei de 

canalizare în 

toata comuna 

Fonduri 

structurale și de 

coeziune 

Fonduri 

guvernamentale 

Buget local 

 

 

Primar  

Consiliul 

local 

2. 3. 

Reducerea 

consumului de 

energie prin 

utilizarea surselor 

de energie 

neconvenţionale 

Utilizarea 

energiei din 

surse 

regenerabile 

pentru 

obţinerea apei 

calde/încălzirii/

curentului 

electric la 

instituțiile 

publice 

Fonduri 

structurale și de 

coeziune 

Fonduri 

guvernamentale 

Buget local 

 

Primar  

Consiliul 

local 

3. 4. Reducerea Modernizarea Fonduri  
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Nr. crt. OBIECTIVUL ACŢIUNEA SURSA 

FINANTARE 

RESPO

NSABIL 

poluării aerului 

datorată creşterii 

traficului rutier 

prin 

modernizarea şi 

întreţinerea 

infrastructurii 

rutiere 

drumurilor 

comunale 

structurale și de 

coeziune 

Fonduri 

guvernamentale 

Buget local 

Primar  

Consiliul 

local 

Achiziție utilaje 

pentru 

măturarea şi 

stropirea 

străzilor 

Fonduri 

structurale și de 

coeziune 

Fonduri 

guvernamentale 

Buget local 

 

Primar  

Consiliul 

local 

4. 5. 

Reabilitarea şi 

extinderea 

spaţiilor verzi din 

localitate 

Realizarea a noi 

spaţii verzi  

Fonduri 

structurale și de 

coeziune 

Fonduri 

guvernamentale 

Buget local 

 

Primar  

Consiliul 

local  

Reamenajarea/d

ezvoltarea 

parcurilor din 

comuna Semlac 

Fonduri 

structurale și de 

coeziune 

Fonduri 

guvernamentale 

Buget local 

Primar  

Consiliul 

local  

 

VIII. 2 DEZVOLTAREA TURISMULUI SI CONSERVAREA 

SPECIFICULUI LOCAL 

 

Nr. 

crt. 

OBIECTIVU

L 

ACŢIUNEA SURSA 

FINANTARE 

RESPONS

ABIL 

 Conservarea 

identităţii 

culturale a 

Identificarea micilor 

meseriași şi 

îndrumarea lor 

Fonduri 

structurale și de 

coeziune 

Primar  

Consiliul 

local 
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Nr. 

crt. 

OBIECTIVU

L 

ACŢIUNEA SURSA 

FINANTARE 

RESPONS

ABIL 

comunei pentru înfiinţarea de 

microfirme şi 

asociații familiale; 

Fonduri 

guvernamentale 

Buget local 

Referent 

cultural 

Colaborarea cu 

bătrânii satului, în 

vederea identificării 

unor obiecte de cult, 

costume populare, 

unelte agricole şi 

meşteşugăreşti vechi 

şi pregătirea unor 

colecţii muzeale 

capabile să conserve 

peste ani identitatea 

culturală a comunei.; 

Fonduri 

structurale și de 

coeziune 

Fonduri 

guvernamentale 

Buget local 

Referent 

cultural 

Cadrele 

didactice din 

localitate 

Amenajarea unui 

muzeu al satului 

Fonduri 

structurale și de 

coeziune 

Fonduri 

guvernamentale 

Buget local 

Referent 

cultural 

Promovarea 

folclorului şi a 

tradiţiilor locale; 

Fonduri 

structurale și de 

coeziune 

Fonduri 

guvernamentale 

Buget local 

Referent 

cultural 

 

1.  

 

Dezvoltarea 

serviciilor 

turistice si de 

Amenajarea de spații 

de parcare 

- Fonduri 

structurale și de 

coeziune 

Primar  

Consiliul 

local 
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Nr. 

crt. 

OBIECTIVU

L 

ACŢIUNEA SURSA 

FINANTARE 

RESPONS

ABIL 

agrement Fonduri 

guvernamentale 

Buget local 

Facilități acordate în 

vederea practicării 

sporturilor de sală  

Fonduri 

structurale și de 

coeziune 

Fonduri 

guvernamentale 

Buget local 

 

Primar  

Consiliul 

local 

Construirea de spații 

dedicate 

agrementului 

Fonduri 

structurale și de 

coeziune 

Fonduri 

guvernamentale 

Buget local 

Primar  

Consiliul 

local  

Amenajare alei 

pietonale 

Fonduri 

structurale și de 

coeziune 

Fonduri 

guvernamentale 

Buget local 

 

Primar  

Consiliul 

local 

Infiintarea de noi 

spaţii verzi , 

extinderea si 

reabilitarea celor 

existente 

Fonduri 

structurale și de 

coeziune 

Fonduri 

guvernamentale 

Buget local 

Primar  

Consiliul 

local  

Organizarea de 

spectacole, expoziţii 

, comunicări 

stiinţifice, etc în 

Fonduri 

structurale și de 

coeziune 

Fonduri 

Primar  

Consiliul 

local 
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Nr. 

crt. 

OBIECTIVU

L 

ACŢIUNEA SURSA 

FINANTARE 

RESPONS

ABIL 

cadrul unui Centru 

Cultural Semlac; 

 

guvernamentale 

Buget local 

2.  

 
Restaurarea 

monumentelo

r istorice de 

pe raza 

comunei 

Restaurarea 

monumentelor 

istorice de pe raza 

comunei și 

împrejurimi 

Fonduri 

structurale și de 

coeziune 

Fonduri 

guvernamentale 

Buget local 

Consiliul 

Judeţean  

Primar  

Consiliul 

local  

 

 

 

3.  

 

Promovarea 

obiectivelor 

turistice locale 

Construirea centrului 

local de promovare 

şi informare turistică 

şi angajare personal 

specializat pentru 

funcţionarea acestuia 

Fonduri 

structurale și de 

coeziune 

Fonduri 

guvernamentale 

Buget local 

Primar  

Consiliul 

local  

Intocmirea unei 

strategii în domeniul 

marketingului 

turistic  

Fonduri 

structurale și de 

coeziune 

Fonduri 

guvernamentale 

Buget local 

 

Primar  

Consiliul 

local  

 

VIII. 4 DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII LOCALE 

 

Nr. 

crt. 

OBIECTIVUL ACŢIUNEA SURSA 

FINANTARE 

RESPONSABIL 

 

1. 

Reabilitarea 

infrastructurii 

Modernizarea 

drumurilor de 

Fonduri 

structurale și de 

Primar  

Consiliul local  
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Nr. 

crt. 

OBIECTIVUL ACŢIUNEA SURSA 

FINANTARE 

RESPONSABIL 

existente interes local  coeziune 

Fonduri 

guvernamentale 

Buget local 

Refacerea 

drumurilor 

modernizate 

degradate 

Fonduri 

structurale și de 

coeziune 

Fonduri 

guvernamentale 

Buget local 

Primar  

Consiliul local  

Realizarea unei 

instalații de 

iluminat stradal 

performanta 

Fonduri 

structurale și de 

coeziune 

Fonduri 

guvernamentale 

Buget local 

 

Primar  

Consiliul local  

 

2. Extinderea 

infrastructurii 

existente 

Extinderea reţelei 

de canalizare a 

comunei 

Fonduri 

structurale și de 

coeziune 

Fonduri 

guvernamentale. 

Buget local 

Primar  

Consiliul local  

Extinderea reţelei 

de iluminat public 

Fonduri 

structurale și de 

coeziune 

Fonduri 

guvernamentale 

Buget local 

 

Primar  

Consiliul local 

Extinderea reţelei 

de distribuţie a 

gazelor naturale 

Fonduri 

structurale și de 

coeziune 

Primar  

Consiliul local 

GDF Suez 
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Nr. 

crt. 

OBIECTIVUL ACŢIUNEA SURSA 

FINANTARE 

RESPONSABIL 

Fonduri 

guvernamentale 

Buget local  

GDF Suez 

 

 

VIII.5 SPRIJINIREA ANTREPRENORIATULUI LOCAL 

 

Nr. 

crt. 

OBIECTIVUL ACŢIUNEA SURSA 

FINANTARE 

RESPONSABIL 

 

 

 

 

1. 

 

Susţinerea 

apariţiei unor 

activităţi 

economice noi, 

legate de 

resursele şi 

tradiţia locală 

- Întâlniri periodice 

între administraţia 

publică locală şi 

societatea civilă 

pentru găsirea 

posibilităţilor de 

colaborare în 

vederea realizării 

proiectilelor de 

interes comun.  

- Informarea 

persoanelor sau 

organizațiilor din 

comună privind 

posibilitățile de 

accesare de fonduri 

în sprijinul 

activităţilor pe care 

doresc să le 

realizeze în folosul 

comunităţii.  

 

Fonduri 

structurale și de 

coeziune 

Fonduri 

guvernamentale 

Buget local 

 

Primar  

Consiliul local  
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Nr. 

crt. 

OBIECTIVUL ACŢIUNEA SURSA 

FINANTARE 

RESPONSABIL 

Identificarea 

micilor meseriași 

din localitate şi 

îndrumarea lor 

pentru înfiinţarea 

de microfirme şi 

asociații familiale; 

Fonduri 

structurale și de 

coeziune 

Fonduri 

guvernamentale 

Buget local 

Primar  

Consiliul local  

- acordarea de 

consultanţă pentru 

potenţialii 

întreprinzători, 

care intenţionează 

să pornească sau să 

dezvolte o afacere  

Fonduri 

structurale și de 

coeziune 

Fonduri 

guvernamentale 

Buget local 

Primar  

Consiliul local  

GAL  

2. Introducerea 

culturii 

antreprenoriale 

în 

învăţământul 

local 

sprijin pentru 

dezvoltarea unei 

educaţii formale în 

domeniul 

antreprenorialului 

în şcoala primară şi 

gimnazială 

Fonduri 

structurale și de 

coeziune 

Fonduri 

guvernamentale 

Buget local 

Director Scoli 

Semlac 

Inspectorat 

Școlar  

3. Formarea 

profesională a 

adulţilor în 

concordanţa cu 

cerinţele pieței 

muncii din 

zona 

- implicarea 

agenţilor 

economici locali în 

atragerea de 

fonduri, 

conceperea şi 

desfăşurararea 

cursurilor şi 

activităților 

antreprenoriale. 

- Fonduri 

structurale și de 

coeziune 

- buget local 

Agenți 

Economici 

Primar  

Consiliul local 



 

STRATEGIA DE DEZVOLTARE A COMUNEI SEMLAC PENTRU PERIOADA 

2014-2020 

 

PRIMARIA COMUNEI SEMLAC 

 

 125  

VIII. 6 IMBUNATATIREA CONDITIILOR IN DOMENIUL SOCIAL 

 

Nr. 

crt. 

OBIECTIVUL ACŢIUNEA SURSA 

FINANTARE 

RESPONSABIL 

 

1. 

Protecția 

persoanelor 

vulnerabile 

Identificarea 

resurselor pentru 

creșterea 

numărului de 

copii care 

beneficiază de 

serviciile oferite 

în cadrul 

Centrului de zi 

Semlac; 

Fonduri 

structurale și de 

coeziune 

Fonduri 

guvernamentale 

Buget local 

 

Primar  

Consiliul local 

Identificarea 

locației si 

amenajarea unui 

centru de 

susținere și 

consiliere pentru 

persoanele 

vulnerabile 

Fonduri 

structurale și de 

coeziune 

Fonduri 

guvernamentale 

Buget local 

 

Primar  

Consiliul local 

2. Întinerirea 

populației prin 

atragerea 

tinerilor către 

zona rurala 

Construirea unui 

bloc de locuinţe 

pentru tineri 

destinate 

închirierii.  

Fonduri 

structurale și de 

coeziune 

Fonduri 

guvernamentale 

Buget local 

Primar  

Consiliul local 

Consilierea 

tinerilor în scopul 

atragerii de 

fonduri 

nerambursabile 

Fonduri 

structurale și de 

coeziune 

Fonduri 

guvernamentale 

 

Primar  

Consiliul local 
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Nr. 

crt. 

OBIECTIVUL ACŢIUNEA SURSA 

FINANTARE 

RESPONSABIL 

pentru înființare 

de microferme 

sau de începere a 

unei afaceri 

nonagricole 

Buget local 

 

VIII. 6 CREȘTEREA STARII DE SANATATE A LOCUITORILOR 

 

Nr. 

crt. 

OBIECTIVUL ACŢIUNEA SURSA 

FINANTARE 

RESPONSABIL 

1. 

Creşterea 

calităţii 

serviciilor 

medicale 

Construirea și 

dezvoltarea 

infrastructurii 

medicale 

Fonduri 

structurale și de 

coeziune 

Fonduri 

guvernamentale 

Buget local 

Primar  

Consiliul local 

Identificarea 

programelor şi 

stimularea 

iniţiativei medicilor 

comunei în vederea 

atragerii de fonduri 

pentru dotarea 

cabinetelor 

medicale  

Fonduri 

structurale și de 

coeziune 

Fonduri 

guvernamentale 

Buget local 

 

Medici comuna 

Dotarea cabinetelor 

medicale, din 

fonduri alocate de 

Ministerul Sănătăţii, 

cu tehnică de calcul 

şi crearea unei baze 

Fonduri 

guvernamentale 

 

 

Medici comuna 
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Nr. 

crt. 

OBIECTIVUL ACŢIUNEA SURSA 

FINANTARE 

RESPONSABIL 

de date pe suport 

electronic 

referitoare la starea 

de sănătate a 

populaţiei 

 

2. 

Educarea 

populaţiei în 

domeniul 

profilaxiei 

unor boli 

Derularea unor 

programe de 

educaţie medicală; 

Implicarea 

medicilor din 

comună în activităţi 

de educaţie a 

elevilor în domeniul 

profilaxiei unor boli 

specifice  

Fonduri 

structurale și de 

coeziune 

Fonduri 

guvernamentale 

Buget local 

 

Director şcoală 

generală 

Medici comună 

 

3. 

Extinderea 

reţelelor de 

canalizare în 

întreaga 

comună 

Extinderea rețelelor 

de canalizare  

Fonduri 

structurale și de 

coeziune 

Fonduri 

guvernamentale 

Buget local 

 

Primar  

Consiliul local  
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VIII. 7 INCURAJAREA ACTIVITĂŢILOR SPORTIVE ŞI DE 

AGREMENT 

 

Nr. 

crt. 

OBIECTIVUL ACŢIUNEA SURSA 

FINANTARE 

RESPONSABIL 

1. Extinderea 

infrastructurii 

destinată 

practicării 

sportului 

Dezvoltare și 

amenajare spații 

dedicate 

practicării 

sportului 

Fonduri 

structurale și de 

coeziune 

Fonduri 

guvernamentale 

Buget local 

 

Primar  

Consiliul local 

2. Reabilitarea şi 

extinderea 

spaţiilor verzi 

din localitate 

Reamenajare 

parcuri și spații 

verzi 

Fonduri 

structurale și de 

coeziune 

Fonduri 

guvernamentale 

Buget local 

Primar  

Consiliul local 

3. Amenajarea 

de alei 

pietonale 

Amenajarea alei 

pietonale  

Fonduri 

structurale și de 

coeziune 

Fonduri 

guvernamentale 

Buget local 

Primar  

Consiliul local 
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CAP. IX INDICATORI DE MONITORIZARE 

 

Indicatori de 

implementare 

Indicatori de rezultat Indicatori de impact 

Domeniul 

strategic 1 

Creșterea atractivităţii localităţii 

Obiectiv 

1.1. 

Îmbunătățirea calităţii mediului înconjurător 

1.1.1.  Protecţia populaţiei şi a bunurilor împotriva fenomenelor 

meteo periculoase 

- Lungimea vâlcelelor 

comunale 

- Număr poduri şi podeţe 

ce traversează vâlcelele 

- Număr Km vâlcele 

decolmatate si reabilitate  

- Număr podeţe lărgite 

- numărul locuitorilor 

protejaţi 

- numărul instituţiilor de 

interes local protejate 

- suprafețe agricole 

protejate 

- lungimea șanțurilor 

dalate 

- nr. km de șanț dalat - numărul locuitorilor 

protejaţi 

1.1.2. Reducerea poluării solului şi apelor de suprafaţa 

- Lungimea reţelei de 

canalizare necesară 

- Nr.Km reţea canalizare 

realizată 

- nr. locuitori racordaţi la 

reţeaua de canalizare 

- valorile indicatorilor de 

poluare a solului 

1.1.3. Reducerea consumului de energie prin utilizarea surselor de 

energie neconvenţionale 

- Număr instituţii care 

utilizează energie verde 

Număr de instalații de 

energie regenerabilă 

achiziţionate 

- cantitate de energie (in 

KWh) economisită 

1.1.4. Reducerea poluării aerului datorată creşterii traficului rutier 

prin modernizarea infrastructurii rutiere 

- Număr drumuri 

comunale pietruite sau 

- Nr. Km drum reabilitat - valorile indicatorilor de 

poluare a aerului 
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de pământ 

1.1.5. Extinderea spaţiilor verzi din localitate 

- suprafața spațiu 

verde/cap locuitor 

necesară 

- suprafața spațiu 

verde/cap locuitor 

realizată 

- gradul de îndeplinire al 

obiectivului de mediu 

1.1.6. Reducerea poluării solului datorata extracțiilor petroliere 

- lungimea conductelor 

degradate; 

- suprafaţa terenurilor 

degradate 

- lungimea conductelor 

înlocuite 

- suprafaţa terenurilor 

decontaminate 

- valorile indicatorilor de 

poluare a solului 

Obiectiv 

1.2. 

Dezvoltarea turismului si conservarea specificului local 

1.2.1. Conservarea identităţii culturale a comunei 

-Nr. mici meseriași 

identificaţi  

-Nr. mici meseriași 

consiliaţi 

- număr microfirme, AF-

uri noi înfiinţate 

- numărul obiectelor 

identificate 

- numărul obiectelor 

achiziţionate 

- număr colecții muzeale 

pregătite 

- locaţia stabilită - nr. De clădiri 

reabilitate 

- stadiul de amenajare al 

muzeului 

1.2.2.      Dezvoltarea serviciilor turistice si de agrement 

- nr. locuri de parcare 

amenajate 

- număr turiști 

înregistrați 

- creșterea numărului de 

turiști 

 - facilități acordate în 

vederea practicării 

sporturilor  

- număr solicitanţi 

înregistrați 

- creșterea numărului de 

solicitanţi 

- număr competiții sportive 

organizate 

- numărul 

infrastructurilor de 

agrement 

- terenuri sportive si de 

agrement funcționale 

- număr competiții sportive 

organizate 

1.2.3. Promovarea obiectivelor turistice locale 

- numărul 

infrastructurilor de 

promovare 

Centru local de 

informare si promovare 

turistica 

- nr. turiști obiective 

turistice 
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- număr acțiuni de 

promovare iniţiate 

- acţiuni de promovare 

realizate 

- număr de turişti 

înregistraţi 

Domeniul 

strategic 2 

   Sprijinirea mediului economic local 

 

Obiectiv 

2.1. 

Creșterea atractivităţii pentru mediul economic prin 

dezvoltarea infrastructurii locale 

 

2.1.1.  Reabilitarea infrastructurii existente 

- Număr drumuri 

comunale pietruite sau 

de pământ 

- Nr. Km drum reabilitat - număr noi investitori 

înregistrați 

2.1.2. Extinderea infrastructurii locale 

- Nr.Km reţea canalizare 

necesară 

- Nr.Km reţea canalizare 

realizată 

- număr agenţi economici 

racordaţi 

- nr. ml reţea iluminat 

public necesară 

- nr. ml reţea iluminat 

public realizată 

- număr utilizatori 

racordaţi 

- nr. ml reţea distribuție 

gaze necesară 

- nr. ml reţea distribuție 

gaze realizată 

- număr utilizatori 

racordaţi 

Obiectiv 

2.2. 

       Sprijinirea antreprenorialului local 

 

2.2.1.        Încurajarea parteneriatului public privat 

- număr întâlniri 

organizate 

- nr. colaborări stabilite - număr proiecte iniţiate 

- nr. acțiuni informare 

iniţiate 

- nr. materiale pentru 

informare, program de 

acordare informaţii 

- număr persoane si/sau 

organizaţii consiliate 

 

2.2.2. Susţinerea apariţiei unor activităţi economice noi, legate de 

resursele şi tradiţia locală 

-Nr. mici meseriași 

identificaţi  

-Nr. mici meseriași 

consiliaţi 

- număr microfirme, AF-

uri noi înfiinţate 

- nr. întâlniri organizate - nr. persoane consiliate - nr. asociații, ferme 

agricole înfiinţate 
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2.2.3. Introducerea culturii antreprenoriale în învăţământul local 

- număr acţiuni de 

instruire iniţiate 

- număr programe de 

instruire in domeniul 

antreprenorialului 

- gradul de satisfacţie al 

participanţilor 

- număr agenţi 

economici implicaţi  

- număr activităţi instruire 

desfăşurate în comun 

- gradul de satisfacţie al 

participanţilor 

Domeniul 

strategic 3 

Creşterea calităţii vieţii locuitorilor 

Obiectiv 3.1. Îmbunătățirea condiţiilor în domeniul social 

3.1.1.  Protecția persoanelor vulnerabile 

Nr. maxim copii conf. 

capacitate centru de zi  

Nr. copii ce beneficiază de 

servicii in centrul de zi 

Scăderea riscului de 

abandon școlar 

Nr persoane 

vulnerabile identificate 

Centru de consiliere și 

sprijin pentru persoane 

vulnerabile 

Număr persoane 

instituționalizate 

Obiectiv 3.2. Întinerirea populației prin atragerea tinerilor către zona 

rurale 

Nr. cereri locuințe 

destinate închirierii 

Bloc de locuințe pentru 

tineri 

Nr. de cereri rezolvate 

Nr. acțiuni de 

consiliere inițiate 

Nr. proiecte depuse pentru 

finanțare 

Nr. de afaceri, ferme 

agricole înființate 

Obiectiv 3.2. Creşterea stării de sănătate a locuitorilor 

- număr cabinete 

medicale modernizate 

- nivelul dotărilor - valoarea indicatorilor 

stării de sănătate a 

locuitorilor 

- număr medici 

implicați in activități de 

educare 

- numărul programelor de 

educație derulate 

- număr participanți la 

programele de educație 

- Nr.Km rețea 

canalizare necesari 

- Nr.Km rețea canalizare 

executați 

- valoarea indicatorilor 

stării de sănătate a 

locuitorilor 

Obiectiv 3.3. Încurajarea activităţilor sportive şi de agrement 

- număr infrastructuri - spații de sport și - nr. practicanți sport 
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noi destinate sportului agrement noi 

- suprafața spațiu 

verde/cap locuitor 

necesară 

- suprafața spațiu 

verde/cap locuitor 

realizată 

- gradul de satisfacție al 

cetăţenilor 

- ml alei pietonale 

necesare 

- ml alei pietonale 

realizate 

- gradul de satisfacție al 

cetăţenilor 

 


