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Pr. nr.105 / 2007 

PUG ORAS LIPOVA 
JUDETUL ARAD 

 
MEMORIU GENERAL 

 
 
 
1. INTRODUCERE: 
 
1.1. Date de recunoaştere  
Denumirea lucrării: 

                 ACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL AL 
                ORAS LIPOVA, JUDETUL ARAD  

Beneficiar: Consiliul Local al Orasului Lipova 
Proiectant General : SC BLOMINFO-GEONET SRL 
Proiectant de specialitate: I.N.C.D. URBANPROIECT BUCURESTI 

 
Baza proiectării: Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul şi 

HGR 525/1996 republicat 2002 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism 
Elemente legislative conexe:  Codul Civil.   Legea nr. 50/2001 a amenajării teritoriului şi a urbanismului;  Legea nr. 18/1991 a fondului funciar.  Legea nr.50/1991 cu modificările şi completările ulterioare privind autorizarea 

executării construcţiilor şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor şi completări.  Legea nr. 98/1994  privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele legale 
de igienă şi sănătate publică.  Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii.  Legea nr. 137/1995 cu modificările şi completările ulterioare privind protecţia 
mediului.  Legea nr. 7/1996  privind cadastrul şi publicitatea imobiliară.  Legea nr. 26/1996 – Codul silvic.  Legea nr. 107/1996 a apelor..  Legea nr. 33/1996 exproprierea pentru cauză de utilitate publică.  Legea nr. 54/1998 privind circulaţia juridică a terenurilor.  Legea nr. 82/1998 pentru aprobarea O.G. nr. 43-1997 privind regimul juridic al 
drumurilor.  Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia.  Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - 
Secţiunea a III-a- zone protejate. 
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 Legea nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de Amenajare a Teritoriului Naţional 
- Secţiunea a IV-a: Reţeaua de localităţi  Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice.  Legea nr. 451/2002 pentru ratificarea Convenţiei europene a peisajului, adoptată la 
Florenţa la 20 octombrie 2000.  H G R nr. 162 / 2002 privind depozitarea deşeurilor  OUG nr.12/1998 privind transportul pe căile ferate române.  Ordinul M.L.P.A.T nr. 13N/1999 de aprobare a Ghid privind metodologia de 
elaborare şi conţinutul cadru al Planului Urbanistic General;  de mediu la planurile de urbanism şi de amenajarea teritoriului;  Ordinul MTCT nr. 1430/12005 pentru aprobarea „Norme metodologice de aplicare a 
Legii 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcţii”.  Ordinul nr. 34/N/M 30/3422/4221 din 1995 al MLPAT, MI, MAPN, SRI, pentru 
aprobarea „Precizărilor privind avizarea documentaţiilor de urbanism şi amenajarea 
teritoriului, precum şi a documentaţiilor tehnice pentru autorizarea construcţiilor”.  Ordinul Ministerului Sănătăţii nr. 536/1997 pentru aprobarea „Normelor de igienă şi 
a  recomandărilor privind mediul de viaţă al populaţiei”.  Ordinul Ministerului Transporturilor  nr. 45/1998  pentru aprobarea Normelor 
tehnice privind proiectarea, construirea şi modernizarea drumurilor.  Ordinul Ministerului Transporturilor  nr. 46/1998  pentru aprobarea Normelor 
tehnice privind stabilirea clasei tehnice a drumurilor publice.  Ordinul Ministerului Transporturilor  nr. 47/1998  pentru aprobarea Normelor 
tehnice privind amplasarea lucrărilor edilitare, a stâlpilor pentru instalaţii şi a pomilor 
în localităţile urbane şi rurale.  Ordinul Ministerului Transporturilor  nr. 49/1998  pentru aprobarea Normelor 
tehnice privind proiectarea şi realizarea străzilor în localităţile urbane.  Ordinul Ministerului Transporturilor  nr. 50/1998  pentru aprobarea Normelor 
tehnice privind proiectarea şi realizarea străzilor în localităţile rurale.  Ordinul Ministerului de Interne nr. 791/1998 pentru aprobarea Normelor 
metodologice de avizare şi autorizare privind prevenirea şi stingerea incendiilor.  Ordinul Ministerului de Interne nr. 775/1998 pentru aprobarea Normelor generale de 
prevenire şi stingere a incendiilor.  Ordinul M.L.P.A.T. nr. 1270/1999 pentru aprobarea Normelor metodologice de 
aplicare a H.G. nr. 577/1997 pentru aprobarea Programului privind pietruirea 
drumurilor comunale, alimentarea cu apă a satelor, conectarea la reţeaua de 
electrificare şi la reţelele telefonice, astfel cum a fost modificat prin H.G. nr. 
211/1999. 
 

 
 
 
Data: Februarie 2008 
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1.2.  Obiectivele lucrării Prezenta lucrare este întocmită în conformitate cu lesilatia in vigore si  politica de 
dezvoltare urbană a orasului LIPOVA. Obiectivele pe termen mediu (5- 10 ani) de 
dezvoltare ale administraţiei comunale prevăd: 

- Realizarea unor noi lotizări destinate construirii de noi locuinţe pentru 
satisfacerea cererii în orasul Lipova; 

- Dezvoltarea economica a orasului in sectorul secundar si tertiar, prin propunerea 
extinderii zonelor industriale, depozitare si servicii; 

- Realizarea unei reţele de distribuire apă potabilă , a retelei de canalizare, a retelei 
de alimentare cu gaze naturale; 

- Crearea unor zone de servicii care sa rapsunda cerintelor locuitorilor din Lipova 
si celor ce locuiesc in zonele invecinate; 

- Modernizarea si extinderea reţelei stradale. 
 

Odată cu stabilirea direcţiilor de dezvoltare in perspectiva ale localităţilor 
componente ale orasului, lucrarea va trebui sa dea răspuns si problemelor imediate cu 
care se confrunta Consiliul local, in special determinarea categoriilor de intervenţie, 
permisiuni si restricţii, necesitaţi de prima etapa. 
 
 
1.3. Surse documentare In scopul întocmirii prezentei documentaţii au fost cercetate o serie de surse 
documentare referitoare la contextul teritorial şi stadiul actual al dezvoltării comunei 
Bolintin deal: 

- Plan de Amenajarea Teritoriului Judetean - ARAD, elaborat de           ; 
- PUG ORAS LIPOVA, elaborat de  SC PROIECT ARAD SA, aprobat prin HCL 

94/ 07.07.2004; 
- Alimentare cu  gaze naturale a orasului Lipova, elaborat de SC METAN GRUP 

SRL BRASOV,  Faza Proiect Tehnic, 2001; 
- Studiu istoric general pentru PUG - oras Lipova, proiectant SC DOCT SRL- 

Targoviste, noiembrie 2007; 
- Suportul topografic pus la dispoziţie de către SC BLOMINFO-GEONET SRL, 

2007;  
- Alte informaţii puse la dispoziţie de Primăria orasului Lipova. 
          
 

2. STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTĂRII URBANISTICE 
 
2.1 Incadrarea in teritoriu  

Asezat pe malurile Muresului ,orasul Lipova este strabatut de traseul drumului 
national DN 7 (drum european-E 68 ) Bucuresti-Pitesti-Sibiu-Deva-Arad-Nadlac ,de 
traseele drumurilor judetene DJ 682 , Faget-Birchis-Lipova-Arad-Periam-Beba Veche ,si 
DJ 572 , 
Comoriste-Berzoaia-Cuvesdia-Lipova . 
 Paralel cu traseul DN 7 , teritoriul este traversat de calea ferata Arad-Bucuresti ,aici cu 
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gara Radna (Lipova ) ,la al carui traseu se racordeaza si calea ferata Timisoara-Lipova 
 Din aceasta din urma se desprinde si o cale ferata industriala , pe malul stang al 
Muresului . Statia CF este dotata cu triaj ,rampe incarcare/descarcare si platforme de 
depozitare . 
  Drumul national DN 7 si calea ferata Arad-Bucuresti apartin Coridorului Pan-
European de transport multimodal  IV . 
  Cu unele mici exceptii , cum ar fi strazile pe trasee de drumuri clasate , reteaua 
stradala este nemodernizata , cu stare de viabilitate rea  si supusa unor puternice fluxuri 
de tranzit, 
cu intersectii neamenajate corespunzator , un singur pod asigurand legatura rutiera intre 
cele doua maluri ale Muresului .  

 
 
2.2  Elemenete ale Cadrului  Natural 
2.2.1 Asezare Geografica 
  Încadrat de Munţii Zarandului şi Dealurile Lipovei (denumit în literatura de 

specialitate şi Podişul Lipovei), oraşul Lipova este situat pe terasele inferioare ale 
Mureşului, având o dezvoltare asimetrică faţă de acesta: pe partea stângă oraşul propriu-
zis cu o textura neregulata şi rectilinie pe partea dreapta, constituită din doua cartiere 
Radna şi Şoimoş. 
 

Altitudinea variază între 125 m în partea de vest, iar cea maximă cca. 200 m pe 
versantul de NV al Dealurilor Lipovei. Localitatea este dominată de Dealul Şoimoş 
(331m). 
  

2.2.2 Relieful  
Mureşul străbate oraşul Lipova pe o lungime de 10 km, din care 3,4 km sunt în intravilan. 
Debitul mediu al râului Mureş este de 170cm/s şi panta de 0,45-0,35%. Afluenţii 
principali ai Mureşului pe teritoriul administrativ al oraşului sunt: pe dreapta Jernova, 
Şoimoş şi Radna, iar pe stânga Mărăşeşti şi Şistarovăţ. Alimentarea apelor de suprafaţă 
este de tip pluvio-nival, iar scurgerea de tip carpatic. 

 
2.2.3 Geologie  
Sub aspect geologic se remarcă prezenţa depozitelor de terasă constituite din 

nisipuri şi pietrişuri deluvio – proluviale. Zona aferentă munţilor Zarand este alcătuită din 
granite paleozoice. 

La vest de Lipova se desfăşoară sub forma unui evantai conul de dejecţie al 
Mureşului, constituit din depozite aluvionare. 
 

2.2.4 Condiţii Hidrologice 
     Apele freatice apar cu precădere în zona depozitelor de terase şi lunca, şi lipsesc 

sau sunt discontinue în zonele înalte deluroase şi montane. 
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În arealele joase ale culoarului Mureşului sunt direct influenţate de cantitatea de 
precipitaţii şi de debitul Mureşului. 

Izvoarele apar la contactul între diferite formaţiuni petrografice sau pe linii de 
falii. Izvoarele de la Băile Lipova au mineralizaţie ridicată şi sunt de tip ascensional. 
Pe valea Şiştarovăţ, la cca. 3 km de oraş într-un areal de pădure de stejar şi frasin se află 
staţiunea Băile Lipova, cu factori naturali terapeutici de tipul apelor minerale şi climat 
relaxant. Din anul 2002 Băile Lipova au fost declarate prin H.G. nr. 1122, staţiune 
turistică de interes local.  

2.2.5 Clima 
 Climatul este temperat cu influenţe oceanice, cu următoarele valori medii 
multianuale ale parametrilor climatici: temperatura  9° C media multianuală, 18 – 21° C 
specifică lunii iunie şi -2 – 0° C in ianuarie. Cantitatea de precipitaţii 623 mm/an. 
Vânturile predominante sunt pe direcţie vest şi nord-vest. Local se conturează două tipuri 
de topoclimate: de versant şi cel de vale 

 
2.2.6 Flora si Fauna 
 Vegetaţia zonală este reprezentată de păduri de cer, gârniţă, gorun, stejar 

pedunculat şi specii de amestec frasin, carpen, ulm şi tei. Azonal apare vegetaţia de lunca 
compusă din salcie, plop, stuf, rogoz etc. Fauna este specifică fiecărui ecotop. 
 

Structura edafică pune în evidenţă relaţia dintre litologie, vegetaţie şi clima, în 
zonă regăsindu-se soluri zonale din clasele argiluvisolurilor şi spodosolurilor, cele 
azonale ca protosolurile de luncă , şi intrazonale rendzinele, sărăturile şi solurilor 
hidromorfe. 
 

 
2.2.7 Patrimoniul Natural 
 

Arii Naturale Portejate 
 Pe teritoriul administrativ al Lipovei se află Balta Şoimoş arie protejata incadrata 
in categoria IV IUCN ca rezervaţie de tip zoologic şi care se întinde pe o suprafaţă de 1,0 
ha. Ea este localizată în albia majoră a  râului Mureş, intre DN7 şi râu. 
 
 

Rezervaţia a fost constituită pentru protectia urmatoarelor elemente faunistice si 
nu numai: broaşte ţestoase-Emys orbicularis, moluşte-Unio pictorium, gasteropode-
Planorbis, Limnea, specii de peşti similare cu cele din râul Mureş, vegetaţie acvatică. 
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Balta Şoimoş 
 
 De importanţă locală sunt următoarele arii protejate:  
- Rezervaţia de Paliur de la Radna situată în spatele Mănăstirii Radna, instituită pentru 
protecţia speciei Paliurus spina cristi 
- Rezervaţia cu Ghimpi Pătârş, ca rezervaţie mixtă pentru protecţia speciei Ruscus 
aculeatus şi a peisajului vulcanic.  
Scurt istoric al Băilor Lipova- Întocmit  Arh. Doina Petrescu 

 
 
Falia geologică Băile Felix – Lipova – Buziaş – Băile Herculane, a generat în 

hotarul oraşului Lipova o sursă de apă geotermală, cunoscută încă din sec. al XVI-lea.  
Păduricea din jurul sursei, purtând denumirea de „Apă acră” sau „Sauerbrunn”, 

„Savanyukut”, era folosită de localnici, indiferent de etnie, pentru petrecerea unor 
sărbători sau ore libere. Cu toate acestea sursa de la Lipova va intra în atenţia lumii 
ştiinţifice şi a publicului abia la 1818. 

Începuturile valorificării apelor cu calităţi terapeutice i se datorează lui 
Schwartz Armin, un localnic care cumpără la 1896 cca 4 ha de teren cuprinzând sursa 
de ape şi începe o exploatare rudimentară a acestora. La 1905 se construieşte 
pavilionul de băi calde, care se făceau în căzi de cupru, înlocuind mai vechile vane de 
lemn. Până la construirea, în 1923 a hotelului, cazarea clienţilor era asigurată într-o 
baracă de 20 de camere. 

Având în vedere distanţa de cca 2 km de la oraş la băi, pentru dezvoltarea 
acestora era necesară o investiţie în posibilităţile de transport. Aceasta a venit în anul 
1908, din partea lui Huzli Istvan, care îşi va folosi întreaga avere pentru construirea şi 
echiparea liniei de tramvai cu cai, ce avea să lege Lipova de zona băilor. 

Prima secţie de îmbuteliere a apelor cu o capacitate de 7-8000 de sticle pe zi, ia 
fiinţă în 1912.  

După război, între 1921-1923, cu sprijinul obţinut de la Banca Gloria, se 
construieşte hotelul „Grand”, cu 64 de camere, fiind introdus şi curentul electric, chiar 
înainte de iluminarea oraşului Lipova. 

În 1925, Banca Gloria, devenită proprietara băilor, înfiinţează Staţiunea 
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Balneară Lipova SA, societate care va asigura funcţionarea staţiunii, dar şi 
industrializarea acidului carbonic şi apei minerale la Lipova. 

Pentru asigurarea clienţilor şi ridicarea prestigiului staţiunii sunt publicate 
materiale de prezentare, dar şi broşuri despre tratamentul hidro-mineral, elaborate de 
dr. docent Constantin Stanca. În 1926, staţiunea avea deja trei hoteluri cu un total de 
150 camere, care asigurau cazarea pe timpul celor cinci luni de sezon estival. 

Criza economică demarată în 1928, a dus la hotărârea conducerii staţiunii de a 
căuta noi surse de ape şi de a dezvolta liniile de îmbuteliere. Au fost aduse instalaţii 
din Franţa, care au funcţionat mai bine de patru decenii. Valoarea apelor minerale, 
subliniată şi de diplomele obţinute la diverse concursuri, au făcut ca Lipova să devină 
şi furnizorul de ape minerale al Casei Regale.  

După ani grei de supravieţuire, în 1936, staţiunea Lipova reuşeşte să se 
redreseze, o nouă investiţie atrăgând din nou clineţii: un bazin de ştrand, cu valuri 
artificiale, construit după planurile arhitectului Silvestru Rafiroiu şi construit cu banii 
rezultaţi din demontarea şi vinderea şinelor vechiului tramvai. Legătura cu gara şi 
oraşul era acum realizată cu ajutorul autobuzelor. 

Tot în această perioadă, în staţiune se ţineau cursuri de vară, organizate de 
învăţătorul George Beuran şi asemănate cu cele ale Universităţii lui Nicolae Iorga de 
la Vălenii de Munte. 

După naţionalizare, se continuă exploatarea apelor minerale şi tratamentul 
balnear în staţiune. În anii 1962-64 sunt descoperite prin foraje, noi surse, activitatea 
de îmbuteliere ajungând la cca 7 mil. de sticle pe an. 

Staţiune a intrat în declin după 1980, şi-a reastrâns mult activitatea după 1990 
şi a fost închisă în 1999. 

În 1996, a fost construită în incinta băilor o unitate privată de îmbuteliere a 
apelor, cu o capacitate de peste 100.000 de sticle pe zi, iar în ultimii ani a fost 
restaurată, reamenajată, dotată şi pusă în funcţiune o unitate balneară cu cazare şi 
tratament, construită în perioada interbelică, relizându-se astfel un prim pas spre 
revigorarea staţiunii balneare Lipova. 
 

 
2.2.8 Patrimoniul istoric 
 FIŞA ISTORICĂ A LOCALITĂŢII – ORAŞUL LIPOVA,  JUD. ARAD ELABORATOR: 

arh. Doina Petrescu 
 
 
Oraşul Lipova este localitate de rangul III. Face parte din judeţul Arad, de la 

reforma administrativă din 1968. Actualul oraş este format din trei unităţi – cartiere, care 
au fost localităţi distincte până în 1950: Lipova I – vechiul oraş Lipova, Lipova II – fosta 
localitate Radna şi Lipova III – fostul sat Şoimoş. 
 
I.2. Situaţii anterioare formei actuale   106 - Castru roman şi port la Mureş pentru supravegherea transportului de sare;  Cetate medievală menţionată încă din sec. al XIII-lea; 
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 Reşedinţă regală în sec. al XV-lea;  Oraş liber, regalian la sfârşitul sec. al XVI-lea;  Sangeac turcesc între 1550 şi 1718, cu mici întreruperi;  Sediu de district al administraţiei imperiale austriece, în perioada 1718 -1 778;  1779- 1918, Lipova aparţine comitatului Timiş şi apoi comitatului Arad, sub 
stăpânirea Ungariei;  În perioada interbelică Lipova face parte din judeţul Timiş – Torontal.  La reforma administrativă din 1950, Lipova face parte din regiunea Arad, până la 
1960.  În perioada 1960-68, teritoriul administrativ din care face parte Lipova este 
regiunea Banat, iar începând cu 1968 oraşul face parte din judeţul Arad. 

  
 
I.3. Localităţi contopite – Localitatăţile Radna şi Şoimoş devin cartiere al Lipovei. 
 
I.4. Localităţi dispărute – 
 
I.5. Alte denumiri istorice în teritoriul administrativ - Lipoviţa 
 
I.6. Fapte istorice în teritoriul administrativ 
  1241 – Hanul Batu atacă Cetatea Lipovei şi o distruge; regele Bela al IV-

lea o reclădeşte şi o întăreşte.  1285 – Cetatea Lipovei rezistă Hoardei de Aur, condusă de Hanul Nogai, 
apărând între zidurile ei şi populaţia refugiată din împrejurimi.  Sfârşitul sec. al XIII-lea aduce Lipova în postura de reşedinţă regală (sub 
Ladislau Cumanul), iar în prima jumătate a sec, al XVI-lea oraşul, ce 
aparţinea de Comitatul Aradului, atinge un apogeu economic şi 
comercial, având dreptul la propria monedă „Marca de argint de Lipova”.  La 1529 Lipova devine oraş liber, regalian şi cetate de scaun.  1550 – 1599, cucerită de turci Lipova devine Snageac turcesc.  Stăpânirea turcească este întreruptă prin cucerirea cetăţii de către trupele 
lui Mihai Viteazul, dar se reia între 1616 – 1669.  1699 – prin tratatul de la Karlowitz, Lipova rămâne sub dominaţie 
turcească până la 1718.  La 1700 este demantelată Cetatea Lipovei, încetând odată cu aceasta 
caracterul militar defensiv al localităţii.  În urma tratatului de la Passarowitz, din 1718, Banatul trece de sub 
stăpânirea turcească sub cea a Habsburgilor.  1784 – răsculaţii lui Horea ajung la Lipova.  1779 – Banatul este încorporat Ungariei, sunt create comitatele de peste 
Tisa, Lipova aparţinând de comitatul Timiş.  1818 – începe dezvoltarea băilor Lipova;  1848 – Lipovanii participă la mişcările revoluţionare, sub conducerea lui 
Eftimie Murgu; se construieşte “Crucea Glotaşilor”. 
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 1860 – Lipova şi întreg Banatul sunt anexate Ungariei prin decret 
imperial.   1863-73 – se construieşte calea ferată Arad – Radna – Teiuş.  1875 – se construieşte calea ferată Lipova –Timişoara şi podul feroviar ce 
va fi demolat în 1967.  1896 – se dă în folosinţă podul metalic peste Mureş, între Lipova şi 
Radna.  1906 – intră în circualţie tramvaiul cu carburanţi, care din 1912 va deveni 
tramvai electric.  1928 – 30 – Sever Bocu devine ministru în departamentul cultelor şi ajută 
oraşul pentru realizareamai multor obiective: introducerea curentului 
electric, pavarea străzilor, construirea clădirii Primăriei şi a internatului 
Liceului comercial, renovarea bisericii ortodoxe. 

 
II. LOCALITĂŢILE  
II.1. Statutul administrativ actual   
Oraşul Lipova este localitate de rangul III. Face parte din judeţul Arad, de la 

reforma administrativă din 1968. Actualul oraş este format din trei unităţi – cartiere, care 
au fost localităţi distincte până în 1950: Lipova I – vechiul oraş Lipova, Lipova II – fosta 
localitate Radna şi Lipova III – fostul sat Şoimoş. 
 
II.2. Atestarea documentară 
  1221, când un document aminteşte existenţa unei monetării la Lipova;  1268, prima menţiune documentară despre Radna;  1278, un act de donaţie menţionează domeniul şi Cetatea Şoimoş; 
 
 
II.3. Denumiri succesive ale localităţilor  

Lipova (Leipoa, Lippa, Lypoa, cu atributele de Civitas, Oppidum, Castrum ), 
Radna (Mariaradna ), Şoimoş (Solmos, Solymos, Sylmos) 
 
II.4. Modul de formare al localităţilor  Localitatea Lipova  - prin unirea unor nuclee primare de locuire, aflate în zona de 

nord a oraşului, cu zona Cetăţii Liova, ridicată pe locul vechiului castru roman.  Radna – nucleu străvechi de locuire, legat de calea de transport a Mureşului, 
potenţatde aşezarea aici a mânăstirii franciscane Sfânta Maria.  Şoimoş – nucleu iniţial format de lucrătorii carierelor şi minelor din zonă, 
potenţat de apropierea Cetăţii Şoimoş. 
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II.5. Monumente istorice  AR-II-a-B-00619 Ansamblul urban Lipova, oraş LIPOVA, Zona cuprinsă de-a 
lugul Str. Bălcescu Nicolae, între nr. 1-31 şi 2-28 (cu Primăria, Bazarul "Sub 
Dughene", Biserica ortodoxă, datare sec. XVII (bazarul) - înc. sec. XX  AR-II-a-A-00620 Ansamblul bisericii "Adormirea Maicii Domnului”, oraş 
LIPOVA, Str. 9 Mai 1, datare sec. XIV - înc. sec. XIX   AR-II-m-A-00620.01 Biserica "Adormirea Maicii Domnului”, oraş LIPOVA, Str. 
9 Mai 1, datare 1388, 1797, 1928; pictura cca. 1500 şi sec. XVIII   AR-II-m-B-00620.02 Şcoala românească, azi şcoală generală, oraş LIPOVA, Str. 
9 Mai 1, datare înc. sec. XIX   AR-II-m-B-00621 Casa Mişici-Bocu, azi Muzeul orăşenesc, oraş LIPOVA, Str. 
Bălcescu Nicolae 21, datare 1800 - 1850, transf. 1930   AR-II-m-B-00622 Pivniţele fostei mănăstiri minorite, oraş LIPOVA, Str. Matei 
Corvin 30, datare sec. XVI   AR-II-m-A-00623 Bazarul "Sub dughene” (Bazarul Turcesc), azi locuinţe şi spaţii 
comerciale, oraş LIPOVA, Piaţa Republicii 6, datare  sec. XVII   AR-II-a-A-00616 Mănăstirea "Sf. Maria”-Radna, oraş LIPOVA, Cartier Radna, 
pe "Dealul Popilor” constr. în etape între 1722 - 1828, 1911   AR-II-m-A-00616.01 Biserica romano-catolică "Sf. Maria" 1756 - 1782   AR-II-m-B-00616.02 Corpul de SE, 1823 - 1828   AR-II-m-A-00616.03 Corpul de SV, 1722 - 1747   AR-II-m-A-00616.04 Corpul de NV, 1722 - 1747   AR-II-m-B-00617 Biserica "Bunavestire", oraş LIPOVA, Cartier Şoimoş; la ieşire 
din localitate, pe partea stângă a DN Arad-Deva. 1792   AR-II-a-A-00618 Cetatea Şoimoş (ruine), oraş LIPOVA, Cartier Şoimoş; dealul 
"Cioaca Tăutului”, la 2 km NE de Lipova, sec. XIII - XV  

 
II.6. Situri arheologice declarate zone de interes prioritar 
 Situl arheologic AR-I-s-B-00442, Aşezare, oraş LIPOVA, punct  

"La Hodaie”, Neolitic 
 
II.7. Alte construcţii cu valoare istorică locală 
 1. Clădirile construite în primele decenii ale secolului XX, în stil Seccesion, 

exemplare edificatoare pentru felul în care un oraş prosper poate să adapteze un 
stil arhitectural la modă, născând din acesta aproape o “marcă” proprie. Ne 
referim la imobilele aflate la adresele: str. Făget nr. 1-3, Făget nr. 2, Mureşului 
nr. 1,  str. Nicolae Bălcescu nr. 13, 23, 25, 35, str.Vasile Bugariu nr. 5. 

2. Sunt valoroase deasemenea clădirile cu front continuu, masiv, ce susţin faleza 
Mureşului: clădirea Spitalului, a Grupului Şcolar Atanasie Marienescu, a 
Liceului Agricol, care prin sobrietatea faţadelor şi ritmul, aparent monoton, al 
golurilor ferestrelor, sunt un manifest al responsabilităţii şi seriozităţii edililor şi 
instituţiilor oraşului. 

3. clădirea bisericii catolice şi a şcolii germane alăturate, precum şi clădirea remizei 
pompierilor, care sunt repere ale istoriei Lipovei. 
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II.9. Distrugeri ale localităţilor  incendii  inundaţii provocate de creşterea apelor Mureşului:  
 
 
II.11. Operaţiuni urbanistice de amploare 
  1700 – demantelarea Cetăţii Lipova; prin desfacerea zidurilor şi 

sistemului defensiv şanţ – val, oraşul se poate extinde, unindu-se cu 
nucleele locuite aflate extramuros şi formând organismul urban de astăzi;  creearea pieţei centrale a oraşului, la capătul de nord al străzii principale, 
între bazar şi biserica ortodoxă;  construirea podului metalic peste Mureş,  sfârşitul sec. al XIX-lea şi începututl sec. XX - amenajarea falezei 
Mureşului şi mobilarea acesteia cu impunătoare fronturi lungi de 
construcţii: Şcoala confesională “Notre Dame”, Spitalul, Liceul Agricol;  1921 – prin împroprietărirea generată de Reforma agrară se crează noi 
cartiere Rădniţa, Valea Şoimoşului.  1938 – construirea cazărmii militare la Radna.  1991 – noul pod rutier peste Mureş 

 
 

1. ZONA  DE PROTECŢIE A MONUMENTELOR DE INTERES NATIONAL  DE  
INTERES  NATIONAL 
 1.     A. ZONA  DE PROTECŢIE PENTRU MONUMENTE  DE  INTERES  

NATIONAL (A), din zona centrală Lipova 
 AR-II-a-A-00620 Ansamblul bisericii "Adormirea Maicii Domnului”, oraş LIPOVA, 
Str. 9 Mai nr.1, datare sec. XIV - înc. sec.XIX  
 
Delimitarea zonei de protecţie: spaţiul cuprins în perimetrul străzilor Sever Bocu, Nicolae 
Bălcesu de la intersecţia cu Sever Bocu până la str. Făget, strada Făget – până la 
intersecţia cu str. Gheorghe Lazăr, str. Semenic, str. Eftimie Murgu, până la intersecţia cu 
str. A. Mureşan şi str. Brancovici, între intersecţiile cu A. Mureşan şi Sever Bocu. 
 AR-II-m-A-00623 Bazarul "Sub dughene” (Bazarul Turcesc), azi locuinţe şi spaţii 
comerciale, oraş LIPOVA, Piaţa Republicii 6, datare sec. XVII  
 Delimitarea zonei de protecţie: spaţiul cuprins în perimetrul străzilor Nicolae Titulescu, 
Vasile Bugariu, între intersecţia cu Nicolae Titulescu şi până la limita spre stadion a 
Parcului Central, coborând pe limitele de proprietate la str. Făget şi în continuare la str. 
9Mai, pe str. Mihai Eminescu, primele trei loturi, apoi pe limita de proprietate până la 
strada Brancovici, contiunare pe str. Brancovici, str. Sever Bocu şi Nicolae Bălcescu până 
la intersecţia cu Nicolae Titulescu. 
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O parte din aceste zone de protecţie se suprapun şi, parţial sunt incluse în spaţiul propus 
ca extindere a ansamblului central de zonă protejată .  
 
 
1.    B. ZONA  DE PROTECŢIE PENTRU MONUMENTE  DE  INTERES  
NATIONAL (A) şi DE INTERES LOCAL (B), din Radna şi Şoimoş 
 Obiectul protectiei: Mănăstirea "Sf. Maria”-Radna, oraş LIPOVA, Cartier Radna, pe 
"Dealul Popilor”, construită în etape între 1722 - 1828, 1911  

-   Cod listă - AR-II-a-A-00616 
 

Obiectul protectiei : Cetatea Şoimoş (ruine), oraş LIPOVA, Cartier Şoimoş; dealul 
"Cioaca Tăutului”, la 2 km NE de Lipova, sec. XIII - XV  

- Cod listă - AR-II-a-A-00618 
 
Obiectul protectiei : Biserica "Buna vestire", oraş LIPOVA, Cartier Şoimoş; la ieşire 
din localitate, pe partea stângă a DN Arad-Deva,1792  

- Cod listă - AR-II-m-B-00617 
 
- Modul de delimitare : pe limite cadastrale, în zonele construite şi prin pichetare 

(bornare) pe dealul Cetăţii, funcţie de limitele din planul de regulament. 
 

2.    ZONE  DE PROTECŢIE PENTRU MONUMENTE  DE  INTERES  
LOCAL (B) Lipova - se suprapune cu  

ZONA PROTEJATĂ – ANSAMBLU CENTRUL ORAŞULUI LIPOVA   
Zona construita protejata pentru  Casa Mişici-Bocu, azi Muzeul orăşenesc, AR-II-m-
B-00621,  oraş LIPOVA, Str. Bălcescu Nicolae nr.21, datare 1800 - 1850, transf. 1930 
 Zona construita protejata pentru Ansamblul urban Lipova, AR-II-a-B-00619,  oraş 
LIPOVA, Zona cuprinsă de-a lugul Str. sec. XVII (bazarul) -  
Bălcescu Nicolae, între nr. 1-31 înc. sec. XX şi 2-28 (cu Primăria, Bazarul "Sub 
Dughene", Biserica ortodoxă. 
 
Propunerea de extinderea zonei protejate definite ca “Ansamblu urban Lipova” : spaţiul cuprins în perimetrul delimitat de str. Aurel Vânătu, de la intersecşia cu str. 
Meţianu, str. Vasile Bugariu, întrega adâncime a loturior de la strada Marienescu, 
paralele cu str. Vasile Bugariu, primele trei loturi la străzile Făget şi 9 Mai, ambele 
fronturi, str, Mihai Eminescu, pe limita de lot a bisericii ortodoxe, str. Brancovici până la 
intersecţia cu str. Emanoil Gojdu, fronturila străzii E. Gojdu, întreaga adâncime a 
loturilor de la str. Nicolae Bălcescu, spre str Brancovici, până la str. Ştefan cel Mare, 
insula bisericii catolice, până la intersecţia străzilor Iorga, George Coşbuc şi Meţianu,  

- Suprafata zonei protejate : 16,2 ha 
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 Obiectul protectiei: Aşezare Neolitic, oraş LIPOVA, "La Hodaie”  
de importanţă zonală, cu cod de listă AR-I-s-B-00442 
 
2.3. Potenţial economic 

 Activitatea economică 
Numărul agenţilor economici locali, din oraşul Lipova, la sfârşitul lunii aprilie 2007 
 

activitatea 
număr agenţi 
economici % agenţi economici din total 

agricultura 7 2,16 
pescuit şi piscicultura 1 0,31 
silvicultură 13 4,01 
industrie 38 11,73 
construcţii 24 7,41 
comerţ 109 33,64 
hoteluri şi restaurante 25 7,72 
Transport, depozitare 
şi comunicaţii 27 8,33 
Teanzaţii imobiliare 
şi alte servicii 28 8,64 
intermedieri 
financiare 4 1,23 
Sănătate şi asistenţă 
socială 6 1,85 
alte activitatii 4 1,23 
Unităţi economice 
aflate în încetare de 
activitate, lichidare, 
etc 38 11,73 
total 324 100,00 

            sursa: www.listafirme.ro/ date prelucrate 
 

În total, în oraşul Lipova există 334 de agenţi economici locali, repartizaţi după 
cum urmează: 
- 324 în Lipova, 8 în Radna şi 2 în Şoimuş. 
Pe total judeţ există 13.691 agenţi economici locali activi, adică 2,44% din numărul de 
agenţi economici locali activi funcţionează în Lipova. 

La sfârşitul lunii martie 2007, numai 59,28% din agenţii economici locali totali 
depuseseră bilanţul contabil pe anul 2006, adică vom considera active numai 198 firme în 
2006, respectiv 83 pentru anul 2000. În numărul total de agenţi economici locali activi, 
alături de Lipova am inclus Radna şi Şoimuş. 

În economia judeţului Arad, din punct de vedere al numărului de agenţi economici 
locali activi, al numărului da salariaţi ai acestor unităţi, precum şi al cifrei de afaceri 
oraşul Lipova reprezenta, în perioada 2000-2006  (în mărimi relative de structură): 
- 2,35% din numărul de unităţi economice locale active în 2006 a înregistrat o scădere 
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uşoară de la 2,55% în anul 2000; 
- 2,22% din numărul de salariaţi ai unităţilor economice locale active în 2006, a cunoscut 
o scădere uşoară de la 3,30% în anul 2000; 
- 1,14% din valoarea vânzărilor în 2006,s-a consemnat o scădere de la 3,00% în anul 
2000. 

Pentru perioada 2000-2006, putem spune că din punct de vedere al situaţiei 
agenţilor economici locali activi (cei care au depus bilanţul contabil până la sfârşitul lunii 
martie 2007), al numărului de salariaţi şi a valorii vânzărilor  oraşul Lipova are un profil:  
- terţiar după numărul agenţilor economici care activează în acest sector; 
- terţiar în anul 2000, terţiar-secundar în anul 2006 din punct de vedere al cifrei de 
afaceri;  
- secundar,  din punct de vedere ocupaţional, al numărului de salariaţi al unităţilor 
economice locale active. 
Cele mai importante activităţi, din punct de vedere al criteriilor mai sus amintite, în 
perioada 2000-2006, sunt: 
- industria după numărul de salariaţi; 
- comerţul după numărul de agenţi economici locali activi; 
- comerţul şi industria după cifra de afaceri din 2006, respectiv comerţul după cifra de 
afaceri din anul 2000. 

O creştere importantă de activitate, din punct de vedere al celor 3 criterii amintite 
mai sus cunosc, după cum se va vedea din tabelele următoare, activităţile din: comerţ, 
silvicultură (sunt două ocoale silvice Lipova şi Radna şi 13 firme cu profil silvic), 
agricultură, industria prelucrătoare, construcţii, imobiliare, hoteluri şi restaurante, 
transporturi. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Gruparea unităţilor economice active, a cifrei de afaceri şi a numărului de salariaţi 

a acestora, pe principalele sectoare de activitate, în anul 2000 
 
sectorul nr.agenţi 

economici 
% 
din total 

cifra de 
afaceri 
(Ron) 

% 
din total 

salariaţi 
(pers.) 

% 
din total 

Primar 4 4,82 1.153.406 2,51 26 1,35 
secundar 21 25,30 14.090.944 30,62 1408 72,95 
Terţiar 58 69,88 30.767.862 66,87 496 25,70 
total 
Lipova 

83 100,00 46.012.212 100,00 1930 100,00 
sursa: www.listafirme.ro/ date prelucrate 
 

Gruparea unităţilor economice active, a cifrei de afaceri şi a numărului de salariaţi 
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a acestora, pe principalele sectoare de activitate, în anul 2006 
 
sectorul nr.agenţi 

economici 
% 
din total 

cifra de 
afaceri 
(Ron) 

% 
din total 

salariaţi 
(pers.) 

% 
din total 

Primar 17 8,59 16.901.482 14,82 159 7,61 
secundar 51 25,76 42.272.564 37,07 1.197 57,30 
Terţiar 130 65,66 52.874.264 48,11 733 35,09 
total 
Lipova 

198 100,00 114.048.310 100,00 2.089 100,00 
sursa: www.listafirme.ro/ date prelucrate 
 
 

Numărul unităţilor, cifra de afaceri (exprimată în Ron p. c.) şi personalul 
unităţilor locale active din oraşul Lipova, din agricultură, industrie, construcţii, comerţ şi 
alte servicii, pe activităţii ale economiei naţionale, în anul 2000: 
 

activitatea 
nr.agenţi 
economici 

% 
din 
total 

cifra de 
afaceri 
(Ron)  

%  
din total 

salariaţi 
(pers.) 

%  
din total 

agricultura 2 2,41 149.971 0,33 13 0,67 
silvicultură 2 2,41 1.003.435 2,18 13 0,67 
pescuit şi 
piscicultura 

0 0,00 0 0,00 0 0,00 
industria extractivă 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
industria 
prelucrătoare 

18 21,69 13.636.443 29,64 1334 69,12 
en.el t.,g. a. 1 1,20 351.966 0,76 57 2,95 
construcţii 2 2,41 102.535 0,22 17 0,88 
comerţ  33 39,76 27.893.651 60,62 253 13,11 
hoteluri şi 
restaurante 

11 13,25 652.856 1,42 66 3,42 
transporturi,depozita
re, comunicaţii 

7 8,43 1.292.519 2,81 144 7,46 
Finanţe 2 2,41 143.065 0,31 11 0,57 
tranzacţii imobiliare 3 3,61 770.929 1,68 16 0,83 
Învăţământ* 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
sănătate şi asistenţă 
socială* 

1 1,20 10.228 0,02 5 0,26 
alte activităţii de 
servicii colective, 
sociale şi personale 

1 1,20 4.614 0,01 1 0,05 

Total Lipova 83 100 46.012.212 100,00 1.930 100,00 
Total judeţ Arad 3.259  1.572.741.9

76 
 58.541  

  sursa:www.listafirme.ro/ date prelucrate 
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*include numai unităţile locale cu activitate de învăţământ sau sănătate şi asistenţă 
socială, organizate ca societăţi comerciale 
 
 

Numărul unităţilor, cifra de afaceri (exprimată în Ron p.c.) şi personalul unităţilor 
locale active din oraşul Lipova, din agricultură, industrie, construcţii, comerţ şi alte 
servicii, pe activităţii ale economiei naţionale, în anul 2006: 
 
 

activitatea 
nr.agenţi 
economici 

% 
din 
total 

cifra de 
afaceri 
(Ron)   

%  
din total 

salariaţi 
(pers.) 

%  
din total 

agricultura 2 1,01 517.065 0,45 13 0,62 
silvicultură 13 6,57 11.394.259 9,99 128 6,13 
pescuit şi 
piscicultura 

1 0,51 320.135 0,28 4 0,19 
industria extractivă 1 0,51 4.620.023 4,09 14 0,67 
industria 
prelucrătoare 

32 16,16 36.683.823 32,17 1057 50,56 
en.el t.,g. a. 1 0,51 674.503 0,59 40 1,91 
construcţii 18 9,09 4.914.238 4,31 100 4,79 
comerţ  75 37,88 37.709.105 33,06 356 17,04 
hoteluri şi 
restaurante 

19 9,60 3.815.370 3,35 105 5,03 
transporturi,depozita
re, comunicaţii 

19 9,60 11.092.629 9,73 231 11,06 
Finanţe 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
tranzacţii imobiliare 12 6,06 1.835.772 1,61 30 1,44 
Învăţământ* 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
sănătate şi asistenţă 
socială* 

3 1,52 305.287 0,27 6 0,29 
alte activităţii de 
servicii colective, 
sociale şi personale 

2 1,01 116.101 0,10 5 0,24 

Total Lipova 198 100,00 114.048.31
0 

100,00 2.089 100,00 
Total judeţ Arad 8535  10.041.664.

277 
 93.959  

  sursa:www.listafirme.ro/ date prelucrate 
*include numai unităţile locale cu activitate de învăţământ sau sănătate şi asistenţă 
socială, organizate ca societăţi comerciale 
 
 

În ceea ce priveşte activitatea industrială, în perioada 2000-2006, se observă o 
creştere importantă a numărului de agenţi economici, a numărului de salariaţi şi mai cu 
seamă a cifrei de afaceri. După cum se va observa din tabelele următoare cel mai 
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important sector industrial este industria prelucrătoare. 
 
 
Gruparea unităţilor industriale economice ale oraşului Lipova, a cifrei de afaceri şi a 

numărului de salariaţi ai acestora, pe principalele sectoare ale industriei, în anul 2000 
 

sectoare ale 
industriei 

nr.agenţi 
economici 

% 
din total 

cifra de 
afaceri 
(Ron) 

% 
din total 

salariaţi 
(pers.) 

% 
din total 

extractivă 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
prelucrătoare 18 94,74 13.636.443 97,48 1.334 95,90 
en.el. t.,g. a. 1 5,26 351.966 2,52 57 4,10 
total Lipova 19 100,00 13.988.409 100,00 1391 100,00 
  sursa:www.listafirme.ro/ date prelucrate 

 
Gruparea unităţilor industriale economice ale oraşului Lipova, a cifrei de afaceri şi a 

numărului de salariaţi ai acestora, pe principalele sectoare ale industriei, în anul 2006 
 

sectoare ale 
industriei 

nr.agenţi 
economici 

% 
din total 

cifra de 
afaceri 
(Ron) 

% 
din total 

salariaţi 
(pers.) 

% 
din total 

extractivă 1 2,94 4.670.023 11,11 14 1,26 
prelucrătoare 32 94,12 36.683.823 87,28 1.057 95,14 
en.el. t.,g. a. 1 2,94 674.503 1,60 40 3,60 
total Lipova 34 100,00 42.028.349 100,00 1.111 100,00 
  sursa:www.listafirme.ro/ date prelucrate 
Concluzii: 
- pe fondul restructurării unor unităţi industriale (în energie şi în unele ramuri ale 
industriei prelucrătoare în privinţa numărului de salariaţi), activitatea se diversifică, apar 
unităţi industriale noi (în industria extractivă spre exemplu); 
- valoarea vânzărilor creşte de peste 3 ori la nivel de ramură, în condiţiile scăderii 
numărului de salariaţi cu 20,13%; 
- apar în această perioadă firmele cu capital străin şi în industria prelucrătoare, mai exact 
în domeniul fabricării de maşini şi utilaje (în anul 2000 existau în Lipova 4 firme cu 
capital străin: 2 în comerţ, 1 hoteluri şi restaurante şi 1 în transporturi; în anul 2006 
întâlnim alături de firmele menţionate 1 firmă în silvicultiră şi firma menţionată mai sus). 

 
Cele mai importante firme din Lipova, după valoarea vânzărilor, cu vânzări mai 

mari de 1 milion Ron au fost, în anul 2006:  
-Ratisbona SRL (comerţ cu carburanţi), Lipomin SA (producţia de ape minerale şi 
băuturi răcoritoare), Wegland Alpin SRL (silvicultură şi exploatări forestiere), Sieber 
Romania SRL (producţia de motoare, generatoare şi transformatoare electrice), PL Noris 
SRL (transporturi), L&M Company Transport SRL (extracţia pietrişului şi nisipului), 
Apemin Băile Lipova (producţia de ape minerale şi băuturi răcoritoare), Luma Import 
Export (fabricarea de articole textile), Petras Impex SRL (comerţ cu ridicata), Apa Plus 
97 (lucrări de instalaţii tehnico sanitare), Industrial Tehnologic Robac SRL (fabricarea de 
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maşini unelte), Naturana Romania SCS (fabricarea de lenjerie de corp), P.V. Vega 
Construct Srl (transporturi de călători), Sta Co SRL, Dadiana Mihaela (comerţ cu 
amănuntul),  Mara Lucia SRL(transporturi de mărfuri), SBC  Lipova (restaurante), Alko 
Kraft SRL (fabricarea de maşini şi utilaje), Ercom SRL, O.K. Fraţii SRL, Alfa SRL 
(comerţ). 
 

După gruparea firmelor în funcţie de valoarea vânzărilor, pe intervale de venit, în 
perioada 2000-2006, observăm că: 
- cifra de afaceri toală (în preţuri curente), numărul de agenţi economici locali activi, 
precum şi numărul de salariaţi ai acestor unităţi au cunoscut o creştere importantă; 
- la toate grupele, cu valori ale vânzărilor de peste 10.000 Ron, a crescut semnificativ 
(după cum se poate observa din următoarele două tabele) cifra de afaceri, numărul de 
agenţi economici, precum şi numărul de salariaţi; 
- a scăzut numărul firmelor care obţin cifre de afaceri mici, numărul de salariaţi ai acestor 
firme, precum şi cifra de afaceri. 
 

Numărul agenţilor economici locali activi din oraşul Lipova, salariaţii acestor 
unităţi, grupaţi în funcţie de cifra de afaceri, pe intervale de venit, în anul 2000 
 
intervalul (Ron) nr. ag. 

econo
mici 

%  
din 
total 

cifra de 
afaceri (Ron) 

%  
din 
total 

nr salariaţi %  
din total 

0-10.000 6 7,23 17.370 0,04 12 0,62 
10.001-100.000 12 14,46 517.731 1,24 49 2,54 
100.001-1.000.000 45 54,22 8.717.086 18,95 943 48,86 
1.000.001-
10.000.000 

19 22,89 17.500.600 38,03 922 47,77 
>10.000.001 1 1,20 19.205.425 41,74 4 0,21 
total  83 100,0

0 
46.012.212 100,00 1930 100,00 

 
 
Numărul agenţilor economici locali activi din oraşul Lipova, salariaţii acestor unităţi, 
grupaţi în funcţie de cifra de afaceri, pe intervale de venit, în anul 2006 
 
intervalul (Ron) nr. ag. 

econo
mici 

%  
din 
total 

cifra de 
afaceri (Ron) 

%  
din 
total 

nr salariaţi %  
din total 

0-10.000 2 1,01 14.117 0,01 4 0,19 
10.001-100.000 21 10,61 864.299 0,76 52 2,49 
100.001-1.000.000 72 36,36 14.382.821 12,61 454 21,73 
1.000.001-
10.000.000 

86 43,43 60.509.030 53,06 1.257 60,17 
>10.000.001 17 8,59 32.278.043 33,56 322 15,41 
Total 198 100,0

0 
114.048.310 100,00 2089 100,00 
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  sursa:www.listafirme.ro/ date prelucrate 
 

La gruparea unităţilor economice după mărime, în funcţie de numărul de salariaţi, 
în perioada 2000-2006, observăm că: 
- ponderea cifrei de afaceri a micro-întreprinderilor în total cifră de afaceri a scăzut de la 
54,24% la 25,95%, numărul de salariaţi s-a dublat în mărimi relative şi absolute de 
structură, ponderea micro-întreprinderilor în total firme a depăşit 80,00%; 
- cifra de afaceri şi numărul de salariaţi a întreprinderilor mici (10-49 salariaţi) s-a dublat 
în  mărimi relative de structură, în timp ce ponderea numărului de unităţi a fost constant; 
 - cifra de afaceri a întreprinderilor mijlocii (50-249 salariaţi) a ajuns la 30,82% din cifra 
de afaceri totală, aceasta în timp ce, atât numărul de salariaţi, cât şi numărul de unităţi au 
cunoscut o scădere uşoară; 
- în Lipova, în anul 2006, mai există numai o singură unitate cu peste 250 salariaţi, este 
vorba despre Siber Romania SRL, ai cărei indicatori economici pot fi urmăriţi în tabelul 
de mai jos. 
 
 

Gruparea unităţilor economice locale active din oraşul Lipova după numărul de 
salariaţi, în anul 2000 
  
mărime 
unitate 
economică 
(salariaţi) 

nr. firme %          
nr. firme 

salariaţi 
total în 
unitati de 
mărime 

%  
salariaţi 
din total 

cifra de 
afaceri 

% 
 cifra de 
afaceri 

0-9 59 71,08 221 11,45 24.954.846 54,24 
10-49 13 15,66 274 14,20 8.604.997 18,70 
50-249 9 10,84 875 45,34 8.834.243 19,20 
>250 2 2,41 560 29,02 3.618.127 7,86 
Total 83 100,00 1.930 100,00 46.012.213 100,00 
 

Gruparea unităţilor economice locale active din oraşul Lipova după numărul de 
salariaţi, în anul 2006 
 
mărime 
unitate 
economică 
(salariaţi) 

nr. firme %          
nr. firme 

salariaţi 
total în 
unitati de 
mărime 

%  
salariaţi 
din total 

cifra de 
afaceri 

% 
 cifra de 
afaceri 

0-9 159 80,30 468 22,40 29.590.046 25,95 
10-49 31 15,66 620 29,68 44.043.630 38,62 
50-249 7 3,54 717 34,32 35.154.788 30,82 
>250 1 0,51 284 13,60 5.259.846 4,61 
Total 198 100,00 2089 100,00 114.048.310 100,00 
  sursa:www.listafirme.ro/ date prelucrate 
 

Pentru a avea o imagine cu privire la organizaţiile care nu funcţionează ca societăţi 
comerciale prezentăm din Fişa localităţii Lipova 2005, situaţia cu privire la numărul 
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mediu de salariaţi din anul 2004: 
 
activitatea nr salariaţi % din total 
agricultura 28 1,08 
industria extractivă 46 1,78 
industria prelucrătoare 991 38,26 
en.el t.,g. a. 80 3,09 
construcţii 35 1,35 
Comerţ 405 15,64 
transporturi 79 3,05 
activităţi financiare 49 1,89 
administraţie şi apărare 76 2,93 
învăţământ 223 8,61 
sănătate 168 6,49 
alte activităţi 410 15,83 
Total 2590 100,00 
sursa: D.J. de Statistică Arad/Fişa localităţii Lipova 2005 
 
Situaţia privind salariaţii, pe principalele sectoare de activitate, în anul 2004, a fost: 
 
sectorul numărul mediu de salariaţi % din total 
Primar 74 2,86 
secundar 1106 42,70 
Terţiar 1410 54,44 
Total 2590 100,00 
sursa: D.J. de Statistică Arad/ date prelucrate 
 
La 31 decembrie 2005, situaţia fondului funciar, în oraşul Lipova, era următoarea:  
specificare suprafaţa (ha) % din total 
total agricol 6585 49,14 

100,00 
Arabil 3023 45,91 
Livezi 1917 29,11 
Vii 5 0,08 
Păşuni 1498 22,75 
Fâneţe 142 2,16 
total neagricol 6815 50,86 

100,00 
Păduri 5299 77,75 
Ape 296 4,34 
drumuri şi căi ferate 473 6,94 
curţii şi construcţii 592 8,69 
Terenuri neproductive 155 2,27 
Total 13400 100,00 
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sursa: D.J. de Statistică Arad/ Fişa localităţii 2006 
 
 
Turism  

În zonarea turistică a României, care este privită ca o modalitate de valorificare 
superioară a resurselor turistice, judeţul Arad ocupă locul 22, fapt privit prin prisma a 
nouă grupe de criterii: resurse turistice naturale, resurse turistice antropice, căi şi mijloace 
de comunicaţie, baza tehnico-materială turistică, activităţile turistice, potenţialul 
demografic, potenţialul economic, localităţi urbane şi rurale, gradul de poluare şi de 
degradare a mediului (sursa: Minciu R, Economia turismului, Editura ASE, 1996). 

Lipova este o staţiune de tradiţie la noi în ţară, apele minerale au fost descoperite de 
păstori în anul 1918, iar în anul 1919  locul a fost împădurit, construindu-se clădirile din 
piatră (clădiri de locuit şi restaurant), teren de popice, poligon de tir, s-a amenajat parcul, 
s-a construit drumul de acces. Conform  ultimelor calsificări, din anul 2006, Lipova a fost 
declarată staţiune balneo-climaterică de interes local.  

Din punct de vedere al amplasamentului Lipova se află la numai 34 km de 
municipiul Arad, fiind un nod rutier şi feroviar (gara Radna) la intersecţia drumurilor 
rutiere şi feroviare, care unesc  municipiile Deva şi Arad  de municipiul Timişoara (din 
Arad se poate ajunge şi pe varianta Arad-Zăbrani-Lipova, din Timişoara pe  DJ 691 
Timişoara-Neudorf-Cernetez-Lipova 59 km.). 

 Pentru turiştii români şi străini aflaţi la distanţe mai mari, există posibilitatea 
utilizării aerporturilor din municipiile Arad sau Timişoara. 

Oraşul este amplasat, din punct de vedere al reliefului, la contactul Munţilor 
Zarandului cu Dealurile Lipovei, al Câmpiei de Vest cu Defileul Mureşului.  

Importanţa turistică a oraşului este amplificată de aşezarea sa în ultima strâmtură a 
Mureşului-defileul Şoimuş, fiind străjuit de înălţimile stâncoase ale munţilor Zarandului 
(unitatea administrativ teritorială cuprinde vatra Lipovei situată de o parte şi de alta a  
Mureşului, începând de la maluri prin luncă şi până la terasele de pe dealuri) . Staţiunea 
balneoclimaterică se află la 3 km sud de centrul oraşului Lipova, într-o regiune 
păduroasă, pe valea pârâului Sistarovăţ , la o altitudine de 138 m. Din punct de vedere 
climateric zona Lipova aparţine unei clime de tranziţie  de la continental la mediteranian, 
caracterizată prin temperaturii medii multianuale de 100 -120 C. 

În anul 1993, Ministerul Turismului a realizat o ierarhizare a staţiunilor turistice în 
plan general şi după gradul de dotare. Staţiunea balneo-climaterică Lipova a obţinut 1,65 
puncte, ceea ce înseamnă un indice de atractivitate favorabil, pe o scală cuprinsă între 
1,50 şi 1,99 puncte. În anii ”70 staţiunea avea un indice de atractivitate de 1,86 ce era cu 
mult peste nivelul mediu al staţiunilor balneoclimaterice româneşti.  

Spaţiul geografic al oraşului Lipova, care cuprinde elemente de mare valoare ale 
fondului turistic natural şi antropic, se evidenţiază prin prezenţa a diverse forme de turism 
ce se completează reciproc în cadrul diferitelor categorii de destinaţii turistice (turism de 
circulaţie, turism balnear, turism de odihnă şi recreere, agroturism, turism de vânătoare şi 
pescuit sportiv, turism cultural-istoric şi religios, turism ştiinţific, turism de conferinţe, 
turism uval, turism rutier şi feroviar, turism de week-end, etnic, cicloturism, etc.). 

Până în anul 1998, turiştii veneau la Lipova pentru tratament balnear şi odihnă, prin  
asigurările sociale de stat. Grupurile ţintă vizate erau pensionarii, personalul salariat 
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bugetar, precum şi altor categorii de salariaţi. Principalul scop era refacerea capacităţii de 
muncă. 

 
Numărul turiştilor sosiţi pentru odihnă şi tratament, în staţiunea Lipova, în perioada 

1993-1998 
Anul 1993 1994 1995 1996 1997 1998 
nr. turişti 426 394 405 287 196 53 

sursa: D.J.S. Arad 
 
După anul 1990, din cauze de natură economică, de management  dar şi de natură a  

proprietatii asupra activelor, staţiunea a intrat în declin, iar în anul 1998 a fost închisă 
baza de tratament, unităţile de cazare şi de restauraţie au ajuns în paragină.  

Capacitatea de cazare a staţiunii a fost, înainte de 1989 de 360 locuri, din care 280 
locuri situate în vile şi bungalow-uri. Baza de tratament principală  adăpostea secţiile de 
hidroterapie şi fizioterapie cu o capacitate de 640 de proceduri  majore/zi. Restauraţia era 
asigurată de o cantină-restaurant cu 240 de locuri şi de o braserie cu 70 locuri. În incinta 
ştrandului funcţiona o terasă cu 120 locuri. 

Pentru agrement există şi în prezent o  casa de cultură, un cinematograf, ştrandul cu 
cele 3 bazine cu apă (încălzită de panouri solare) şi plaja, parcul staţiunii, muzee şi 
înprejurimile oraşului.   

Lipova este recunoscută prin efectele terapeutice ale izvoarelor minerale (adevărat 
izvor de sănătate), folosite pentru tratamente în cura externă şi internă, agrement şi pentru 
îmbuteliere. Apa minerală de Lipova este feruginoasă, bicarbonatată, calcică, magneziană 
şi este recomandată în cazul bolilor cardiovasculare (în perioada 1945-1970 şi în anii ”70, 
când cunoaşte un apogeu, Lipova a fost cel mai important centru pentru cardiologie din 
ţară), hepatobiliare, căi urinare, tulburări endocrine, şi afecţiuni ale aparatului circulator 
şi locomotor. 

 Ca o recunoaştere a calităţilor curative a acestor ape, în anul 1928, borvizul de 
Lipova a primit medalia de aur la Expoziţia balneo-climaterică de la Bucureşti, fiindu-i 
acordat titlul de „Furnizor al Casei Regale”. De asemenea apa minerală de Lipova a 
obţinut numeroase distincţii şi premii interne şi internaţionale, bucurându-se de o largă 
recunoaştere. 

În urma unei investiţii importante, după anul 2002, producţia de apă minerală a 
crescut de peste 10 ori, numărul angajaţilor a ajuns la 100 şi se lucrează în 3 schimburi. 
Astăzi se produc lunar peste 10 milioane de litri de apă minerală. Toate magazinele mari 
din vestul ţării se aprovizionează de la Lipova. În plus, s-a reuşit exportul apelor minerale 
în Slovacia. Apa de Lipova va ajunge din această toamnă în Australia (sursa: 
www.romanialibera/apă pentru Australia de la Lipova).  

Cei ce s-au hotărât la refacerea, dezvoltarea şi modernizarea staţiunii Lipova, din 
ultimii ani, s-au constituit în Fundaţia Băile Lipova (staţiunea a fost privatizată în anul 
2002, iar în prezent funcţionează  societăţile de îmbuteliere a apelor minerale, unităţile de 
cazare şi agrementul, urmează ca şi dotările pentru termalism să intre în funcţiune în 
viitorul apropiat). Scopul acestei fundaţii este de a aduce staţiunea Lipova printre 
staţiunile româneşti de frunte. Până în prezent au realizat următoarele investiţii: 
- s-a renovat clădirea cantinei-restaurant, executându-se lucrări asupra preţilor, 
acoperişului şi corpurilor anexe; 
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- s-a construit o sală de fitnes, aerobic, masaj, hidromasaj, solar; 
- s-a construit un punct comercial ABC; 
- s-a construit un restaurant cu bar de zi, 3 terase, discotecă şi fast-food; 
- s-a construit un camping (15 căsuţe cu două paturi cu dotări la standarde europene, loc 
pentru instalare corturi şi rulote. 
 

Cei mai importanţi paşi realizaţi de Fundaţia Lipova au fost: 
- reglementarea situaţiei cu foştii proprietarii; 
- achitarea valorii acţiunilor; 
- cumpărarea terenurilor aferente clădirilor; 
- demlăştinării, îndepărtarea copacilor bolnavi şi/sau rupţi şi îndepărtarea elementelor 
străine ecosistemului; 
- paza staţiunii (sursa: Fundaţia Lipova). 
Potenţialul peisagistic şi recreativ al oraşului, precum şi al staţiunii este întregit de cele 
două parcuri ale oraşului. 
Turismul cultural dispune de un patrimoniu  valoros, bine reprezentat pe întreg teritoriul 
administrativ al oraşului: 
- 3 biserici ortodoxe Lipova, Şoimuş şi Radna şi 2 biserici catolice Radna şi Şoimuş. 
 Cele mai importante importante obiective turistice ale oraşului sunt: 
 - Biserica ortodoxă Adormirea Maicii Domnului din Lipova atestată documentar încă din 
sec. al XV-lea, este o capodoperă a artei feudale româneşti. La ridicarea sa a contribuit 
prin tradiţie şi domnul Ţării Româneşti Basarab I. Distrugerile suferite pe parcursul 
timpului (a fost refăcută la forma actuală în sec. al XVIII-lea) i-au adus ulterior o 
impozantă înfăţişare în stilul baroc .  Biserica este cea mai importantă construcţie de acest 
gen din judeţul Arad. Zidurilor interioare şi exterioare au fost acoperite cu fresce de 
pictorul Nedelcu (Judecata din urmă, Patriarhii Avram, Isac şi Iacob, Străvechea poartă a 
eternităţii şi altele). O parte a picturilor de pe iconostas aparţin lui Pocroniu (sec. al 
XVIII-lea): Cei 4 evanghelişti şi Buna Vestire, iar cele mai însemnate sunt datorate lui 
Ştefan Tenetchi-Ponerechiu (Sf. Ioan Botezătorul; Cina cea de taină; Ierarhul Nicolae). 
Biserica a servit drept catedrală , în sec. XV-XVII, a unor ierarhi. 
Biserica are şi un muzeu dotat cu numeroase obiecte de artă feudelă şi o colecţie de carte 
românească veche de mare valoare (Noul Testament de la Bălgrad-1648, Îndreptarea 
legii-tipărit la Govora în anul 1652); 
- Catedrala Romano-Catolică Sf. Maria din Radna a fost construită în perimetrul unei 
foste mănăstiri franciscane din sec. al XV-lea. Actuala biserică este dominată atât la 
interior, cât şi la exterior de stilul baroc. A fost terminată în anul 1782, iar în anul 1911, 
ambele turnuri ale bisericii au fost înălţate cu 31 m. Construcţia poate cuprinde până la 
5.000 persoane. În interior se remarcă altarul principal din marmură de Carrara, pe care 
este aşezată icoana Sf. Maria, realizare în stilul renaşterii târzii. În spatele altarului se 
ridică un uriaş tablou al “bunei vestiri” de I. Roskovics (1891). În navă se găsesc 8 altare 
în stil baroc, datând din sec. al XVIII-lea. Catedrala este un loc important de pelerinaj 
pentru enoriaşi din Arad, Timişoara, dar şi din Occident  cu ocazia sărbătorilor religioase 
(în biserică se găseşte o icoană pe hârtie, care a supravieţui focului şi despre care se 
spune că este făcătoare de minuni). Din 1992 biserica a primit din partea Sfântului 
Părinte Ioan Paul  al II-lea titlul de Basilica Minor; 
- vechea Cetate Şoimuş (monument istoric- cetate feudală construită la 1278) amplasată 
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pe Cioaca Tăutului, la o altitudine de 129 m., domina drumul străvechi ce mergea spre 
inima Transilvaniei. Cetatea a fost în posesiunea lui Iancu de Hunedoara, a fost asediată 
de răsculaţii lui Gh. Doja, a fost în stăpânirea lui Mihai Viteazul, a căzut de două ori în 
stăpânirea turcilor, a fost sub stăpânire habsburgică din 1699, din 1780 este părăsită. Între 
1964-1966 s-au efectuat lucrări de consolidare a zidurilor şi a fost refăcut podul de la 
intrare.Cetatea păstrează elemente ale goticului târziu. Mii de turiştii vizitează anual 
cetatea; 
- Biserica ortodoxă Buna Vestire din Şoimuş a fost ridicată în stil baroc vienez, în anul 
1792. Se remarcă pictura murală a lui N. Popescu, pictor bănăţean, care în scurta sa viaţă 
a îmbogăţit cu opere de valoare arta românească. Biserica este aşezată sub dealul Cetăţii, 
în apropierea drumului naţional; 
- Bazarul turcesc provine din a doua etapă a stăpânirii otomane (1613-1716). Construcţie 
masivă susţinută pe 8 pilaştri cu aspect cilindric, legaţi între ei prin arcade. În centrul 
clădirii se găseşte un frontispiciu triunghiular decorat cu discuri ceramice, ce par a fi de 
provenienţă târzie. La subsol se mai păstrează încă o uriaşă pivniţă folosită pentru 
depozitare. Comercianţii conform obiceiurilor expuneau marfa sub coloane.Încăperile 
bazarului au fost transformate conform cerinţelor vremurilor; 
- vechea şcoală romînească a fost construită la începutul secolului al XIX-lea prezintă 
elemente ale stilului baroc; 
- Crucea lui Bocu este un omagiu adus întemeetorului oraşului Sever Bocu; 
- Muzeul Orăşenesc Lipova este adăpostit de Castelul Misici-monument istoric şi de 
arhitectură, ce a aparţinut omului politic Sever Bocu găzduieşte o colecţie uimitoare de 
artă (construit în prima jumătate a sec.XIX, transformat în muzeu în 1930). Este expusă 
colecţia de artă Eleonora Costescu şi Vasile Varga alcătuită din pictură românească 
modernă (Grigorescu, Aman, Luchian), pictură din şcolile italiană, flamandă, engleză, 
franceză, maghiară, piese de artă decorativă, argintărie, sticlă (candelabre mari din 
cristal), mobilier, etnografie şi artă populară de pe Valea Mureşului; 
- monumentul în formă de cruce (din marmoră)  “La ruga” ridicat în anul 1933, are o 
dublă semnificaţie:marchează locul unde s-au adunat ţăranii conduşi de Visarion Sarai, în 
anul 1744, împotriva stăpânirii habsburgice, respectiv întrunirea din 1894 a celor 3000 de 
români din Lipova ce demonstrau în favoarea memorandiştilor (sursa: 
www.virtualarad.ro; www.tourismguide.ro; www.cjarad.ro; www.primărialipova.ro). 
 

Turism de evenimente (cultural, etnografie şi folclor, religios) însumează 
tradiţiile şi obiceiurile din oraşul Lipova: 
- Serbare câmpenească (luna mai)-spectacol de dansuri şi muzică populară susţinut de 
orchestra de muzică populară locală; 
- Săptămâna Culturală Lipoveană (17-21 mai)-suită de întâlniri, simpozioane, expoziţii de 
carte, concerte de muzică religioasă şi populară; 
-Festivalul de muzică veche “Prin cetăţile Aradului”(23-24 iunie), manifestarea se 
desfăşoară la Mănăstirea Maria Radna şi la Şoimuş (muzică medievală); 
- Rugă Lipoveană (august)-se organizează baluri cu cântec şi muzică populară; 
- Pelerinaj la mănăstirea Sf. Maria din Radna (15 august); 
- La izvor de cânt şi dor (septembrie)-festival interjudeţean de folclor; 
- Spectacol dedicat Zilei Naţionale (decembrie); 
- Spectacol dedicat sărbătorilor de iarnă-colinde, pluguşorul şi alte obiceiuri populare 
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specifice (sursa: www.bb.uvvg/cccda). 
Turism rutier şi feroviar/cicloturism: 
-Lipova Băi-Lipova-Păuliş-Vladimirescu-Arad-Nădlac. 
Turism uval: 
-marea zonă de podgorii ce începe de la Radna se întinde spre Păuliş-Miniş-Ghiroc (13 
km.)-Şiria (25 km.) şi mai departe spre Pâncota (35 km.). La punctul muzeistic Miniş şi 
la crame se asigură degustări şi vânzarea de vin pentru grupurile de turişti. Şiria este locul 
de naştere al scriitorului Ioan Slavici. 
În vederea petrecerii plăcute a timpului liber în natură, se organizează drumeţii pe 
următoarele trasee: 
- Radna-Vf. Ţiganului(marcaj punct albastru, lungime 16 km.,timp 5 ore, diferenţă de 
nivel 391 m., dificultate medie); 
- Şoimuş- cabana Căsoaia (marcaj bandă albastră, lungime 16 km, timp 5-6 ore, diferenţa 
de nivel 480 m., dificultate medie); 
- Lipova- comuna Şiria-Şaua Cazacului (marcaj cruce albastră, lungime 9 km. din Şiria, 
diferenţa de nivel 346 m., dificultate medie). Pe traseu se pot vizita următoarele obiective 
turistice: castelul Bohuş, muzeele I. Slavici şi E. Monţia, ruinele cetăţii Şiria; 
- Poala Muntelui-cabana Căsoaia-Vf. Highiş (marcaj bandă galbenă, lungime 16,5 km., 
timp 5 ore, diferenţa de nivel 1030 m, dificultate mare), sursa:www.bb.uvvg/cccda. 
Vânătoare şi pescuit sportiv: 
- pescarii sportivii au la dispoziţie balta Balastieră şi cursul râului Mureş. Se pescuieşte 
crap,caras, plătică, somn şi alte specii; 
- se practică vânătoarea în Zona  Neudorf ce aparţine de Ocolul Silvic Lipova, la sud de 
Lipova, spaţiu unde există o casă de vânătoare cu 8 locuri de cazare dotat cu toate 
utilităţile. 
Pentru turismul de conferinţe, în oraşul Lipova vorbim de peste 500 locuri în săli total, în 
diverse locaţii. 
Interes ştiinţific prezintă următoarele rezervaţii: 
- Balta da la Şoimuş (1 ha.), rezervaţie zoologică; 
- Rezervaţia de paliur (arbore de cca. 3 m. înălţime) de la Radna (5 ha), rezervaţie 
botanică; 
Un interes turistic aparte prezintă două obiective aflate în administrarea Primăriei Lipova. 
Este vorba despre Parcul Dendrologic Lipova (8 ha.) şi de stejarul secular aflat pe strada 
Capitan Demetrescu, nr. 3; 
În zona Radna există mai multe exemplare din specia fag, care au vârsta cuprinsă între 
100 şi 120 ani, înălţimea lor depăţeşte 30 m. 
Turismul rural este încă slab reprezentat. Vorbim de numai două pensiuni turistice, 
clasificate la 2 margarete: 
- Belvedere, cu 3 camere, 8 locuri; 
- Faleza, cu 6 camere, 12 locuri. 
 

Pentru turişti care sosesc cu rulote (turism rutier) şi/sau corturi există un spaţiu 
amenajat cu toate utilităţile. 

Iubitorii escaladei au la dispoziţie, încă din anul 2002, peste 20 de trasee de 
escaladă (avănd grade de dificultate între +5 ş +8). Amenajările se află în perimetrul 
fostei Cariere de Granit, mai precis pe Peretele Carierei şi au fost realzate de către 
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profesorul Szabo Andraş în colaborare cu cei de la Clubul de Alpinism şi Escaladă Arad 
“Phoenix”. Peretele Carierei are înălţimi cuprinse între 10 şi 40 m, iar cei 3 pereţi mai 
mici sunt de cca. 10-30 m. 

 Această organizaţie urmăreşte promovarea şi valorificarea acestei forme de turism 
pe întreg teritoriul administrativ al judeţului Arad. Este vorba despre: Săvârşin 
(Căprioara), Moneasa (vecinătatea peşterilor Moara Uscată şi Moara cu Apă), Dezna-
Rănuşa (escaladă şi bouderling în zona Cetăţii Dezna), Păiuşeni, Şiria, Vârfurile, zona 
Gurahonţ (sursa: www.arad-climb.go.ro/radna). 
 

Bucătăria lipoveană oferă delicioase preparate rod al împletirii civilizaţiilor de pe 
aceste meleaguri. Produsele de la fermele din zonă sunt naturale (turism gastronomic). 
Turismul de week end este format din arădeni şi din timiţoreni care vor să petreacă un 
sfârşit de săptămână în mijlocul naturii, de persoane dornice de mişcare pe două roţi, de 
persoane dornice să guste din apele tămăduitoare ale Lipovei. 
Turismul etnic este reprezentat de diaspora, de cei care se întorc în scurte vizite la rude. 
 
 
Conform I.N.S.S.E., D.J.S. Arad în oraşul Lipova existau în anul 2006 următoarele 
structuri de cazare: 
nume locaţie adresa tip unitate categorie nr. 

camere 
nr. locuri 

Belvedere Suciu Sorin 131 pensiune 2* 3 8 
Faleza Petru Maior 13 pensiune 2* 6 12 
Băile Lipova Lugojului 50 camping 2* 37 98 
Total    46 118 

sursa: M.T.C.T, 2006 
 
Până la ora la care a fost redactat acest material nu aveam o situaţie privind 

circulaţia turistică. 
Conform site-ului www.bb.uvvg.ro, în Lipova, în ultima perioadă a intrat în  

funcţiune o unitate de cazare de tip hotel pe strada Bugariu, nr. 3-5, Hotel Pletl, iar în 
viitorul apropiat urmează să se reabiliteze încă două stabilimente având aceeaşi 
destinaţie. 

În urma promovării făcute de administratorul staţiunii într-un ghid european de 
turism sosesc aproape săptămânal caravane cu turişti occdentali. 

Administratorul acestei staţiuni are în vedere următoarele planuri în ceea ce priveşte 
dezvoltarea staţiunii, investiţii ce privesc unităţile de cazare, agrementul şi termalismul: 

- amenajarea unui iaz populat cu peşte ce va fi gata în câteva luni; 
- intrarea în circuitul balnear a două hoteluri cu peste 400 locuri; 
- atragerea unei investiţii importante, de peste 4 milioane euro pentru reabilitarea 

bazei de tratament şi atragerea unei clinici occidentale specializată în boli 
cardiovasculare, în acest proiect. 

Apreciem că, dacă se vor realiza aceste investiţii, dar şi investiţiile cuprinse în 
Strategia de Dezvoltare Turistică a judeţului Arad, staţiunea Lipova poate deveni, alături 
de Moneasa, staţiune turistică balneoclimaterică de interes naţional. 
 (sursa: 
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www.virtualarad.ro;www.tourismguide.ro;www.cjarad.ro;www.primărialipova.ro;www.r
omanialiberă.ro). 
 
Activitatea financiară 
În oraşul Lipova funcţionează următoarele tipuri de unităţi financiar-bancar: 
- agenţii ale unor importante bănci comerciale: CEC, BCR, Raiffeisen Bank, Banca 
Transilvania (sursa: www.bnro.ro/banci); 
- cooperative locale de credit; 
- filiale ale  unor societăţi de brokeraj prezente în judeţul Arad, după cum urmează: 
Alliantz-Ţiriac Asigurări (filială şi agenţie), Asigurarea Românească Asirom, 
Reprezentanţa Lipova, Unita Viena Insurance Group SA, Sucursala Unita, Agenţia 
Lipova (sursa: www.csa-isc.ro/judeţe); 
- cooperative de credit: Lipovana Cooperativa de Credit Lipova (sursa: 
www.creditcoop.ro), Banca Populară Concordia Română, Banca Populară Phoenix Arad 
(sursa: www.listafirme.ro); 
- case de ajutor reciproc ale diverselor organizaţii; 
- case de schimb valutar, etc. 

 
Învăţământ   Numărul de clase şi numărul de elevi înscrişi la unităţile de învăţământ din oraşul 

Lipova, în anul şcolar 2006-2007 
Unitatăţi de învăţământ  
  
  

numar 
grupe/ 

număr 
preşcolari/ 
elevi clase 

Grupul Şcolar "Sever Bocu" Lipova 18 466 
Grupul Şcolar "Anastasie Marienescu" 
Lipova 60 1399 
total învăţământ liceal şi 
profesional/vocaţional 78 1865 
Şcoala Generală " Maria  Radna" 
Lipova 14 278 
Şcoala cu clasele I-IV Şoimuş/Lipova 2 22 
total învăţământ primar şi gimnazial 
Lipova 16 300 
Grădiniţa cu program prelungit Lipova 6 144 
Grădiniţa cu program normal nr.  4 
Lipova 1 17 
Grădiniţa cu program normal nr.  3 
Lipova 2 47 
Grădiniţa cu program normal nr.  2 
Lipova 3 71 
Grădiniţa cu program normal nr.  1 
Lipova 3 55 
total învăţământ preşcolar Lipova 15 334 
total oraş Lipova 218 4998 

           sursa: Inspectoratul General Şcolar al judeţului Arad 
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Sănătate  

În oraşul Lipova există următoarele unităţi sanitare (anul 2007): 
unitatea 
sanitară 

număr 
locuri/paturi 

personal 
medical 

număr 
medici 

alt 
personal 

Personal 
mediu 
sanitar 

Personal 
tesa 

Spitalul 
de boli 
cronice 
Lipova 

115 98 12 3 39 44 

Unitatea 
medico-
socială 

34 30 2 - 10 18 

sursa: Ministerul Sănătăţii 
De asemenea, în Lipova funcţionează Substaţia de Salvare Lipova, care asigură 

serviciile de urgenţă, în acest teritoriu. 
În anul 2004, în oraşul Lipova mai funcţionau: 
- 3 farmacii, 6 cabinete stomatologice private, 2 cabinete stomatologice în sectorul 
public, 3 laboratoare de tehnică dentară în sistemul privat, 8 cabinete medicale 
individuale în sistemul public, 1 cabinet medical medicină de familie, 2 cabinete  
medicină de familie (sursa: D.J. de Statistică Arad, Fişa localităţii Lipova 2005) 
 
 
 
 
2.4. Populaţia. Elemente demografice şi sociale 
 

2.4.1. Populaţie – evoluţie şi potenţial demografic 
Descrierea evoluţiei populaţiei oraşului Lipova este realizată comparativ cu cea a 

populaţiei judeţului Arad folosind datele furnizate de Recensămintele populaţiei şi 
locuinţelor din 1966 până în 2002. După cum se observă din Tabelul 1 populaţia 
oraşului Lipova la recensăminte manifestă o tendinţă de uşoară creştere în perioada 
1966 - 1992, dacă ne raportăm la recensământul din 1966. Pe intervalul 1992 – 2002 
se manifestă o tendinţă de scădere a volumului populaţiei oraşului cu aproximativ 4 
procente faţă de anul 1966, şi cu aproape 7 procente faţă de anul 1992.  
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Tabel 1.  Volumul populaţiei oraşului Lipova – evoluţie la recensăminte 

Sursa: INSSE, Recensământul Populaţiei şi Locuinţelor 2002 
 

În Tabelul 2 este surprinsă evoluţia negativă a volumului populaţiei oraşului 
Lipova care după 2003 a început să manifeste o tendinţă de scădere uşoară, dar 
continuă, ajungând ca la nivelul anului 2006 populaţia oraşului să fie diminuată cu 
107 persoane faţă de 2003.  

Evolutia populatiei in perioada 2002 - 2006
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Scăderea populaţiei oraşului Lipova în perioada 1992 – 2006 este în total de 717 
persoane, ceea ce reprezintă o pierdere demografică de aproximativ 6%.  
 
 
Tabel 2. Evoluţia populaţiei oraşului Lipova (2002 – 2006) 

Recensământ 1966 1977 1992 2002 
oraş 
Lipova 

Frecvenţe absolute 11705 11863 12059 11236 
Evoluţia populaţiei 1966 = 100% +1.4% +3.0% -4.01% 

judeţ 
Arad 

Frecvenţe absolute 481248 512020 487617 461791 
Evoluţia populaţiei 1966 = 100% +6.4% +1.3% -4.04% 
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Volumul 
populaţiei 

2002 2003 2004 2005 2006 
Oraş 
Lipova 

11236 11449 11440 11427 11342 
Judeţ Arad 461791 461744 460466 460457 458487 

Sursa: Anuarul statistic – INSSE, Bucureşti  
 

Distribuţia populaţiei oraşului Lipova pe localităţi componente la 
recensământul din 2002 era cea redată în Tabelul 3. După cum se poate observa 
populaţia satelor aparţinătoare reprezintă aproximativ 30% din totalul populaţiei 
oraşului Lipova, satul cu cel mai mare volum al populaţiei fiind Radna. 
Tabel 3. Distribuţia populaţiei pe sate componente - 2002 

Populaţie - 
2002 

Total Masculin Feminin 
Oraş Lipova 11236 5432 5804 
Lipova 7920 3795 4125 
Radna 2287 1145 1142 
Soimos 1029 492 537 

 
2.4.2 Densitatea populaţiei 
Datorită scăderii continue a volumului populaţiei oraşului Lipova în perioada 

1992 – 2006 a scăzut în acelaşi ritm şi densitatea populaţiei de la 90 locuitori/km² în 1992 
la 85 locuitori/km² în 2006. Cu toate acestea, valoarea se găseşte peste cea înregistrată de 
acelaşi indicator la nivelul judeţului Arad – 59 locuitori/km². 

2.4.3 Structura pe sexe 
Distribuţia pe sexe a populaţiei oraşului Lipova la nivelul anului 2006 reflectă 

un relativ echilibru între ponderea populaţiei feminine 51,4% - 5830 femei şi a celei 
masculine 48,6% - 5512 bărbaţi, situaţia fiind comparabilă cu cea observată la nivelul 
judeţului Arad – populaţie feminină (51,9%) şi populaţie masculină (48,1%), 
neputându-se vorbi de diferenţe semnificative. Raportul de masculinitate (număr de 
bărbaţi la 100 femei) are la nivelul oraşului studiat valoarea de 94,5, ceea ce înseamnă 
că acesta este superior celui calculat la nivelul judeţului Arad care indică 92,7 bărbaţi 
la 100 de femei.  

2.4.4. Structura populaţiei pe vârste 
Datele evidenţiază pentru anul 2002 pe ansamblul oraşului următoarea 

distribuţie pe principalele grupe de vârstă: populaţia cu vârste cuprinse între 0-14 ani 
- populaţie tânără - , reprezenta 17% din total, proporţia celor în vârstă de muncă era 
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de 63,2%, iar cei cu vârste de peste 60 de ani – vârstnicii -  reprezentau 19,8%. 
Tabel 4. Structura populaţiei pe principalele grupe de vârstă  

Grupe 
principale 
de vârstă 

0 –14 ani 15 – 59 ani 60 şi 
peste 

1992 2002 1992 2002 2002 

Femei 
1250 896 3735 3602 1306 

Bărbaţi 
1347 1012 3566 3497 923 

Total 
2597 1908 7301 7099 2229 

 Sursa: INSSE, Recensământul Populaţiei şi Locuinţelor 1992, 2002 
Ponderea populaţiei tinere, cu vârste cuprinse între 0 – 14 ani, a înregistrat pe 

perioada 1992 - 2002 o scădere de la 21,5% la 17%, atingând valoarea înregistrată în 
2002 la nivelul judeţului. În acelaşi timp, ponderea populaţiei vârstnice a înregistrat o 
creştere continuă de la 17,9% în 1992 la 19,8% în 2002, iar această valoare se găseşte 
cu un procent sub cea înregistrată la nivelul judeţului Arad – 20,8%.  
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Piramida varstelor - 2002
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Masculin Fem inin  
Piramida vârstelor ilustrează efectivele reduse de populaţie tânără (0-9 ani) şi 

pe cele bine reprezentate de populaţie activă care se găsesc în pragul pensionării (50-
59 ani). Dezechilibrul demografic produs de cele două fenomene: natalitate scăzută şi 
îmbătrânire demografică va altera procesul de înlocuire a generaţiilor şi va creşte 
sarcina socială a populaţiei în vârstă de muncă care va trebui sa susţină tot mai mulţi 
inactivi care au ieşit de pe piaţa muncii. 

Calitatea, amploarea şi ritmul vieţii socio-economice în zona studiată sunt 
direct influenţate de evoluţia demografică în general şi de mişcarea naturală şi de 
procesul de îmbătrânire demografică în special. Efectele acestora pot fi puse în 
evidenţă de raportul de dependenţă după vârstă care exprimă raportul dintre populaţia 
tânără şi vârstnică şi populaţia în vârstă de muncă (15-59 ani) şi ne arată sarcina 
socială pe care o suportă segmentul populaţiei adulte care are cea mai importantă 
contribuţie la realizarea bugetului familial şi are de asemenea un rol activ în formarea 
tinerei generaţii. Raportul de dependenţă după vârstă, pe baza datelor din 2002, 
stabilea la nivelul oraşului un număr de 583 dependenţi minori şi/sau vârstnici ce 
revin la 1000 de persoane în vârstă de muncă, faţă de 607 la nivelul judeţului Arad, 
ceea ce face ca sarcina socială a populaţiei apte de muncă a oraşului să fie relativ mai 
mică decât cea a populaţiei în vârstă de muncă din judeţul Arad.  
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Indicele vitalităţii populaţiei calculat prin raportarea populaţiei tinere la populaţia 
vârstnică are valoarea de 0,85 pentru oraşul Lipova sub nivelul dorit de 1,5 care asigură 
înlocuirea generaţiilor. 

  
2.4.5. Structura populaţiei pe etnii 

Populaţia stabilă pe etnii se repartizează la nivelul anului 2002 după cum este 
redat în tabelul de mai jos. Ponderea cea mai mare o are populaţia de etnie română 
care reprezintă peste 92% din totalul populaţiei oraşului Lipova. Celelalte opt 
procente se împart în principal între etniile: maghiară – 4,4%, germană – 1,9%, rromă 
– 1% şi alte etnii. 

Tabel 5. Distribuţia populaţiei oraşului Lipova pe etnii 

Etnie Română Maghiară Germană Rromă Alte 
etnii 

Persoane 10349 491 214 113 69 
Sursa: INSSE, Recensământul Populaţiei şi Locuinţelor 2002 

2.4.6. Mişcarea naturală şi migratorie 
Dintre componentele care determină evoluţia populaţiei se remarcă ca 

importanţă cele două tipuri de mişcări ale populaţiei: mişcarea naturală cu cele două 
fenomene pe care le surprinde – natalitatea şi mortalitatea – şi mişcarea migratorie . 

Natalitatea, ca fenomen demografic, este măsurată prin rata natalităţii care 
reprezintă numărul de copii născuţi vii la 1000 de locuitori într-o perioadă 
determinată (un an calendaristic). În anul 2003, conform datelor furnizate de INSSE 
(Fişa localităţii), în oraşul Lipova rata natalităţii avea valoarea de 7,8‰, iar în 2004 
valoarea ratei natalităţii creşte la 9,4‰, menţinându-se în jurul valorii de 9‰ şi în 
anii 2005 şi 2006.  

Mortalitatea se măsoară tot cu ajutorul unei rate care reprezintă numărul celor 
decedaţi la 1000 de locuitori într-o perioadă determinată (un an calendaristic), iar 
importanţa acestui fenomen demografic derivă din faptul că el este şi un indicator al 
calităţii vieţii, fiind direct influenţat de factori socio-economici, precum accesul la 
serviciile de sănătate şi nivelul de educaţie, dar şi de factori ecologici. Rata 
mortalităţii în oraşul Lipova avea în 2003 valoarea de 11,6‰, iar în 2004 valoarea 
acestei rate înregistra o creştere semnificativă ajungând la 14,8‰, pentru ca în anii 
următori să urmeze un trend uşor descendent valoarea ei fiind în 2006 de 12,3‰. 
Aceeaşi evoluţie negativă o înregistrează şi rata mortalităţii infantile calculată prin 
raportarea numărului decedaţilor sub 1 an la 1000 de născuţi vii, valoarea acestui 
indicator crescând de la 11,2‰ în 2003 la 18,5‰ în 2004. 
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Tabel 6. Mişcarea naturală a populaţiei oraşului Lipova (2003) 

Unitate administrativ - 
teritorială 

Rata 
natalit
ăţii 

Rata 
mortalită
ţii 

Spor 
natur
al 

oraş Lipova (2003) 7,8‰ 11,6‰ -3,8‰ 
oraş Lipova (2004) 9,4‰ 14,8‰ -5,4‰ 
oraş Lipova (2005) 9,6% 13,2% -3,6% 
oraş Lipova (2006) 9,0% 12,3% -3,3% 
judeţul Arad (2003) 10,0‰ 15,6‰ -5,6‰ 
judeţul Arad (2004) 9,2‰ 14,3‰ -5,1‰ 

Sursa: INSSE, Fişa Localităţii – Oraş Lipova, 2003 - 2006, Anuar Statistic 2004 şi 2005 

Sporul natural este un indicator care reflectă echilibrul existent între cele două 
fenomene: natalitate şi mortalitate. El evidenţiază creşterea naturală a unei populaţii şi 
se calculează ca diferenţă între numărul de naşteri şi cel de decese care au avut loc 
într-un an raportată la volumul populaţiei. Pentru oraşul Lipova sporul natural are în 
perioada 2003 – 2006 valori negative aflate puţin peste mediile judeţene de 
aproximativ -3,5‰ (-3,8‰ în 2003  şi – 3,3‰ în 2006).  

Evoluţia volumului populaţiei este influenţată nu doar de mişcarea naturală a 
acesteia, ci şi de mişcarea migratorie. Migraţia reprezintă totalitatea stabilirilor şi 
plecărilor cu domiciliu înregistrate la nivelul unei unităţi administrativ-teritoriale. 
Dacă înainte de 1989 fluxurile migratorii interne erau orientate fără îndoială dinspre 
sat spre oraş, după 1990 situaţia pare să se fi inversat, numărul celor care se stabilesc 
în sat fiind mai mare decât al celor care se stabilesc la oraş. Cu toate acestea oraşul 
Lipova înregistrează în anii 2003 - 2005 un sold migratoriu pozitiv uşor descrescător, 
care în 2006 atinge deja valoarea 0‰.  
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Tabel 7. Mişcarea migratorie a populaţiei oraşului Lipova (2003) 

Anul          Persoane       
Sold 
migra 
toriu 

       La 1000 de locuitori 
Stabi 
lite 

Ple 
cate 

Sta 
bilite 

Ple 
cate 

sold 

2003 204 188 16 17,8
‰ 

16,4
‰ 

1,4‰ 

2004 224 212 12 19,6
‰ 

18,5
‰ 

1,1‰ 

2005 148 138 10 13,0
‰ 

12,1
‰ 

0,9‰ 

2006 170 170 0 15,0
‰ 

15,0
‰ 

0‰ 

  Sursa: INSSE, Fişa Localităţii – Oraş Lipova, 2003 - 2006 
2.4.7.Resursele umane şi  forţa de muncă 

Recensământul Populaţiei şi Locuinţelor 2002 furnizează date privind 
resursele umane ale oraşului Lipova. Distribuţia populaţiei stabile a oraşului după 
situaţia economică este redată în Tabelul 8. Din totalul populaţiei stabile de 11236 
persoane, la momentul recensământului 3901 persoane reprezintă populaţie activă 
(aproximativ 34,7%), iar restul de 7335 persoane (65,3%) sunt inactivi, din care 3109 
persoane sunt pensionari şi 2028 sunt elevi sau studenţi. Pensionarii din oraşul Lipova 
reprezintă aşadar 42,4% din totalul populaţiei inactive şi 27,7% din totalul populaţiei 
stabile. Populaţia activă este distribuită după cum urmează: 90,1% populaţie ocupată, 
4,7% şomeri în căutarea altui loc de muncă şi 5,2% şomeri în căutarea primului loc de 
muncă. Astfel că populaţia ocupată a oraşului Lipova reprezintă aproximativ o treime 
din populaţia totală (31,3%). Rata şomajului înregistrează la momentul 
recensământului o valoare de 9,9%. 
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Tabel 8. Populaţia după situaţia economică - 2002 
 Total Masculin Feminin 
Total populaţie stabilă, din care: 11236 5432 5804 
- Populaţie activă, din care: 3901 2004 1897 
    Persoane ocupate 3516 1719 1797 
    Şomeri în căutarea altui loc de muncă 183 133 50 
    Şomeri în căutarea primului loc de 
muncă 

202 152 50 

- Populaţie inactivă, din care: 7335 3428 3907 
    Elevi / studenţi 2028 1073 955 
    Pensionari 3109 1424 1685 
    Casnice 925 146 779 
    Întreţinute de alte persoane 917 520 397 
    Întreţinute de stat sau organizaţii 
private 

102 60 42 

    Persoane cu altă situaţie economică 254 205 49 
Sursa: INSSE, Recensământul Populaţiei şi Locuinţelor 2002 

După statutul profesional, populaţia ocupată şi şomerii în căutarea altui loc de 
muncă ai oraşului Lipova se distribuiau la momentul recensământului din 2002 astfel: 
93,3% erau salariaţi, aproximativ 1% aveau statut profesional de patroni, circa 5% 
erau lucrători pe cont propriu. 

Tabel 9. Populaţia activă după statutul profesional – 2002 

Statut profesional Total Masculin Feminin 
Salariaţi  3451 1676 1775 
Patroni (întreprinzători privaţi) 31 22 9 
Lucrători pe cont propriu 188 130 58 
Membri ai unor societăţi agricole / 
cooperative 

2 1 1 

Lucrători familiali în gospodărie proprie 17 15 2 
Altă situaţie 10 8 2 

Sursa: INSSE, Recensământul Populaţiei şi Locuinţelor 2002 
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Populaţia activă era repartizată după sectorul în care lucrează sau au lucrat 
astfel: 65% în sectorul privat, 32% în sectorul de stat, 3% în sector mixt şi gospodărie 
proprie. 

 
Tabel 10. Populaţie activă după sectorul în care lucrează sau au lucrat - 2002 

Sector Total Masculin Feminin 
Sector de stat 1171 592 579 
Sector privat 2409 1187 1222 
Sector mixt 111 67 44 
Gospodărie 
proprie 

8 6 2 

Sursa: INSSE, Recensământul Populaţiei şi Locuinţelor 2002 
Structura populaţiei ocupate pe activităţi ale economiei naţionale la momentul 

recensământului din martie 2002 este redată în Tabelul 11: cele mai bine reprezentate 
activităţi ale economiei naţionale sunt industria prelucrătoare – 1164 persoane (circa 
33% din totalul populaţiei ocupate din oraşul Lipova), comerţul cu 
ridicata/amănuntul, repararea şi întreţinerea autoturismelor şi motocicletelor şi a 
bunurilor casnice – 436 persoane (aproximativ 12,5%), sănătate şi asistenţă socială – 
347 persoane (circa 10% din populaţia ocupată) şi administraţie publică – 301 
persoane (reprezentând 8,5% din populaţia ocupată a oraşului). Acestea sunt urmate 
de activităţi cu o reprezentare mai slabă precum transport, depozitare, comunicaţii – 
257 persoane, învăţământ – 218 persoane, agricultură, silvicultură, vânat – 215 
persoane şi construcţii – 174 persoane. 
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Tabel 11. Structura populaţiei ocupate pe activităţi ale economiei naţionale - 
2002 

Activităţi ale economiei naţionale Persoane 
Agricultură, silvicultură, vânat 215 
Pescuit şi piscicultură 2 
Industrie extractivă 37 
Industrie prelucrătoare 1164 
Energie electrică şi termică, gaze şi apă 50 
Construcţii 174 
Comerţ cu ridicata / amănuntul, repararea 
şi întreţinerea auto – moto şi a bunurilor 
casnice 

436 

Hoteluri şi restaurante 94 
Transport, depozitare, comunicaţii 257 
Activităţi financiare 51 
Tranzacţii imobiliare, închirieri şi servicii 
prestate întreprinderilor 

78 

Administraţie publică 301 
Învăţământ 218 
Sănătate şi asistenţă socială 347 
Alte activităţi de servicii colective, sociale 
şi personale 

91 

Activităţi ale persoanelor angajate în 
gospodării personale 

1 

Total 3516 
Sursa: INSSE, Recensământul Populaţiei şi Locuinţelor 2002 
Datele puse la dispoziţie de Recensământul Populaţiei şi Locuinţelor 2002 

privind distribuţia populaţiei pe grupe de vârstă din anul 2002 arătau că în oraşul 
Lipova proporţia populaţiei în vârstă de muncă (15-59 ani) era de aproximativ 63,2%.  

Şi totuşi ponderea salariaţilor din volumul populaţiei totale era la nivelul 
anului 2003 de numai 22,9%, iar în 2004 de 22,7% fiind într-o scădere continuă. În 
2003, salariaţii oraşului se repartizau pe sectoarele economiei naţionale astfel: 
salariaţi în sectorul primar 2,4%, salariaţi în sectorul secundar 46,3% şi salariaţi în 
sectorul terţiar 51,3%. Cei 2601 de salariaţi ai oraşului Lipova în anul 2004 îşi 
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desfăşurau activitatea în principal în industrie – 1134 persoane , în comerţ – 408, în 
sănătate – 250 persoane şi în învăţământ – 215 persoane, distribuţie redată în tabelul 
de mai jos: 
Tabel 12. Structura salariaţilor pe activităţi ale economiei naţionale (DJS – 

Prahova) 
Sursa: INSSE, Fişa Localităţii – Oraş Lipova, 2003 - 2004 

Dintr-un  total de 3451 de salariaţi ai oraşului Lipova, la recensământ, 495 
persoane îşi desfăşurau activitatea în altă localitate din judeţ (443 persoane), în alt 
judeţ (39 persoane) sau în altă ţară (13 persoane), navetiştii reprezentând aproximativ 
14% din totalul salariaţilor oraşului. 

 
Tabel 13. Salariaţi după locul de muncă – 2002 

Locul de muncă Persoane 
În aceeaşi localitate 2956 
În altă localitate din 
judeţ 

443 

În alt judeţ 39 
În altă ţară 13 

Sursa: INSSE, Recensământul Populaţiei şi Locuinţelor 2002 
Populaţia şcolară a oraşului Lipova la nivelul anului 2004 era de 2534 

preşcolari şi elevi distribuiţi astfel: copii înscrişi în grădiniţe – 357, elevi în şcoli 

Activităţi ale economiei naţionale Salariaţi 
2003 2004 

Agricultură 28 28 
Industrie 1164 1134 
Construcţii 84 114 
Comerţ  398 408 
Transport, depozitare, comunicaţii 117 77 
Activităţi financiare, bancare şi de 
asigurări 28 28 
Administraţie publică 76 76 
Învăţământ 215 215 
Sănătate şi  asistenţă socială 280 250 
Alte ramuri 232 271 
Număr mediu de salariaţi - total 2622 2601 
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primare şi gimnaziale – 1157, elevi în licee – 655 şi elevi în şcoli profesionale, 
complementare şi de ucenici – 365. Personalul didactic care deserveşte această 
populaţie şcolară este compus din 154 de cadre didactice distribuite astfel: 13 cadre 
didactice în grădiniţe, 73 în învăţământul primar şi gimnazial, 43 în licee şi 25 în şcoli 
profesionale, complementare şi de ucenici. În domeniul ocrotirii sănătăţii sunt 
implicate 127 cadre medicale din care medici - 36, stomatologi – 7, farmacişti – 7 şi 
personal mediu sanitar – 77.  
În concluzie, din punct de vedere al evoluţiei populaţiei şi al potenţialului demografic 
oraşul Lipova se caracterizează prin: 

 Scădere uşoară, dar continuă, a volumului populaţiei de la 15059 locuitori în 
1992 la      11342 locuitori în 2006, 

 densitatea populaţiei peste valoarea înregistrată la nivelul judeţului Arad - 85      
locuitori/km2 , 

 fenomen accentuat de îmbătrânire a populaţiei – 19,8% ponderea populaţiei 
vârstnice, 

 indicele vitalităţii populaţiei: 0,85 , aflat mult sub valoarea dezirabilă (1,5)  
 spor natural negativ (-5,40/00) cu o valoare în modul mai mare decât cea 

înregistrată în judeţul Arad, în anul 2004, 
 spor migratoriu pozitiv, în perioada 2003 - 2006, cu valori apropiate de +1‰, 

indicatori care reflectă alterări substanţiale ale structurilor demografice la nivelul oraşului 
Lipova.  
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Zonificarea teritoriului intravilan 
 
Teritoriul intravilan este alcătuit din satele componente şi  din  trupuri aflate  în 

teritoriul administrativ ,  ce s-au contopit, formând un singur trup.  

Zona funcţională 

oras LIPOVA     
trup principal 

( HA) 
alte 

trupuri  
(HA) 

total oras       
( HA) 

Procent                   
(%) din 

total 
intravilan 

Zona locuinte si functiuni 
complementare 364,65 0,10 364,75 40,39 

 Zona centrala, Zona instituţii 
publice şi servicii  70,83 0,00 70,83 7,84 

Zonă activităţi productive: 
agricole, agrozootehnice 9,63 6,30 15,93 1,76 

Zonă activităţi productive: 
unităţi industriale, depozite 126,52 17,40 143,92 15,94 

Zona gospodărire comunală: 
cimitire 9,90 1,30 11,20 1,24 

Zona gospodărire comunală: 
edilitare 4,73 0,10 4,83 0,53 

Zona sport, agrement, spatii 
verzi amenajate 50,02 0,00 50,02 5,54 

Zona verde de protectie, ape  107,57 0,00 107,57 11,91 
Zona cu destinatie speciala 27,66 8,96 36,62 4,05 

Zonă căi ferate 19,78 0,27 20,05 2,22 
Zonă căi de comunicaţie 

rutieră 77,39 0,00 77,39 8,57 
Total intravilan (HA) 868,68 34,43 903,11 100,00 

 
 
Zona de locuinţe reprezintă 40,39% din total teritoriu intravilan , avand 

ponderea cea mai mare raportat la celelate zone functionale. Cele mai multe 
construcţii sunt in stare de întreţinere buna, lipsind insa, echiparea tehnico-edilitară, 
alimentare cu apa si canalizare, necesara unor condiţii civilizate de viata. 
  Zona pentru instituţii publice si servicii ocupa 7,84% din întreg teritoriu 
intravilan, fiind slab reprezentata la nivelu intregii comune, iar zone de servicii - 
turism si agrement sunt in stare de degradare . 
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Alături de instituţiile administrative, primărie, poliţie, pe teritoriul comunei 
funcţionează  unităţi de învăţământ: şcoli de învăţământ primar şi gimnazial şi 
grădiniţe, oficiu poştal, biserici, dispensar uman şi unul veterinar.  

Alte categorii de servicii existente pe teritoriul orasului sunt cele 
comerciale, prestări servicii - mori,brutarii. 
  Zona gospodărie comunală cuprinde infrastructura edilitară (retea de gaze 
existenta) şi cimitirele, reprezentand 1,78% din totalul intravilan al comunei.  
  Zona unităţilor productive si depozitare( in special un numar mare de 
proiecte pentru parcuri logistice) reprezintă 15,94 % din totalul intravilan al 
comunei. Ponderea de teren ocupa de in dustrie este mare raporata la celelalte 
zone  functionale.Există unităţi cu profil industrial- balastiera. 
 Zona terenurilor pentru activităţi sportive, agrement  este constituită din 
terenuri fără amenajări specifice existand un teren de fotbal in Lipova, avand o 
pondere de  5,54% din total intravilan. 
 Zona căilor de comunicaţierutiera si feroviara reprezintă 10,77 % din teritoriul 
intravilan  cuprinzand străzi nemodernizate, mai puţin traseele drumurilor judeţene si 
comunale. 
 
 
2.6. Echipare tehnico-edilitară 
 

2.6.1 Alimentare cu apa si canalizare 
2.6.1.1 Gospodărirea apelor 

Amenajarea bazinului hidrografic 
Oraşul Lipova se află în bazinul hidrografic al râului Mureş. Cursurile de apă care 

străbat teritoriul administrativ al oraşului sunt: Mureş, Valea Şoimoş, Valea Radna, Valea 
Mărăşeşti, Valea Şiştarovăţ. Râul Mureş desparte localitatea Lipova de Rodna. În 
intravilanul oraşului, râul este îndiguit, apărând oraşul împotriva inundaţiilor. Cursurile 
de apă din oraş deversează în râul Mureş prin guri de vărsare. În zona de vărsare a Văii 
Şiştarovăţ există o staţie de pompare a apelor pluviale (q = 2,5m3/s), care intră în 
funcţiune la nivelele mari ale râului Mureş. În condiţiile nivelelor mici şi medii ale 
Mureşului, evacuarea apei pluviale se face gravitaţional prin intermediul unei conducte 
cu D = 1000mm şi  un bazin de retenţie (decantor), cu volumul de 120m3.  

Inundaţii istorice s–au produs pe teritoriul oraşului în mai 1970, când Mureşul a 
avut un debit maxim de 2400m3/s, debitul normal fiind de 187m3/s, unda de viitură 
maximă măsurând în dreptul oraşului Lipova 710cm. O altă mare viitură s-a produs în 
august 1975, înregistrându-se un debit maxim de 2280m3/s şi o cotă a undei de 698cm. 

După realizarea digului de apărare s-a mai produs o viitură puternică, 
înregistrându-se un debit maxim de 1550m3/s. 

Zonele afectate de inundaţii au fost terenuri agricole, staţia CFR din Radna, partea 
de sud – est a Lipovei, drumul DJ 682. 
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Lucrările de apărare a oraşului împotriva inundaţiilor existente sunt: 
 acumulări nepermanente pe râurile Şiştarovăţ şi Drăuţ;   dig de apărare împotriva inundaţiilor, executat din pământ, L = 

3,3km;  zid de beton armat, L = 1,263km;  lucrări de regularizări de râuri pe Valea Mare, Murat, Valea 
Şoimoşului, Valea Mărăşeşti, Şistarovăţ.  

2.6.1.2 Alimentarea cu apă şi canalizarea apelor uzate 
Alimentarea cu apă a oraşului Lipova de face în sistem centralizat. Populaţia 

alimentată cu apă prin acest sistem este de 9500 locuitori. 
Sursa de apă este apa subterană, aflată la 10-11m adâncime. Prelevarea apei se 

face printr-un front de captare situat în partea de N-E a oraşului, pe str. Bugariu, nr.1 şi 
are 13 puţuri forate           (q = 2,5-10 l/s). Debitul proiectat al frontului de captare este de 
190m3/h (52,8 l/s). Funcţionează numai 11 puţuri, la capacitatea de 160m3/h (44,4 l/s), 
două dintre ele fiind colmatate. Mai există un front de captare al apei subterane în 
localitatea Radna.  

Apa prelevată din subteran este clorinată şi înmagazinată într-un rezervor cu 
capacitatea de 48m3. Rezervorul este subdimensionat în raport cu consumul (mediu orar) 
actual, care este de 110-125m3/h (65,3l/s). Staţia de clorinare şi rezervorul formează 
gospodăria de apă, care se află în incinta frontului de captare. Pentru staţia de tratare 
(clorinare) a apei există un studiu de fezabilitate care propune reabilitarea şi 
modernizarea ei. 

Pe dealul Viilor există două rezervoare cu capacităţi de 500 şi 250m3, care nu 
funcţionează de aproximativ 10 ani. Pe dealul Rodna există un rezervor cu capacitatea de 
750m3, care înmagazinează apa prelevată din frontul de captare de la Rodna.  

Din acest rezervor apa este transportată în gospodăria de apă din Lipova printr-o 
conductă de aducţiune cu diametrul de 350mm până la podul care traversează râul Mureş. 
De aici, o conductă cu diametrul de 200mm merge către gospodăria de apă din Lipova.  

Reţeaua de distribuţie este amplasată pe 3,25km de străzi şi are diametre cuprinse 
între 65 – 200m. Pierderile de apă potabilă din reţea sunt de aproximativ 40%. Reţeaua 
necesită înlocuiri, având în vedere starea de viabilitate. Lucrările de reabilitare ale 
acesteia sunt prevăzute în programul SAMTID. 

Canalizarea apelor uzate în oraş se face în sistem mixt. În zona centrală, până în 
Piaţa Unirii toate reţelele de canalizare menajeră au diametrul de 200mm. Pe strada 
George Coşbuc există un canal colector cu diametrul de 300mm, pe Calea Timişorii este 
un canal cu diametrul de 300mm, care va fi înlocuit cu unul de 500mm până la staţia de 
epurare, odată cu modernizarea drumului. Pe strada Iancu Jianu există un canal menajer 
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cu diametrul de 300mm, care se descarcă în colectorul de pe Calea Timişorii.  Apa uzată 
menajeră nu este toată evacuată în staţia de epurare. Există trei guri de descărcare a apei 
uzate menajere direct în râul Mureş, acestea se află în dreptul stadionului în prelungirea 
străzii Oborului, în prelungirea străzii Marinescu, şi în aval de podul peste Mureş în 
prelungirea străzii N. Titulescu. 

În Radna reţele de canalizare există pe străzile Economilor, Zărandului şi Morilor 
cu diametre de 200mm, care descarcă apele în Mureş printr-o staţie de pompare ape 
uzate. Lungimea totală a străzilor cu reţele de canalizare este de 14,8km. Reţeaua de 
canale are un grad avansat de uzură.  

Staţia de epurare a apelor uzate se află pe Calea Timişorii, la ieşirea din Lipova. 
Funcţionează sub capacitatea proiectată, cauza fiind colmatarea şi gradul avansat de 
uzură al obiectelor care o compun. Există proiect tehnic pentru modernizarea şi 
reabilitare staţiei de epurare, proiect care se realizează prin Programul PHARE 2005 – 
coeziune economică şi socială.  

Apa pluvială este preluată de un sistem de canalizare pluvială, poziţionat pe 
străzile existente lângă digul de la Mureş, în zona centrală. Pe strada Iancu Jianu există 
un canal colector care se descarcă în canalul de pe Calea Timişorii. Din canalul de pe 
Calea Timişorii apele pluviale ajung la o staţie de pompare, cu un debit de 2,5 l/s. În 
perioadele cu ploi abundente staţia intră în funcţiune, în rest scurgerea apelor pluviale se 
face gravitaţional direct în valea Şiştarovăţ. Lungimea reţelei de canalizare pluvială este 
de 1,1km, caracterizându-se printr-un grad de uzură avansat. 

Programele accesate de Consiliul Local privind utilităţile tehnico – edilitare sunt: 
 Extindere reţea de apă potabilă şi canalizare menajeră în zona periurbană 

Lipova -proiect tehnic în derulare pe baza O.G. nr. 7/2006;  Extindere şi reabilitare reţele de apă şi canal în oraşul Lipova – contract de 
finanţare în derulare, pe baza Programului PHARE 2005 – coeziune 
economică şi socială;  Program SAMTID – Reabilitarea reţelelor de apă în oraşul Lipova – în 
execuţie;  Modernizarea staţiei de epurare, pe baza Program PHARE 2005 – 
coeziune economică şi socială. Stadiu de proiect tehnic. 

 2.6.2 Alimentarea cu energie electrică 
2.6.2.1 Situaţia existentă 
    Orasul Lipova este alimentat cu energie electrica din Sistemul Energetic National 

prin intermediul statiei de transformare Lipova.(110/20 kV). Aceasta statie este racordata 
la linia de 110 kV  Arad – Mintia si care mai alimenteaza statiile de transformare  CFR 
Varadia,CFR Surduc si Ilia. In prezent reteaua de distributie de medie tensiune 
functioneaza la tensiunea de 20 kV. Aceasta retea este in cea mai mare parte de tip aerian, 
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existand si zone cu retea subterana. Lungimea retelei de medie tensiune totalizeaza  18,1 
km. Reteaua electrica de medie tensiune este simplu buclata , cu functionare radiala. 
  Pentru constructia liniilor de didistributie urbana de medie tensiune s-au folosit 
conductoare  de aluminiu 3x150 mmp. 
  Reteaua electrica de distributie pe joasa tensiune este de tip subteran, in cablu 
doar in zona centrala (str N Balcescu si str. N Titulescu)  ea avand rolul de a alimenta 
consumatorii din zona, precum si instalatiile de iluminat public la tensiunea   de 380/220 
kV.Cea mai mare parte a retelei de joasa tensiune este de tip aerian. Lungimea totala a 
retelei de joasa tensiune este de 47,2 km. Alimentarea ei se face din 18 posturi de 
transformare de tip constructie de zidarie(echipate cu 1-2 transformatoare cu puteri pana 
la 1000 kVA) si 52 posturi aeriene  
(echipate cu transformatoare de pana la 250 kVA). 
  In reteaua de joasa tensiune s-a urmarit de regula sa se creeze bucle intre doua 
posturi de transformare  sau intre transformatoarele aceluiasi post trafo, functionarea fiind 
radiala.. 
  Comanda instalatiilor de iluminat public se face automat si centralizat pe intreg 
orasul. 

Toate gospodariile din localitatea Lipova sunt electificate. 
 Iluminatul public este prezent pe majoritatea arterelor de circulatie din localitate. Sunt 
utilizate lampi cu vapori de mercur si sodio. 
  
               2.6.2.2 Disfunctionalitati  
   In general starea tehnica a instalatiilor de alimentare cu energie electrica a 
localitatii este satisfacatoare . zonele cu deranjamente frecvente sunt pe str. Stefan cel 
Mare, str. Marasesti, str. Oituz. Pentru  modernizarea si dezvoltarea a retelelor si 
instalatiilor existente sunt necesare unele lucrari de investitii.  
   Iluminatul public este deficitar  in zona Baile Lipova . 

 
2.6.3 Telecomunicaţii 
2.6.3.1 Situaţia existentă                

    Orasul Lipova  esdte deservit de o centrala telefonica digitala  cu o capacitate de 
5000 linii, 
numarul abonatilor actuali ridicandu-se la 2500. 
Reteeaua telefonica locala este de tip subteran in zona centrala a localitatii si aeriana, 
pozata pe stalpii retelei de joasa tensiune., in restul localitatii. 
   Telefonia mobila este asigurata de serviciile Orange, Vodafone si Cosmote, 
tertoriul administrativ avand acoperire GSM totala. 
 
             2.6.3.2 Disfunctionalitati   
   Mai sunt unele zone netelefonizate cum ar fi Baile Lipova – strada Lugojului. 
In zonele periferice se mai folosesc stalpi de lemn pentru pozarea retelei telefonice 
aeriene. 
  



 46 

2.6.4 Alimentare cu energie termică si 
 2.6.5 Alimentare cu gaze naturale Oraşul Lipova  are în componenţă localităţile  Lipova, Radna, Şoimoş şi Băile 
Lipova, care în prezent s-au unit, astfel încât localitatea prezintă o serie de prelungiri în 
special pe văile unor afluenţi ai Mureşului, acest râu traversând Lipova de la est la vest.  

Amplasată la  32 km de Municipiul Arad, oraşul Lipova nu dispune până în 
prezent de distribuţie de gaze naturale, conductele de transport  DN 400 şi DN 500 mm  
Haţeg – Lugoj – Recaş – Arad  şi DN 500 mm Oradea – Salonta - Arad fiind amplasate în 
zonele centrală şi  de vest  ale judeţului Arad. 

Cele circa 1250 apartamente din oraş situate în blocuri P+4E au fost încălzite 
iniţial de la centrale termice de cuartal alimentate pe combustibil lichid, în anul 1998 
cantitatea de energie termică  livrată de acestea fiind de 4807 Gcal/an (din care 4768 
Gcal/an pentru populaţie), astfel că au revenit circa 3,8 Gcal/an.apartament, o cantitate 
insuficientă pentru asigurarea unor condiţii normele de locuit. Această cantitate  s-a 
diminuat rapid, astfel că în anul 2001 centralele termice de cuartal nu mai erau în 
funcţiune, încălzirea apartamentelor din locuinţele colective făcându-se în general cu 
sisteme locale. 

 Clădirile din sectorul terţiar folosesc pentru încălzire şi prepararea apei calde 
menajere centralele termice proprii alimentate pe combustibil lichid sau solid şi, într-o 
mai mică măsură,  încălzirea locală cu sobe. 

Clădirile de locuit individuale sunt încălzite cu sisteme locale, sursele de căldură 
fiind sobele şi, respectiv, cazanele de baie funcţionând pe combustibil solid (lemne şi, 
într-o mică proporţie, cărbuni). Pentru prepararea  locală a apei calde menajere sunt 
folosite şi încălzitoarele instantanee sau cu acumulare care folosesc   energia electrică.                                                              

Unele locuinţe  sunt prevăzute cu centrale termice funcţionând pe combustibil 
solid (lemne),  combustibil lichid sau GPL, centrale dotate cu echipamente moderne sau 
modernizate, cu randament ridicat şi grad redus de poluare. 

Cea mai importantă disfuncţionalitate din punct de vedere al alimentării cu 
căldură o constituie faptul că utilizarea combustbilului solid pentru încălzire se face cu 
randament scăzut şi cu pericol de incendiu. 

De asemenea, utilizarea buteliilor de aragaz pentru prepararea hranei prezintă o 
serie de disfunţionalităţi: dificultăţi în aprovizionare, cost ridicat, riscuri de incendiu şi 
explozie în cazul utilizării unor recipiente şi montaje improvizate. 
 
 
2.7 Circulaţie şi transporturi 

 
Asezat pe malurile Muresului ,orasul Lipova este strabatut de traseul drumului 

national DN 7 (drum european-E 68 ) Bucuresti-Pitesti-Sibiu-Deva-Arad-Nadlac ,de 
traseele drumurilor judetene DJ 682 , Faget-Birchis-Lipova-Arad-Periam-Beba Veche ,si 
DJ 572 ,Comoriste-Berzoaia-Cuvesdia-Lipova . 
  Paralel cu traseul DN 7 , teritoriul este traversat de calea ferata Arad-Bucuresti 
,aici cu gara Radna (Lipova ) ,la al carui traseu se racordeaza si calea ferata Timisoara-
Lipova .Din aceasta din urma se desprinde si o cale ferata industriala , pe malul stang al 
Muresului . Statia CF este dotata cu triaj ,rampe incarcare/descarcare si platforme de 
depozitare . 
  Drumul national DN 7 si calea ferata Arad-Bucuresti apartin Coridorului Pan-
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European de transport multimodal  IV . 
  Cu unele mici exceptii , cum ar fi strazile pe trasee de drumuri clasate , reteaua 
stradala este nemodernizata , cu stare de viabilitate rea  si supusa unor puternice fluxuri 
de tranzit, 
cu intersectii neamenajate corespunzator , un singur pod asigurand legatura rutiera intre 
cele doua maluri ale Muresului .  
 
 
2.8 Probleme de mediu  

  
2.8.1.Zonele de risc natural şi antropic 
 Riscul seismic: teritoriul analizat se află în arealul caracterizat prin perioada de 

colţ Tc = 0,70,  coeficient ag = 0,12 şi perioada medie a intervalului de revenire Mr = 100 
ani 
 

Riscuri geomorfologice de tipul alunecărilor de teren, eroziune în suprafaţă şi 
eroziunea laterală în cazul malurilor. Acest fenomen este mai intens pe malul stâng al 
Mureşului, în dreptul HM 6380, eroziunea de mal având lungimea de 300-350 m şi fiind 
datorată viiturilor din perioada 1995-2005. Continuarea procesului pune în pericol 
drumul judeţean DJ 682 Lipova – Ususău, linia de medie tensiune Lipova - Ususău, o 
consolidare de mal şi obiective socio-economice. 
 

Riscuri hidrologice de tipul inundaţiilor prin revărsarea albiilor de râu sau prin 
torenţialitate. Riscul inundaţiilor este în amonte de zona îndiguită (de la intrarea 
Mureşului pe teritoriul administrativ până la aceasta), arealul dintre cele două 
terasamente de cale ferată din partea de vest a oraşului şi in zona cartierului Lipoviţa. 

 
2.8.2 Analiza critică a situaţiei existent 
2.8.2.1 Disfunctionalităţi şi priorităţi 
În protecţia  şi conservarea mediului: Activităţile potenţiale poluante şi cu posibilitate de a avea un impact   important 

asupramediului sunt: activităţile agricole şi activităţile economice productive. 
Impactul sectorului agricol asupra mediului se datorează utilizării excesive a 

îngraşămintelor chimice, dar şi datorită aplicaării necorespunzatoare a pesticidelor, 
erbicide, fungicide, insecticide. 

 
Identificarea surselor de poluare 

Evoluţia cantităţii de deşeuri depozitate:  Cantitate deşeuri depozitate 
anul 2000 

(t/an) 
anul 2001 

(t/an) 
anul 2002 

(t/an) 
anul 2003 

(t/an) 
anul 2004 

(t/an) 
13818 5070 5100 4395 5000 

(Sursa datelor: PJGD Arad 2006) 
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 2.8.2.2 Starea mediului şi a patrimoniului natural 
           
 Starea factorului de mediu aer: - creşterea numărului de autovehicule, care a condus la creşterea emisiilor de dioxid 

de azot şi monoxid de carbon; 
- agenţii economici care eliberează în atmosferă diferiţi poluanţi 
- utilizarea combustibilului solid la încălzirea locuinţelor în sezonul rece 
- activitatea de exploatare a pietrei în cariera de la Radna 
- incendierea ocazională a depozitelor de deşeuri necontrolate 
 Principalele activităţi - surse generatoare de gaze cu efect de seră ce se pot întâlni pe 

teritoriul orasului Lipova sunt : 
1. Producerea energiei termice în centrale termice aferente activităţilor 

comerciale , instituţionale şi rezidenţiale; 
2. Industrie (alimentară) 
3. Transport rutier 
4. Agricultură 
5. Construcţii  
Poluarea atmosferei cu pulberi în suspensie are mai multe surse: transporturi 

rutiere, sistemului gospodaresc de încalzire cu combustibil lemn si carbune, condtrucţii, 
industria de morărit şi panificaţie, etc.. 

Prin arderea motorinei se degajă CO2 şi monoxid de carbon, carbon, oxizi de sulf, 
oxizi de azot, precum şi alte substanţe, cum sunt anumite hidrocarburi aromatice se poate 
produce poluarea atmosferei. Substanţele din gazele de ardere provoacă atât poluarea 
globală a atmosferei, cât şi poluarea locală. 

  Fig.  Poluarea atmosferei la executarea mecanizată a lucrărilor în agricultură 
 Dintre efectele poluante ale executării mecanizate a lucrărilor în agricultură, 

emisia de CO2 constituie factorul poluant cel mai grav. Dioxidul de carbon rezultă 
inevitabil prin ardere şi ajunge, după un anumit timp, în straturile superioare ale 
atmosferei, povocând, împreună cu alte cantităţi de CO2 rezultat din activităţi din diferite 
domenii, la agravarea efectului de seră, cu consecinţe negative serioase asupra climei 
globului.  
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Modificările accentuate ale climei în special în ultimul deceniu confirmă ipotezele 
potrivit cărora cauzele antropogene ale efectului de seră sunt mult mai grave decât s-a 
considerat până nu demult.  

Poluarea din cauza pulberilor degajate la executarea mecanizată a lucrărilor 
agricole este un alt factor de degradare a mediului care poate apare pe teritoriul comunei 
Bolintin Deal.Emisiile de pulberi la executarea mecanizată a lucrărilor în agricultură sunt 
nocive pentru sănătatea oamenilor care lucrează cu utilajele sau se află în apropiere de 
acestea. La unele lucrări se răspândeşte praf, cu particule de dimensiuni diferite, rezultat 
din pulverizarea solului uscat la anumite lucrări ale solului şi la recoltarea anumitor 
culturi, de exemplu cu combina de cererale. Particulele mai mari de praf, cum sunt cele 
din această categorie, ajung în partea superioară a căilor respiratorii. 
 Lucrările mecanizate din agricultură mai pot provoca împrăştierea în mediul 
apropiat a unor pulberi din substanţele chimice cu care lucrează, de exemplu cu 
îngrăşămintele chimice. Acţiunea nocivă a particulelor fine din gazele de ardere a 
combustibililor fosili în motoare cu ardere internă a fost până de curând foarte puţin 
studiată. Cercetările din instituţii specializate din diferite ţări au scos în evidenţă riscurile 
deosebit de mari asupra sănătaţii organismului uman, în special prin provocarea de grave 
afecţiuni pulmonare la inhalarea involuntară a gazelor de ardere. Concentraţia de 
particule fine provenite din gazele de ardere de la motoare cu ardere internă şi de la 
instalaţii de ardere variază în cursul unei zile şi variază şi în funcţie de anotimp şi de 
starea vremii. In timpul iernii rămân în aer mai multe particule decât vara. 
 
  Starea factorului de mediu apă: 
 - calitatea apelor de suprafaţă din B.H. Mureş este supravegheată în diferite secţiuni 
de control, prin laboratorul aparţinând filialei Arad a Direcţiei Apelor.  
- în general calitatea apelor de suprafaţă s-a îmbunătăţit datorită reducerii după 
1990 a activităţii din industrie şi agricultură (mai ales sectorul zootehnic) 
- în cazul oraşului Lipova supravegherea se face pentru Mureş în secţiunea de 
ordinul I Şoimuş. 
- coeficientul de poluare a Mureşului în secţiunea de intrare în judeţ este în scădere  
ceea ce înseamnă ca în amonte a scăzut gradul de poluare. 
- în conformitate cu Raportul de Mediu 2007 pentru calitatea apelor de suprafaţă 
din analizele realizate lunar pentru râul Mureş la secţiunea de supraveghere Şoimoş se 
remarcă faptul că în general categoria de calitate în care se încadrează este II, dar variază 
pe tipuri, fiind II la regimul oxigenului, II sau III la nutrienţi, şi respectiv I sau II la 
salinitate , poluanţi toxici specifici şi alţi indicatori chimici. 
- sursele poluatoare menţionate în Raportul de Mediu 2007 sunt: URBISERV 
operatorul local de apă şi canalizare, şi S.C. APEMIN BĂI cu profil industrie alimentară; 
indicatorii depăşiţi de aceştia sunt CBO5 , suspensii şi extractibile. 
 

Starea factorului de mediu sol: 
 - sub aspectul deşeurilor menajere la nivelul anului 2006 exista un agent de 

salubritate care deservea oraşul Lipova şi în a cărui dotare întreaga localitate. 
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- depozitarea deşeurilor se face în extravilan la un depozit situat la 2 km de zona 
locuită, care are o suprafaţă proiectată de 2,5 kmp şi o capacitate de cca.50.000 mc 
- perioada de funcţionare a depozitului menajer este de 2003-2018 

 
2.8.2.3 Disfuncţionalităţi  
 Vor fi prezentate principalelor disfuncţionalităţi rezultate în urma analizei critice a 

situaţiei existente la nivelul teritoriului analizat. 
Disfuncţionalităţiele se vor referii  atât la starea factorilor de mediu cât şi la 

zonele rezultate în urma alterării acestora. 
În acord cu  principiile şi elementele strategice ce conduc la dezvoltarea durabilă 

a societăţii se  vor stabili ţeluul, obiectivele şi ţintele pentru fiecare factor de mediu. 
Principalele disfuncţionalităţi rezultate în urma analizei critice a situaţiei existente 

sunt: 
- Existenţa unor zone de depozitare necontrolată  a deşeurilor menajere rurale; 
- Existenţa posibilităţii de a se porduce poluare acidentală a solului şi apelor de 

suprafaţă şi freatice datorită  unor deversări accidentale de ape menajere 
provenite de la combinatul zootehnic si de la cele avicole. Aceste ape se pot 
infiltra în sol putînd produce poluarea pânzei freatice;  

- Existenţa unor surse potenţiale de poaluare a aerului (combinatul zootehnic 
fermele avicole precum şi ectivităţi efectuate la nivelul gospodăriilor rurale 
individuale), prin mirosuri neplacute şi degajare de gaze ce produc mirosuri 
neplacute. 

- Deversarea apelor menajere si apelor industriale provenite de la societăţile 
economice productive, direct în râul Arges sau Sabar, acest fap putând duce la 
reducerea considerabilă a calităţii apelor acestui râu; 

- Lipsa  reţelei de canalizare la nivelul comunei Bolintin Deal; 
- Lipsa unei staţii de epurare a apelor uzate; 
- Lipsa unui sistem de monitorizare a calităţii factorilor de mediu; 
- Lipsa unui sitem de alimentare cu apă potabilă a populaţiei; 

 
2.8.3. Diminuarea surselor de poluare Protecţia mediului înconjurător are ca scop păstrarea echilibrului ecologic, 

menţinerea şi ameliorarea calităţii factorilor naturali, dezvoltarea valorilor naturale ale 
ţării, asigurarea unor condiţii de viaţă şi de muncă tot mai bune generaţiilor actuale şi 
viitoare.  
Protecţia mediului înconjurător se realizează prin utilizarea raţională a resurselor 
naturale, prevenirea şi combaterea poluării mediului înconjurător şi a efectelor 
dăunatoare ale fenomenelor naturale. 

 Pentru a se reduce efectele poluării se vor avea în vedere respectarea normelor în 
vigoare privind regimul deşeurilor, emisiilor şi deversărilor de substanţe poluante în 
mediul înconjurător. 

 În ceea ce priveşte diminuarea surselor de poluare a apelor se vor respecta 
revederile G.H. Nr.352/2005   care modifică şi completeză H.G. NR.188/2002  - NTPA 
002 privind condiţiile de evacuare a apelor uzate în reţelele de  canalizare a localităţilor şi 
direct în staţiile de epurare şi limitele admise conform normelor şi legilor în vigoare. 
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Valorile limită pentru apele subterane vor respectă valorile admise conform legii 
458/2002 – privind calitatea apei potabile modificată şi completată prin legea Nr.  
311/2004. 

Valorile concentraţilor agenţilor poluanţi specifice activităţilor desfăşurate pe raza 
comunei, prezenţi în solul terenurilor nu  vor depăşi limitele prevăzute în ordinl MAPPM 
756/1997. 

Se va avea în vedere ca nivelul de zgomot în apropierea unităţilor economice 
porductive să respecte STAS10009/1988, respectiv 65 Db. 

În ceea ce priveşte substanţele periculoase şi toxice se recomandă monitorizarea la 
nievlul agenţilor economici prin intermediul fişelor de magazie, veificarea modului de 
depozitare şi manipulare, precum şi instruirea personalului care are aces la acestea. 
Toate echipamentele şi instalaţiile utilizate în desfăşurarea activităţii societăţilor 
porductive, a caror avarie sau funcţionare necorespunzătoare ar putea conduce la un 
impact negativ asupra mediului, vor întreţinute în condiţii optime de lucru. 

Deşeurile transportate pentru recuperare sau eliminare trebuie transportate doar de 
o societate autorizată pentru astfel de activităţi cu deşeuri; deşeurile trebuie transportate 
doar de la locul producerii lor  la amplasamentul de recuperare/eliminare fară  a afecta în 
sens negativ mediul şi în conformitate cu legislaţia şi protocoalele naţionale; transportul 
deşeurilor se va face conform Ordinului Comun 2/211/118/2004; 

Emisiile în sol vor respecta Valorile Limită de emisie stabilite de legislaţia în 
vigoare.  

 
2.8.4 Recuperarea terenurilor degradate Se vor lua măsuri legate de prevenirea şi stoparea fenomenelor de baltire. 

 
2.8.5 Delimitarea zonelor ecologice fragile Pe raza orasului Lipova s-au identificat următoarele zone ecologice fragile: 
- zone de baltire  
- zone inundabile 

 
2.8.6 Delimitarea zonelor protejate Pe teritoriul administrativ al Lipovei se află Balta Şoimoş arie protejata incadrata 

in categoria IV IUCN ca rezervaţie de tip zoologic şi care se întinde pe o suprafaţă de 1,0 
ha. Ea este localizată în albia majoră a  râului Mureş, intre DN7 şi râu. 
 
 

Rezervaţia a fost constituită pentru protectia urmatoarelor elemente faunistice si 
nu numai: broaşte ţestoase-Emys orbicularis, moluşte-Unio pictorium, gasteropode-
Planorbis, Limnea, specii de peşti similare cu cele din râul Mureş, vegetaţie acvatică. 
 
2.9 Concluzii : 
 
Ca urmare a analizei făcute, se pot prezenta principalele disfunctionalităţi: 
Circulaţie: 
- cai rutiere neasfaltate sau nepietruite in interiorul satelor componente; 
Infrastructură tehnico – edilitară: 
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- lipsa echipării tehnico-edilitare: alimentare cu apa, canalizare şi staţie de epurare;  
- lipsa iluminatului public; 
- lipsa unei platforme ecologice pentru depunerea gunoiului menajer; 
Probleme de mediu: 
- degradarea calităţii apelor de suprafaţa datorita deversărilor de ape uzate menajere- 
Sabar; 
- degradarea acviferelor, a solului si a aerului datorata depunerilor necontrolate de 
deşeuri menajere; 
- poluare apa, aer, sol datorata activitatilor industriale şi lipsa perdelelor de protecţie 
între funcţiuni incompatibile. 
 
2.10 Optiuni ale populatiei: 

 
Din analiza situaţiei existente şi din discuţiile purtate la sediul Primăriei 

orasului LIPOVA, au rezultat necesitatea următoarelor acţiuni : 
- extinderea zonelor rezidenţiale pe terenurile proprietarilor puşi în posesie 

urmare aplicării Legii nr. 18/1991; 
- lucrări de împietruire, asfaltare si modernizare a drumurilor, poduri etc; 
- realizarea echipării tehnico-edilitare a comunei; 
- stabilirea tuturor zonelor de protecţie prevăzute de lege pentru : rampa de 

gunoi, puţuri seci, staţie de epurare etc. 
 
 
3. PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICA 

 
3.1    Optimizarea relatiilor in teritoriu 

Cea mai importantă mutaţie intervenita în structura teritoriului administrativ 
constă în mărirea acestuia cu 73, 95 ha din fata de teritoriul administrativ existent al 
orasului laaaaaaaipova, ca urmare a previziunilor de dezvoltare rezultate din investitiile 
realizate in ultimii ani.   

Alte modificări constau în introducerea în intravilan  unor terenuri agricole 
destinate dezvoltarii urbane: zone industriale/depozitare, zone de servicii, zone de 
locuinte. Aceste zone trebuie legate de străzile existente şi de drumurile judeţene 
care fac legătura cu alte unităţi teritorial administrative. 

In ceea ce priveşte relaţiile cu teritoriul judeţean, zona orasului Lipova va fi 
relativ puţin influenţată de prevederile de dezvoltare a infrastructurilor pentru căi de 
comunicaţie cuprinse în documentaţii la nivel judeţean, naţional şi în programul 
naţional de reabilitare a drumurilor comunale. 

Este necesar crearea unor parteneriate public-privat, accesarea fondurilor 
strcturale în vederea dezvoltarii infrastructurii la nivelul intregului teritoriu intravilan 
propus. 
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3.2    Dezvolarea activitatilor economice 
 
Propuneri : - înfinţarea a 2 incubatoare de afaceri, pe terenul fostei unităţi militare, create cu scopul 

susţinerii activităţii IMM-urilor; 
-  atrage investiţii străine (ce pot fi amplasate pe terenul de 20 ha. de lângă fosta unitate 
militară), de exemplu agenţi economici ce valorifică resursele locale (fabrică de mobilă, 
fabrică de brichete din rumeguş, firme ce prelucrează fructe, piatra, fabrică de materiale 
de construcţii, etc); 
- rezolvarea problemelor de infrastructură ale oraşului pentru care există finanţări: reţeaua 
de apă şi de canalizare (SAMTID), introducerea gazului metan, rezolvarea iluminatului 
public, centura de ocolire a oraşului, ca şi viitoarea autostradă Arad-Deva care va trece 
prin partea de nord pot contribui la îmbunătăţirea mediului de afaceri, la creşterea 
ocupării forţei de muncă, sunt factorii care pot contribui la dezvoltarea turismului; 
- construirea unui pavilon balnear în staţiunea Lipova; 
- reabilitarea tuturor căilor de acces rutier spre oraşul Lipova; 
- dezvoltarea de pensiuni în oraş iar acolo unde există posibilitatea se poate dezvolta 
agroturismul;  
- dezvoltarea turismului feroviar în circuit, în judeţul Arad, în trenul de epocă “Săgeata 
verde” 
- infinţarea unui centru de informare turistică la Muzeul Orăşenesc din Lipova; 
- organizarea de evenimente anuale (expoziţii, târguri, evenimente sportive şi culturale); 
- înfinţarea unei clase cu profil turistic la unul din liceele oraşului; 
- menţinnerea profilului polivalent al staţiunii, o întrepătrundere a diferitelor forme de 
turism (prezentată la situaţia actuală); 
- amenajarea perimetrelor balneare în funcţie de resursele naturale, de tipul de cură 
internă şi/sau externă dacă este posibil sistemul totul sub acelaşi acoperiş, în cele două 
hoteluri ce vor intra în circuitul balnear; 
- omologarea traseelor de escaladă, astfel încât să se poată organiza competiţii la Peretele 
Carierei; 
- amenajarea de piste pentru cicloturism spre Arad, în Lipova şi în zona verde din staţiune 
(unde este posibil); 
- dezvoltarea serviciilor, astfel încât turistul să aibă acces la funcţia urbană a oraşului, la 
un mod de viaţă urban; 
- crearea şi dezvoltarea produselor turistice regionale. În acest sens se impune 
colaborarea între cele 3 staţiuni Buziaş, Moneasa şi Lipova; 
- dezvoltarea unor trasee de turism tematic (religios, de aventură, etc.); 
- valorificarea prin turism a creaţiei populare, a folclorului, creaţii de tipul Festivalului de 
Muzică veche; 
- dezvoltarea ecoturismului, a turismului durabil în ariile protejate din apropierea 
parcurilor naturale/naţionale, a bird watchers-ului; 
- realizarea unor programe transfrontaliere turistice cu agenţii turistice din Ungaria, 
Serbia şi Muntenegru (sursa: ADR Vest); 
- crearea unui site cu profil turistic al oraşului Lipova, loc unde să se facă rezervări, plăţi 
,etc; 
- IMM-urile din turism pot beneficia de sprijin prin Programul Operaţional Regional pe 
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axa 5, pentru dezvoltarea afacerilor; 
- numai dacă aceste investiţii în modernizare se vor realiza staţiunea Lipova poate deveni 
o staţiune de interes naţional. 
 

 
3.3    Evolutia populatiei  

 
Evoluţia populaţiei. Elemente demografice şi sociale  
În contextul societăţii contemporane, când dezvoltarea cunoaşte un ritm accelerat, 

nevoia prognozelor demografice devine imperioasă datorită implicaţiilor evoluţiei 
populaţiei şi implicit ale fenomenelor demografice în evoluţia vieţii socio-economice a 
societăţii. Prognoza demografică este acea variantă a proiectărilor demografice care are 
probabilitatea cea mai mare de a se realiza, prin proiectare demografică determinându-se 
volumul unei populaţii plecând de la structura pe vârste şi sexe la un moment dat şi 
emiţând ipoteze asupra evoluţiei probabile a celor trei componente care modifică în timp 
numărul şi structura populaţiei: mortalitate, fertilitate şi migraţie. Distingem două mari 
tipuri de abordare a evoluţiei probabile: 

 
1. Abordarea tendenţială -  porneşte de la ipoteza că factorii care au determinat 

evoluţiile trecute şi actuale vor acţiona şi în viitor în acelaşi sens. 
 
2. Abordarea normativă - pleacă de la ipoteza că evoluţiile componentelor în ţări mai 

puţin dezvoltate din punct de vedere socio-economic şi cultural vor urma, cu un 
decalaj în timp şi cu unele particularităţi, evoluţiile pe care le-au avut la acelaşi stadiu 
de dezvoltare populaţiile din ţările avansate. 

Evoluţia populaţiei este influenţată de o serie de factori care pot fi grupaţi în trei 
categorii principale: elemente demografice – posibilităţile de creştere naturală a 
populaţie funcţie de evoluţia contingentului fertil şi de evoluţia probabilă a indicilor 
de natalitate, de numărul populaţiei vârstnice şi evoluţia probabilă a mortalităţii, de 
comportamentul specific al femeilor faţă de natalitate, de numărul de copii dorit etc.; 
posibilităţile de ocupare a resurselor de muncă în raport cu locurile de muncă 
existente şi posibil de creat, veniturile potenţiale pe care le pot oferi acestea; gradul 
de atractivitate al localităţii ca o consecinţă directă a numărului şi calităţii dotărilor 
publice, condiţiilor de locuit, gradul de echipare edilitară a localităţii. 

Raportat la elementele descrise mai sus prognoza demografică pentru oraşul 
Lipova a fost realizată dintr-o perspectivă tendenţială care presupune constanţa 
mortalităţii, fertilităţii şi migraţiei, în sensul menţinerii aceloraşi tendinţe specifice 
perioadei 2003 – 2006, adică rate ale natalităţii variind în jurul valorii de 8‰, rate ale 
mortalităţii în creştere, cu valori în jurul a 13‰, spor migratoriu pozitiv (+1,4‰ în 
2003, +1,1‰ în 2004), insuficienţa locurilor de muncă raportat la resursele umane ale 
zonei. Prognoza demografică realizată în această variantă pentru zona studiată este 
redată în tabelul de mai jos: 
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Populaţie 2006 2009 2012 2015 2018 2021 
 11342 11236 

 
11132 

 
11028 

 
10925 

 
10823 

 
După cum se observă populaţia totală a zonei urmează un trend descrescător cu 

un volum de 519 persoane până în 2021, ceea ce reprezintă o scădere de aproximativ 
4,6%. Această scădere corelată cu fenomenul de îmbătrânire demografică susţine 
necesitatea luării unor măsuri care să impulsioneze creşterea natalităţii precum: facilităţi 
privind locuirea acordate tinerelor familii, facilităţi de ordin economico-financiar 
acordate tinerelor familii, stimularea încadrării în muncă a tinerilor, creşterea cantitativă 
şi calitativă a serviciilor oferite familiilor tinere, măsuri care să le permită dezvoltarea 
unei vieţi de familie armonioase. 
 
3.4    Organizarea circulatiei 
 

Consiliul local al orasului Lipova , prin Hotararea nr. 127 din 26.10.2005 a 
reglementat traseele de tranzitare si accesul - cu exceptiile de rigoare -vehiculelor cu 
masa maximă autorizată mai mare de 3,5t  pe drumurile publice din oraşul Lipova , 
restrictiile urmarind cresterea sigurantei traficului si administrarea in conditii de eficienta 
si protejare a infrastructurii rutiere , asigurandu-se totodata conditiile conservarii  
patrimoniului arhitectonic al orasului , pe strada N. Balcescu fiind interzis si accesul 
vehiculelor cu masa mai mare de 1,5t . 
  Cresterea traficului pe DN 7  , inducand proportional si cresterea noxelor , care 
traverseaza intravilanul orasului Lipova pe o distanta mai mare de 5 km , pe un traseu 
sinuos pe care nu se pot amenaja benzi suplimentare, cu trotuare inguste , multe 
intersectii  si traversari pietonale , a impus studierea unei variante de ocolire a orasului . 
  Proiectul elaborat de SC Consilier Construct srl-filiala Timisoara , faza SPF , in 
februarie 2005 , a analizat patru variante . 
  Varianta a IV-a , cea aleasa , se desprinde din DN 7 , pe partea stanga a acestuia , 
la km 507+308 , cu cca. 2 km inainte de intrarea in Lipova si se indreapta spre sud vest , 
traversand calea ferata dubla Bucuresti-Simeria-Curtici si raul Mures , intersecteaza DJ 
682 Lipova-Gorgos , al carui traseu il foloseste cca.  600 m ,dupa care ocolind 
intravilanul , intersecteaza traseele DJ 572 Lipova-Sistarovat , strazii Lugojului  si DJ 
682 Lipova-Zabreni , dupa care traverseaza iar Muresul , intersecteaza la nivel calea 
ferata Timisoara-Lipova , pe un pasaj superior calea ferata Arad- Lipova , racordandu-se 
la DN 7 la km 515+700 . 
  Traseul acestei variante prezinta 21 de curbe cu o lungime totala de 3950 m , 
avand raze cuprinse intre 100 si 2000 m , din care cinci cu raze mai mici de 250 m . 
  Lungimea variantei este de 12315 m , din care 780 m sunt reprezentate de poduri , 
pasaje si viaducte .  
  Profilul transversal adoptat a fost cel al unui drum national european de clasa a 
III-a tehnica , avand latimea platformei de 10 m , cu partea carosabila de 7 m si benzi de 
incadrare de 0,75 m . 

 Prin realizarea acestei variante ocolitoare si apoi prin construirea autostrazii 
Nadlac-Arad-Timisoara-Lugoj-Deva-Sibiu-Pitesti-Bucuresti  se vor  degreva strazile 
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Lipovei  de puternicul trafic de tranzit . 
 

In septembrie 2006 , Serviciul Proiectare al DRDP Timisoara a elaborat un 
proiect   ( faza PT+DDE+CS )de amenajare a unui trotuar din pavele pe drumul national 
DN 7  intre pozitiile kilometrice  509+650 si 512+200 . In zonele inguste s-au prevazut 
rigole carosabile . 

 Din punct de vedere al circulaţiei, principalele probleme ale reactualizării acestui 
P.U.G. au fost acelea de a integra modificarile survenite , extinderea  intravilanului , 
de a elimina unele neconcordante si  a face  propuneri de eliminare a catorva 
disfunctionalitati sau de diminuare a efectelor acestora , pe baza datelor avute la 
dispozitie , a consultarilor cu administratia locala , în condiţiile în care nu s-au elaborat 
un studii de circulaţie şi nu am avut la dispoziţie actualizări ale valorilor intensităţii 
traficului . 
  Astfel se propun , pentru calmarea traficului in zona centrala , amenajarea partial 
a strazii N. Balcescu ca strada pietonala , a catorva strazi ca strazi rezidentiale si 
amenajarea unui parcaj in zona pietii agro-alimentare care sa asigure capacitatea necesara 
indusa de noua calitate a strazii Balcescu . 

 Zona pietonală - perimetrul care cuprinde una sau mai multe străzi rezervate 
circulaţiei pietonilor, unde accesul vehiculelor este supus unor reguli speciale de 
circulaţie, având intrările şi ieşirile semnalizate ca atare 

 Zona rezidenţială - perimetrul dintr-o localitate unde se aplică reguli speciale de 
circulaţie, având intrările şi ieşirile semnalizate ca atare 

În zona rezidentialã, semnalizatã ca atare, pietonii pot folosi toatã lãtimea pãrtii 
carosabile, iar jocul copiilor este permis. 

Conducãtorii de vehicule sunt obligati sã circule cu o vitezã de cel mult 20 km/h, 
sã nu stationeze sau sã parcheze vehiculul în afara spatiilor anume destinate si 
semnalizate ca atare, sã nu stânjeneascã sau sã împiedice circulatia pietonilor chiar dacã, 
în acest scop, trebuie sã opreascã. 
  În zona pietonalã, semnalizatã ca atare, conducãtorul de vehicul poate intra numai 
dacã locuieste în aceastã zonã sau presteazã servicii publice “din poartã în poartã“ si nu 
are altã posibilitate de acces. 
Acesta este obligat sã circule cu viteza maximã de 5 km/h, sã nu stânjeneascã ori sã 
împiedice circulatia pietonilor si, dacã este necesar, sã opreascã pentru a permite 
circulatia acestora. 

 In unele dintre zonele de extindere a intravilanului, configuratia finala a tramei 
stradale si a tuturor acceselor rutiere vor fi stabilite in documentatiile urbanistice care vor 
detalia prevederile Planului Urbanistic General . 
S-a propus deasemenea realizarea de strazi pe trasee de drum existente si a unora pe 
trasee noi care completeaza trama stradala existenta . 
  Profilurile transversale propuse au fost de tipul urban in ipoteza realizarii 
sistemului de canalizare pluviala . 
  Amenajarea corespunzatoare a profilurilor transversale se poate face si prin 
corectari sau retrageri de garduri, fara demolari de cladiri iar lucrarile de intretinere si 
reparatii ale strazilor se vor programa si executa conform normativului de specialitate. 
Drumurile naţionale si judeţene îşi păstrează categoria funcţională din care fac parte, 
fiind considerate continue în traversarea localităţiilor, servind totodată ca şi străzi.  



 57 

 Fac parte integrantă din drum: podurile, viaductele, pasajele denivelate, tunelurile, 
construcţiile de apărare şi consolidare, trotuarele, pistele pentru ciclişti, locurile de 
parcare, oprire şi staţionare, indicatoarele de semnalizare rutieră şi alte dotări pentru 
siguranţa circulaţiei, terenurile şi plantaţiile care fac parte din zona drumului, mai puţin 
zonele de protecţie.  
  Clasificarea tehnică a drumurilor se face independent de încadrarea în categoriile 
funcţionale şi administrative, în funcţie de traficul actual si de perspectivă,rezultate din 
datele ultimului recensământ de circulaţie. 
 Zonele de protecţie, situate de o parte şi de alta a drumurilor se întind faţă de ax până la 
22 m pentru drumurile naţionale si 20 m pentru drumurile judeţene . 
  Realizarea în zona drumului public al oricărei construcţii sau instalaţii se face 
numai cu acordul prealabil al administratorul drumului. 

 In vederea fluidizarii traficului in afara localitatilor se interzice amplasarea 
oricaror constructii care genereaza un trafic suplimentar, la o distanta mai mica de 50 m 
de marginea imbracamintei asfaltice in cazul autostrazilor, al drumurilor expres si al 
drumurilor nationale europene, respectiv 30 m pentru celelalte drumuri de interes national 
si judetean. 
   Prin strazi, se intelege drumurile publice din interiorul localitatilor, indiferent de 
denumire: strada, cale, chei, splai, sosea, alee, fundatura, ulita etc. 
   Incadrarea in categorii a strazilor din localitatile urbane se face de catre consiliile 
judetene sau locale, pe baza studiilor de dezvoltare si organizare a traficului . 
   Zonele de siguranta si de protectie in intravilanul localitatilor urbane se stabilesc 
prin studii de trafic care fundamenteaza documentatiile de urbanism si de amenajare a 
teritoriului. 
   Proiectarea, sistematizarea si realizarea strazilor din localitatile urbane se fac in 
corelare cu planul urbanistic general al localitatii, pe baza studiului de dezvoltare si 
organizare a traficului, intocmit pentru o perioada de perspectiva de minimum 15 ani . 

 La proiectarea, executia si interventiile asupra strazilor din localitatile urbane se 
va tine seama de categoriile functionale ale acestora, de traficul rutier, de siguranta 
circulatiei, de factorii economici, sociali si de aparare, de conservarea si protectia 
mediului inconjurator, conform studiilor de impact, de planurile de urbanism si de 
amenajare a teritoriului, de anchetele de trafic origine - destinatie, precum si de normele 
tehnice in vigoare, pentru adaptarea acestora la cerintele persoanelor cu handicap si ale 
celor de varsta a treia, precum si pentru amenajarea pistelor pentru biciclisti. 
  In zonele protejate ale localitatilor se va urmari descurajarea sau interzicerea 
circulatiei de tranzit, in conditiile legii, prin asigurarea unor trasee de deviere 
corespunzatoare, cu acordul administratorului drumului si al politiei rutiere. 
 Pentru intocmirea studiilor de dezvoltare si organizare a circulatiei, consiliile locale 
impreuna cu politia rutiera asigura recensamantul periodic al traficului, potrivit normelor 
tehnice stabilite in acest scop . 
  La proiectarea intersectiilor in mediul urban se va tine seama de fluxurile 
circulatiei, de relatiile dintre curentii de trafic, de modul de dirijare a traficului, de 
conditiile de vizibilitate si de siguranta a circulatiei, cu respectarea normelor in vigoare. 

 Autorităţile administraţiei publice locale împreună cu Poliţia rutieră au obligaţia 
de a reglementa circulaţia, parcarea, staţionarea şi oprirea pe străzi a vehiculelor.  
Parcarea în localităţi se asigură de către administraţia publică locală în locuri special 
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amenajate, în afara benzilor de circulaţie şi a trotuarelor, amplasate de comun acord cu 
Poliţia rutieră. 
 
3.5    Intravilan propus . Zonificare functionala. Bilant teritorial. 
 
 După introducerea obiectivelor de dezvoltare stabilite cu conducerea primăriei, 
bilanţul zonificării funcţionale a teritoriului intravilan este următorul:  

Zona funcţională 

oras LIPOVA     
trup principal 

(Ha) 
alte 

trupuri 
(Ha) 

total oras       
( Ha) 

Procent                   
(%) din 

total 
intravilan 

Zona locuinte si functiuni 
complementare 389,25 0,10 389,35 39,85 

 Zona centrala, Zona 
instituţii publice şi servicii  100,83 0,00 100,83 10,32 
Zonă activităţi productive: 
agricole, agrozootehnice 9,63 6,30 15,93 1,63 

Zonă activităţi productive: 
unităţi industriale, depozite 148,08 17,40 165,48 16,94 

Zona gospodărire 
comunală: cimitire 9,90 0,80 10,70 1,10 
Zona gospodărire 

comunală: edilitare 4,73 0,10 4,83 0,49 
Zona sport, agrement, 
spatii verzi amenajate 50,02 0,00 50,02 5,12 

Zona verde de protectie, 
ape, etc 107,57 0,00 107,57 11,01 

Zona cu destinatie speciala 25,95 8,96 34,91 3,57 
Zonă căi ferate 19,78 0,27 20,05 2,05 

Zonă căi de comunicaţie 
rutieră 77,39 0,00 77,39 7,92 

Total intravilan 
propus(ha) 943,13 33,93 977,06 100,00 

 
Zona rezidenţială reprezintă 39,85 procente din noul intravilan. A fost 

extinsă în urma introducerii şi parcelării a unor zone care permit construcţia de 
locuinţe si preconizarii devoltarii ulterioare a comunei.Dat fiind caracteristicile 
geomorfologice ale terenului este necesară ca autorizarea construcţiilor să se facă în 
baza unui studiu geotehnic. 
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Zona instituţii publice şi servicii – sunt propuse 10,32 procente pentru 
dezvoltarea acestora, în special în zonele centrale ale localităţilor. Această funcţiune 
este compatibilă cu cea rezidenţială - cu condiţia ca acestea să nu constituie sursă de 
poluare (fonica sau noxe), dar pentru zonele centrale s-au prevăzut, în regulamentul 
local de urbanism, indicatori urbani specifici. 

Zonă activităţi productive: agricole. Pentru activităţi economice şi pentru 
încurajarea micilor investitori vor fi luate în considerare unităţile agricole existente 
1,63 % parte din ele în conservare. 

Zonă activităţi productive: unităţi industriale, depozite - dezvoltarea 
acestora se va face in procent de 16,94 , în măsura compatibilităţii cu zonele 
functionale adiacente. 

Zona gospodărire comunală: cimitire – au fost micsorate suprafeţele 
destinate cimitirelor din fiecare localitate. 
 Zona gospodărire comunală: edilitare s-au rezervat terenurile necesare 
realizării echipării tehnico-edilitare a localităţii:  

- pentru realizarea alimentării cu apă a localităţilor: puţuri forate pentru 
alimentarea cu apă, staţii de înmagazinare şi pompare,  

- pentru realizarea reţelei de canalizare: staţii de epurare etc; 
- realizarea reţelei de alimentare cu gaze naturale; 
- imbunătăţirea iluminatului public. 

 In vederea asigurării compatibilităţii funcţiunilor, autorizarea executării 
construcţiilor trebuie sa tina seama si de ORDIN MS nr. 536 din 23 iunie 1997 pentru 
aprobarea Normelor de igiena şi a recomandărilor privind mediul de viaţă al populaţiei. 
Tinand seama de art. 11, distantele minime de protecţie sanitara intre o serie de 
unităţi care produc disconfort si unele activităţi din teritoriul comunei Smardan, 
astfel: 

- rampe de gunoi  1000m 
- cimitire 50m 
- staţie de epurare a apelor uzate  300m 
- cimitire de animale ( put sec) 200m 

Zona sport, agrement – este propusa pentru dezvoltare astfel incat sa raspunda 
necesitatilor locuitorilor din zona si pentru dezvoltarea sectorului de servicii la nivelul 
intregii comune. 

De asemenea, prin PUG s-au prevăzut perdele de protecţie între funcţiuni 
incompatibile sau cu funcţie de protecţie sanitara atunci când distanţele între 
construcţii sau amenajări care necesita protecţie sunt (exista) amplasate la distanţe 
care nu permit respectarea normelor. 

Zonă căi de comunicaţie este propusa catre dezvoltare (min.9,97%) datorită 
extinderii majore a  teritoriului intravilan şi a măsurilor de modernizare a tramei 
stradale.  
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3.6    Dezvoltarea echiparii edilitare 
 

3.6.1 Aimentare cu apa si canalizare 
3.6.1.1 Amenajarea bazinului hidrografic 
Apărarea oraşului împotriva inundaţiilor se va realiza prin executarea lucrărilor 

de: – reamenajarea gurilor de vărsare a apei pluviale în râul Mureş a văilor 
Şoimoş, Radna; – amenajare  şi întreţinere a cursurilor de apă care străbat oraşul;  – întreţinerea lucrărilor hidrotehnice cu rol de apărare împotriva 
inundaţiilor existente. 

3.6.1.2 Alimentarea cu apă  
Utilizatorii de apă din extinderile de intravilan propuse în această documentaţie se 

încadrează în populaţia de perspectivă (15000 locuitori), considerată în documentaţia 
anterioară a Planului Urbanistic General, elaborat în anul 1998. 

Alimentarea cu apă a consumatorilor oraşului în condiţiile prevăzute de normele 
în vigoare, norme aliniate cerinţelor europene, este un indicator al creşterii nivelului de 
trai, dar şi una dintre principalele direcţii în dezvoltarea durabilă a oraşului. În acest sens, 
se propune reabilitarea şi modernizarea sistemului actual de alimentare cu apă, activitate 
pentru care sunt necesare lucrări de: 

–  mărire a debitului sursei de apă, care constau în: decolmatarea celor 
două puţuri forate existente în frontul de captare apă subterană, reechipările 
puţurilor existente cu pompe sau armături, precum şi reechiparea staţiei de 
repompare a apei; – înlocuire a tronsoanelor deteriorate ale conductei de aducţiune a apei din 
rezervorul de apă de 750m3, de pe Dealul Radna, către staţia de tratare a apei 
din Lipova; – modernizare a staţiei de tratare a apei prin refacerea staţiei de clorinare, 
astfel încât să îndeplinească cerinţele actuale şi realizarea unui laborator de 
analiză a apei; – mărire a capacităţii de înmagazinare a apei tratate. Este necesară 
realizarea unui rezervor cu capacitatea de 100m3 amplasat în gospodăria de 
apă a oraşului (Uzina de apă), reabilitarea rezervoarelor de 250m3 şi 500m3 
existente pe Dealul Viilor prin refacerea construcţiilor şi a instalaţiilor 
necesare. Se propune reabilitarea rezervorului de 750m3 de pe Dealul Radna 
şi a staţiei de pompare a apei situată la baza dealului. 

Pentru distribuţia apei în oraş se propune extinderea reţelei actuale pe trama 
stradală a oraşului şi pe trama stradală din extinderile prevăzute. Viitoarea reţea este de 
tip inelar, cu diametre de 150 şi 200mm şi este executată din polietilenă de înaltă 
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densitate.  
În Radna se propune extinderea reţelei de apă în zonele Valea Mare, Şoimuş şi 

Radna. Se va realiza pe cât posibil, reţea de tip inelar. Unde nu este posibilă reţeaua 
inelară, se va realiza reţea ramificată, cu lungimi de max. 200m. Amplasarea reţelelor de 
apă pe străzile oraşului se va face în conformitate cu STAS 8591/1-91 – „Amplasarea în 
localităţi a reţelelor edilitare subterane, executate în săpătură”. 

Se propune, de asemenea reabilitarea reţelei existente de distribuţie a apei în cele 
două localităţi, având în vedere gradul de uzură avansat al acesteia. Pentru reducerea 
pierderile mari de apă care se produc în prezent se propune, pe lângă reabilitarea reţelei 
de apă, şi contorizarea consumului de apă potabilă la utilizatori. 

Reabilitarea şi extinderea reţelelor de apă din cele două localităţi are ca bază 
Programul PHARE 2005 – coeziune economică şi socială şi OG nr. 7/2006. 

Canalizarea apelor uzate 
Pentru asigurarea canalizării şi epurării apelor uzate menajere la parametrii impuşi 

de normele actuale este necesară, în primul rând, dezafectarea celor trei guri de evacuare 
directă a apei uzate în râul Mureş. Se propune în acest sens, realizarea unui canal colector 
amplasat pe străzile Avram Iancu, N. Bălcescu, Făgetului, Calea Timişorii. Se mai 
propun canale pe străzile Bugariu, Aurel Vântu cu legare la viitorul colector de canalizare 
de 500mm de pe Calea Timişorii.  

Se propune înlocuirea canalului colector de pe Calea Timişorii (D = 300mm), cu 
un canal cu diametrul de 500mm. Reţeaua de canalizare se va extinde, într-o primă etapă, 
pe străzile pe care există reţea de distribuţie a apei, continuând extinderea pe străzile pe 
care urmează să se execute această reţea. Reţeaua de canalizare va avea diametre de 200, 
400 şi 500mm şi va fi realizată din tuburi de PVC. 

Racordarea reţelei de apă uzată menajeră din zona blocurilor la reţeaua de 
canalizare a oraşului se face cu ajutorul unei staţii de pompare pentru ape uzate. 

Pentru canalizarea apelor uzate din Radna este necesară extinderea reţelei 
existente pe toate străzile, într-o primă etapă realizându-se reţele de canalizare pe străzile 
pe care există sau urmează să se execute reţele de distribuţie a apei. Reţeaua de canalizare 
va avea diametre de 200mm şi va fi realizată din tuburi de PVC. 

Reabilitarea şi extinderea reţelelor de canalizare are ca bază Programul PHARE 
2005 – coeziune socială şi economică OG nr. 7/2006. 

Evacuarea apelor uzate menajere colectate din Radna se poate face în două 
variante: 

– prin pomparea peste râul Mureş în reţeaua de canalizare a Lipovei; 
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– prin realizarea unei staţii de epurare de capacitate mică, care să preia şi să 
epureze debitul de apă uzată, după care să-l evacueze în râul Mureş. 

Pe lângă extinderile de reţea propuse, în cele două localităţi sunt necesare şi 
lucrări de reabilitare a canalelor colectoare existente, având în vedere gradul avansat de 
uzură pe care-l are în prezent. 

Staţia de epurare a oraşului, situată în aval de localitate pe Calea Timişorii, 
necesită lucrări de reabilitare a obiectelor componente, precum şi modernizarea 
procesului de epurare aplicat în prezent. Există o documentaţie la nivel de studiu de 
fezabilitate pentru modernizarea staţiei de epurare; documentaţie realizată pe baza 
Programului PHARE 2005 – coeziune economică şi socială şi va asigura cerinţele 
cantitative şi calitative la nivelul anului 2020. 

Colectarea apelor pluviale în întreg oraşul se va face printr-o reţea de canale cu 
diametre de 600 şi 800mm. Canalul principal va fi pe Calea Timişorii. Toate străzile vor 
avea pozate canale pluviale. În aceste condiţii, având în vedere şi dezvoltarea urbană a 
oraşului debitul de ape pluviale creşte, estimându-se o valoare de 5,40m3/s. În aceste 
condiţii capacitatea staţiei de pompare a apelor în râul Mureş este depăşită, fiind necesară 
o redimensionare a ei. 

Canalizarea pluvială existentă are un grad avansat de uzură, fapt pentru care se 
propune reabilitarea ei.  
3.6.2 Alimentare cu energie electrica 

 
3.6.2.1 Eliminarea disfunctionalitatilor In comuna Bolintin Deal sunt necesare o serie de lucrari de reparatii capitale ale 

retelelor de alimentare cu energie electrica. In acest sens sunt necesare modernizari ale 
posturilor de transformare (prin inlocuirea transformatoarelor vechi cu altele noi din 
punct de vedere tehnologic, de puteri mai mari), ale retelelor aeriene de joasa tensiune 
(prin generalizarea conductoarelor izolate torsadate) si ale bransamentelor. 

Retelele subdimensionate in raport cu consumul real de energie, se propun a fi 
reviziute in concordanta cu consumatori existenti cat si cu cei propusi prin prezenta 
dezvoltare. Dezvoltarea retelelor si retehnologizarea celor existente urmareste asigurarea 
unui nivel de fiabilitate ridicat, un cost al lucrarilor competitiv si o exploatare de buna 
calitate, concomitent cu respectarea criteriului economic.  

Bransamentele existente se propun a fi refacute prin : 
- inlocuirea bransamentelor vechi cu conductoare torsadate tip TYIR ; 
- montare firidelor de bachelita, cu sigurante automate; 
- inlocuirea stalpilor de lemn cu stalpi de beton; 
- amplasarea instalatiilor energetice pe traseu usor accesibil in cadrul lucrarilor 

de interventie in caz de avarie sau corelate cu celelalte retele din zona. 
Iluminatul public existent se recomanda sa fie pus in concordanta cu prevederile 

normativelor in vigoare. Pentru noile zone propuse se vor utiliza corpuri de iluminat tip 
PVB, montate pe stalpi de beton, in functie de nivelul de iluminare necesar si configuratia 
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cailor de comunicatie.Se propune comanda automata a conectarii circuitelor aferente 
iluminatului public , cu ajutorul dispozitivului fotoreleu RFC 1 – 2-4 lx. 

Realizarea bazei energetice a comunei se va face treptat, corelat cu constructiile 
aferente noilor consumatori. 

3.6.2.2 Dezvoltarea urbanistica a localitatii Prin actualul PUG se prevede o extindere a intravilanului, ceea ce va conduce la 
construirea de noi locuinte.Astfel, in localitatea Bolintin Vale, prin extinderera 
intravilanului cu cca 600 ha numarul actual de gospodarii  se va mari cu 2606 . Acest fapt 
va determina o crestere a necesarului de putere electrica si, ca urmare, va fi necesara o 
crestere a capacitatilor energetice. 

Alimentarea noilor consumatori se va face prin intermediul : 
- posturilor de transformare existente , acolo unde gradul de incarcare al 

acestora permite preluarea consumatorilor noi.  
- posturi noi de transformare 20/0,4 kV, amplasate in centrul de greutate al 

consumatorilor. 
1)  Locuinte individuale nou construite (2295) in localitarea  Bolintin Deal 
- Puterea maxim simultan absorbita de noile locuinte la nivelul posturilor de 

transformare : 
Pmsa= Nx KsxKs1xPa = 2606 x 0,4 x 0,85 x 3 = 2502 kW 
 

unde :    N - numarul de locuinte  (N=2606) 
Ks-coeficientul de simultaneitate pentru linia electrica care alimenteaza 

locuintele Ks=0,4  (conf.PE 132 ) 
Ks1-coeficient de simultaneitate pentru postul de transformare care                                           

alimenteaza mai multe linii electrice Ks1= 0,85  (PE 132)  
Pa-puterea absorbita de o locuinta -se admite o putere absorbita de 3 kW/ 

locuinta 
 
- Putera aparenta Sn necesara a fi livrata de posturile de transformare pentru 

alimentarea locuintelor : 
 
                                    1,1xPmsa     1,1 x 2502 
                          Sn =  -------------- = ---------------- = 3058  kVA 
                                       cos  φ                0,9 
 
                          Unde :   1,1     – factor ce tine seama de caderea de tensiune pe 

linie 
                                      cos φ   – factorul de putere admisibil   (cos φ  = 0,9 ). 
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  -Numarul de noi posturi de transformare  
                                    Sn             3058 
                         Ntr = -------- =-----------= 10  
                                  0,8x4oo        320 
  Se vor instala 10 noi posturi de transformare PTA 400kVA. 
 

 2)Tot in Bolintin Deal , pe o suprarata de 385,25 ha se vor mai dezvolta doua 
zone destinate unor institutii publice, servicii, industrii sau depozite.  

Pentru alimentarea cu energie electrica a acestora ( este previzionat un necesar de 
cca  3000 kVA) se vor instala 5 noi posturi de transformare de 630 kVA fiecare. 

Amplasrea definitiva a obiectivelor energetice (posturi de transformare, linii 
electrice) se va stabili de catre proiectantul de specialitate de la  SDFEE Giurgiu prin 
lucrarea care i se va comanda. 

In proiectarea si executarea retelelor de alimentare cu energie electrica se vor 
respecta urmatoarele standarde si prescriptii CONEL in vigoare: 

STAS 234         -Bransamente electrice. Conditii de proiecatare si executie 
   PE 106          -Normativ pentru constructia liniilor electrice de joasa tensiune. 
   PE 107          -Normativ pentru proiectarea retelelor de cabluri electrice. 
   PE 132          -Normativ pentru proiectarea retelelor de distributie publica. 
   PE 155         -Normativ pentru proiectarea si executarea bransamentelor pentru  
                              cladiri civile .   
                                                                                  

3.6.3  Telecomunicatii In comuna Bolintin Vale este necesara o extindere a retelei existente ..Avand in 
vedere ca prin actualul PUG se prevede o extindere a intravilanului, in localitatea i vor fi 
necesare instalari de noi posturi telefonice in zonele destinate locuirii. 

Directia de Telecomunicatii Giurgiu va stabili stabili solutiile optime de racordare 
a noilor abonati.    

 
3.6.4 Alimentare cu energie termica 
3.6.5    Alimentare cu gaze 

 In anul 2001 a fost elaborat de către SC METAN GRUP SRL Braşov proiectul 
tehnic « Alimentare cu gaze naturale a oraşului Lipova, judeţul Arad – conducta de 
transport şi SRM predare gaze»,  aceste construcţii constituind  prima etapă în realizarea 
alimentării cu gaze, următoarea fiind realizarea sistemului de conducte de distribuţie de 
presiune redusă la care, prin intermediul posturilor de reglare, să se racordeze 
consumatorii. 

Conducta de racord de înaltă presiune având DN 250 mm pe o lungime de circa 
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12,2 km şi DN 200 mm pe o lungime de 9,5 km va fi alimentată din conducta de transport 
DN 400 mm Maşloc – Arad şi se va amplasa pe terenuri aparţinând localităţilor Tisa 
Nouă, Aluniş, Zăbrani, Neudorf şi Lipova.  

La dimensionarea conductei de racord s-a ţinut cont pe lângă debitul de 6400 
m3N/h necesar pentru oraşul Lipova şi de debitele necesare comunei Frumuşeni (1570 
m3N/h), respectiv comunei Zăbrani (2530 m3N/h). 

Amplasarea staţiei de reglare măsurare predare (SRMP) se va face la marginea 
localităţii Lipova, în vecinătatea DJ 682, pe un teren care este în administrarea primăriei. 

In cele de mai jos sunt prezentate debitele instalate estimate  de gaze naturale 
pentru populaţie şi pentru dotările de interes public, respectiv pentru încălzire şi 
prepararea hranei în funcţie de situaţia existentă şi de propunerile din cadrul prezentului 
P.U.G.  

Pentru  gospodăriile propuse s-au considerat:  un debit instalat de gaze q 1 = 2,83 m3N/h*gospodărie pentru jumătate din 
numărul gospodăriilor (încălzire cu sobe), debit defalcat astfel : o 2,00 m3N/h – 2 focuri o 0,67 m3N/h – maşină de gătit tip aragaz o 0,16 m3N/h – cotă parte dotări publice (≈6%)  un debit instalat de gaze q 2 = 3,70 m3N/h*gospodărie pentru cealaltă 
jumătate (încălzire cu microcentrale termice), debit defalcat astfel: o 2,73 m3N/h – microcentrala termică încălzire + apă caldă menajeră o 0,67 m3N/h – maşină de gătit tip aragaz o 0,30 m3N/h – cotă parte dotări publice (≈6%) 

G max. orar = 82 gospodării x 2,83 m3N/h*gospodărie + 82 gospodării x 3,70 
m3N/h*gospodărie = 535 m3N/h 

G nou instalat = 1,2 x 535 m3N/h ≈ 650 m3N/h 
G nou instalat ≈ 650 m3N/h 
 
In vederea asigurării funcţionării normale a conductelor de transport de înaltă 

presiune şi evitarea punerii în pericol a persoanelor, bunurilor şi mediului, pentru 
conductele de transport gaze naturale sunt prevăzute zone de siguranţă şi zone de 
protecţie în care se impun terţilor restricţii şi interdicţii prevăzute de  Normele tehnice 
pentru proiectarea şi executarea conductelor de alimentare din amonte şi de transport gaze naturale, aprobate prin Decizia preşedintelui ANRGN nr. 1220 / 2006 şi 
publicate în MO 960 bis / 29.11.2006. Aceste Norme tehnice înlocuiesc Normativul 
Departamental ND 3915 – 1994 privind proiectarea si construirea conductelor colectoare 
si de transport gaze naturale. 

In conformitate cu Normele tehnice mai sus menţionate, zonele de siguranţă şi 
protecţie se stabilesc de SNTGN TRANSGAZ SA MEDIAŞ în conformitate cu clasa de 
locaţie a conductei de transport. 

Zona de protecţie a conductelor de transport gaze naturale se întinde de ambele 
părţi ale conductei şi se măsoară din axul conductei. Pentru conductele având DN  250 
mm, lăţimea zonei de protecţie este de 2 x 3 m. 

In zona de protecţie nu se execută lucrări fără aprobarea prealabilă a operatorului 
licenţiat care exploatează conducta (SNTGN TRANSGAZ SA MEDIAŞ). In zona de 
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protecţie sunt interzise construirea de clădiri, amplasarea de depozite sau magazii, 
plantarea de arbori şi nu se angajează activităţi de natură a periclita integritatea conductei. 

Zona de siguranţă este zona care se întinde, de regulă, pe 200 m de fiecare parte 
a axei conductei. Pe o distanţă de 20 m de fiecare parte a axului conductei nu poate fi 
construită nici un fel de clădire care adăposteşte persoane (locuinţe, spaţii de birouri etc.) 

Zona de siguranţă include şi zona de protecţie. 
In conformitate cu Normele tehnice mai sus menţionate,  SNTGN TRANSGAZ 

SA MEDIAŞ va stabili  clasa de locaţie (1…4) pentru proiectarea, execuţia şi verificarea 
conductei de transport, care este în funcţie de numărul de clădiri (existente, precum şi 
cele prevăzute în planul de dezvoltare urbanistică a zonei) pe secţiuni aleatorii cu 
lungimea de 1600 m şi lăţimea de 400 m, având conducta ca axă longitudinală, precum şi 
de evaluarea stării tehnice a conductei şi de urmărirea comportării în exploatare a 
acesteia.  

Pentru autorizarea executării oricăror construcţii în zona de siguranţă a 
obiectivelor din sectorul gazelor naturale este obligatorie obţinerea avizului scris al 
operatorului conductei (SNTGN TRANSGAZ SA MEDIAŞ). 

In conformitate cu prevederile  Legii gazelor nr. 351 / 2004, activitatea de transport 
şi  cea de distribuţie ale gazelor naturale constituie servicii publice de interes naţional, iar lucrările de realizare, reabilitare, retehnologizare, exploatare si 
întreţinere a obiectivelor / sistemelor de transport şi distribuţie gaze naturale sunt 
lucrări de utilitate publică. 
Sistemul Naţional de Transport al Gazelor Naturale face parte din proprietatea 
publică a statului, fiind de importanta strategică. 
Prin derogare de la prevederile Legii nr. 219 / 1998 privind regimul concesiunilor, 
operatorul SNTGN, respectiv distribuitorul de gaze naturale, au dreptul sa folosească, 
cu acordul autorităţii publice locale, cu titlu gratuit, terenurile proprietate publică 
locală ocupate de obiectivele sistemelor, precum si cele utilizate pentru lucrarile de 
execuţie, exploatare, intreţinere si reparaţii.  
In cazul terenurilor proprietate privată, legea fondului funciar nr. 18/1991 (cu 
completările ulterioare – Legea 247 / 2005) prevede că ocuparea terenurilor necesare 
remedierii deranjamentelor în caz de avarii şi executarea unor lucrări de întreţinere la 
conductele de transport a gazelor care au caracter urgent şi care se execută într-o 
perioadă de până la 30 de zile, se vor face pe baza acordului prealabil al deţinătorilor 
de terenuri sau, în caz de refuz, cu aprobarea prefecturii judeţului. In toate cazurile, 
deţinătorii de terenuri au dreptul la despăgubire pentru daunele cauzate.  

In ceea ce priveşte  amplasarea SRMP cu P > 6 bar,  distanţa minimă faţă de 
clădiri destinate a fi ocupate de oameni este de minim 20 m de la partea exterioară a 
împrejmuirii. 

De prevederile acestor norme tehnice  este necesar a se ţine seama la stabilirea 
zonelor cu interdicţie de construcţie, cerându-se pentru fiecare zonă în parte avizul de la 
TRANSGAZ S.A. S.N.T.G.N. MEDIAŞ - Str. Constantin Motaş nr. 1 prin 
intermediul  EXPLOATARII TERITORIALE  ARAD Str. Poetului nr. 56, telefon 
0257 – 20 90 92.  Faţă de cele prezentate mai sus, lăţimea maximă a culoarului de siguranţă 
pentru conducta de racord  la SRMP Lipova este de max. 50 +50 m şi min. 20+20 m. 
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Este de asemenea de subliniat faptul că există posibilitatea reducerii distanţei de 
siguranţă la 5 m cu condiţia montării unor conducte cu grad de protecţie sporit, lucrare 
care, în general, se face pe cheltuiala beneficiarului lucrărilor de construcţie din zonă. 

 
In SRMP propusă urmează ca pentru localitatea Lipova să se realizeze 

reducerea presiunii în două trepte: înaltă – medie şi medie – redusă, conductele de 
distribuţie a gazelor cu presiune redusă urmând a fi amplasate în final pe toate străzile din 
comună. 

In conformitate cu prevederile Normelor  tehnice pentru proiectarea şi 
executarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale NT-DPE-01/2004. diametrele 
minime admise pentru conductele subterane de presiune redusă sunt:  Conducte de distribuţie, de regulă  OL 2”, respectiv  PEID 40 mm  Branşamente şi instalaţii de utilizare OL 1”, respectiv  PEID 32 mm  

Pentru locuinţele individuale  se propune realizarea unui branşament 
prevăzut cu regulator de presiune comun la câte 2 locuinţe ale căror curţi sunt 
alăturate, micşorându-se astfel numărul de branşări la conducta publică de distribuţie 

Conform normelor tehnice în vigoare, în localităţi conductele subterane de 
distribuţie se pozează numai în domeniul public, pe trasee mai puţin aglomerate cu 
instalaţii subterane, ţinând seama de următoarea ordine de preferinţă: zone verzi, 
trotuare, alei pietonale, carosabil. 

Conductele, fitingurile şi armăturile din polietilenă, precum şi cele din oţel 
cu protecţie exterioară anticorozivă se montează îngropate direct în pământ, 
adâncimea minimă de montaj fiind de 0,9 m de la generatoarea superioară. 

Se recomandă ca, pentru conductele de distribuţie montate subteran, să fie 
utilizate conductele de polietilenă, cu respectarea strictă a instrucţiunilor de montare. 

In paralel cu execuţia reţelelor,  trebuie realizată operaţiunea de 
cartografiere a lor, inclusiv pe suport magnetic, pentru a fi posibilă informarea rapidă 
a solicitanţilor, remedierea avariilor, branşarea noilor consumatori, extinderea 
reţelelor, reechilibrarea lor etc. 

Este necesar ca pozarea reţelelor de gaze naturale şi, pe cât posibil, a 
branşamentelor,  ca şi a celorlalte reţele, să se realizeze înainte de realizarea 
carosabilului ţinând seama de circulaţiile şi lotizările proiectate.  

La executarea reţelelor de gaze se va ţine seama obligatoriu de faptul că în 
spaţiul disponibil urmează a se monta şi alte conducte: apă, canalizare, canalizaţie 
telefonică etc. şi de aceea trebuie lăsate spaţiile necesare şi pentru montarea acestora. 

Conductele de repartiţie şi de distribuţie a gazelor, branşamentele, racordurile şi 
instalaţiile interioare vor fi realizate cu materiale şi echipamente omologate şi 
agrementate de către organismele abilitate din România în conformitate cu prevederile 
HGR 622 / 2004 şi HGR 796 / 2005 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă 
a produselor pentru construcţii.  

In Anexa nr. 1 sunt indicate distanţele minime dintre conductele subterane de 
gaze din oţel şi polietilenă de înaltă densitate (PEID) şi diferite instalaţii, construcţii sau 
obstacole conform Normelor  tehnice NT-DPE-01/2004. 
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La instalaţiile de utilizare a gazelor naturale este obligatoriu a fi respectate 
prevederile Normelor tehnice NT – DPE –01/2004 pentru proiectarea şi executarea 
sistemelor de alimentare cu gaze naturale, dintre care menţionăm următoarele:  Incăperea în care vor fi amplasate aparate consumatoare de gaze naturale va 

corespunde din punct de vedere al volumului, suprafeţei vitrate şi ventilării 
prevederilor  Normelor tehnice pentru proiectarea şi executarea sistemelor 
de alimentare cu gaze naturale NT – DPE –01/2004 elaborate de ANRGN  
şi, din punct de vedere al structurii, prevederilor Normativului P 118-1999 
de siguranţă la foc a construcţiilor.  Pentru cazul în care geamurile au o grosime mai mare de 4 mm sau sunt de 
construcţie specială (securizat, termopan etc.) se vor monta obligatoriu 
detectoare automate de gaze cu limita de sensibilitate 2% CH4 în aer, care 
acţionează asupra robinetului de închidere al conductei de alimentare cu gaze 
naturale al arzătoarelor. Această prevedere este valabilă şi pentru celelelte 
încăperi în care sunt amplasate aparate consumatoare de gaze naturale, 
inclusiv bucătăriile locuinţelor.  Prin proiectul instalaţiilor de gaze naturale pozate subteran, se vor prevedea 
măsuri de etanşare împotriva infiltraţiilor de gaze naturale la trecerile 
subterane ale instalaţiilor de orice utilitate (încălzire, apă, canalizare, cabluri 
electrice, telefonice, CATV etc) prin pereţii subterani ai clădirilor racordate 
la sistemul de distribuţie de gaze naturale. De asemenea, se etanşează toate 
trecerile conductelor prin planşeele subsolurilor, pentru evitarea pătrunderii 
gazelor naturale la nivelurile superioare, în caz de infiltrare a acestora în 
subsol. Este interzisă racordarea la sistemul de distribuţie a gazelor naturale 
a clădirilor care nu au asigurate măsurile de etanşare prevăzute mai sus. 

 
Utilizatorul final (beneficiarul) fiecărei centrale termice trebuie să respecte 

cerinţele Prescripţiei tehnice ISCIR PT A1 – 2002 – „Cerinţe tehnice privind 
utilizarea aparatelor consumatoare de combustibili gazoşi” privind: 

 Montarea / instalarea  Punerea în funcţiune (PIF)  Service-ul şi repararea  Verificarea tehnică periodică şi autorizarea funcţionării  Garanţia şi siguranţa în exploatare  Exploatarea 
Pentru aceasta fiecare utilizator final trebuie să deţină autorizaţie de 

funcţionare, autorizarea făcându-se de către o firmă autorizată ISCIR la prima 
punere în funcţiune şi periodic, cel puţin o dată la 2 ani.  

 Randamentul cazanelor utilizate pentru încălzirea centrală  trebuie să fie peste 
90%, urmând a se acorda o atenţie deosebită realizării unui ansamblu corect calculat şi 
executat arzător – cazan – coş. Coşul va fi realizat conform prevederilor legale din punct 
de vedere al prevenirii incendiilor, respectiv  izolat termic şi amplasat la distanţă faţă de 
elementele combustibile ale clădirii,  fiind etanş la gaze arse şi scântei. 
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In cazul în care locatarii doresc alimentarea cu gaze la sobe, se recomandă 
montarea de arzătoare automatizate pentru gaze combustibile de uz casnic cu debite 
de 0,68 şi 0,82 m3N/h, aprobate ISCIR CERT care respectă Norma europeană 
90/396/EEC. Aceste arzătoare utilizează plăci ceramice radiante care asigură ardere 
completă în sistem turbojet, dezvoltând temperaturi de cca. 1000ºC. Această ardere 
reduce nivelul noxelor la cel mai redus nivel posibil, în comparaţie cu arzătoarele 
utilizate în prezent. 

Sistemul complet de automatizare asigură întreruperea gazului atunci când 
se detectează lipsa de oxigen,  lipsa tirajului la coş sau când scade presiunea din 
reţeaua de gaze; se asigură, de asemenea, protecţia la aprinderi accidentale, 
funcţionarea la presiune constantă, aprinderea piezoelectrică fără conectare la priza 
electrică şi posibilitatea reglării temperaturii ambiante. 

In ceea ce priveşte utilizarea combustibilului solid, aceasta se poate face, ca şi 
până acum, în sobe clasice de teracotă cu acumulare de căldură, precum şi în alte surse de 
energie termică, unele dintre ele fiind cazanele care funcţionează pe principiul 
gazeificării lemnului. Cazanele cconstruite conform acestui sistem prezintă o serie de avantaje faţă de  
arderea  lemnului în sistem clasic, cele mai importante fiind :  Sistem de injecţie a aerului pentru combustie care asigură arderea timp de 

6-8 ore .   Utilizarea unui ventilator pentru injecţia aerului permite ca, în momentul 
opririi alimentării cu energie electrică a ventilatorului, arderea să se 
oprească şi temperatura să scadă,  evitându-se astfel pericolul fierberii apei 
în cazan şi al exploziei.  Posibilitatea montării unei pompe de siguranţă alimentate de la  un 
acumulator de 12 V care să permită circulaţia apei la un debit redus o 
perioadă de timp pentru reducerea temperaturii din cazan prin transmiterea 
căldurii la instalaţie în situaţia opririi alimentării cu energie electrică  Existenţa la unele modelele  a unui panou de comandă care controlează 
temperatura apei din cazan, viteza ventilatorului şi pompa de încălzire  Randament până la circa 85%. 

Un alt tip de cazan care poate fi utilizat poate fi acela care foloseşte drept 
combustibil peleţii de lemn rezultaţi din compactarea (sinterizarea) rumeguşului de lemn 
cu un liant care este şi acesta combustibil. Este un sistem care, pe de o parte , găseşte o 
utilizare rumeguşului rezultat de la exploatările forestiere şi care, aruncat în râuri le 
distruge fauna şi flora prin consumarea oxigenului şi, pe de altă parte, evită pericolul de 
explozie pe care îl poate avea arderea ca atare a rumeguşului în cazane. 

 
Utilizarea combustibilului lichid prezintă marele avantaj al puterii calorifice 

ridicate şi al depozitării unor cantităţi pentru perioade mai lungi de timp, în special în 
perioade cu temperaturi exterioare minime. 

Alimentarea cu combustibili de calitate superioară, reglarea corespunzătoare a 
sistemului arzător-cazan-coş şi chiar montarea unor filtre permit o reducere la minim a 
noxelor aeriene emise (în special eliminarea fumului). De asemenea, prin montarea 
rezervoarelor cu pereţi dubli cu detectare de pierderi de combustibil, se poate elimina 
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poluarea solului cu produse petroliere.   
 

In ceea ce priveşte urilizarea gazelor petroliere lichefiate (GPL) acestea 
prezintă avantajul că, dacă este cazul,  instalaţia de ardere poate fi trecută uşor pe 
gaze naturale, pot fi utilizate şi pentru prepararea hranei, nu este poluantă  şi, de 
asemenea, rezervorul poate fi recuperat de către firma care livrează GPL (BUTAN 
GAS ROMANIA, SHELL GAS etc.) fără a apărea problemele care apar la  
postutilizarea rezervoarelor de combustibil lichid şi de poluare a mediului. 
In Anexa 2  sunt indicate distanţele minime de siguranţă între depozitele de GPL cu 
recipiente fixe supraterane şi obiectivele învecinate în conformitate cu prevederile 
Normativului I 31 – 1999 pentru proiectarea şi executarea sistemelor de alimentare 
cu gaze petroliere lichefiate (GPL), 

 
Elementele de construcţie exterioare ale  noilor clădiri sau care se reabilitează 

trebuie să fie executate astfel încât să se realizeze  un coeficient global de transmisie a 
căldurii conform  Normativului C 107/2005 privind calculul termotehnic al elementelor 
de construcţie ale clădirilor şi respectând prevederile Legii nr. Legii 372/2005 privind 
performanţa energetică a clădirilor, obţinându-se un consum scăzut de combustibil, un 
confort termic corespunzător şi reducerea poluării datorită arderii combustibililor. 
 

Pentru toate clădirile trebuie  studiată şi soluţia preparării apei calde 
menajere utilizând energia solară prin intermediul panourilor solare înglobate în / 
montate pe acoperişul clădirilor sau pe terase în concordanţă cu adoptarea unei orientări 
şi unui unghi favorabile captării cu maximum de eficienţă a energiei solare. Aceste 
posibilităţi sunt favorabile în special pentru clădirile având regim redus de înălţime. 

 
REGLEMENTĂRI  NORMATIVE  
Proiectele de branşamente şi racorduri, precum şi cele de instalaţii interioare vor fi 
întocmite de proiectanţi autorizaţi şi  vor fi verificate de verificatori atestaţi MLPAT / 
MLPTL / MTCT / MDLPL. 

 Branşamentele, racordurile şi instalaţiile interioare vor fi realizate cu materiale şi 
echipamente omologate şi agrementate de către organismele abilitate din România în 
conformitate cu prevederile HGR 622 / 2004 şi 796 / 2005 privind stabilirea condiţiilor 
de introducere pe piaţă a produselor pentru construcţii.  

Instalaţiile interioare şi reţelele edilitare   vor fi realizate cu materiale şi 
echipamente performante care să asigure cerinţele esenţiale privind calitatea conform 
Legii calităţii în construcţii nr. 10/1995 (reformulate conform Legii 123 / 2007): 

 rezistenţă mecanică şi stabilitate;  siguranţă în exploatare;  securitate la incendiu;  igienă, sănătate si mediul înconjurător;  economie de energie si izolare termica;  protecţie împotriva zgomotului; 
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 adaptare la utilizare (cerinţă recomandată) 
La amplasarea branşamentelor şi racordurilor şi a elementelor componente ale 

acestora, precum şi la fazele următoare de proiectare şi în execuţie se vor respecta 
prevederile următoarelor acte normative, lista nefiind limitativă: 

 Legea 10  - 1995 privind calitatea în construcţii cu completările ulterioare  SR 8591 – 1997 Amplasarea în localităţi a reţelelor edilitare subterane 
executate în săpătură  Normativul I 9 pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor sanitare din 
clădiri şi de alimentare cu apă şi canalizare din ansambluri de clădiri (în 
curs de aprobare)  Normativul I 13 – 2002 pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor de 
încălzire centrală  Normativul C 107 - 2005 privind calculul termotehnic al elementelor de 
construcţie ale clădirilor.  Normele tehnice pentru proiectarea şi executarea conductelor de alimentare 
din amonte şi de transport gaze naturale, aprobate prin Decizia preşedintelui 
ANRGN nr. 1220 / 2006 şi publicate în MO 960 bis / 29.11.2006  Normele tehnice NT-DPE-01/2004 pentru proiectarea şi executarea 
sistemelor de alimentare cu gaze naturale –MO 173 bis / 27.11. 2004  Prescripţia tehnice ISCIR PT A1 – 2002 - Cerinţe tehnice privind utilizarea 
aparatelor consumatoare de combustibili gazoşi. – MO 674 / 11.11. 2002   Normativul P 118 – 1999 de siguranţă la foc a construcţiilor  Normele generale din 2002 şi cele specifice de protecţie a muncii  

      
3.7    Protectia mediului  

    
 Se formulează următoarele propuneri: 

- acţiuni de conservare în ariile protejate declarate 
- creşterea suprafeţelor plantate în zonele rezidenţiale, de recreere şi pe pantele 

instabile sau cu eroziune în suprafaţă; 
- diminuarea poluării datorată traficului rutier prin restricţii de viteză; 
- creşterea calităţii apelor de suprafaţă prin epurarea apelor uzate menajere şi 

industriale 
- modernizarea staţiei de epurare existente 
- eliminarea depozitării necontrolate a deşeurilor menajere 
- colectarea selectiva a deşeurilor 
- în corelare cu Plan Judeţean de Gestionare a Deşeurilor (PJGD - Judeţul Arad 

2006), este necesară stabilirea unui amplasament pentru amplasarea unei staţii de 
transfer deşeuri, care să deservească oraşul Lipova şi teritoriul învecinat. 

 
3.8    Obiective de utilitate publica 
 

Planul Urbanistic General a fost actualizat în vederea creerii condiţiilor de 
îndeplinirea a obiectivelor de dezvoltare în plan spaţial ale orasului Lipova. S-a urmărit 
implementarea proiectelor cu privire la: 
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- Extinderea teritoriului intravilan pentru a raspunde cerintelor de dezvoltare ale 
orasului; 

- Realizarea unor noi lotizări destinate construirii de noi locuinţe pentru 
satisfacerea cererii în orasul Lipova; 

- Extinderea dotarilor aferente locuirii corespunzator numarului de locuitori ai 
orasului; 

- Dezvoltarea zonelor industriale / depozitare, servicii, in vederea atragerii de 
investitii;  

- Realizarea unei reţele de distribuire apă potabilă; 
- Realizarea reţelei de canalizare şi epurare a apelor uzate; 
- Modernizarea si extinderea reţelei stradale astfel incat sa raspunda cerintelor 

noilor zone dezvoltate; 
- Extinderea reţelei de distribuţie gaze naturale în oras; 

 
3.9 Concluzii: 
 Odată cu aprobarea, Planul urbanistic general şi Regulamentul local de 
urbanism capătă valoare juridică, oferind instrumentul de lucru necesar administraţiei 
locale în realizarea obiectivelor propuse şi eliberarea autorizaţiilor de construire. 
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 ANEXA 1 
 

DISTANŢELE MINIME DINTRE CONDUCTELE SUBTERANE DE  
GAZE  NATURALE  ŞI  DIFERITE  

INSTALAŢII, CONSTRUCŢII SAU OBSTACOLE  
 Conform Normelor tehnice privind proiectarea, executarea  

şi exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale 
NT-DPE-01/2004 

 
Nr.  
crt. 

Instalaţia, construcţia sau obstacolul Distanţa minimă în [m] de 
la conducta  

de gaze din PE de: 
Distanţa minimă în [m] de 

la conducta  
de gaze din oţel de: 

pj pr pm pj pr pm 
1 Clădiri cu subsoluri sau terenuri 

propuse pentru construcţii 
1 1 2 2 2 3 

2 Clădiri fără subsoluri 0,5 0.5 1 1,5 1,5 2 
3 Canale pentru reţele termice, canale pentru instalaţii telefonice 0,5 0,5 1 1,5 1,5 2 
4 Conducte de canalizare 1 1 1,5 1 1 1,5 
5 Conducte de apă, cabluri electrice de forţă, cabluri telefonice 

montate direct în sol  şi căminele acestor instalaţii 
0,5 0,5 0,5 0,6 0,6 0,6 

6 Cămine pentru reţele termice, telefonice şi canalizare, cămine 
subterane în construcţii independente 

0,5 0,5 1 1 1 1 
7 Copaci 0,5 0,5 0,5 1,5 1,5 1,5 
8 Stâlpi 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

 
Notă: Distanţele exprimate în metri se măsoară în proiecţie orizontală între limitele exterioare ale conductelor sau construcţiilor 
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ANEXA 2 
 

DISTANŢE MINIME DE SIGURANŢĂ DINTRE 
DEPOZITELE DE G.P.L. CU RECIPIENTE FIXE  
SUPRATERANE ŞI OBIECTIVELE ÎNVECINATE  

Conform Normativ pentru proiectarea şi  
executarea sistemelor de alimentare  

cu gaze petroliere lichefiate (GPL)  I 31 – 1999 
 

Distanţe în metri, capacităţi în litri 
 
Nr  Obiective ≤3000 3001… 

5000 
5001… 
15000 

15001… 
30000 

1. Autocisternă   3   3 5 7,5 
2. Clădiri de locuit şi anexe, spaţii de 

producţie, ateliere, depozite (altele 
decât cele cu regim special) 

 
 

  5 
 
 

    7,5 
 
 

10 
 
 

15 
3. Clădiri publice: săli de spectacole, 

hoteluri, şcoli, spitale, biserici, 
birouri, clădiri administrative, 
inclusiv prizele de aer ale 
acestora, canalizări, alte obiective 
cu destinaţie similară 

 
 
 

 
 

15 

 
 
 
 
 

15 

 
 
 
 
 

20 

 
 
 
 
 

30 
4. Linii electrice de joasă şi medie 

tensiune (măsurarea se face de la 
proiecţia în plan a acestora), cale 
ferată. 

 
 
 

15 

 
 
 

20 

 
 
 

30 

 
 
 

35 
5. Linii electrice de înaltă tensiune 

(măsurarea se face de la proiecţia 
în plan a acestora) 

 
 

20 
 
 

20 
 
 

25 
 
 

30 
6. Limita de proprietate   3   5 10 15 
 
 
 
Distanţele menţionate la punctele 2,3 şi 6 pot fi micşorate cu 50% în cazul construirii 
unui zid antifoc, rezistent la explozie, la limita împrejmuirii depozitului, pe direcţia 
obiectivului considerat. 
 
 

 
 

 


