
                                                                        
 
 
 
 
PROIECTUL “ VITO-Dezvoltarea integrată a oraşelor vitale, ca centre regionale  de dezvoltare 
în Europa de Sud Est” 
 
 
 
 
ÎmbunătăŃirea calităŃii vieŃii cetăŃenilor Aradului este o prioritate a municipiului Arad  
 
 
Având obiectivul de a proteja, de a întări şi a dezvolta  în continuare oraşul, iniŃiativa Uniunii 
Europene de a lansa  Programul de Cooperare TransnaŃională Sud Est Europeană a fost valorificată 
printr-un proiect de finanŃare nerambursabilă pentru dezvoltarea spaŃiilor publice din centrul istoric. 
 
Politica de dezvoltare urbană integrată este o condiŃie cheie pentru implementarea Strategiei de 
Dezvoltare Durabilă a Uniunii Europene din care facem parte. Implementarea acesteia este şi o 
cerinŃă la scară europeană, dar este una care trebuie să Ńină cont atât de condiŃiile şi nevoile locale, 
bazându-se pe principiul subsidiarităŃii. 
 
Pentru a veni în sprijinul acestui scop, proiectul VITO-Dezvoltarea integrată a oraşelor vitale, ca 
centre regionale de dezvoltare în Europa de Sud Est, şi-a propus să valorifice potenŃialul 
moştenirii patrimoniului arhitectural al oraşului ca şi o contribuŃie la modelarea catitativă a viitorului 
economic, social şi cultural al urbei. 
 
Proiectul va avea ca rezultat un studiu pentru o rută turistică, un liant al celor mai importante spaŃii 
publice istorice_PiaŃa Reconcilierii, PiaŃa Catedralei, PiaŃa Avram Iancu şi Cetatea Aradului. Crearea  
şi asigurarea de spaŃii publice de bună calitate prin realizarea unei adevărate zone pietonale, prin 
proiectare, pe Str.MeŃeanu va  reprezenta un rezultat de valorificat pe viitor. Continuarea  realizarilor  
proiectului Hist Urban-Revitalizarea oraşelor istorice prin continuarea elaborării de relevee ale 
faŃadelor clădirilor din centrul istoric, ca punct de plecare pentru viitoarele renovări reprezintă altă 
componentă a proiectului VITO. 
 
Exploatarea la maxim a potenŃialului de cunoaştere într-un oraş depinde de calitatea educaŃiei 
şcolare. Cunoaşterea patrimoniului cultural local repezintă o necesitate, astfel ca proiectul VITO şi-a 
propus elaborarea, în parteneriat, unei curricule de curs pentru predarea în şcolile arădene, ca şi curs 
opŃional acest domeniu. 
 
Fiecare etapă a proiectului prevede organizarea de consultări publice pentru cunoaşterea opŃiunilor 
actorilor locali şi implicarea acestora în  reabilitarea centrului istoric al municipiului Arad. 
 
Proiectele Uniunii Europene îşi propun realizarea de parteneriate între oraşele Europei pentru 
preluarea experienŃei de bune practice şi în domeniul valorificării patrimoniului construit, pentru 
aceasta proiectul VITO va lucra cu zece parteneri din spaŃiul european: Ptuj, Slovenia, Branska, 
Slovacia, Graz, Austria, Teramo, Italia, Primorska, Slovenia, Regiunea Marche, Italia, Centrul 
pentru Studii Regionale, Ungaria, Camera de ComerŃ din Xanthi, Grecia, AgenŃia Plai Resurse, 



Chisinau, Republica Moldova şi Oradea din Romania. Rezultatele proiectului Aradului vor fi 
prezentate într-o expoziŃie itineranta în oraşele partenere în perioda 2011-2012 şi ca ultima 
prezentare la Bruxelles, Belgia în luna august 2012. Promovarea municipiului Arad reprezintă o 
etapa importantă a proiectului care va avea impact asupra atragerii de noi investiŃii şi destinaŃii 
turistice. 
 
Valoarea proiectului este de 159500 Euro din care Uniunea Europeana acopera 85%, Guvernul 
României 13% şi Consiliul Local al Municipiului Arad 2%.  
 
Detalii privind implementarea proiectului - Nora Grosan – ngrosan@primariaarad.ro 
 


