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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD 

DIRECŢIA COMUNICARE 

Serviciul Relaţii cu Publicul 

Nr. 9566/16.02.2017 

 

Minuta 

dezbaterii publice a 

Proiect ului de hotărâre privind aprobarea Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană a 

Municipiului Arad pentru perioada 2014-2030 – iniţiativa primarului 

 

  În conformitate cu Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în 

administraţia publică, republicată,  în data de 15.02.2017, ora 1500, la sediul Primăriei 

Municipiului Arad, sala ”Regele Ferdinand”, a fost organizată dezbaterea publică având ca 

obiect proiectul de hotărâre menţionat mai sus. Dezbaterea publică a fost organizată la 

iniţiativa Primăriei Municipiului Arad-Direcţia Comunicare. 

 

La dezbaterea publică au participat: 

 

Reprezentanţi ai Primăriei Municipiului Arad: 

 - D-nul. Gheorghe Falcă- Primarul Municipiului Arad 

 - D-nul. Levente Bognar- Viceprimar- Municipiul Arad 

- D-nul. Călin Bibarț- Viceprimar- Municipiul Arad 

- D-na. Claudia Macra – Administrator Public – Primăria Municipiului Arad 

- D-na. Eliza Barbura - Director Executiv - Direcţia Comunicare 

 - D-na. Sorina Ila – Director - Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a  

Persoanelor 

- D-nul. Ioan Ignat- Director Executiv- Direcţia Patrimoniu 

 - D-nul. Pavel Neamţiu - Director Executiv - Direcţia Venituri 

           - D-nul. Ştefan Szuchanszki - Director Executiv - Direcţia Achiziţii Publice – 

Administrativ 

- D-na. Lucia Giurgiu – Șef Serviciu-Serviciul Investiții, Dezvoltare Imobile 

- D-na. Liliana Florea-Şef-Serviciu- Serviciul Transport Public Local, Autorizare 

Activităţi Economice 

- D-na. Olimpia Stoica- Şef-Serviciu - Serviciul Buget 

- D-nul. Sorin Muntean–Şef Serviciu- Serviciul Monitorizare Strategii, Managementul 

Calității și Control Intern 

- D-na. Adina Sălăjan– Consilier - Serviciul Monitorizare Strategii, Managementul 

Calității și Control Intern 

- D-na. Diana Haica–Consilier- Serviciul Monitorizare Strategii, Managementul 

Calității și Control Intern 

- D-na. Silvia Popovici-Consilier- Serviciul Monitorizare Strategii, Managementul 

Calității și Control Intern 

- D-na. Corina Trandafir-Consilier-Serviciul Monitorizare Strategii, Managementul 

Calității și Control Intern 

- D-nul. Lucian Cătană-Consilier-Serviciul Monitorizare Strategii, Managementul 

Calității și Control Intern 

- D-na. Adela Simona Hoblea –Consilier- reprezentant Serviciul Dezvoltare Urbană şi 

Protejare Monumente 
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Reprezentanţi ai Instituţiilor subordonate Primăriei Municipiului Arad: 

 - D-na. Lucia Bulboacă – Director Gen. Adj. - D.D.A.C 

- D-na. Alina Mrejeru -Șef Serviciu – Serv.proiecte, strateg.sociale, logistică-D.D.A.C 

- D-nul. Petru Cuvineanu – Director Adj. - S.C. CTP S.A. 

- D-nul Nicolai Puha – Director- S.C. RECONS S.A. 

- D-na. Daniela Şandor- reprezentant-SC TOP SA 

- D-nul. Doru Orban – Director-Filarmonica de Stat Arad 

- D-nul. Bogdan Costea- Director- Teatrul Clasic Ioan Slavici Arad 

- D-na. Daniela Pădurean-Andreica- Director-Centrul Municipal de Cultură Arad 

- D-na. Ramona Creţu- Director Adj.- Centrul Municipal de Cultură Arad 

- D-na. Viorica Graur- Director- Poliţia Locală Arad 

- D-nul. Cosmin Şerb- reprezentant Gospodărirea Comunală Arad 

- D-nul. Doble Gheorghe Daniel- S.C.CET Hidrocarburi S.A. Arad 

 

Reprezentanţi ai Consiliului Local al Municipiului Arad: 

  

- D-nul. Furău Gheorghe Oto-Consilier CLM Arad 

- D-nul. Cheșa Ilie-Consilier CLM Arad 

- D-nul. Vârcuș Beniamin-Consilier CLM Arad 

- D-na. Vasilescu Florina -Consilier CLM Arad 

- D-nul. Săplăcan Gheorghe-Consilier CLM Arad 

- D-nul. Strona Giovanni - Consilier CLM Arad 

 

Reprezentanţi firmă consultanță - GEA STRATEGY & CONSULTING  
 - D-na. Ioana Ivanov – Manager proiect, Consultant  GEA Strategy & Consulting 

 - D-nul. Reinhold Stadler- Expert dezvoltare și mobilitate urbană, Consultant  GEA 

Strategy & Consulting 

 

Reprezentanţi ai Instituțiilor Publice locale și ai societăţii civile:  

- D-na. Boghicevici Claudia -Vicepreședinte -Consiliul Județean Arad 

- D-na. Moldovan Zena- reprezentant Consiliul Judeţean Arad 

- D-nul. Marian Valeriu- reprezentant Consiliul Judeţean Arad 

 - D-nul. Molnar Emeric- reprezentant Instituţia Prefectului Judeţului Arad  

- D-nul. Opriş-Sârca Paul- reprezentant Agenţia Pentru Dezvoltare Regională Vest  

- D-nul. Sbârcea Paul- reprezentant Agenţia Pentru Dezvoltare Regională Vest  

- D-nul. Iacob Daniel- reprezentant Agenţia Pentru Dezvoltare Regională Vest  

- D-nul. Daniel Tomuţa- reprezentant Camera Taximetriştilor Arad 

- D-nul. Dorin Barbu- reprezentant Garda Nationala de Mediu-Comisariatul Judetean 

Arad 

- D-nul. Ionel Schlesinger- Preşedinte-Comunitatea Evreilor Arad 

- D-nul. Alexandru Nagy-Vizitiu- reprezentant- reprezentant ProUrbe Arad 

- D-na. Andreica Lăcrămioara- Inspector sanitar - Direcția de Sănătate Publică a 

Județului Arad 

- D-na. Dr. Bădoi Daniela- reprezentant - Direcţia Sanitar-Veterinară și Pentru 

Siguranţa Alimentelor Arad 

- D-na. Rusea Georgeta- reprezentant- Direcţia Pentru Agricultură Arad 

- D-nul. Moţiu Teodor-reprezentant- S.D.N. Arad 

- D-nul. Şandru Voicu- reprezentant- Registrul Auto Român-Reprezentanța Arad 
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- D-nul. Zdrenghea Gelu- reprezentant - Regia Națională A Pădurilor – ROMSILVA - 

Direcţia Silvică Arad 

- D-na. Roxin Anca- reprezentant - Regia Națională A Pădurilor – ROMSILVA 

Administratia Parcului Natural Lunca Muresului RA 

- D-na. Plămădeală Adriana- reprezentant- Serviciul de Ambulanţă Judeţean Arad 

- D-na. Ionescu Gabriela - Inspector - Direcţia Judeţeană De Statistică Arad 

- D-na. Dorobanţu Mariana - Inspector - Direcția Județeană de Statistică Arad 

- D-nul. Zimbran Horia –reprezentant- Oficiul Registrului Comerţului de pe Lângă 

Tribunalul Arad 

- D-nul. Ardelean Aurel- Preşedinte -Universitatea de Vest Vasile Goldiș Arad 

- D-nul. Dărău Aurel- reprezentant -Universitatea de Vest Vasile Goldiș Arad 

- D-nul. Pellegrini Nicolae- Inspector şcolar general adj.-Inspectoratul Şcolar Judeţean 

Arad 

- D-nul. Popovici Dan- reprezentant Arhiepiscopia Aradului 

- D-nul. Drăgan Ovidiu- reprezentant Comunitatea Bisericilor Baptiste Arad 

- D-nul. Murgu Rudolf-reprezentant Biserica Penticostală El-Shaddai 

- D-nul. Binchiciu Viorel- reprezentant C.J. RAE Arad 

- D-nul. Haţegan Ioan- reprezentant C.J. RAE Arad 

- D-nul. Chepeţan Mihai- reprezentant- Astra Vagoane Călători 

- D-nul. Cosmin Doda- reprezentant - I.P.J Arad - Poliția Municipiului Arad 

- D-na. Vasil Mihaela- Director-Casa Judeţeană de Pensii Arad 

- D-nul. Florin Stana- reprezentant USR Arad 

- D-na. Neag Nicoleta Maria- reprezentant PSD Arad 

- D-na Crişan Dorina- reprezentant SCJU Arad 

- D-na Săvoiu Geta-reprezentant Timişoara - Compania Naţională De Căi Ferate 

C.F.R. S.A. -Staţia CFR Arad 

- D-nul. Dumbravă Viorel –reprezentant-  Casa de Asigurări de Sănătate 

- D-na. Lucuța Carmen- Director financiar contabil- Spitalul Clinic Județean de 

Urgență Arad 

- D-nul. Haş Alin- reprezentant  Astra Rail Ind. 

- D-nul. Beţiu Adrian- reprezentant  Astra Rail Ind. 

- D-nul. Bănăţean Gheorghe – Director General- Compania de Apă Arad 

- D-na. Costea Alina-Teodora – Director Economic - Compania de Apă Arad 

- D-nul. Borha Vasile – Director Operațional - Compania de Apă Arad 

- D-nul. Varga Florin – Director Tehnic, Dezvoltare- Compania de Apă Arad 

- D-nul. Jeflea Gheorghe- Director A.S.A 

- D-nul. Adrian Șiclovan - Responsabil Protecția Mediului - SC Polaris M.Holding SA 

- D-na. Şarga Ramona-Amalia- Director-Grădiniţa PP- Grădiniţa Prieteniei 

- D-na. Cristea Anişoara- Director-Grădiniţa PP Elefănţelul Alfa 

- D-na. Lupea Georgiana- Director Adj.-Şcoala Gimnazială „Mihai Eminescu” Arad 

- D-na. Coşeri Corina- reprezentant- Liceul Tehnologic de Transport Auto”Henri 

Coandă” 

- D-nul. Boja Florinel- Director- Liceul Tehnologic”Iuliu Moldovan” 

- D-nul. Mihăieş Ovidiu- Director- Liceul Teologic Baptist ”Alexa Popovici” Arad 

- D-na. Ţica Gheorghiţa- Director- Colegiul Tehnic de Construcţii şi Protecţia 

Mediului Arad  

- D-nul. Muntean Tiberiu- Director- Colegiul „Csiky Gergely” 

- D-na. Cucu Nadia-reprezentant- Liceul cu Program Sportiv Arad 

- D-na. Peştean Nicoleta- Director Grădiniţa PP1 Arad 

- D-na. Dărău Flavia- Director Grădiniţa PP14 Arad 

- D-nul. Popa Cristian- reprezentant- Leoni Wiring Systems Arad SRL 
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- D-na. Oprescu Adina- reprezentant Superjackpot SRL 

- D-na. Bulgaru Andreea-cetăţean 

- D-nul. Sorin Cristian – cetăţean 

- D-na. Bulzan Sabina – cetăţean-Piaţa Catedralei 

- D-na. Rad Lorica – cetăţean-Piaţa Catedralei 

- D-na. Butaci Mariana – cetăţean-Piaţa Catedralei 

- D-na. Cătană Viorica – producător 

- D-na. Simona Lunga – producător/comerciant 

- D-na. Paul Ronelia –comerciant 

- ..........Dumitrescu M.G.- reprezentant I.T.M. 

- D-nul. Siontescu Vasilică- participant dezbatere 

- D-na. Plescaciuc Marinela- participant dezbatere 

- D-na. Moza Patricia- reprezentant MCP AFFAIR 

- alți participanți... 

 

 

Reprezentanţi ai mass-media locală: 2 persoane 

 

Nr. total participanţi: 124 

 

Activităţi:  

Ora 1500 – deschiderea dezbaterii publice - prezentarea succintă a proiectului de 

hotărâre şi a participanţilor din partea PMA de către D-na. Claudia Macra – 

moderatorul dezbaterii 

Ora 1510– prezentarea exhaustivă a proiectului de hotărâre de către: D-na. Ioana Ivanov 

– Manager Proiect - reprezentant firmă consultanță - GEA STRATEGY & 

CONSULTING  

Ora 1615 – propuneri/recomandări de la cetăţeni/asociaţii legal constituite şi sesiune de 

întrebări - răspunsuri  

Ora 1715– încheierea dezbaterii publice  

 

  

Dezbaterea publică a fost deschisă şi moderată de către D-na. Claudia Macra – 

Administrator Public – Primăria Municipiului Arad printr-o prezentare succintă a proiectului 

de hotărâre şi a  participanţilor, urmată de o alocuțiune a D-lui Primar Gheorghe Falcă. În 

continuare, D-na. Ioana Ivanov – Manager Proiect - reprezentant firmă consultanță - GEA 

STRATEGY & CONSULTING, a făcut o prezentare exhaustivă a proiectului de hotărâre supus 

discuţiei.  

 

Au luat cuvântul în timpul dezbaterii:  

 

- D-nul. Levente Bognar - Viceprimar- Municipiul Arad 

- D-nul. Ionel Schlesinger – Președinte- Comunitatea Evreilor din Arad 

- D-nul. Florin Stana - reprezentant Uniunea Salvați România 

- D-nul. Aurel Ardelean – Președintele Universității de Vest “Vasile Goldiș” din Arad 

- D-nul. Beniamin Vârcuș -Consilier CLM 

- D-nul. Gheorghe Falcă - Primarul Municipiului Arad 
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 D-na. Claudia Macra 

Mulțumim tuturor celor care au răspuns invitației noastre de a participa și a discuta pe 

acest proiect care dezbate un subiect important – ” Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană 

a Municipiului Arad pentru perioada 2014-2030 – iniţiativa primarului”.  Documentul 

supus discuției este foarte vast, de aceea sper că o mare parte dintre cei prezenți au reușit să 

parcurgă măcar portofoliu de proiecte propuse în cadrul acestuia... 

La această dezbatere prezintă inițiatorul proiectului de hotărâre-D-nul. Primar- 

Gheorghe Falcă. 

Prezentarea exhaustivă a proiectului o va face D-na. Ioana Ivanov – Manager Proiect - 

reprezentant firmă consultanță - GEA STRATEGY & CONSULTING., firmă care ne-a sprijinit 

la elaborarea acestui document. Dumnealor sunt cei care au reușit împreună cu noi să 

organizeze toate dezbaterile din această perioadă (dec.2015-prezent), până la forma integrată  

a proiectului care se află în fața dumneavoastră... 

 

D-nul. Gheorghe Falcă  

Doresc să vă mulțumesc pentru modul în care ați lucrat cu noi pentru elaborarea 

acestei strategii, împreună cu firma de consultanță. Uitându-ne în statisticile 

trecutului...Aradul este un oraș care s-a dezvoltat și frumos și rapid...economia a avut o 

evoluție foarte bună...cifra de afaceri a crescut din 2006 până în prezent cu 136%..Aradul 

exportă azi de două ori mai mult decât județul Cluj...toate acestea au legătură cu activitatea 

unui oraș, modul în care orașul a înțeles să investească în infrastructură, în servicii...iar de aici 

încolo, prin experiența pe care am acumulat-o, prin modul în care am atras bani europeni, 

vom intra într-o altă etapă integrată a dezvoltării municipiului Arad. Conceptul este de la 

finalul celeilalte strategii (2014)...de aceea este normal să rămână așa ca și titlu...2014-2030. 

 

D-na. Claudia Macra 

Vreau să punctez câteva momente din procesul derulării/elaborării acestui 

proiect....documentul care stă la baza acestuia este Strategia de Dezvoltare a Municipiului 

Arad 2007-2020-care a fost de asemenea segmentată la momentul respectiv:2007-2013/2014-

2020, aprobată prin HCLM nr.26/2008. 

Ceea ce s-a întâmplat în cursul anului trecut a fost actualizarea acestei strategii, 

respectiv completarea ei cu informații actuale și reorganizarea obiectivelor de dezvoltare pe 

termen scurt, mediu și lung - raportat temporal la perioada:2014-2030. 

Contractul a fost semnat în dec.2015, în martie 2016 a avut loc întâlnirea de 

coordonare cu toți elaboratorii strategiilor sectoriale...anul 2016 a fost anul elaborării 

strategiilor...s-au întâlnit reprezentanții firmelor care ne-au acordat sprijin în elaborarea 

strategiilor de sănătate, învățământ, orașe verzi și Planul Local de Mobilitate Urbană. Parte 

dintre acestea sunt deja aprobate de Consiliul Local....mă refer la Strategia pe sănătate, 

Transformarea municipiului Arad în oraș verde și PMUD. 

O parte dintre participanți au contribuit cu idei de proiecte și și-au exprimat dorința de 

implicare în parteneriate ulterioare pentru dezvoltarea orașului... 

În trim. II-2016, au avut loc consultări publice cu actori relevanți...în mare parte 

prezenți acum în sală...cel puțin reprezentanții instituțiilor sau ai agenților economici cu care 

am colaborat... 

În  perioada 16 lul.-19 aug.2016- a avut loc consultarea externă... centralizarea tuturor 

datelor, agregarea lor în vederea finalizării Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană. 

Au avut loc întâlniri separate ale consultanților, la instituțiile relevante de profil din 

Arad - pe teme specifice....furnizarea unui portofoliu extins de proiecte structurate de 

obiective și subobiective... și modificarea materialului predat conform observațiilor formulate 

de ADR-Vest și alți factori interesați... 
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D-na. Ioana Ivanov – Manager Proiect - reprezentant firmă consultanță - GEA 

STRATEGY & CONSULTING 

Am avut onoarea de a coordona acest proiect- din partea GEA STRATEGY & 

CONSULTING.... a fost un proiect solicitant, ambițios și care ne-a devenit foarte drag...nu 

cunoșteam foarte multe lucruri despre Arad, dar am avut ocazia să-l descoperim treptat prin 

vizitele pe care le-am efectuat pe teren, prin întâlnirile de lucru...ne-a plăcut foarte mult... este 

un oraș cu mult potențial, de aceea viziunea strategiei este una orientată către 

competitivitate... 

De ce 2014-2030-înainte de toate!? ...și de ce strategie integrată de dezvoltare 

urbană!? 

Într-adevăr proiectul a pornit ca o actualizare a Strategiei de Dezvoltare a 

Municipiului Arad 2007-2013/2014-2020, totuși un al doilea punct important a fost alinierea 

cu prevederile Uniunii Europene în ceea ce privește dezvoltarea urbană...deoarece UE 

condiționează finanțarea proiectelor în municipiile reședință de județ de încadrarea acestora 

într-o strategie integrată de dezvoltare urbană...astfel a trebuit să ne pliem pe prevederile 

caietului de sarcini dar și pe prevederile art.7 din Regulamentul european care se adresează 

segmentului dezvoltării urbane durabile... 

Cu strategia - am urmărit integrarea intervențiilor propuse atât la nivel teritorial cât și 

în ceea ce privește temele abordate..am avut în considerare toate tipurile și sursele de 

finanțare pentru proiecte (fonduri publice naționale, fonduri europene, bugetul local) și pe cât 

posibil toate tipurile de beneficiari...ne-am uitat și la proiecte care pot fi implementate în 

parteneriat...parteneriatele sunt importante pentru această perioadă de programare...nu doar 

pt. că sunt promovate de UE, ci pentru că este important să avem o viziune la nivelul 

comunității acceptată de toți membri comunității, unde aceștia să dorească să se implice... 

Parlamentului European și Consiliul privind Fondul european de dezvoltare regională 

au stabilit necesitatea abordării integrate a provocărilor pe 5 paliere: economice,  sociale, 

climatice, demografice și de mediu care afectează zonele urbane....am încercat să traducem  

acest lucru și ne-am uitat în elaborarea strategiei la: incluziune socială și combaterea sărăciei, 

la mobilitate și accesibilitate-unde am încercat să ne corelăm cât mai mult cu PMUD-ul, de 

asemenea la educație, formare și dezvoltare economică, la calitatea mediului urban (spații 

publice,  spații verzi, patrimoniu) și la acces echitabil la servicii și infrastructură 

publică...scopul nostru final este să oferim un instrument care să perimtă autorității publice 

locale să direcționeze fondurilor locale spre acele domenii care au mai mare nevoie de capital, 

asigurând concentrarea teritorială a investițiilor în anumite zone ale orașului, într-o abordare 

integrată a regenerării și revitalizării urbane ce vizează maximizarea impactului economic, 

social și de mediu. 

Am avut o bază importantă în ceea ce privește documentele de planificare...la nivel 

local există multe documente-anul 2016 a fost într-adevăr anul elaborării strategiilor, ne-am 

întâlnit cu elaboratorii strategiilor în domeniul mediului, sănătății, mobilității și am încercat 

să ajungem la niște concluzii comune...de asemenea, ne-am uitat și la strategiile de la 

nivelurile teritoriale superioare-deoarece municipiul Arad trebuie să își coreleze prevederile 

strategice cu : Strategia de Dezvoltare Teritorială a României, cu Master Planul General de 

Transport al României, cu strategiile și planurile județene și cu strategii și planuri tematice 

prezente pe diferite domenii...am avut acces și la Strategia Culturală... 

Ne aflăm în prezent în etapa III - de finalizare a documentului strategic...vrem să 

obținem un cadru și pași clari pentru implementare, pentru a putea implementa proiecte, 

pentru a putea aplica la finanțări...deci, un instrument de lucru util pentru autoritatea locală. 

În demersul de elaborare a Strategiei, au fost consultaţi mulți actori locali pe segmente 

precum: dezvoltare urbană, economie, mediu şi infrastructură, mobilitate, patrimoniu, cultură 

şi turism, dezvoltare socială şi educaţie... 
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 Enumerăm câteva dintre premisele pentru dezvoltare și formularea viziunii:  

-  poziţia geografică deosebită  

-  poziția de poartă de intrare în ţară dinspre Europa de Vest 

- elemente de cadru natural deosebit de valoroase - Mureşul, Pădurea Ceala, 

Rezervaţia Lunca Mureşului - pe pot fi dezvoltate pe termen mediu și lung.  

 - la nivelul economic- ne-am uitat sectorial la provocările și elementele de potențial în 

domeniul economiei, cum ar fi faptul că, deși avem un centru economic de interes regional cu 

multe companii, totuși dezvoltarea este îngreunată de dificultatea de a atrage suficientă forţă 

de muncă, la fel reprezentanții mediului de afaceri au reclamat un dialog precar cu 

administraţia publică...ar vrea să se implice mai mult - noi spunem că acesta este un element 

pozitiv. Transpus în partea de viziune...ne propunem ca în 2030-Aradul să fie un motor 

economic de interes regional și supraregional, cu o bază economică solidă susținută de marii 

actori economici din domeniul industrial, dar și de întreprinderile mici și mijlocii și de mediul 

antreprenorial activ...dezvoltarea antreprenoriatului în Arad este deosebit de importantă 

pentru menținerea tinerilor în zonă....De asemenea,  Aradul anului 2030 - își valorifică poziția 

de poartă de intrare în țară prin evenimente științifice și de afaceri regionale, naționale și 

internaționale, oferind oportunități de promovare mărcilor și produselor locale. Totodată, 

calitatea ridicată a vieții face orașul atractiv pentru tineri și familii tinere, asigurând forța de 

muncă specializată necesară actorilor economici. 

- în zona de spațiu verde - Aradul a candidat la Capitală Verde europeană...credem că 

există mult potențial pe acest segment...este într-adevăr un oraș verde, cu spații verzi extinse, 

totuși credem că rețeaua de spații verzi poate fi mai bine conectată, malurile Mureșului ar 

putea constitui un punct de plecare, bulevardele ar putea fi ceva mai înverzite....la nivel de 

viziune vedem Aradul în 2030 - capitala verde a României, un oraş caracterizat de o amplă 

reţea de spaţii verzi și de agrement formată din pacuri, grădini, scuaruri şi piaţete 

reprezentative şi unite prin circulaţii înconjurate de vegetaţie de aliniament. Întreaga reţea de 

spaţii verzi este susţinută de o axă naturală dominantă (Mureşul) şi de două axe secundare 

(Mureşul Mort şi Mureșel), care deservesc cartierele rezidenţiale cu dotări de interes cotidian, 

conectându-le totodată cu centrul istoric. 

 - la nivelul patrimoniului - am descoperit multe monumente și clădiri cu valoare 

arhitecturală și istorică deosebită care se află în stare de degradare avansată...ca viziune ne 

dorim un centru istoric reinventat, definit printr-o varietate largă de construcţii cu o valoare 

arhitecturală deosebită, revitalizate şi integrate într-o reţea de piaţete şi zone cu prioritate 

pentru pietoni. Pentru zona centrală am propus patru axe: B-dul Revoluției - axa 

reprezentativă, malul Mureşului - axa verde, sistemul de spaţii publice reprezentative 

(Reconcilierii, Catedralei şi Avram Iancu) - axa culturală şi piaţa Mihai Viteazul și spațiile și 

dotările adiacente - axa comunitară. 

- la nivelul comunității...Aradul beneficiază de un atu deosebit - o comunitate activă și 

multiculturală...totuși ar mai fi nevoie de spaţii de întâlnire şi socializare...la nivel de viziune 

am propus ca în 2030 Aradul să devină un oraș caracterizat de o societate civilă activă, 

echilibrată și bine organizată, al cărui sistem de valori să fie bazat pe educație, morală și 

religie. Un oraș plin de vitalitate, cu oameni prosperi și politicoși în care spiritul tolerant 

dintre etnii și colaborare interconfesională au ca rezultat coeziunea comunitară 

- la nivelul mobilității – Aradul se caracterizează prin utilizarea tramvaiului, acesta 

este o marcă a Aradului și considerăm că aceasta poate fi promovată mai mult, la fel mersul 

cu bicicleta reprezintă un element component al identității orașului, totuși, încă o parte 

însemnată a locuitorilor se deplasează cu autovehiculul privat...ne propunem să ajungem să 

avem un centru urban cu o bună conectivitate internă şi externă și siguranță în trafic, vrem ca  

peste 70% din totalul deplasărilor să fie realizate fără sau cu emisii foarte reduse de CO2. 

Tramvaiul (simbolul mobilităţii oraşului), bicicleta şi mersul pe jos sunt cele mai favorabile 

mijloace de deplasare. Autovehiculul privat sperăm că va fi treptat substituit ca necesitate de 
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deplasare de mijloace alternative de deplasare, iar nevoia de parcare va fi asigurată de un 

sistem de parcaje rezidenţiale multietajate şi parcări de transfer amplasate la principalele porți 

de intrare în zona centrală. 

- tradiția sportivă – credem că prin intervenții în acest domeniu putem contribui și la 

creșterea coeziunii comunitare, la creșterea nivelului de sănătate publică., a unui stil de viață 

sănătos, astfel propunem să revitalizăm și să deschidem o serie de dotări publice pentru 

comunitate în domeniul sportului. Viziunea în acest domeniu presupune - un oraş sănătos şi 

sportiv susţinut de o varietate amplă de dotări sportive accesibile publicului larg, alături de o 

agendă competiţională și de evenimente diversă. Vrem să intervenim în special în zona 

sportului de masă, vrem să implicăm comunitatea în activități sportive...și bineînțeles și acele 

evenimente de elită destinate profesioniștilor.  ...Stadioanele Francisc von Neuman şi Gloria 

reprezintă principalele dotări sportive de mare amploare....în completarea lor ne gândim la o 

varietate ridicată de dotări sportive pentru amatori sau cu rol educaţional inserate de-a lungul 

malului Mureşului, de la cartierul Micălaca până la Parcul Natural Lunca Mureșului.  

- ca premisă pentru dezvoltare și formularea viziunii -  nu în ultimul rând, un oraş 

inteligent, apreciat pentru calitatea vieţii, condus printr-o guvernare locală responsabilă, 

deschisă şi îndreptată către cetăţeni, flexibil şi proactiv în anticiparea nevoilor comunităţii. 

Pe scurt...viziunea pt. Aradul anului 2030 - o importantă metropolă regională ce 

impresionează prin centrul istoric reabilitat, dominat de Cetatea Aradului transformată într-un 

pol cultural, turistic și de agrement de amploare, o comunitate puternică cu impact major în 

regiune prin dinamismul şi diversitatea economică, un oraș inteligent și inovator, exemplu de 

management urban eficient. 

Mai concret....zonele principale de intervenție: 

- Zona centrului istoric, unde vizăm revitalizarea socio – economică prin activarea 

spațiului public – spații reprezentative, pietonizare treptată, funcțiuni economice; 

- Malul Mureșului, culoarul verde identitar al orașului, principala axă cu spații 

publice, verzi și de agrement; 

- Cetatea Aradului care, pe termen mediu, va fi reintegrată treptat în viața orașului ca 

centru cultural, turistic și de agrement, corelat cu dotările și spațiile adiacente falezei 

Mureșului; 

- Zonele industriale,  unde am propus transformarea zonelor industriale Nord și Sud în 

parcuri industriale având rolul de a echilibra dezvoltarea economică a Municipiului, dirijând 

modul de concentrare a activităților; 

- Zona de agrement Pădurea Ceala – Lunca Mureșului, completată de construirea unei 

baze sportive - pe Str. Mărului; 

- Strada Tarafului, zonă ce concentrează cea mai mare parte a populației dezavantajate 

din Municipiul Arad, unde se vizează intervenția integrată pentru integrarea socială a 

persoanelor supuse riscului de sărăcie și excluziune socială, prin măsuri ce vizează educația, 

ocuparea, sănătatea publică și coeziunea socială;  

- Nu în ultimul rând, cartierele Municipiului Arad, unde sunt prevăzute centre de 

cartier și spații publice care să ofere rezidenților oportunități de socializare și petrecere a 

timpului liber. 

 

Însumate direcțiile de acțiune detaliate apoi în proiecte, au dat un portofoliu de 294 de 

proiecte... 
 

Vezi proiectul integral: http://www.primariaarad.ro/files/proiecte/p960.pdf 

 

D-na. Claudia Macra 

 Vă mulțumim pentru colaborare, pentru munca pe care ați depus-o, pentru seriozitateși 

pentru expunerea pe care ați făcut-o... 

http://www.primariaarad.ro/files/proiecte/p960.pdf
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D-nul. Levente Bognar 

Apreciez şi eu munca depusă şi conlucrarea la această strategie, pe baza căreia vom 

construi viitorul municipiului şi practic al copiiilor noştri....este important că acest material 

sincronizează strategiile sectoriale elaborate, practic este o strategie integrată...  

Există câteva aspecte în strategiile sectoriale pe care aş vrea să le evidenţiez şi propun 

includerea acestora în planul de acţiune, respectiv portofoliu...şi anume: 

- În Planul de Acţiune pentru Energie Durabilă la poz.38 - era prevăzută utilizarea 

energiei geotermale pt. încălzire şi apă caldă... propun să o includem la direcţia de acţiune 

5.2.1, respectiv şi pt. portofoliul de proiecte...e vorba despre un proiect...SF şi realizare, care 

ar fi în jur de 5,5 mil.Eu...bineînţeles că ar trebui calculat punctual... 

- la obiectivul 1.6-Proiecte de valorificare a obiectivelor turistice...aş propune o 

prevedere nouă - să avem în vedere realizarea unor parcări pentru autocare turistice... 

 - În Strategia Culturală 2015-2025:- la poz.2.1, alin.h, era prevăzut un proiect de 

înfiinţare şi dezvoltare a centrelor multifuncţionale pt. comunitatea maghiară- în 

Cinematograful Studio...propun ca să includem această prevedere după poz. 24 (proiect de 

înfiinţare şi dezvoltare Centru pentru comunitatea sârbă în cadrul Cinematografului Gai). 

 - la obiectivul 5.2- propun o modificare/rectificare - reabilitarea reţelei de transport 

şi distribuţie a energiei termice (nu electrice) 

 - la obiectivul 5.3- Planul de acţiune-achiziţie terenuri cu destinaţie de spaţii publice, 

propun să menţionăm concret la poz.31: achiziţie şi amenajare parc pe fostul teren al 

Fabricii „Tricoul Roşu”... 

 - la obiectivul 4.5 – la reorganizarea traseelor pentru accesul vehiculelor cu masă 

totală maximă autorizată mai mare de 7,5t..... poz.58 - aplicarea acestei măsuri este 

condiţionată de realizarea variantei de ocolire sud-est....propun o completare + nord-Gai. 

Practic noi în planul de mobilitate am discutat că centura din Gai nu este centură...sunt foarte 

multe sesizări pe temă...oamenii sunt nemulţumiţi...normal că este de fapt o stradă ....trebuie 

să prevedem sincronizat cu obiectivul discutat în Planul de Mobilitate... 

 

D-nul. Ionel Schlesinger  

Aş putea să fac câteva aprecieri generale, nu pe fond... 

Mi se pare un material deosebit de valoros...văzând şi capitolele şi numărul de măsuri 

dar mi se pare că nu poate fi denumit încă strategie pentru că îi lipseşte ceva... 

Fotografierea situaţiei existente a necesitat un volum de muncă laborios....la fel, 

analiza swot pare făcută profesionist, urmează definirea unei misiuni...nu pot analiza 

calitatea....da, se pare că s-a lucrat profesionist...după care a urmat stabilirea obiectivelor, dar 

pentru ca un program care cuprinde nişte obiective să poată fi numit strategie, mai lipseşte 

ceva...toate cele menţionate necesită finanţare, măsurile trebuie bugetate, o strategie trebuie să 

prevadă nu doar ceea ce facem ci şi cum facem...la ce termene, cu ce fonduri, cu ce 

resurse...şi evident, dat fiind limitarea resurselor, este foarte importantă prioritizarea. Am 

sesizat înspre final...e menţionat că va urma şi prioritizarea dar numai după aprobarea acestui 

program în CLM....nu l-aş numi strategie ci doar un program deocamdată...Strategie poate fi 

atunci când măsurile prevăzute vor fi prioritizate, vor fi prevăzute sursele de finanţare şi 

evident  în măsura în care se poate şi estimarea costurile... 

Deci, sub rezerva că se mai admit reclamaţii şi propuneri...ulterior, după ce voi studia 

aprofundat, voi veni cu nişte propuneri dacă nu va fi târziu... 

 

D-na. Claudia Macra 

O rog pe d-na. Ivanov să facă precizările legate de observaţiile dumneavoastră vizavi 

de: bugetare, prioritizare, utilizarea criteriilor de temporalitate...care se regăsesc în 

documentaţie...şi celelalte elemente despre care aţi făcut vorbire... 
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D-na. Ioana Ivanov 

După enumerarea obiectivelor şi explicarea conceptului strategic-inclusiv cu 

spaţializare şi ce am arătat în slide-uri, urmează matricea logică care arată corelarea între 

obiective, direcţii de acţiune, proiecte şi indicatori şi urmează de două ori cumva portofoliul 

de proiecte...odată într-o formă restrânsă, apoi inclusiv cu descrierea proiectelor...iar în 

portofoliu avem o rubrică specială pentru bugetul estimat al proiectelor şi fiecare proiect are 

un buget estimat. Totodată, pentru fiecare proiect s-au identificat sursele potenţiale de 

finanţare-indiferent de provenienţa fondurilor (locale, naţionale, europene, granturi, etc). 

În ceea ce priveşte criteriile de prioritizare-am propus criterii de prioritizare, nu am 

putut să prioritizăm direct proiectele pentru că ghidul pt. Axa.4 prevede ca acest lucru să se 

întâmple în cadrul autorităţii urbane, în cadrul instituţiei. Am discutat, am stabilit de comun 

acord criterii, am dezbătut dar selectarea unui portofoliu restrâns se va face la nivelul 

instituţiei...Am stabilit indicatorii mari la care dorim să ajungem, avem şi indicatori micro, 

astfel încât să dăm instrumentele autorităţii locale pentru a decide cumva în limita 

resurselor...disponibilitatea fondurilor, capacitatea de cofinanţare, limita bugetului local...dar 

am tratat toate aceste aspecte în partea a doua a documentului.... 

 

D-nul. Levente Bognar 

Într-adevăr nu s-a proiectat...avem acel capitol...plan de acţiune şi portofoliul 

proiectelor....e foarte important ca la fiecare să se vadă că sunt sumele. Bugetul care s-a 

prezentat la sfârşit, inclusiv acea prezentare cu procentele, cuprinde deja sumele....ar trebui 

spusă suma totală a portofoliului...practic nu s-a reţinut... 

 

 D-nul. Florin Stana 

 856 mil.Eu  e totalul... 

 Reprezint USR...mulţumesc celor ce au realizat materialul, după părerea mea a fost o 

muncă uriaşă...nouă ne-a luat destul timp pentru a-l studia, avem câteva observaţii punctuale, 

dar acum voi face doar câteva consideraţii generale pe marginea materialului... 

Consider că nu avem cu adevărat o strategie, este o analiză foarte bună urmată de o 

înşiruire de proiecte mai mult sau mai puţin ambiţioase. Pentru a deveni cu adevărat o 

strategie, considerăm că se impune ierarhizarea acestor proiecte pe domenii-în funcţie de 

urgenţa problemelor pe care le adresează şi de impactul asupra locuitorilor oraşului. 

Poate cea mai importantă problemă este reprezentată de către sănătate-unde indicatorii 

sunt îngrijorători-raportat la media naţională, iar strategia prevede investiţii semnificative 

începând din anul 2023...considerăm că trebuie abordat de urgenţă acest domeniu, inclusiv 

menţionate aceste investiţii semnificative într-un orizont de timp mult mai apropiat. 

O altă problemă importantă şi urgentă-asupra căreia nu am găsit o viziune completă şi 

care să conducă în mod real la soluţionarea problemei, este aceea a furnizorului de energie 

termică şi a sistemului centralizat de furnizare a energiei termice către populaţie.  

Pentru ca această strategie să poată să producă efecte benefice, are nevoie de o selecţie 

responsabilă a proiectelor...totalul acestora se ridică la peste 850 mil.Eu....dacă facem o 

estimare a bugetului local pe următorii 14 ani, vom vedea că de abia depăşim de două ori 

această sumă şi dacă o corelăm cu nivelul investiţiilor, a cheltuielolor de capital realizate şi 

prognozate de către administraţie, acestea se ridică undeva la 250 mil.Eu...istoricul fondurilor 

nerambursabile atrase de către oraşul Arad ne duce cu estimarea la max. 30 mil. Eu pe această 

perioadă...deci avem nevoie de o prioritizare a proiectelor... 

Undeva în document se recomandă diversificarea şi identificarea de noi surse de 

finanţare alternative faţă de fondurile europene...menţionăm că aternativ la fondurile 

europene înseamnă creditare, cu un serviciu al datoriei, cu plată de rate şi dobânzi...o variantă 

mult mai favorabilă o reprezintă atragerea de fonduri nerambursabile, acestea având avantajul 
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de a creşte capacitatea de finanţare a proiectelor dincolo de posibilităţile limitate ale bugetului 

local...de asemenea, finanţarea europeană presupune un control mai strict asupra utilizării 

sumelor şi a obiectivelor finanţate, ea trebuie să devină prioritară inclusiv prin stabilirea unui 

plafon minim cu care autoritatea locală să se angajeze în sensul de a-l respecta. 

Vreau să atrag atenţia că multe dintre proiectele derulate până în prezent de  către 

administraţia locală nu au avut ca efect rezolvarea reală a  problemelor pe care le adresează, 

reprezentând de fapt doar o bifare a acestora...aici aş aminti proiectul pt. pistele de 

biciclete...este amintit în strategie de 122 km + 12 km de „piste pentru biciclete", care doar 

parţial vin şi ajută bicicliştii, o bună parte dintre ele ridică noi probleme, nu se pot numi piste 

de biciclete şi nu-i vor îndemna pe arădeni în mod real să folosesască bicicleta ca mijloc de 

transport nepoluant şi sănătos. De asemenea, au fost cheltuite sume impresionante pentru 

spaţii verzi fără ca aceste să crească cu măcar 1 ha...Aradul nu are nici măcar 1 hectar de parc 

nou. Sănătatea arădenilor va beneficia de pe urma spaţiilor verzi, nu de pe urma mobilierului 

urban şi investiţiilor în parcurile actuale...necesară este crearea de noi parcuri, mai ales în 

zonele din periferia oraşului...sunt cheltuieli mari dar merită făcute... 

Sper ca strategia să nu rămână la nivel formal ci să constituie un instrument prin care 

Aradul să asigure o viaţă mai bună cetăţenilor săi... 

 

D-na. Claudia Macra 

 Noi am avut câteva documente strategice de-a lungul timpului, după 1989...primul a 

fost elaborat în 2002-Plan local de dezoltare...elaborat cu o firmă de consultanţă din Canada, 

printr-un sprijin al ambasadei Canadei....acest plan a fost întocmit împreună cu angajaţii din 

Primărie...ei au şi fost instruiţi ca moderatori şi ca persoane care să fie capabile să preia la un 

moment dat prin forţe proprii elaborarea unor astfel de documente... 

Ulterior...am avut la nivelul anului 2004-Agenda 21...un alt plan de dezvoltare...pt. 

care am primit sprijin în vederea elaborării..iar în 2007, prin forţe proprii am elaborat 

Strategia de Dezvoltare a Municipiului Arad pt. perioada 2007-2020. În mare măsură 

obiectivele generale şi specifice pe care ni le-am propus, concretizate în proiectele ce s-au  

regăsit acolo, au fost duse la îndeplinire.... 

 Prin acest document ne propunem să mergem puţin mai departe... până în 2030 şi în 

primul rând ne este necesar pentru accesarea fondurilor pe care UE ni le pune la 

dispoziţie....şi tot aşa într-o foarte mare măsură pt. accesarea fondurilor pe POR-Axa 4...la 

nivelul fiecărui municipiu reşedinţă de judeţ se constituie o autoritate urbană, pt. prima dată 

se constituie un astfel de organism, ce va avea sarcina să prioritizeze proiectele cu care se 

merge mai departe înspre finanţare... 

  

D-na. Ioana Ivanov 

Şi noi împărtăşim speranţa că acest document va fi un document de lucru zi de zi 

pentru autoritatea locală... 

Vreau să fac două completări...În ceea ce priveşte bugetul de investiţii-orientativ pt. 

2014-2023-pt. perioada curentă de programare...el a fost calculat în elaborarea ghidurilor 

pentru Axa 4- POR, iar Banca Mondială l-a estimat în cazul municipiului Arad la 232,77 mil. 

Eu-bani pt. investiţii în perioada de programare....bineînţeles proiectele vor trebui prioritizate 

ca să vedem pe ce cheltuim banii... Totuşi, oricât ne-ar fi plăcut şi am avut discuţii de 

principiu privind criteriile de prioritizare, trebuie să respectăm un cadru dat în elaborarea 

strategiei...POR spune că prioritizarea se va face de către autoritatea urbană... 

Ceea ce am putut să facem noi în domeniul acesta a fost să propunem indicatori macro 

şi micro, astfel încât autoritatea să aibă ca instrument portofoliul pe de-o parte, bugetele pe de 

altă parte, potenţialele surse de finanţare ce se pot combina în diverse feluri şi să vadă ce 

proiecte pot fi incluse pe lista pt. Axa 4 pe alte priorităţi de investiţii din POR în alte 

programe de finanţare cu fonduri europene, ce rămâne pe bugetul local... 
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Referitor la alte surse de finanţare şi diversificarea surselor de finanţare, nu ne 

gândeam neapărat la împrumuturi, poate aţi văzut în portofoliul de proiecte că am încercat să 

venim şi cu alte idei...granturi, diverse programe de cooperare, parteneriate...noi ne-am dori 

ca parteneriatele public-private să fie funcţionale... 

Referitor la întrebarea anterioară...am mai propus ceva...pe partea de implementare şi 

monitorizare a strategiei veţi vedea o descriere destul de detaliată a structurilor de 

implementare, a rolurilor...considerăm că sunt elemente esenţiale ale strategiei şi acestea. 

În ceea ce priveşte proiectele propriu-zise, ne-am gândit şi la zona de spaţii publice, 

spaţii verzi...şi inclusiv pe Axa 4 unde este mai greu din cauza condiţionărilor POR- avem 

măcar un 2% din buget corelat şi cu intervenţiile de pe 4.2 în zonele defavorizate d.p.d.v. 

social, deci un total de 7% din bugetul alocat pe Axa 4 ar viza şi reabilitarea spaţiului public 

şi crearea de noi spaţii verzi.... 

 

D-nul. Reinhold Stadler- Expert dezvoltare și mobilitate urbană, Consultant  GEA 

Strategy & Consulting 

Tot pe ideea spaţiilor verzi....noi le-am corelat şi cu Strategia Aradul-oraş verde, 

anume ca fiecare locuitor să aibă la max. 5 minute de locuinta lui un spaţiu verde, fie că este 

vorba despre un  scuar, o grădină sau în cel mai bun caz un parc....am prins acest aspect şi în 

viziune şi în proiecte şi am încercat să facem astfel...am lucrat cât s-a putut şi pe cartiere, 

chiar dacă limitele nu sunt clare...am luat în considerare ca fiecare cartier să aibă măcar un 

spaţiu verde şi măcar un spaţiu comunitar. Deşi ştim că e un proces greu, sperăm să se lucreze 

şi pe Malul Mureşului, în momentul în care acesta se amenajează, în continuare şi cartierele 

din jurul acestuia pot beneficia de această axă verde şi anume Aradul Nou care în momentul 

de faţă nu prea are spaţii publice, spaţii verzi amenajate...sau chiar Dăgăşani...şi inclusiv 

Alfa...ideea este de creştere pe cât se poate a spaţiilor publice verzi şi a celor comunitare... 

 

D-nul. Aurel Ardelean 

Apreciez preocuparea Consiliului Local pentru alcătuirea acestei strategii până în 

2030...firma de consultanţă... într-adevăr s-a străduit dacă facem o analiză swot, să cuprindă o 

arie cât mai largă a obiectivelor cu care ne confruntăm la ora actuală şi de perspectivă... 

Sunt de acord cu ceea ce au spus şi antevorbitorii ...că la capitolul strategii materialul 

este încă deficitar. Ar trebui să gândim cu toţii şi alte strategii care nu sunt menţionate în 

materialul în discuţie...Aş porni de la ceea ce aţi menţionat dumneavoastră - oraşul nu are o 

identitate economică. S-au adus pe platforma industrială a Aradului foarte multe întreprinderi, 

dar acestea toate lucrează în sistem lohn şi oricând se pot reloca într-o altă ţară unde forţa de 

muncă este mai ieftină...deci să ne gândim la strategii economice care pot genera profit şi 

valoare adăugată. 

S-a vorbit mult şi frumos despre cap.5...oraş verde şi sănătos...ştiu că este şi dorinţa d-

lui primar...nu putem atinge valorile de spaţiu verde/locuitor la norma europeană-

26m2/locuitor, nu este posibilă până în 2030 din foarte multe motive, o spun ca 

biolog...deoarece sunt multe probleme legate de creşterea vegetaţiei.... 

În ceea ce priveşte contrucţia de ecluze pt. transformarea Mureşului în râu 

navigabil...în Arad nu putem face acest lucru, poate în amonte de Arad...fiindcă Parcul 

Natural Lunca Mureşului este protejat prin lege-legea biodiversităţii, este protejat de Uniunea 

Internaţională a Conservării Naturii şi siturile Natura 2000, dar ideea rămâne valabilă pentru a 

face Mureşul navigabil... 

Problemele de sănătate-materialul este subţire...aş susţine înfiinţarea unui institut de 

cercetare a cancerului în municipiul Arad...având în vedere faptul că ne situăm în primele 

două locuri la nivel naţional-la această maladie....să căutăm soluţii şi bani-prin proiecte-

pentru a rezolva această problemă... 
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În problematica de învăţământ-la cap.1.4.02, 021, 024...şi aici trebuie să multiplicăm 

strategiile şi politicile în învăţământ...se aminteşte despre promovarea pieţei muncii şi 

relevanţei sociale a învăţământului superior incluzând o mai bună anticipare a nevoilor pieţei 

muncii...am semnat un parteneriat- cele două universităţi cu Primăria şi cu Consiliul Judeţean 

Arad, pentru a modifica curriculumulul şi a ne adapta forţei de muncă specifice municipiului 

şi judeţului...dar trebuie împreună să trasăm aceste proiecte de comunitate, la care să participe 

studentul cu accent pe practica şi forţa de muncă necesară în judeţul Arad.... 

O altă prevedere-abordarea diversităţii educabililor şi creşterea accesului la educaţie şi 

formării incluzive şi de calitate pentru toţi...şi aici este legată problema de aspectul 

economic...aş propune Consiliului Local implementarea unor deduceri de taxe pentru 

angajatorii care integrează pe piaţa muncii absolvenţii universităţilor... 

La cap. dezvoltarea guvernanţei – participatorii -prin stimularea implicării 

educabililor...trebuie să avem în vedere facilitarea tranziţiei de la educaţie la piaţa muncii prin 

crearea unor centre regionale şi finanţate de stat şi de mediul privat-pentru absolvenţi ce nu 

pot pleca direct în producţie după terminarea facultăţii... 

La dezvoltarea strategiilor de cercetare- activitatea de cercetare în municipiul Arad 

este prezentă...vă invit şi la U.V.V.G.  unde există un institut de cercetare de ştiinţe ale vieţii 

care a desfăşurat un proiect de 3 mil. EUR cu personalizarea cancerului- unde extragem 

principii active pt. medicamente, avem brevete europene...am văzut că nu ne-aţi prins la acest 

domeniu, nimeni nu a stat de vorbă cu noi...dar putem să fim utili şi noi în domeniul cercetării 

deoarece câteva proiecte sunt în omologare, cum ar fi sterilitatea, infertilitatea şi producerea 

de substanţe active...poate că fosta fabrica de seringi ar putea fi transformată în fabrică de 

medicamente...aşa cum dumneavoastră aţi scris că se urmăreşte la Timişoara.... 

De asemenea, să avem în vedere faptul că pe lângă pădurea Ceala şi pădurea 

Vladimirescu are un grad chiar mai mare de biodiversitate şi ar putea fi amenajată într-o zonă 

de loisir pt. municipiul Arad... 

Acestea ar fi cele câteva propuneri pe care le fac în numele meu şi al U.V.V.G,  pt. o 

colaborare în anumite domenii în care putem fi consultaţi... 

 

D-nul. Beniamin Vârcuș 

Doresc să felicit pentru munca depusă firma care a elaborat acest document, cu foarte 

multe lucruri bune pe care am putea să le facem în  Arad....mă voi rezuma la doar câteva 

puncte care aş dori să constituie o prioritate pentru administraţie şi anume: 

La Arad-Capitală verde- considerăm că este un proiect foarte bun-sperăm să şi reuşim 

să facem câţiva paşi pe acest drum, deoarece după cum ştiţi nu ne-am plasat foarte bine la 

participarea precedentă la acest concurs...am dori un Arad în care am dori ca, construcţiile noi 

să aibă spaţiu verde arondat, în sensul că blocurile care se construiesc să aibă nr.de m2 de 

spaţiu verde ce este prevăzut de lege, să se respecte la construcţiile noi detaliile cu privire la 

zona de umbrire şi distanţa faţă de vecini 

Ar fi ideal să putem integra Cetatea Aradului în patrimoniul nostru verde-deoarece are 

100 ha, ceea ce reprezintă destul de mult... 

Am dori să ne extindem şi spre Parcul Natural Lunca Mureşului, deoarece este în 

imediata vecinătate a oraşului... 

Vreau să vorbesc în continuare despre situaţia precară a bazelor sportive care au rămas 

foarte puţine din păcate...am pierdut în ultimii ani 3 stadioane, avem unul care se află în 

proces de reabilitare dar din păcate durează destul de mult şi nu este suficient în compensarea 

celorlalte 3...aş dori ca administraţia să acorde o importanţă deosebită acestui lucru şi anume 

a construirii unor noi baze sportive pentru arădeni. 

V-am auzit spunând că aţi considerat că este prioritar ca Aradul să devină o 

importantă metropolă regională până în 2030, sperăm să fie aşa şi să nu ne transformăm într-

un cartier al Timişoarei... 
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Un alt subiect atins a fost str. Mărului...nu ştiu dacă aţi vizitat zona respectivă, dar ne 

dorim din tot sufletul ca acolo să se întâmple ceva, pentru că situaţia este una 

dezastruoasă...ne-am dori într-adevăr să se construiască un centru sportiv acolo... ar fi de bun 

augur pt. locuitorii din Cartierul Alfa care sunt exasperaţi de ceea ce se întâmplă în ultimii ani 

pe str. Mărului care s-a transformat într-un adevărat focar de infecţie.....consider că este o 

prioritate pt. administraţie rezolvarea acestei probleme... 

Important de asemenea este şi realizarea unui centru judeţean pentru micii 

producători- de dezvoltare a pieţelor existente în Arad şi să nu avem deloc în vedere 

restrângerea numărului acestora sau o eventuală mutare nefericită a amplasamentului 

acestora... 

Aţi adus în discuţie învăţământul şi liceele tehnologice-pe care încercăm să le ajutăm 

să-şi revină, ştim că unele dintre ele au probleme deosebite...dorim din partea administraţiei 

soluţii şi încercarea efectivă de rezolvare a problemelor şi nu doar încadrarea lor ca 

nerentabile, comasarea sau închiderea acestora. 

Sper că măcar o parte din documentul prezentat va putea fi implementat în următorii 

ani şi să beneficiem de un oraş mai verde, mai curat, mai bine dezvoltat d.p.d.v. economic, 

pentru că nu este important doar câte locuri de muncă avem ci şi cât de bine sunt plătiţi 

oamenii care muncesc în Arad şi care este puterea lor de cumpărare...noi cei din CLM vom 

pune umărul la implementarea a cât mai multe proiecte din cele prezentate dar aşteptăm 

aceeaşi atitudine şi din partea administraţiei. 

 

D-na. Claudia Macra 

În concluzie să reţinem că sunteţi de acord cu materialul, nu am reţinut observaţii cu 

privire la material-din intervenţia dumneavoastră !? 

 

D-nul. Beniamin Vârcuș 

Vom face observaţiile în scris cu privire la material...acesta este în principiu unul 

foarte bun, sunt foarte multe proiecte, sperăm să realizăm cât mai mute dintre ele...orice 

material poate fi bineînţeles îmbunătăţit...  

 

D-na. Claudia Macra 

 Îl invit pe D-nul. Primar să ne spună câteva cuvinte... 

 

D-nul. Gheorghe Falcă-Primarul Municipiului Arad 

Trebuie să conștientizăm că strategia nu este a Primăriei ci a municipiului Arad, de 

aceea, fiecare dintre noi avem responsabilitatea de a pune în practică câte o parte din aceasta, 

pornind de la cercetare, de la educație, de la sistemul sanitar...economia reprezintă și ea o 

parte importantă, deși există o problemă în ce privește dinamismul dezvoltării din cauza lipsei 

forței de muncă... 

Întotdeauna într-o strategie se fac și estimări...atunci când pui în buget valoarea pentru 

orice investiție ții cont de parametri pe care-i ai într-o administrație locală...bugetul Aradului-

pe investiții scade anul acesta cu 8 mil. EUR...În 10 ani am pierde 80 mil. EUR, așa arată astăzi 

bugetul deoarece am primit noi atribuțiuni și noi cheltuieli..nu pentru zona de dezvoltare ci pentru 

zona de funcționare... Deci o strategie este o prognoză, ea trebuie pusă în practică...trebuie doar să ai 

parametri corecți... 

Avem câteva obiective care depind de noi și contează foarte mult calitatea fondurilor 

europene, contează din partea noastră oferirea în continuare a sprijinului pentru mediul de 

afaceri, reprezintă șansa acestui oraș de a-și dirija singur viitorul...facem parte dintre cele 18 

orașe care dăm către bugetul central mai mult decât primim...anul acesta am primit înapoi de 

la Guvern cca.54% din ceea ce am dat noi...sunt județe care primesc peste 100%, ceea ce 

arată că dezvoltarea noastră a fost corectă...și trebuie să ne bazăm pe această dezvoltare... 
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Ne aflăm în perioada în care ar fi trebuit să implementăm proiectele europene...la 

nivel național de abia acum se deschid ghidurile și încep procedurile, ceea ce înseamnă că 

vom simți efectele fondurilor europene doar peste câțiva ani, dar încercăm ca aceste efecte să 

fie foarte pozitive și bine structurate... 

Avem câteva proiecte în derulare...și proiectul de a duce orașul înspre zona verde, a 

făcut ca orașul să-și asume o candidatură pentru Capitală Culturală Europeană verde, evident 

nu pentru a câștiga titlul ci pentru a învăța și am fost surprinși pozitiv pentru că am fost 

selecționați între cele 14 orașe...au fost orașe mari care nu au fost selecționate...mai mult de 

atât suntem din nou între echipele slecționate și acest lucră ajută mult orașul, Primăria, ONG-

urile care lucrează cu noi.....vom încerca să avem o atitudine din ce în ce mai ecologică în 

comunitatea noastră și evident cu aceste asumări ne străduim să aducem bunăstare și verde în 

fiecare parte a comunității noastre... 

Cea mai mare problemă pe care o avem, este legată de modul în care un proiect se 

derulează-procedural ca timpi și modul în care se pun în practică în comunitate anumite 

proiecte...mă refer la calitatea lucrărilor, o problemă manifestată din păcate la nivel 

național...calitate care trebuie îmbunătățită... 

Sper ca anii următori să nu ne găsească cu resursele diminuate ci din ce în ce mai 

mari, pentru a putea sprijinii fenomenul cultural care ia amploare și trebuie menținut, de 

asemenea, să ne străduim să menținem ritmul pentru a avea un oraș verde, să investim cât mai 

mult în funcționarea sistemului de educație dar și acesta să-și asume rolul de a se adapta la 

ceea ce înseamnă economia Aradului...de aceea , cum am menționat la început...fiecare 

trebuie să-și vadă partea din această strategie... 

Am fi încântați ca, după foarte mulți ani să aducem Canalul Mureșel în proprietatea 

noastră, pentru a-i da o formă civilizată și a aduce exact verdele de care vorbim...ar fi fost 

bine dacă nu ar fi trebuit să investim câteva mil. EUR pentru a primi Cetatea Aradului și am fi 

putut direcționa acei bani spre investiții în Cetate...trebuie să ne pregătim să vedem cum vom 

interveni în Cetate...facem acest lucru cu bani europeni...intervenția în Cetate d.p.d.v. al 

structurii trebuie să fi minimală și maximală d.p.d.v. al atractivității...va fi un proiect mare al 

comunităţii, care poate să aducă în timp şi titlul de oraş turistic...istoria cetăţii este fantastică 

şi dacă vom avea parteneri care să promoveze această istorie, evenimentele de acolo şi 

acţiunile noastre, Aradul poate să facă un pas important în zona oraşelor turistice...acestea 

sunt proiecte frumoase ce pot fi realizate dacă fiecare dintre instituţiile statului şi cei din 

domeniul privat fac paşii necesari să aplicăm această strategie....mulţumesc tuturor celor ce s-

au implicat în elaborarea acestei strategii împreună cu firma de consultanţă şi cu 

reprezentanţii PMA...după aprobare, sperăm să reuşim să implementăm măcar o mare parte 

din această strategie. 

 

D-na. Claudia Macra 

Vă mulţumim pentru participare.  

 

 

 

 

Claudia Macra 

Administrator Public – Primăria Municipiulul Arad              _________________ 
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