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STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ A 

ORAȘULUI LIPOVA 

Cuvântul primarului 

Adoptarea Agendei 2030 pentru Dezvoltare Durabilă de către Adunarea Generală a Națiunilor 

Unite,  precum și adoptarea Noii Agende Urbane și a altor acorduri internaționale cheie, a stabilit un 

cadru politic cuprinzător pentru promovarea dezvoltării urbane inteligente și durabile la nivel național 

și local. 

În acest context vizăm dezvoltarea orașului Lipova ca un oraș inteligent și durabil dedicat 

cetățenilor, mediului de afaceri și turiștilor. Administrația locală dorește asigurarea unor servicii publice 

și a unei infrastructuri de calitate, stimularea antreprenorialului, asigurarea protecției sociale, a 

incluziunii  și a diversității, eficiența energetică și nu în ultimul rând prezervarea clădirilor mai vechi sau 

istorice deoarece acestea sunt sufletul comunității noastre, oferă caracter, istorie și autenticitate făcând 

din străzile orașului Lipova un loc atractiv pentru turiști și nu doar un spațiu de locuit. 

Toate acțiunile pe care dorim să le implementăm au ca scop bunăstarea și creșterea calității 

condițiilor de trai ale lipovenilor, obiectivul general fiind planificarea și managementul integrat și coerent 

al orașului Lipova, oraș inteligent, adaptat la era digitalizării și dezvoltat pentru bunăstarea cetățenilor 

săi. Așadar: 

 

”Să facem din Lipova un oraș plăcut nouă, unde să spunem cu drag ”acasă” și în care să ne primim 

oaspeții cu mândrie ” 

 

 

 
Florin Fabius PERA, 

Primarul Orașului Lipova 
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CONTEXT STRATEGIC 

 

 ”Dezvoltarea durabilă  este dezvoltarea care urmărește satisfacerea nevoilor prezentului, fără a 

compromite posibilitățile generațiilor viitoare de a-și satisface  propriile nevoi” 

Prezenta strategie are în vedere zona geografică a orașului Lipova din județul Arad, a localităților 

aparținătoare: Radna și Șoimoș precum și conexarea cu comunele învecinate: Zăbrani, Păuliș, Conop, 

Ususău și Șiștarovăț.  

 

 

 

Țintele pe care le vizează prin această abordare sunt cele care apar și în Agenda Urbană la 

Uniunii Europene: ”adaptare la schimbări climatice” și  stoparea ”migrației” dinspre rural spre urban.  

Având în vedere această abordare este de subliniat faptul că Orașul Lipova își asumă rolul de 

pol de dezvoltare, preocupat nu doar de creșterea condițiilor de trai din oraș, ci și de facilitarea 

dezvoltării vieții în mediul rural din vecinătate. 
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Lista operațiunilor care urmează a fi sprijinite prin Programe Operaționale sau alte surse de 

finanțare, inclusiv buget propriu, s-a conturat pornind de la o analiză a potențialului zonei coroborat cu 

o analiză a necesităților identificate nu doar la nivelul orașului ci și în interacțiunea sa cu zonele rurale 

învecinate. 

Abordarea este una integrată care vizează toate aspectele vieții și ale locurilor, și care răspunde 

unor nevoi punctuale identificate pe două segmente mai puțin abordate în general: cartierul și zona 

funcțională.  

Partenerii implicați în realizarea strategiei sunt organizații neguvernamentale locale, persoane 

fizice, persoane juridice precum și reprezentanți ai instituțiilor publice (spital, școli, poliție). În urma 

identificării cu aceștia a problemelor existente la nivel local, au fost stabilite o serie de obiective sintetice 

care propun un model de viață urbană sustenabilă și care vizează cetățenii, mediul și economia. 

Obiectivul general: Planificarea și managementul integrat și coerent al orașului Lipova, oraș 

inteligent, adaptat la era digitalizării și dezvoltat pentru bunăstarea cetățenilor săi. 

Obiective specifice: 

Obiectiv specific 1: Lipova oraș incluziv. Orașul Lipova va răspunde mult mai bine nevoilor 

cetățenilor prin intermediul serviciilor publice și va susține protecția socială și incluziunea persoanelor 

și familiilor vulnerabile, dezavantajate, marginalizate și supuse excluziunii sociale.  

Obiectiv specific 2: Lipova oraș verde. Regenerarea tuturor spațiilor degradate, refacerea 

spațiilor verzi și crearea unora noi, creșterea amprentei verzi a orașului, eficiența energetică, energie 

curată, transportul verde și managementul deșeurilor. 

Obiectiv specific 3: Lipova oraș inteligent. Eficientizarea și simplificarea  serviciilor  furnizate 

către cetățeni  prin implementare unor soluții digitale. Implementarea unor măsuri de incluziune digitală. 

Toate inițiativele smart inventariate pe nivelele de planificare strategică sunt mapate și în funcție de 

impactul pe care îl au în domeniile strategice smart city: 

- economie smart 

- conectivitate și mobilitate urbană smart 

- energie și mediu inteligente 

- oameni inteligenți 
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- condiții de viață smart 

- administrație inteligentă 

 

Viziunea este aceea de a realiza o creștere urbană inteligentă cu implicații asupra vieții urbane, 

a educației, a culturii și a dezvoltării economice.  

Misiunea este aceea de a asigura pârghiile necesare pentru ca nevoile identificate și care se vor 

identifica pe parcurs să-și găsească soluții astfel încât orașul Lipova să fie unul atractiv, durabil și 

performant.  

 

Sursa: SMART CITY GUIDACE PACKAGE 

 

 

În anul 2015, cele 193 de state membre ONU au adoptat Agenda 2030 și cele 17 Obiective 

pentru Dezvoltare Durabilă (ODD). România, în calitate de stat membru al Organizației Națiunilor Unite 

(ONU) și Uniunii Europene (UE), și-a exprimat adeziunea la cele 17 Obiective de Dezvoltare Durabilă 

(ODD) ale Agendei 2030. În acest context, în 2018, Departamentul Guvernului pentru Dezvoltare 

Durabilă a lansat Strategia Națională pentru Dezvoltarea Durabilă a României 2030. Prin această 

Strategie, România își stabilește cadrul național pentru susținerea Agendei 2030 și implementarea 

setului de 17 ODD (obiective de dezvoltare durabilă). Strategia susține dezvoltarea României pe trei 

direcții principale respectiv economică, socială și de mediu, orientată către cetățean, care să se centreze 

pe inovație, optimism, reziliență și încredere că statul servește nevoile fiecărui cetățean, într-un mod 

echitabil, eficient și într-un mediu curat, în mod echilibrat și integrat. 

Toate Obiectivele pentru Dezvoltare Durabilă au ținte care sunt în mod direct legate de 

responsabilitățile autorităților locale. Tocmai de aceea, realizarea ODD-urilor depinde și de capacitatea 

autorităților locale de a promova o dezvoltare locală integrată, incluzivă și sustenabilă. 
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Sursa: http://dezvoltaredurabila.gov.ro/web/obiective/ 

 

În procesul de fundamentare și elaborare a Strategiei Orașului Lipova s-au avut în vedere 

următoarele: 
ODD ODD Agenda 2030 ȚINTE PENTRU ROMÂNIA ȚINTE PENTRU ORAȘUL LIPOVA  

(Termen lung) 

 

 
 

Eradicarea sărăciei în toate 

formele sale și în orice 

context 

1. Eradicarea sărăciei extreme pentru toți 

cetățenii. 

2. Reducerea cu cel puțin jumătate a 

numărului de cetățeni care trăiesc în 

sărăcie relativă. 

3. Consolidarea sistemului național unitar a 

serviciilor de intervenție de urgență, 

reabilitare ulterioară și compensare a 

pierderilor în caz de calamități naturale, 

accidente industriale sau evenimente 

climatice extreme. 

1. Implementarea unui sistem de 

sondare a condițiilor socio-economice 

ale gospodăriilor. 

2. Consolidarea domeniului de 

asistență socială și a serviciilor oferite. 

3. Extinderea și îmbunătățirea 

sistemului de sprijin pentru persoanele 

cu dizabilități. 

4. Accesibilizarea spațiilor publice și a 

instituțiilor publice din administrația 

primăriei pentru persoanele cu 

dizabilități. 

5. Dezvoltarea de servicii de sprijin 

pentru persoanele în vârstă. 

6. Dezvoltarea unui sistem de centre 

comunitare integrate. 

7. Creșterea accesului la servicii de 

sănătate sexuală și reproductivă. 

8. Facilitarea includerii persoanelor din 

grupuri vulnerabile in programele 

naționale de sănătate (prevenție și 

screening). 
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ODD ODD Agenda 2030 ȚINTE PENTRU ROMÂNIA ȚINTE PENTRU ORAȘUL LIPOVA  

(Termen lung) 

9. Creșterea fondului de locuințe 

sociale. 

10. Creșterea gradului de acces la apă 

potabilă, canalizare și rețea de gaz. 

 

 
 

Eradicarea foametei, 

asigurarea securității 

alimentare, îmbunătățirea 

nutriției și promovarea unei 

agriculturi durabile. 

1. Eradicarea malnutriției și menținerea 

ratei obezității sub 10%, similar cu nivelul 

înregistrat în anul 2014. 

2. Finalizarea cadastrului agricol Dublarea 

ponderii agriculturii în PIB-ul României, 

față de anul 2018 Menținerea și extinderea 

diversității genetice a semințelor, a 

plantelor cultivate și a animalelor de fermă 

și domestice și a speciilor sălbatice 

înrudite. 

3. Creșterea gradului de valorificare a 

producției agricole autohtone Creșterea 

ponderii agriculturii ecologice în totalul 

producției agricole. 

4. Menținerea și rentabilizarea unor 

ocupații și metode tradiționale de 

valorificare a plantelor medicinale și 

fructelor de pădure în zona montană. 

Menținerea tradițiilor locale prin creșterea 

numărului de produse cu caracteristici 

specifice în ceea ce privește originea 

geografică. 

1. Implementarea unui sistem de 

sondare a condițiilor socio-economice 

ale gospodăriilor. 

2. Consolidarea domeniului de 

asistență socială și a serviciilor oferite. 

3. Extinderea și îmbunătățirea 

sistemului de sprijin pentru persoanele 

cu dizabilități. 

4. Accesibilizarea spațiilor publice și a 

instituțiilor publice din administrația 

primăriei pentru persoanele cu 

dizabilități. 

5. Dezvoltarea de servicii de sprijin 

pentru persoanele în vârstă. 

6. Dezvoltarea unui sistem de centre 

comunitare integrate. 

7. Creșterea accesului la servicii de 

sănătate sexuală și reproductivă. 

8. Facilitarea includerii persoanelor din 

grupuri vulnerabile in programele 

naționale de sănătate (prevenție și 

screening). 

 

 
 

Asigurarea unei vieţi 

sănătoase şi promovarea 

bunăstării tuturor, la orice 

vârstă. 

1. Asigurarea accesului universal la servicii 

de informare, educare și consiliere pentru 

promovarea prevenției și adoptarea unui 

stil de viață fără riscuri. 

2. Digitalizarea completă a sistemului de 

sănătate și, implicit eliminarea 

documentelor și registrelor tipărite pe 

suport de hârtie, pentru a eficientiza și a 

facilita intervențiile medicale, pentru a 

asigura populației accesul rapid la servicii 

medicale de calitate, la tratamente și 

medicamente și pentru monitorizarea 

eficientă a nevoilor. Reducerea prevalenței 

mortalității materne și infantile, a incidenței 

cancerului la sân sau de col uterin și a 

sarcinilor la adolescente, având ca obiectiv 

prioritar grupurile vulnerabile și 

defavorizate Reducerea mortalității  

materne și mortalității neonatale, astfel 

încât să se situeze sub media UE 

3. Creșterea acoperirii vaccinale până la 

nivelul minim recomandat de OMS pentru 

fiecare vaccin, prin dezvoltarea unei 

platforme comune de colaborare între 

autorități, medici, pacienți, organizații 

internaționale cu experiență în acest 

1. Identificarea și amenajarea spațiilor 

neutilizate care întrunesc condițiile 

necesare organizării de activități 

sportive (terenuri sportive din parcuri, 

din zone aflate în proximitatea sau în 

incinta școlilor, malurile râului etc.). 

2. Combaterea și stoparea bolilor 

infecțioase (tuberculoză, hepatite de tip 

infecțios, rujeolă, rubeolă etc). 

3. Prevenirea, depistarea timpurie și 

reducerea incidenței bolilor cronice 

îndeosebi a cancerului mamar, 

cancerului de col uterin și a bolilor 

cardiovasculare. 

4. Promovarea sănătății și bunăstării 

mintale. 

5. Construirea unui model eficient de 

prevenire a criminalității cu sprijinul 

tehnologiei moderne. 

6. Elaborarea și implementarea unui 

model de implicare comunitară pentru 

cartiere mai sigure. 

7. Eradicarea fenomenului violenței 

împotriva femeilor și asigurarea 

accesului la un sistem integrat de 

servicii pentru victime ale violenței 

domestice, inclusiv într-un centru 
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domeniu, reprezentanți ai companiilor în 

domeniu, precum și alți factori interesați. 

4. Promovarea conștientizării bolilor 

psihice, reducerea stigmatului și crearea 

unui mediu în care cetățenii afectați se simt 

acceptați și unde pot cere ajutor. 

5. Stoparea îmbolnăvirii de tuberculoză și 

combaterea hepatitei și a altor boli 

transmisibile Reducerea cu o treime a 

mortalității premature cauzate de bolile 

netransmisibile prin prevenire și tratament 

și prin promovarea sănătății și bunăstării 

mintale Reducerea mortalității cauzate de 

boli cronice. 

6. Reducerea consumului de substanțe 

nocive. 

specializat cu primirea acestora în 

regim de urgență. 

 

 

 
 

Garantarea unei educaţii de 

calitate şi promovarea 

oportunităţilor de învăţare 

de-a lungul vieţii pentru toţi. 

1. Reducerea ratei de părăsire timpurie a 

sistemului educațional Învățământ axat pe 

competențe și centrat pe nevoile elevului, 

căruia să îi fie oferită o mai mare libertate 

în definirea priorităților de studiu, prin 

măsuri precum creșterea ponderii de 

materii opționale. 

2. Asigurarea faptului că toți elevii 

dobândesc cunoștințele și competențele 

necesare pentru promovarea dezvoltării 

durabile, inclusiv prin educația pentru 

dezvoltare durabilă și stiluri de viață 

durabile, drepturile omului, egalitatea de 

gen, promovarea unei culturi a păcii și non-

violenței, aprecierea diversității culturale și 

a contribuției culturii la dezvoltarea 

durabilă. 

3. Accentuarea rolului, în procesul 

educațional, al educației civice, a 

principiilor și noțiunilor despre o societate 

durabilă pașnică și incluzivă, egalitate de 

gen, despre valorile democrației și 

pluralismului, despre valorile 

multiculturalismului, prevenția discriminării 

și înțelegerea percepției „celuilalt”, despre 

importanța eradicării violenței cu accent pe 

fenomenul de violență în școli. 

4. Modernizarea sistemului de învățământ 

prin adaptarea metodologiilor de predare-

învățare la folosirea tehnologiilor 

informaționale și creșterea calității actului 

educațional. 

5. Organizarea învățământului profesional 

și tehnic în campusuri special amenajate și 

dotate; pregătirea personalului didactic 

bine calificat; elaborarea de curriculum 

potrivit cerințelor de pe piața muncii prin 

1. Creșterea numărului de unități 

educaționale de îngrijire preșcolară.  

2. Digitalizarea procesului educațional 

3. Sprijinirea dezvoltării unui mediu 

școlar divers, intercultural, tolerant 

care să asigure interacțiuni directe între 

persoane provenite din diferite medii 

sociale și culturale. 

4. Proiectarea și implementarea unor 

programe și măsuri de încurajarea a 

participării adulților la programe 

educaționale și de dezvoltare a 

competențelor profesionale. 

5. Proiectarea, dezvoltarea și 

implementarea unui sistem integrat de 

servicii de consiliere și suport 

educațional care să asigure accesul 

părinților și elevilor la servicii de 

consiliere educațională,  psihologică 

precum și suport pentru prevenirea și 

remedierea eșecului educațional. 

6. Susținerea specializării inteligente. 

7. Creșterea gradului de inovare și a 

implementării de soluții inovatoare la 

nivelul administrației locale. 
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dezvoltarea de parteneriate, incluziv cu 

mediul de afaceri. 

6. Extinderea generalizată a facilităților 

pentru formarea și perfecționarea continuă 

pe tot parcursul vieții, sporirea 

considerabilă a participării la sistemele 

formale și non-formale de cunoaștere în 

vederea apropierii României de media 

performanțelor din statele membre ale UE 

Extinderea rețelei de centre comunitare de 

învățare permanentă de către autoritățile 

locale; continuarea cointeresării 

companiilor în sprijinirea înrolării 

angajaților în asemenea programe 

Creșterea substanțială a numărului de tineri 

și adulți care dețin competențe relevante, 

inclusiv competențe profesionale, care să 

faciliteze angajarea, crearea de locuri de 

muncă decente și antreprenorialul. 

7. Creșterea nivelului de educație 

financiară a cetățenilor. 

8. Extinderea în educația formală 

universitară a dezvoltării durabile ca 

principii și specializare și accentuarea 

rolului cercetării interdisciplinare în 

dezvoltarea unei societăți durabile. 

 

 
 

Realizarea egalităţii de gen 

şi împuternicirea tuturor 

femeilor şi a fetelor. 

1. Continuarea reducerii disparității 

salariale dintre sexe. 

2. Eliminarea tuturor formelor de violență 

împotriva femeilor și fetelor, în sferele 

publice și private, inclusiv a traficului, 

exploatării sexuale și a altor tipuri de 

exploatare. 

3. Asigurarea participării depline și 

eficiente a femeilor și a egalității de șanse 

la ocuparea posturilor de conducere la 

toate nivelurile de luare a deciziilor în viața 

politică, economică și publică. 

1. Implementarea unui sistem de 

sondare a condițiilor socio-economice 

ale gospodăriilor. 

2. Consolidarea domeniului de 

asistență socială și a serviciilor oferite. 

3. Extinderea și îmbunătățirea 

sistemului de sprijin pentru persoanele 

cu dizabilități. 

4. Accesibilizarea spațiilor publice și a 

instituțiilor publice din administrația 

primăriei pentru persoanele cu 

dizabilități. 

5. Dezvoltarea de servicii de sprijin 

pentru persoanele în vârstă. 

6. Dezvoltarea unui sistem de centre 

comunitare integrate. 

7. Creșterea accesului la servicii de 

sănătate sexuală și reproductivă. 

8. Facilitarea includerii persoanelor din 

grupuri vulnerabile in programele 

naționale de sănătate (prevenție și 

screening). 

8. Creșterea numărului de unități 

educaționale de îngrijire preșcolară.  

9. Digitalizarea procesului educațional 

10. Sprijinirea dezvoltării unui mediu 

școlar divers, intercultural, tolerant 
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care să asigure interacțiuni directe între 

persoane provenite din diferite medii 

sociale și culturale. 

11. Proiectarea și implementarea unor 

programe și măsuri de încurajarea a 

participării adulților la programe 

educaționale și de dezvoltare a 

competențelor profesionale. 

12. Proiectarea, dezvoltarea și 

implementarea unui sistem integrat de 

servicii de consiliere și suport 

educațional care să asigure accesul 

părinților și elevilor la servicii de 

consiliere educațională,  psihologică 

precum și suport pentru prevenirea și 

remedierea eșecului educațional. 

13. Susținerea specializării inteligente. 

14. Creșterea gradului de inovare și a 

implementării de soluții inovatoare la 

nivelul administrației locale. 

15. Construirea unui model eficient de 

prevenire a criminalității cu sprijinul 

tehnologiei moderne. 

16. Elaborarea și implementarea unui 

model de implicare comunitară pentru 

cartiere mai sigure. 

17. Eradicarea fenomenului violenței 

împotriva femeilor și asigurarea 

accesului la un sistem integrat de 

servicii pentru victime ale violenței 

domestice, inclusiv într-un centru 

specializat cu primirea acestora în 

regim de urgență. 

 

 

 
 

Asigurarea  disponibilităţii şi 

managementului durabil al 

apei şi sanitaţie pentru toţi. 

1. Creșterea substanțială a eficienței 

folosirii apei în activitățile industriale, 

comerciale și agricole; extinderea 

reutilizării raționale a apelor tratate și 

reciclate în perspectiva atingerii 

obiectivelor economiei circulare. 

2. Creșterea substanțială a eficienței de 

utilizare a apei în toate sectoarele și 

asigurarea unui proces durabil de captare 

și furnizare a apei potabile, pentru a face 

față deficitului de apă. 

3. Conectarea gospodăriilor populației din 

orașe, comune și sate compacte la rețeaua 

de apă potabilă și canalizare în proporție de 

cel puțin 90%. 

4. Creșterea accesului la apă potabilă 

pentru grupurile vulnerabile și 

marginalizate. 

1. Creșterea fondului de locuințe 

sociale. 

2. Creșterea gradului de acces la apă 

potabilă, canalizare și rețea de gaz. 
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5. Îmbunătățirea calității apei prin 

reducerea poluării, eliminarea depozitării 

deșeurilor și reducerea la minimum a 

produselor chimice și materialelor 

periculoase, reducând proporția apelor 

uzate netratate și sporind substanțial 

reciclarea și reutilizarea sigură. 

6. Realizarea accesului la condiții sanitare 

și de igienă adecvate și echitabile pentru 

toți, acordând o atenție specială celor în 

situații vulnerabile. 

 

 
 

Asigurarea accesului tuturor 

la energie la prețuri 

accesibile, într-un mod 

sigur, durabil şi modern. 

1. Extinderea rețelelor de transport și 

distribuție pentru energie electrică și gaze 

naturale în vedea asigurării accesului 

consumatorilor casnici, industriali și 

comerciali la surse sigure de energie la 

prețuri acceptabile. 

2. Asigurarea securității cibernetice a 

platformelor de monitorizare a rețelelor de 

producție, transport și distribuție a energiei 

electrice și gazelor naturale. 

3. Decuplarea creșterii economice de 

procesul de epuizare a resurselor și de 

degradare a mediului prin sporirea 

considerabilă a eficienței energetice (cu 

minimum 27% comparativ cu scenariul de 

status-quo) și folosirea extinsă a schemei 

EU ETS în condiții de piață previzibile și 

stabile. 

4. Creșterea ponderii surselor de energie 

regenerabilă și a combustibililor cu 

conținut scăzut de carbon în sectorul 

transporturilor (autovehicule electrice), 

inclusiv combustibili alternativi. 

5. Asigurarea unui cadru de reglementare 

stabil și transparent în domeniul eficienței 

energetice în vederea atragerii investițiilor. 

6. Susținerea strategică a ponderii energiei 

electrice în totalul consumului casnic, 

industrial și în transporturi prin stabilirea 

unor norme de performanță pentru 

instalații și aparatură. 

1. Reducerea consumului de energie în 

sectorul rezidențial și al clădirilor 

publice. 

2. Creșterea ponderii utilizării energiei 

electrice în transport. 

3. Ecologizarea achizițiilor publice 

efectuate la nivelul primăriei. 

4. Îmbunătățirea cadrului de 

reglementare și implementarea 

legislației privind colectarea separată 

a deșeurilor la nivel local. 

5.  Educarea și conștientizarea 

cetățenilor cu privire la managementul 

deșeurilor (reducerea cantității de 

deșeuri generate, reutilizare, colectare 

separată, reciclare, valorificare 

energetică etc). 

6. Înființarea de întreprinderi sociale 

care să se ocupe de reutilizarea unor 

materiale/produse ce ar putea deveni 

deșeuri (ex. textile, electronice, 

alimentare etc). 

7. Încurajarea firmelor să realizeze 

activitate economică în virtutea 

principiilor economiei circulare. 

8. Echiparea piețelor atât cu containere 

pentru materiale reciclabile, cât și cu 

containere pentru biodeșeuri în 

vederea colectării și procesării 

biodeșeurilor provenite din parcuri, 

grădini și de la populație dar și cu 

tocătoare, comercianții fiind îndrumați 

să le utilizeze pentru transformarea 

legumelor perisate în compost. 

9. Conservare/ameliorare/extindere a 

spațiilor verzi. 

 

 Promovarea unei creșteri 

economice susținute, 

deschisă tuturor şi durabilă, 

a ocupării depline şi 

productive a forței de muncă 

1. Păstrarea în continuare a unui ritm al 

creșterii PIB superior față de media UE 

pentru a susține efortul de reducere a 

decalajelor în comparație cu țările 

europene avansate, paralel cu aplicarea 

1. Stimularea antreprenorialului, 

creșterea numărului de întreprinderi 

micro, mici și mijlocii. 

2. Creșterea inovării – susținerea 

educației terțiare. 
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şi asigurarea de locuri de 

muncă decente pentru toţi. 

principiilor dezvoltării durabile și 

îmbunătățirea constantă a nivelului de trai 

al populației. 

2. Promovarea unor politici orientate spre 

dezvoltare care susțin activitățile 

productive, crearea locurilor de muncă 

decente, antreprenorialul prin start-up, 

creativitatea și inovația, și care încurajează 

formalizarea și creșterea întreprinderilor 

micro, mici și mijlocii, inclusiv prin acces 

la servicii financiare. 

3. Atingerea unor niveluri mai ridicate ale 

productivității prin diversificare, 

modernizarea tehnologică și inovație., 

inclusiv prin accent pe sectoarele cu 

valoare adăugată sporită și utilizarea 

intensivă a forței de muncă. 

4. Realizarea unui turism competitiv pe 

termen lung, dezvoltarea agroturismului, 

ecoturismului, turismului rural, balnear și 

cultural și îmbunătățirea imaginii României 

ca destinație turistică. 

5. Consolidarea capacității instituțiilor 

financiare interne pentru a încuraja și a 

extinde accesul la servicii bancare, de 

asigurări și servicii financiare pentru toți. 

3. Creșterea nivelului de colectare a 

taxelor și impozitelor. 

4. Dezvoltarea turismului sustenabil 

pentru crearea de locuri de muncă. 

5. Creșterea nivelului de ocupare a 

indivizilor. 

6. Creșterea competențelor forței de 

muncă locale. 

7. Scăderea birocrației în relația cu 

persoanele fizice și cu firmele. 

8. HUB cu servicii integrate pentru 

antreprenori. 

 

 
 

Construirea unor 

infrastructuri rezistente, 

promovarea industrializării 

durabile şi încurajarea 

inovaţiei. 

1. Modernizarea și dezvoltarea 

infrastructurii calitative, fiabile, durabile și 

puternice, inclusiv infrastructura regională 

și transfrontalieră, pentru a sprijini 

dezvoltarea economică și bunăstarea 

oamenilor, cu accent pe accesul larg și 

echitabil pentru toți Îmbunătățirea 

siguranței rutiere. 

2. Reabilitarea industriilor pentru a deveni 

durabile, cu eficiență sporită în utilizarea 

resurselor și adoptare sporită a 

tehnologiilor și proceselor industriale 

curate și ecologice, toate țările luând 

măsuri în conformitate cu capacitățile 

respective ale acestora. 

3. Stimularea cu precădere a economiei 

digitale și investițiilor industriale care se 

situează în zona mai profitabilă a lanțului 

valoric, care fructifică și rezultatele 

eforturilor naționale de cercetare-

dezvoltare-inovare și care se adresează 

unor piețe stabile și în creștere. 

4. Întărirea cercetării științifice, 

modernizarea capacităților tehnologice ale 

sectoarelor industriale; încurajarea 

inovațiilor și creșterea semnificativă a 

numărului de angajați în cercetare și 

1. Creșterea numărului de unități 

educaționale de îngrijire preșcolară.  

2. Digitalizarea procesului educațional 

3. Sprijinirea dezvoltării unui mediu 

școlar divers, intercultural, tolerant 

care să asigure interacțiuni directe între 

persoane provenite din diferite medii 

sociale și culturale. 

4. Proiectarea și implementarea unor 

programe și măsuri de încurajarea a 

participării adulților la programe 

educaționale și de dezvoltare a 

competențelor profesionale. 

5. Proiectarea, dezvoltarea și 

implementarea unui sistem integrat de 

servicii de consiliere și suport 

educațional care să asigure accesul 

părinților și elevilor la servicii de 

consiliere educațională,  psihologică 

precum și suport pentru prevenirea și 

remedierea eșecului educațional. 

6. Susținerea specializării inteligente. 

7. Creșterea gradului de inovare și a 

implementării de soluții inovatoare la 

nivelul administrației locale. 
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dezvoltare și sporirea cheltuielilor  publice 

și private pentru cercetare și dezvoltare 

Promovarea industrializării incluzive și 

durabile și sporirea ratei de ocupare. 

5. Creșterea accesului întreprinderilor mici 

industriale și de altă natură la servicii 

financiare, inclusiv la credite accesibile, și 

integrarea acestora în lanțuri valorice și 

piețe externe. 

8. Stimularea antreprenorialului, 

creșterea numărului de întreprinderi 

micro, mici și mijlocii. 

9. Creșterea inovării – susținerea 

educației terțiare. 

10. Creșterea nivelului de colectare a 

taxelor și impozitelor. 

11. Dezvoltarea turismului sustenabil 

pentru crearea de locuri de muncă. 

12. Creșterea nivelului de ocupare a 

indivizilor. 

13. Creșterea competențelor forței de 

muncă locale. 

14. Scăderea birocrației în relația cu 

persoanele fizice și cu firmele. 

15. HUB cu servicii integrate pentru 

antreprenori. 

16. Îmbunătățirea procesului de 

consultare cu privire la dezvoltarea 

urbană și realizarea de parteneriate. 

17. Realizarea de concursuri 

profesionale pentru planificarea și 

proiectarea spațiilor urbane și 

planificarea și proiectarea spațiilor 

verzi. 

18. Realizarea de dotări publice și 

comunitare distribuite uniform în 

cartiere. 

19. Digitalizarea proceselor și 

procedurilor de autorizare și 

monitorizare a lucrărilor de construcții. 

20. Optimizarea numărului de locuri de 

parcare. 

21. Reamenajarea unor străzi existente 

sau proiectarea unor străzi noi ca străzi 

cu prioritate pentru pietoni și deplasări 

nemotorizate. 

22. Design urban și mobilier urban 

accesibil și confortabil pentru diversele 

categorii de utilizatori și prietenos cu 

mediul. 

 

 

 
 

Reducerea inegalităților  în 

interiorul țărilor şi între țări. 

1. Adoptarea politicilor, în special fiscale, 

salariale și de protecție socială, în scopul 

reducerii progresive a inegalităților, 

respectiv a proporției grupurilor 

dezavantajate. 

2. Aproprierea României de nivelul mediei 

UE, corespunzător anului 2030, din punctul 

de vedere al indicatorilor dezvoltării 

durabile Reducerea discriminării prin 

acordarea de sprijin organizațiilor 

1. Implementarea unui sistem de 

sondare a condițiilor socio-economice 

ale gospodăriilor. 

2. Consolidarea domeniului de 

asistență socială și a serviciilor oferite. 

3. Extinderea și îmbunătățirea 

sistemului de sprijin pentru persoanele 

cu dizabilități. 

4. Accesibilizarea spațiilor publice și a 

instituțiilor publice din administrația 
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neguvernamentale care activează în 

domeniul drepturilor omului. 

primăriei pentru persoanele cu 

dizabilități. 

5. Dezvoltarea de servicii de sprijin 

pentru persoanele în vârstă. 

6. Dezvoltarea unui sistem de centre 

comunitare integrate. 

7. Creșterea accesului la servicii de 

sănătate sexuală și reproductivă. 

8. Facilitarea includerii persoanelor din 

grupuri vulnerabile in programele 

naționale de sănătate (prevenție și 

screening). 

9. Creșterea fondului de locuințe 

sociale. 

10. Creșterea gradului de acces la apă 

potabilă, canalizare și rețea de gaz. 

11. Creșterea numărului de unități 

educaționale de îngrijire preșcolară.  

12. Digitalizarea procesului educațional 

13. Sprijinirea dezvoltării unui mediu 

școlar divers, intercultural, tolerant 

care să asigure interacțiuni directe între 

persoane provenite din diferite medii 

sociale și culturale. 

14. Proiectarea și implementarea unor 

programe și măsuri de încurajarea a 

participării adulților la programe 

educaționale și de dezvoltare a 

competențelor profesionale. 

15. Proiectarea, dezvoltarea și 

implementarea unui sistem integrat de 

servicii de consiliere și suport 

educațional care să asigure accesul 

părinților și elevilor la servicii de 

consiliere educațională,  psihologică 

precum și suport pentru prevenirea și 

remedierea eșecului educațional. 

16. Susținerea specializării inteligente. 

17. Creșterea gradului de inovare și a 

implementării de soluții inovatoare la 

nivelul administrației locale. 

18. Identificarea și amenajarea spațiilor 

neutilizate care întrunesc condițiile 

necesare organizării de activități 

sportive (terenuri sportive din parcuri, 

din zone aflate în proximitatea sau în 

incinta școlilor etc.). 

19. Combaterea și stoparea bolilor 

infecțioase (tuberculoză, hepatite de tip 

infecțios, rujeolă, rubeolă etc). 

20. Prevenirea, depistarea timpurie și 

reducerea incidenței bolilor cronice 

îndeosebi a cancerului mamar, 
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cancerului de col uterin și a bolilor 

cardiovasculare. 

21. Promovarea sănătății și bunăstării 

mintale. 

 

 
 

Dezvoltarea oraşelor şi a 

aşezărilor umane pentru ca 

ele să fie deschise  tuturor, 

sigure, reziliente şi durabile. 

1. Asigurarea accesului la condiții de 

locuire adecvate pentru toți cetățenii. 

2. Reducerea semnificativă a pierderilor 

economice provocate de inundații și 

alunecările de teren, îmbunătățirea 

răspunsului colectiv și întărirea capacității 

de adaptare și revenire la nivel funcțional în 

cel mai scurt timp după producerea 

evenimentului, reducerea impactului 

inundațiilor sau a poluărilor generate de 

inundații și ale alunecărilor de teren asupra 

ecosistemelor, inclusiv prin îmbunătățirea 

constantă a cadrului legislativ. 

3. Asigurarea accesului la sisteme de 

transport sigure, la prețuri echitabile, 

accesibile și durabile pentru toți, în special 

prin extinderea rețelelor de transport 

public, acordând o atenție deosebită 

nevoilor celor aflați în situații vulnerabile, 

femei, copii, persoane cu dizabilități și în 

etate. 

4. Elaborarea și punerea în aplicare a unui 

program general de planificare spațială și 

amenajare a teritoriului în corelare cu 

strategiile sectoriale la nivel național prin 

aplicarea conceptului de dezvoltare spațială 

policentrică și echilibrată, care să susțină 

coeziunea teritorială Educarea și 

responsabilizarea populației pentru situații 

de risc seismic. 

5. Reducerea efectelor pe care poluarea 

atmosferică le are asupra sănătății umane 

și a mediului prin acordarea unei atenții 

deosebite calității aerului. 

6. Reducerea substanțială a numărului 

deceselor și bolilor provocate de produsele 

chimice periculoase de poluare și de 

contaminarea aerului, apei și a solului 

Consolidarea eforturilor de protecție și 

salvgardare a patrimoniului cultural și 

natural, a elementelor de peisaj din mediul 

urban și rural. 

7. Implementarea prevederilor legale 

referitoare la producția, transportul, 

depozitarea, utilizarea și eliminarea 

produselor chimice, inclusiv a celor 

farmaceutice, care pot prezenta pericole 

pentru sănătatea oamenilor și animalelor și 

pentru integritatea mediului. 

1. Creșterea fondului de locuințe 

sociale. 

2. Creșterea gradului de acces la apă 

potabilă, canalizare și rețea de gaz. 

3. Facilitarea accesului cetățenilor la 

evenimente și produse culturale. 

4. Dezvoltarea infrastructurii destinate 

activităților culturale. 

5. Crearea de rute nepoluante de acces 

la obiective turistice. 

6. Îmbunătățirea procesului de 

consultare cu privire la dezvoltarea 

urbană și realizarea de parteneriate. 

7. Realizarea de concursuri 

profesionale pentru planificarea și 

proiectarea spațiilor urbane și 

planificarea și proiectarea spațiilor 

verzi. 

8. Realizarea de dotări publice și 

comunitare distribuite uniform în 

cartiere. 

9. Digitalizarea proceselor și 

procedurilor de autorizare și 

monitorizare a lucrărilor de construcții. 

10. Optimizarea numărului de locuri de 

parcare. 

11. Reamenajarea unor străzi existente 

sau proiectarea unor străzi noi ca străzi 

cu prioritate pentru pietoni și deplasări 

nemotorizate. 

12. Design urban și mobilier urban 

accesibil și confortabil pentru diversele 

categorii de utilizatori și prietenos cu 

mediul. 

13. Dezvoltarea unui program de 

inițiere și susținere a grădinilor 

comunitare pentru agricultură urbană 

în cartiere. 

14. Promovarea dezvoltării 

infrastructurii de încărcare electrică. 

15. Realizarea unei rețele utilitare 

pentru biciclete și trotinete și realizarea 

unui sistem de închiriere de biciclete și 

trotinete tip "bike sharing" 

16. Eliberarea zonelor pietonale de 

automobilele parcate. 

17. Înființarea de ferme urbane pentru 

agricultură urbană. 
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18. Transformarea curților școlilor în 

spații pentru comunitate și integrarea 

lor în infrastructura verde. 

19. Realizarea unei rețele de toalete 

publice. 

20. Realizarea unei rețele de cișmele, 

țâșnitori și fântâni. 

21. Reducerea consumului de energie 

în sectorul rezidențial și al clădirilor 

publice. 

22. Creșterea ponderii utilizării 

energiei electrice în transport. 

23. Ecologizarea achizițiilor publice 

efectuate la nivelul primăriei. 

24. Îmbunătățirea cadrului de 

reglementare și implementarea 

legislației privind colectarea separată 

a deșeurilor la nivel local. 

25.  Educarea și conștientizarea 

cetățenilor cu privire la managementul 

deșeurilor (reducerea cantității de 

deșeuri generate, reutilizare, colectare 

separată, reciclare, valorificare 

energetică etc). 

26. Înființarea de întreprinderi sociale 

care să se ocupe de reutilizarea unor 

materiale/produse ce ar putea deveni 

deșeuri (ex. textile, electronice, 

alimentare etc). 

27. Încurajarea firmelor să realizeze 

activitate economică în virtutea 

principiilor economiei circulare. 

28. Echiparea piețelor atât cu 

containere pentru materiale reciclabile, 

cât și cu containere pentru biodeșeuri 

în vederea colectării și procesării 

biodeșeurilor provenite din parcuri, 

grădini și de la populație dar și cu 

tocătoare, comercianții fiind îndrumați 

să le utilizeze pentru transformarea 

legumelor perisate în compost. 

29. Conservare/ameliorare/extindere a 

spațiilor verzi. 

30. Transformare digitală a activității 

primăriei și a autorităților subordonate 

acestuia. 

31. Dezvoltarea unui sistem de baze de 

date integrate în vederea stimulării 

eficienței și cooperării instituționale. 

32. Reducerea birocrației prin 

generalizarea serviciilor online 

accesibile. 
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33. Stimularea democrației 

participative. 

 

 
 

Asigurarea unor tipare de 

consum şi producție 

durabile 

1. Trecerea etapizată la un nou model de 

dezvoltare bazat pe utilizarea rațională și 

responsabilă a resurselor cu introducerea 

unor elemente ale economiei circulare, 

elaborarea unei foi de parcurs . 

2. Înjumătățirea pe cap de locuitor a risipei 

de alimente la nivel de vânzare cu 

amănuntul și de consum și reducerea 

pierderilor de alimente de-a lungul 

lanțurilor de producție și de aprovizionare, 

inclusiv a pierderilor post-recoltare. 

3.  Reciclarea în proporție de 55% a 

deșeurilor municipale până în 2025 și 60% 

până în 2030. 

4. Reciclarea în proporție de 65% a 

deșeurilor de ambalaje până în 2025 

(materiale plastice 50%; lemn 25%; metale 

feroase 70%, aluminiu 50%, sticlă 70%, 

hârtie și carton 75%) și 70% până în 2030 

(materiale plastice 55%; lemn 30%; metale 

feroase 80%, aluminiu 60%, sticlă 75%, 

hârtie și carton 85%) 

5. Colectarea separată a deșeurilor 

menajere periculoase până în 2022, a 

deșeurilor biologice până în 2023 și 

materialele textile până în 2025. 

6. Stabilirea de scheme obligatorii de 

răspundere extinsă a producătorilor pentru 

toate ambalajele până în 2024 

Implementarea practicilor durabile de 

achiziții publice verzi, în conformitate cu 

prioritățile naționale și politicile europene. 

1. Reducerea consumului de energie în 

sectorul rezidențial și al clădirilor 

publice. 

2. Creșterea ponderii utilizării energiei 

electrice în transport. 

3. Ecologizarea achizițiilor publice 

efectuate la nivelul primăriei. 

4. Îmbunătățirea cadrului de 

reglementare și implementarea 

legislației privind colectarea separată 

a deșeurilor la nivel local. 

5.  Educarea și conștientizarea 

cetățenilor cu privire la managementul 

deșeurilor (reducerea cantității de 

deșeuri generate, reutilizare, colectare 

separată, reciclare, valorificare 

energetică etc). 

6. Înființarea de întreprinderi sociale 

care să se ocupe de reutilizarea unor 

materiale/produse ce ar putea deveni 

deșeuri (ex. textile, electronice, 

alimentare etc). 

7. Încurajarea firmelor să realizeze 

activitate economică în virtutea 

principiilor economiei circulare. 

8. Echiparea piețelor atât cu containere 

pentru materiale reciclabile, cât și cu 

containere pentru biodeșeuri în 

vederea colectării și procesării 

biodeșeurilor provenite din parcuri, 

grădini și de la populație dar și cu 

tocătoare, comercianții fiind îndrumați 

să le utilizeze pentru transformarea 

legumelor perisate în compost. 

9. Conservare/ameliorare/extindere a 

spațiilor verzi. 

10. Transformare digitală a activității 

primăriei și a autorităților subordonate 

acestuia. 

11. Dezvoltarea unui sistem de baze de 

date integrate în vederea stimulării 

eficienței și cooperării instituționale. 

12. Reducerea birocrației prin 

generalizarea serviciilor online 

accesibile. 

13. Stimularea democrației 

participative. 

 Luarea unor măsuri urgente 

de combatere a schimbărilor 

climatice şi a impactului lor. 

1. Consolidarea rezilienței și capacității de 

adaptare a României la riscurile legate de 

climă și dezastre naturale. 

1. Reducerea consumului de energie în 

sectorul rezidențial și al clădirilor 

publice. 
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2. Îmbunătățirea capacității de reacție 

rapidă la fenomene meteorologice extreme 

intempestive de mare intensitate.  

3. Îmbunătățirea educației, sensibilizării și 

capacității umane și instituționale privind 

atenuarea schimbărilor climatice, 

adaptarea, reducerea impactului și alerta 

timpurie. 

4. Intensificarea eforturilor României 

pentru a realiza tranziția la o economie 

„verde”, cu emisii reduse de dioxid de 

carbon, rezilientă la schimbările climatice și 

pentru integrarea măsurilor de adaptare la 

schimbările climatice în sectoarele 

vulnerabile economice, sociale şi de 

mediu, în conformitate cu politicile UE. 

2. Creșterea ponderii utilizării energiei 

electrice în transport. 

3. Ecologizarea achizițiilor publice 

efectuate la nivelul primăriei. 

4. Îmbunătățirea cadrului de 

reglementare și implementarea 

legislației privind colectarea separată 

a deșeurilor la nivel local. 

5.  Educarea și conștientizarea 

cetățenilor cu privire la managementul 

deșeurilor (reducerea cantității de 

deșeuri generate, reutilizare, colectare 

separată, reciclare, valorificare 

energetică etc). 

6. Înființarea de întreprinderi sociale 

care să se ocupe de reutilizarea unor 

materiale/produse ce ar putea deveni 

deșeuri (ex. textile, electronice, 

alimentare etc). 

7. Încurajarea firmelor să realizeze 

activitate economică în virtutea 

principiilor economiei circulare. 

8. Echiparea piețelor atât cu containere 

pentru materiale reciclabile, cât și cu 

containere pentru biodeșeuri în 

vederea colectării și procesării 

biodeșeurilor provenite din parcuri, 

grădini și de la populație dar și cu 

tocătoare, comercianții fiind îndrumați 

să le utilizeze pentru transformarea 

legumelor perisate în compost. 

9. Conservare/ameliorare/extindere a 

spațiilor verzi. 

 

 
 

Conservarea şi utilizarea 

durabilă a oceanelor, 

mărilor şi a resurselor 

marine pentru o dezvoltare 

durabilă. 

1. Prevenirea și reducerea semnificativă a 

poluării marine de toate tipurile, în special 

de la activitățile terestre, inclusiv poluarea 

cu deșeuri marine și poluarea cu nutrienți. 

2. Minimizarea și gestionarea impactului 

acidificării mediului apelor marine, inclusiv 

prin cooperare științifică sporită la toate 

nivelurile Dezvoltarea responsabilă și 

sustenabilă a activităților de pescuit la 

speciile sălbatice și de acvacultură cu 

respectarea cotelor și metodelor stabilite 

prin lege și menținerea, în limite 

rezonabile, a viabilității îndeletnicirilor 

tradiționale în acest domeniu, inclusiv a 

pescuitului sportiv și de agrement. 

3. Atragerea celorlalte state riverane Mării 

Negre în actul de management durabil a 

resurselor acvatice vii. 
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Protejarea, restaurarea şi 

promovarea utilizării 

durabile a ecosistemelor 

terestre, gestionarea 

durabilă a pădurilor, 

combaterea deșertificării, 

stoparea şi repararea 

degradării solului și 

stoparea pierderilor de 

biodiversitate. 

1. Dezvoltarea infrastructurii verzi și 

folosirea serviciilor oferite de ecosistemele 

naturale (în special în luncile Dunării, 

afluenților acesteia și în Deltă) prin 

gestionarea integrată a bazinelor 

hidrografice și zonelor umede. 

2. Conservarea și protejarea zonelor 

umede, între care se află și Rezervația 

Biosferei Delta Dunării, zonă umedă unicat 

în Europa, ca parte a patrimoniului natural 

european și mondial. 

3. Asigurarea conservării ecosistemelor 

montane, inclusiv a biodiversității acestora, 

în scopul de a spori capacitatea acestora de 

a oferi beneficii esențiale pentru dezvoltare 

durabilă. 

4. Susținerea instituțiilor și infrastructurilor 

de cercetare dezvoltare de interes național 

și European pentru studierea, gestionarea, 

protejarea și conservarea diversității 

patrimoniului natural. 

5. Gestionarea durabilă a pădurilor, 

eliminarea tăierilor ilegale de arbori, 

dezvoltarea sistemului informatic integrat 

pentru monitorizarea exploatării și 

transportului masei lemnoase, inclusiv la 

punctele de frontieră, asigurarea 

împăduririi și reîmpăduririi terenurilor din 

fondul forestier și a celor degradate sau 

supuse deșertificării, desfășurarea plantării 

programate a perdelelor forestiere pentru 

protecția culturilor agricole și a elementelor 

de infrastructură în scopul limitării 

impactului schimbărilor climatice. 

6. Tranziția către o economie circulară prin 

abordări complementare ce implică metode 

tradiționale și tehnologii de  ultimă 

generație pentru restabilirea/refacerea 

capitalului natural și reducerea 

dependenței de fertilizatorii sintetici și de 

pesticide, pentru combaterea degradării 

solului. 

7. Combaterea deșertificării, restaurarea 

terenurilor și solurilor degradate, inclusiv a 

terenurilor afectate de deșertificare, secetă 

și inundații. 

1. Îmbunătățirea procesului de 

consultare cu privire la dezvoltarea 

urbană și realizarea de parteneriate. 

2. Realizarea de concursuri 

profesionale pentru planificarea și 

proiectarea spațiilor urbane și 

planificarea și proiectarea spațiilor 

verzi. 

3. Realizarea de dotări publice și 

comunitare distribuite uniform în 

cartiere. 

4. Digitalizarea proceselor și 

procedurilor de autorizare și 

monitorizare a lucrărilor de construcții. 

5. Optimizarea numărului de locuri de 

parcare. 

6. Reamenajarea unor străzi existente 

sau proiectarea unor străzi noi ca străzi 

cu prioritate pentru pietoni și deplasări 

nemotorizate. 

7. Design urban și mobilier urban 

accesibil și confortabil pentru diversele 

categorii de utilizatori și prietenos cu 

mediul. 

8. Dezvoltarea unui program de inițiere 

și susținere a grădinilor comunitare 

pentru agricultură urbană 

în cartiere. 

9. Promovarea dezvoltării 

infrastructurii de încărcare electrică. 

10. Realizarea unei rețele utilitare 

pentru biciclete și trotinete și realizarea 

unui sistem de închiriere de biciclete și 

trotinete tip "bike sharing" 

11. Eliberarea zonelor pietonale de 

automobilele parcate. 

12. Înființarea de ferme urbane pentru 

agricultură urbană. 

13. Transformarea curților școlilor în 

spații pentru comunitate și integrarea 

lor în infrastructura verde. 

14. Realizarea unei rețele de toalete 

publice. 

15. Realizarea unei rețele de cișmele, 

țâșnitori și fântâni. 

16. Reducerea consumului de energie 

în sectorul rezidențial și al clădirilor 

publice. 

17. Creșterea ponderii utilizării 

energiei electrice în transport. 

18. Ecologizarea achizițiilor publice 

efectuate la nivelul primăriei. 



 

 

 

23 

 

 

ODD ODD Agenda 2030 ȚINTE PENTRU ROMÂNIA ȚINTE PENTRU ORAȘUL LIPOVA  

(Termen lung) 

19. Îmbunătățirea cadrului de 

reglementare și implementarea 

legislației privind colectarea separată 

a deșeurilor la nivel local. 

20.  Educarea și conștientizarea 

cetățenilor cu privire la managementul 

deșeurilor (reducerea cantității de 

deșeuri generate, reutilizare, colectare 

separată, reciclare, valorificare 

energetică etc). 

21. Înființarea de întreprinderi sociale 

care să se ocupe de reutilizarea unor 

materiale/produse ce ar putea deveni 

deșeuri (ex. textile, electronice, 

alimentare etc). 

22. Încurajarea firmelor să realizeze 

activitate economică în virtutea 

principiilor economiei circulare. 

23. Echiparea piețelor atât cu 

containere pentru materiale reciclabile, 

cât și cu containere pentru biodeșeuri 

în vederea colectării și procesării 

biodeșeurilor provenite din parcuri, 

grădini și de la populație dar și cu 

tocătoare, comercianții fiind îndrumați 

să le utilizeze pentru transformarea 

legumelor perisate în compost. 

24. Conservare/ameliorare/extindere a 

spațiilor verzi. 

 

 
 

Promovarea unor societăți 

pașnice și incluzive pentru o 

dezvoltare durabilă, a 

accesului la justiție pentru 

toți şi crearea unor instituții 

eficiente, responsabile şi 

incluzive 

la toate nivelurile. 

1. Administrarea justiției în condiții de 

imparțialitate și celeritate, în conformitate 

cu legile și procedurile stabilite, cu 

respectarea principiului prezumției de 

nevinovăție Asigurarea și susținerea 

dialogului cu minoritățile naționale în 

vederea îmbunătățirii actului decizional, 

prin acces egal pentru toți cetățenii de a-și 

respecta şi valorifica cultura, tradițiile, 

limba maternă și de a participa la viața 

economică, socială și politică și pentru 

combaterea preconcepțiilor, a 

prejudecăților și a discriminărilor în toate 

formele sale și promovarea dialogului 

interetnic, valorilor comune, diversității 

culturale și lingvistice. 

2. Reducerea semnificativă a tuturor 

formelor de violență și ratelor de deces 

conexe. 

3. Stoparea abuzului, exploatării, traficului 

și a tuturor formelor de violență și torturii 

copiilor. 

4. Reducerea semnificativă a fluxurilor 

ilicite financiare și de armament, 

1. Construirea unui model eficient de 

prevenire a criminalității cu sprijinul 

tehnologiei moderne. 

2. Elaborarea și implementarea unui 

model de implicare comunitară pentru 

cartiere mai sigure. 

3. Eradicarea fenomenului violenței 

împotriva femeilor și asigurarea 

accesului la un sistem integrat de 

servicii pentru victime ale violenței 

domestice, inclusiv într-un centru 

specializat cu primirea acestora în 

regim de urgență. 

4. Transformare digitală a activității 

primăriei și a autorităților subordonate 

acestuia. 

5. Dezvoltarea unui sistem de baze de 

date integrate în vederea stimulării 

eficienței și cooperării instituționale. 

6. Reducerea birocrației prin 

generalizarea serviciilor online 

accesibile. 

7. Stimularea democrației participative. 
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consolidarea recuperării și returnării 

bunurilor furate și combaterea tuturor 

formelor de crimă organizată. 

5. Asigurarea procesului decizional 

receptiv, incluziv, participativ și 

reprezentativ la toate nivelurile Dezvoltarea 

instituțiilor eficiente, responsabile și 

transparente la toate nivelurile. 

6. Profesionalizarea și perfecționarea 

activității tuturor instituțiilor administrației 

publice centrale și locale, mai ales a 

compartimentelor care intră în contact 

direct cu cetățenii, pentru prestarea unor 

servicii prompte și civilizate; extinderea și 

generalizarea serviciilor pe internet (on-

line). 

 

 
 

Consolidarea mijloacelor de  

implementare și revitalizarea 

parteneriatului global pentru 

dezvoltare durabilă. 

1. Majorarea progresivă a cuantumului 

asistenței oficiale de dezvoltare acordate de 

România în cadrul programelor ODA, în 

funcție de capacitatea de susținere a 

economiei naționale, având ca obiectiv țintă 

atingerea cifrei de 0,33% din venitul 

național brut la nivelul anului 2030. 

2. Sporirea și diversificarea ajutorului 

oficial pentru dezvoltare pe măsura creșterii 

potențialului economic al României și 

încurajarea agenților economici români să 

investească, pe baze competitive, în 

economia țărilor mai puțin dezvoltate. 

3. Aderarea României la Zona Euro, la 

spațiul Schengen și la Organizația pentru 

Dezvoltare și Cooperare Economică. 

4. Susținerea angajamentelor 

internaționale și implicarea proactivă pe 

plan european și internațional. 

1. Transformare digitală a activității 

primăriei și a autorităților subordonate 

acestuia. 

2. Dezvoltarea unui sistem de baze de 

date integrate în vederea stimulării 

eficienței și cooperării instituționale. 

3. Reducerea birocrației prin 

generalizarea serviciilor online 

accesibile. 

4. Stimularea democrației participative. 

 

 

La nivel european, numeroase documente strategice pun în discuție conceptul de dezvoltare 

urbană durabilă: Carta de la Leipzig (2007), Declarația de la Toledo privind dezvoltarea urbană (2010), 

Agenda Teritorială a Uniunii Europene (2011), Agenda 2030 etc. 

Dezvoltarea conceptului de dezvoltare urbană integrată la nivel european a luat amploare prin 

Carta de la Leipzig pentru Orașe Europene Durabile, adoptată cu ocazia reuniunii ministeriale informale 

privind dezvoltarea urbană şi coeziunea teritorială de la Leipzig (mai 2007). Conform documentului, 

dezvoltarea urbană integrată trebuie să devină un principiu comun pentru politica de planificare urbană, 

atât la nivel european, cât și în fiecare stat membru. 
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Ulterior, prin Declarația de la Toledo (iunie 2010), adoptată la finalul Reuniunii informale a 

miniștrilor din Uniunea Europeană responsabili cu dezvoltarea urbană, s-a subliniat necesitatea unei 

dezvoltări urbane inteligente, durabile şi incluzive din punct de vedere social, care poate fi realizată 

numai printr-o viziune globală şi comprehensivă asupra problemelor orașului. 

Dată fiind seriozitatea provocărilor cu care se confruntă, în prezent, localitățile urbane din UE 

(de la schimbările demografice la consecințele stagnării economice în termeni de creare de noi locuri 

de muncă, precum și creșterea presiunii asupra mediului), sunt necesare soluții rapide și eficiente 

pentru atingerea obiectivului unei economii inteligente, durabile și favorabilă incluziunii, prevăzut în 

strategia Europa 2020. Aceste priorități se sprijină reciproc și pot duce la obținerea unui nivel ridicat 

de ocupare a forței de muncă, de productivitate și de coeziune socială. 

Astfel, dezvoltarea urbană integrată poate fi definită după cum urmează :  

- un instrument strategic, care asigură complementaritatea dintre domeniile de politică publică 

precum: transport, cultură, dezvoltare economică, infrastructură, educație, protecția mediului etc.; 

 - un instrument participativ de dezvoltare locală, care agregă interesele actorilor urbani într-un 

parteneriat ce urmărește dezvoltarea orașului;  

- un instrument operațional de dezvoltare, care înglobează proiecte de dezvoltare locală pentru 

domenii ca: renovarea spațiului urban, locuire, infrastructură, protecția mediului, dezvoltare economică, 

incluziune socială etc.  

Zone funcționale urbane. Dezvoltarea durabilă a orașelor ca principal motor al dezvoltării 

economice și sociale, poate fi realizată doar printr-o abordare integrată, care să urmărească toate 

dimensiunile sustenabilității urbane, precum și noile tendințe în domeniu. Zona Funcțională Urbană 

reprezintă acea zonă formată din unul sau mai multe centre urbane cu caracter polarizator din punct de 

vedere socio-economic și localitățile înconjurătoare, între care există cel puțin o relație bazată pe 

migrație și navetism (datorată proximității); care împărtășesc una sau mai multe specializări funcționale 

și/sau caracteristici cultural-istorice. 

 

Zona funcțională  a polului de dezvoltare  Orașul Lipova 
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                             Sursa: Primăria Lipova  

Așa cum s-a evidențiat deja, Lipova este UN ORAȘ PENTRU CETĂȚENI, prin prezenta strategie 

se accentuează direcția investițiilor vizate de către administrație: creșterea condițiilor de viață a 

cetățenilor și creșterea atractivității și calității spațiilor publice. Aceste deziderate se vor realiza în 

condițiile unei bune guvernanțe ce se va caracteriza prin transparență și eficacitate. 

Orașe verzi și reziliente 

Orașe competitive și productive 

Orașe juste și incluzive 

Orașe bine guvernate 
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Regenerarea 

spațiilor degradate, 

managementul 

deșeurilor 

 
 

 
Sursa: elaborat de către consultant 

 

 

ZONA GEOGRAFICĂ ȘI POPULAȚIA 
 

1. STRUCTURĂ ȘI LOCALIZARE GEOGRAFICĂ 

 

Din punct de vedere administrativ oraşul Lipova include 3 localități: 

Lipova, Radna şi Şoimoş. 

 

Denumiri 

Lipova: Lippa, Leypua, Lyppua. 

Radna: Also, Felse, Kezepsew, Magar şi Wyradna. 

CETĂȚENI

MEDIUECONOMIE

SMART CITY 

Protecție și incluziune 

socială 

Siguranță Educație, 

cultură, 

sport 

Sănătate,  Competențe 

profesionale, Locuri de 

muncă decente  
 

 

Eficiență 

energetică 

Infrastructură  

Economie circulară Dezvoltare 

economică durabilă 

Cercetare, Soluții 

digitale 

Energie curată, 

transport verde 
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Şoimoş: Cetatea Şoimoş, Solmos, Soimosfalva. 

 

Prima atestare documentară – Lipova în 1314, Radna în 1268 şi Şoimoş în 1278. 

Situată în partea de sud a judeţului Arad, pe terasele joase ale văii Mureşului Inferior, la ieşirea 

acestuia din defileul de la Şoimoş, în zona de contact ale Dealurilor Lipovei cu câmpia, aşezarea a fost 

locuită din cele mai vechi timpuri. Prezenţa omului încă din neolitic este dovedită de descoperirile 

arheologice de pe malul stâng al pârâului Teiuş, de la locul numit Hodaie, constând din fragmente 

ceramice, topoare de piatră, precum şi un bogat material de unelte de silex şi opal. Fragmentele 

ceramice descoperite, tipice unei aşezări de tip sedentar, cuprind cupe cu picior, de formă bombată, 

cu buza dreaptă sau evazată, ceşti fără torţi sau cu apucători mici, străchini de formă conică şi 

fragmente de vase bitronconice, prevăzute cu torţi groase, cu secţiune circulară. Ceramica şi topoarele 

corespund Culturii VincaTurda. Din perioada romană s‑a descoperit un fragment de stelă funerară 

fără inscripţie, înfăţişând un personaj purtând o costumaţie de certă origine autohtonă dacicădupă 

părerea lui Constantin Daicoviciu. Prin descoperirile făcute la locurile numite Dealul Morilor şi Cioiloc, 

care au constat în fragmente de căldăruşe de lut (secolele XI‑XII), ne aflăm în faţa unei aşezări 

medievale timpurii. În timpul lui Ahtum, dar mai ales după aceea, Valea Mureşului a avut un rol 

deosebit transportul de bunuri, fie pe uscat, fie pe apă.  

Începând cu secolul al XIII‑lea Lipova joacă un rol important în istoria Transilvaniei şi în cea a 

Ungariei. Marea invazie a tătarilor din primăvara anului 1241 nimiceşte oastea regelui Béla al IV‑lea, 

trimisă împotriva lor. După plecarea tătarilor în anul 1242, în scopul asigurării hotarelor de răsărit ale 

ţării, regele Béla al IV‑lea (1235‑1270), ordonă refacerea şi întărirea cetăţilor, între care şi Şoimoş, 

respectiv Lipova. Cu această ocazie se face prima referire despre Lipova într‑un document scris. Este 

aşadar prima atestare documentară a localităţii Lipova, numele aşezării derivând din slavonescul lipa 

(tei în traducere). Refăcută cetatea, în jurul ei se formează o aşezare civilă, un sat care cu timpul devine 

târg, iar mai apoi oraş. În anul 1285 populaţia acestei aşezări este confruntată cu o nouă invazie tătară, 

dar de această dată face faţă cu succes şi datorită faptului că cetatea fusese bine consolidată. 

În veacul al XIV‑lea Lipova figurează în documente ca un civitas, având o conducere autonomă 

în frunte cu un primar, şi juraţi – aleşi locuitorii oraşului. În veacurile XII‑XIII Lipova a avut rolul unui 

port pentru vama sării pe Mureş. Începând cu sfârşitul veacului al XIII‑lea, dar în special în timpul 

Angevinilor, principala vamă a sării pe Mureşul inferior se constituie la Lipova, unde au fost construite 

clădiri speciale pentru port şi vamă. Imensele cantităţi de sare ce treceau cu plutele pe Mureş erau 

consumate doar parţial în comitatul Arad. Cea mai mare parte a sării ardelene, transportată cu plutele 

pe Mureş, ajungea la Seghedin, ulterior pe Tisa, având ca destinaţie Croaţia şi Serbia. Alte cantităţi 

luau drumul oraşelor Buda, Nytra şi Bratislava. Aşezat lângă Mureş, Lipova se transformă într‑un port 

important pentru plutele şi corăbiile mici care circulau pe Mureş, în special pentru transportarea sării. 

Regele Ludovic I de Anjou al Ungariei emitea la 8 mai 1357 un privilegiu solemn pentru magistrul 

Mihail, fiul lui Gheorghe, comite al cămărilor regale de la Lipova şi al sării din părţile Transilvaniei, 

căruia îi dona anumite părţi de moşie, cu drept de vamă, în comitatul Satu Mare. Într‑un document 

din 11 septembrie 1362 este menţionat magistrul Mihail, zis Buldik, fost comite al cămărilor regeşti 
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de sare din Lipova. 

În prima jumătate a veacului al XIV‑lea se înfiinţează în Lipova Casa de vamă regală, arendată 

uneori locuitorilor oraşului. În anul 1389 orăşenii din Lipova obţin de la Sigismund de Luxembourg 

o treime din vama sării. Oraşul Lipova avea o mare piaţă în Evul Mediu, în centrul pieţii construindu‑se 

biserica ortodoxă. Săptămânal, la Lipova se ţineau târguri şi iarmaroace vestite, la care veneau 

negustori din întreaga Transilvanie. 

De asemenea, orăşenii deţineau şi vii întinse în apropiere, în podgoria Aradului. În veacul al 

XIV‑lea funcţiona în Lipova una din cele 4 cămări regale din Transilvania, unde se băteau monede. 

Marca bătută la Lipova, cu o valoare bună, devine o monedă mult căutată şi utilizată chiar în străinătate. 

În târgul Lipovei, ca şi în alte târguri din comitatele Arad şi Zărand, funcţionau chiar zarafi care se 

ocupau cu schimbarea diferitelor monede aflate în circulaţie. 

Cetatea Lipovei a funcţionat şi înainte de marea invazie tătaro‑mongolă din 1241‑1242, 

construirea ei începând în anul 1235. Distrusă de tătari, a fost reconstruită la începutul secolului al 

XIV‑lea, în vremea regelui Carol Robert de Anjou, ca cetate regală. De aici, Carol Robert putea 

supraveghea culoarul Mureşului, de mare importanţă strategică. În anul 1324 este  menţionat 

voievodul Transilvaniei Toma de Szecseny în calitate de castelan al cetăţii Lipova. În jurul cetăţii se 

formează o aşezare civilă, un sat – care devine târg în veacul al XIV‑lea. Cetatea Lipovei, înconjurată 

cu un şanţ de apărare, apoi de un zid, era de formă pentagonală. Ca cetate regală din deceniul al 

doilea al veacului al XIV‑lea, cetatea Lipovei înregistrează o dezvoltare continuă. 

În veacul al XIV‑lea este atestat documentar la Lipova, un medic, printre primii medici 

cunoscuţi în Evul Mediu românesc. Într‑un act de hotărnicire din 11 august 1367 este nominalizat 

medicul Petru din Lipova, posesor al unei vii pe dealul Minişului. Documentul nu oferă detalii despre 

studiile sale şi despre activitatea sa medicală, dar este incontestabil că poseda o situaţie respectabilă 

din punct de vedere material. În contextul marilor epidemii de ciumă care au bântuit în 1348‑1351, 

1368‑1374 şi 1380‑1382, instituţionalizarea asistenţei medicale era o necesitate în epocă. 

În veacul al XV‑lea Lipova a fost caracterizată când oraş (civitas Lippa) – între 1400 şi 1445, 

când târg (oppidum) – între 1446 şi 1483, iarăşi oraş între 1482‑1486, pentru ca la finele veacului să 

fie pomenită de cele mai multe ori ca târg. 

Dintr‑un document redactat de Capitlul catolic din Arad în 27 mai 1439 rezultă că în 8 mai 

1439 cetatea Şoimoş a fost zălogită de Albert de Habsburg (1437‑1439), regele Ungariei, lui Ladislau 

Hagymasi de Beregsău, comite de Timiş în 1438‑1439, şi rudelor sale, pentru suma de 19.000 de 

florini. A fost smulsă din mâinile lui Ladislau Hagymasi de Beregsău de credincioşii noului rege 

Vladislav I (1440‑1444), care în 1440 a donat‑o familiei Ország de Guth. Fiul nobilului Ladislau 

Hagymasi (numit Ladislau), a fugit din cetatea Şoimoş şi s‑a alăturat răsculaţilor germani şi cehi care 

au jefuit apoi mai multe părţi ale regatului Ungariei. În 17 iunie 1446 Capitlul catolic din Buda 

adevereşte că voievodul Transilvaniei şi comitele de Timiş Ioan (Iancu) de Hunedoara a primit de la 

Mihail Ország de Guth şi Ladislau Hagymasi de Beregsău cetatea Şoimoş şi târgul Lipova în urma 

unui schimb. Schimbul de posesiuni a eşuat însă, astfel că peste câteva luni, pe 2 octombrie 1446, 

Capitlul din Buda adeverea că Ladislau Hagymasi de Beregsău a vândut părţile sale de posesiune din 
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Şoimoş şi Lipova lui Iancu de Hunedoara şi urmaşilor săi. Pe 6 octombrie 1447, Iancu de Hunedoara 

a emis un document în oraşul Lipova, în calitatea sa de guvernator al regatului Ungariei. Peste doar 

câţiva ani Iancu de Hunedoara este din nou prezent în oraşul de pe Mureş, cerând oficialilor 

comitatului Timiş să verifice cauza în care Ioan de Firiteaz solicita restituirea unei datorii de 224 de 

florini de la Petru Banul (6 iunie 1451, Lipova). 

În 1446 cetăţile Lipova şi Şoimoş au intrat în stăpânirea lui Iancu de Hunedoara, iar în 1453 

cetatea Şoimoşului, împreună cu domeniul aparţinător, este atribuită lui Iancu şi printr‑o danie regală. 

Iancu de Hunedoara a investit mari sume de bani pentru consolidarea cetăţii Şoimoş. Din Lipova, în 

17 septembrie 1455, prin testament încheiat în faţa notarului public şi a martorilor, castelanul de 

Şoimoş Blasiu literatul şi nevasta sa Anastasia au lăsat mai multe posesiuni ca moştenire bisericii 

catolice din oraşul Arad. 

Începând cu anul 1456, documentele veacului al XV‑lea menţionează castelanii cetăţii Lipova, 

probând că aceştia se bucurau de sprijinul regelui Matia Corvin al Ungariei (1458‑1490). Un astfel de 

document consemnează că pe 22 februarie 1460 regele i‑a dăruit castelanului Paul Bakos  de Hosstian 

decima ecleziastică pe care Comitatul Solnocul exterior odatora arhiepiscopiei catolice de Esztergom. 

A izbucnit însă un conlict între castelanul Lipovei pe de o parte şi nobilul Valentin de Firiteaz şi 

cumnata sa Ana pe de altă parte, oamenii castelanului Lipovei atacând şi jefuind posesiunea 

Fyaspataka (sat dispărut, situat în apropierea Lipovei), şi via de acolo, provocând numeroase pagube. 

Regele Matia Corvin intervine, poruncind oficialilor Comitatului Arad pe 28 octombrie 1461 să 

investigheze plângerea lui Valentin de Firiteaz şi a cumnatei sale împotriva castelanului Lipovei. În 

septembrie 1462 castelani ai Lipovei erau Ioan de Gewdy şi Ştefan de Lengeld. În anul 1426 cetatea 

Lipovei a fost dăruită de regele Ungariei ţarului Şişman, refugiat din Bulgaria, care investeşte sume 

importante în construirea bisericii ortodoxe din oraş. După o scurtă stăpânire a nobilului sârb 

Gheorghe Brancovici, cetatea Lipovei devine obiectul disputei marilor feudali, până ce în 1446 cetatea, 

în cadrul domeniului Şoimoş, a fost atribuită lui Iancu de Hunedoara. Cetatea rămâne în proprietate 

regală în timpul regelui Matia Corvin (1458‑1490), fiind apoi dăruită lui Ioan Corvin. În anul 1494 

Ioan Corvin a zălogit cetatea Lipovei banului Bosniei. 

La sfârşitul lunii septembrie 1426 florentinul Filippo Scolari, comite de Timiş, Cenad, Arad, 

Caraş şi Cuvin, a plecat din Lipova cu trupele sale în ultima sa campanie antiotomană în Ţara 

Românească, apoi la sudul Dunării. Grav bolnav, Filippo Scolari moare la Lipova în 27 decembrie 

1426. Comitele de Timiş şi marele comandant militar Pavel Chinezu a poposit de mai multe ori în 

oraşul Lipova. Din punct de vedere al administraţiei urbane Lipova nu diferă de alte oraşe ale regatului 

Ungariei. Oraşul Lipova era condus de un jude primar (iudex de Lyppa, iudex civitatis Lyppa), ajutat 

în conducerea treburilor publice de 12 juraţi (iurati cives). Era o constantă ca juzii să fie aleşi dintre 

cei care practicau diverse meşteşuguri în oraş. În anul 1455 era menţionat în fruntea Lipovei Simon 

pellifex (adică blănarul). 

Hărţuielile nemeşeşti din jurul Lipovei, ca de pretutindeni de pe Valea Mureşului, provoacă o 

stare de fierbere în rândul ţărănimii. Ca urmare, întreaga populaţie din jurul Lipovei se răscoală în 

anul 1514, fiind sprijinită şi de orăşenii din localitate. Rezultatul a fost că cei 40 de mercenari care 
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apărau cetatea, în frunte cu Nicolae Bodo, căpitanul cetăţii, vor fi nevoiţi să cedeze cetatea lui Gheorghe 

Doja. 

După anul 1514 cetatea intră în posesia familiei lui Ioan Zapolya, apoi a fiului său Ioan 

Sigismund, până în anul 1551, când turcii reuşesc să o ocupe. În urma prăbuşirii regatului ung ar în 

anul 1541, Transilvania devine principat autonom sub suzeranitate otomană, cu reşedinţa la Lipova 

între anii 1541‑1542. După moartea soţului ei, Isabele preia tronul Ungariei, dar în scurt timp este 

obligată să renunţe la el, iar sultanul Suleiman o obligă să se stabilească împreună cu fiul său în 

cetatea Şoimoş. 

După cucerirea otomană a teritoriilor de la sud şi nord de Mureş, turcii constituie trei 

sangeacuri: al Aradului, al Ineului şi al Lipovei, acesta din urmă cuprinzând părţile de la sud de Mureş. 

Stăpânirea turcească asupra Lipovei va dura de la cucerirea sa în 1552, până în anul 1599, când 

trupele  transilvănene o recuceresc. Mihai Viteazul înlocuieşte vechii comandanţi ai cetăţilor Ineu, Şiria 

şi Lipova cu comandanţi şi soldaţi credincioşi lui. În 1599 Mihai Viteazul îl numeşte pe Ioan de Sălişte 

în funcţia de căpitan al cetăţii Lipova. În anul 1606 cetatea Lipova reintră sub stăpânire transilvăneană. 

În 1616 cetatea Lipovei trece prin evenimente neobişnuite: principele Gabriel Bethlen promisese încă 

din 1613 cedarea cetăţii turcilor, dar garnizoana nu i se supune, principele fiind nevoit să o cucerească 

de la proprii săi oşteni – pentru a o preda turcilor. 

În urma păcii de la Carloviţ (1699), Lipova rămâne sub dominaţie turcească, o mare parte a 

populaţiei româneşti părăsind aşezarea, iar cetatea este dărâmată. Războiul austro‑turc din 1716‑1718, 

încheiat cu pacea de la Passarowitz (Požarevac, Serbia, 1718), a avut drept urmare includerea 

ţinuturilor de la sud de Mureş în hotarele întinsului Imperiu Habsburgic. 

Intoleranţa religioasă, ştirbirea treptată a privilegiilor, sarcinile fiscale crescânde, au determinat 

în 1735 declanşarea unei răscoale a grănicerilor şi a ţărănimii, sub conducerea lui Petru Seghedinaţ. 

Răscoala a izbucnit în Banatul de nord, dar a ajuns şi la Lipova şi, peste Mureş, la Radna. Curtea din 

Viena presează tot mai intens unirea bisericească a ortodocşilor cu catolicii. Drept urmare, la doi ani 

după executarea lui Petru Seghedinaţ în 1737, izbucneşte o nouă răscoală, condusă de călugărul 

Visarion Sarai. 

La Lipova a existat schitul lui Visarion în apropierea Crucii lui Bocu din localitate. 

Răsculaţii conduşi de Horea se deplasează pe direcţia Zam‑Ilteu‑Săvârşin‑Bârzava şi ajung la 

Şoimoş şi Lipova la 9 noiembrie 1784. La 1848 intelectualii români din Lipova, în frunte cu protopopul 

Dimitrie Popovici Stoichescu, se alătură acţiunii revoluţionare a lui Eftimie Murgu. În jurul Lipovei se 

dau lupte împotriva revoluţionarilor lui Kossuth care, în drum spre Lugoj, rămâne o noapte la Radna. 

Primele acţiuni revoluţionare încep la Lipova în martie 1848, sub influenţa celor de la Budapesta, 

Viena şi Arad. 

La Radna, judele maghiar Adalbert Peterfy se plânge de acţiunile ţăranilor locului. Pe întreaga 

Vale a Mureşului au loc răscoale, sunt atacate castelele. Ca urmare, la Lipova a fost surprinsă o trupă 

înarmată care împuşcă patru localnici. Ţăranii din Radna s‑au răsculat pentru pădurile răpite. Reacţia 

imperialilor a fost promptă: atacarea Lipovei. La 10 noiembrie 1848 se adună la Făget 7‑8 mii de 

oameni care se îndreaptă spre Lipova. De la Ususău, la 11 noiembrie 1848 glotaşii pleacă spre Lipova 
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– şi la 14 noiembrie ocupă oraşul. Încadrate în revoluţie, evenimentele din părţile Lipovei au încetat 

odată cu capitularea armatelor maghiare în august 1849, la Şiria, ceea ce a însemnat înfrângerea 

revoluţiei. 

În anii 1877‑1878 are loc Războiul pentru Independenţa României. În 1877 s‑a constituit la 

Lipova Comitetul pentru strângerea ajutoarelor în bani, care s‑au trimis la Crucea Roşie din Bucureşti 

pentru procurarea de încălţăminte, îmbrăcăminte şi medicamente pentru cei aflaţi în război. Acţiunea 

de colectare a fost organizată şi condusă de Elena Ţăranu, distinsă pentru meritele sale cu o înaltă 

decoraţie românească. 

Cercurile electorale reprezentate la Conferinţa Naţională de la Sibiu din ianuarie 1892 au ales 

pentru Lipova pe Z. Mocioni şi pe V. Hamzea, iar pentru Radna pe I. Herbay. 

Evenimentul care a marcat lupta naţională a românilor transilvăneni la sfârşitul secolului al 

XIX‑lea a fost mişcarea memorandistă din anii 1892‑1894. Şi la Lipova au avut loc în aceşti ani adunări 

locale şi s‑au redactat petiţii locale. 

Anii 1905, 1906, 1907 sunt ani de intense frământări şi în Lipova, Radna şi Şoimoş. În 1906 

locuitorii Radnei şi Şoimoşului şi‑au ales ca deputat în  Parlamentul de la Budapesta pe Vasile Goldiş. 

Primul Război Mondial a adus mari suferinţe şi pentru Lipova, Radna şi Şoimoş, lăsând în 

urmă morţi, răniţi, văduve de război şi orfani. În război au căzut la datorie 124 dintre cei plecaţi din 

Lipova pe front. 

Prin hotărârile Marii Adunări Naţionale de la Alba Iulia, anul 1918 a marcat desăvârşirea unităţii 

naţionale a românilor prin făurirea României Mari. Lipova, Radna şi Şoimoş au fost reprezentate la 

Alba Iulia de preoţii Procopie Givulescu şi Fabriţiu Manuilă din Lipova, iar din partea Societăţii Române 

de Lectură de Iuliu Onu şi Camil Manoilă. Reuniunea Învăţătorilor GrecoOrtodocşi a fost reprezentată 

de Iuliu Vuia şi Vasile Bogoi, Cercul Lipova de dr. Constantin Atanasie Misici, dr. Aurel Halic, Teodor 

Munteanu, dr. Aurel Ciobanu şi ţăranul Mihai Vasiescu‑deputaţi de drept, iar Cercul Radna de Traian 

Givulescu şi Iancu Ştefănuţ. Comunitatea germană a fost reprezentată la Alba Iulia prin Andreas 

Buschman, notar public, alături de Kaspar Muth, Franz Krauter şi Emerich Reiter. 

După 1918 are loc integrarea Lipovei, a judeţelor Arad şi Timiş‑Torontal, între hotarele statului 

naţional unitar român. La Marele Sfat Naţional participă şi dr. Vasile Avramescu, avocat la Radna, şi 

dr. Constantin Missici, avocat la Lipova. Iustin Marşieu mută de la Arad la Radna Comisia 

Administrativă a judeţului Arad. 

Lipova se integrează în circuitul progreselor cunoscute de întreaga Românie în anii interbelici, 

cu deosebire în perioada în care primar al Lipovei a fost Sever Bocu. 

În iunie 1941 se declanşează războiul antisovietic la care participă şi România – alături de 

Germania. În război au căzut pe frontul de vest, după întoarcerea armelor la 23 august 1944, zeci de 

soldaţi şi ofiţeri din Lipova. În apropierea Lipovei au avut loc mari confruntări ale armatelor 

horthysto‑fasciste cu elevii Şcolii de subofiţeri rezervă Infanterie de la Radna, confruntări în care s‑a 

oprit înaintarea inamicului dinspre vest în defileul Mureşului. Acţiunile de luptă ale Detaşamentului 

Păuliş pentru apărarea Defileului Mureşului au rămas înscrise în istoria neamului nostru. 

Luptele din septembrie 1944 de la Păuliş, Miniş, Ghioroc, Cuvin, Baraţca şi Cladova trebuie 
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situate sub sintagma ”Pe aici nu se trece”, ca şi cele din Primul Război Mondial de la Mărăşeşti, 

Mărăşti, Oituz sau de pe Jiu, ca şi cele din Al Doilea Război Mondial de la Oarba de Mureş. Tributul 

de sânge al Şcolii de subofiţeri din Radna pe altarul patriei a fost de 10 ofiţeri, 10 subofiţeri, 148 de 

elevi sergenţi şi 209 elevi soldaţi. 

Instaurarea regimului comunist a însemnat şi pentru Lipova, Radna şi Şoimoş privarea de 

drepturi şi libertăţi a cetăţenilor. Oameni de mare valoare morală şi profesională sunt îndepărtaţi din 

activitate pe motiv de origine socială nesănătoasă. Exponenţii partidelor istorice tradiţionale la Lipova, 

precum Mihai Vasiescu, Ioan Draja şi Ion Vigi (Radna), sunt arestaţi şi aruncaţi în beciurile securităţii 

din Arad şi Timişoara. În anul 1950 este arestat Sever Bocu şi aruncat în închisoarea de la Sighet, 

unde a decedat în anul 1951. (Sursa:  Orașul Lipova, dr. Stelean Ioan Boia) 

 

Localizarea geografică 

Din punct de vedere geografic, oraşul Lipova este aşezat în partea de vest a României la 

intersecţia  Munţilor Zarandului (nord), Dealurilor Lipovei (sud) şi Văi Mureşului. Situat la întretăierea 

paralelei de 46°6’15” latitudine nordică cu meridianul de 21°41’15” longitudine estică, oraşul Lipova 

este așezat la distanțe egale de punctul cel mai vestic al județului – localitatea Nădlac, la frontiera cu 

Ungaria, şi de estul judeţului – localitatea Zam, judeţul Hunedoara. Orașul este așezat în locul unde 

Mureșul îşi părăsește ultimul său defileu din întreg cursul de la izvor la vărsare. Aici traversează 

eruptivul ranitodioritic de la Şoimoş‑Radna, pe dreapta Mureşului, iar pe stânga cariera de la Lipova 

(Lipoviţa). 

Orașul este așezat pe cinci artere de comunicații: drumul național DN 7 

Nădlac‑Arad‑Deva‑București, care trece prin centru şi în lungul localităților Radna şi Șoimoș, de la un 

capăt la altul al acestora, drumul județean DJ 682 care trece în lungul Lipovei spre Timișoara‑Arad şi 

spre Ususău, Dorgoş, Zăbalţ, Bata, Ţela, Bacău de Mijloc, Birchiş, cu ramificare spre Făget, peste 

Dealurile Lipovei, în Valea Begheiului şi peste Mureş la Săvârşin, în drumul național DN 7, drumul 

județean DJ 572 Lipova‑Lugoj prin Băile Lipova, Şiştarovăţ, Cuveşdia, Topolovăţ spre Lugoj sau spre 

Timișoara (drumul pe Banat), calea ferată internațională CurticiAradRadnaDevaBucureşti care 

merge paralel în paralel cu DN 7 şi trece prin Radna şi Şoimoş, şi calea ferată RadnaTimişoara care 

trece peste Mureş pe podul metalic. 

Clima specifică zonei este temperat – continentală moderată cu influenţe oceanice. 

Temperatura medie anuală este de +10oC.  

Este influenţată de circulaţia generală vestică, cu amprente evidente în toţi parametri climatici. 

Activitatea umană semnalată prin defrişări, drenări de mlaştini şi bălţi, regularizări de cursuri de apă, 

activitate industrială etc. duce la diferenţieri topoclimatice. 

Izotermele medii multianuale sunt de la 10 °C, la Lipova la 6 °C, care marchează trecerea la 

altitudini de peste 600m. 

Temperatura maximă absolută a fost înregistrată la Miniş (+40,5 °C, în data de 15 august 

1952). Minima absolută a fost înregistrată la Arad: -30,1 °C, în 5 februarie 1954. 

Precipitaţiile variază între 577mm(înregistrate în zonele joase) şi 800 până la 1000mm(în 
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regiunile înalte, de peste 800m). 

Din reţeaua hidrografică fac parte Mureşul cu următorii afluenţi: pârâurile Jernova, Şimoş, 

Morat, Radna, Şiştarovăţului şi izvoarele cu minerale carbogazoase, feruginoase de la Băile Lipova. 

Mureşul este adâncit faţă de interfluviile vecine cu 150-170m şi prezintă un pat aluvial a cărui 

lăţime variază între 200-250m la Căpruţa şi 9km între Bata şi Vărădia de Mureş. 

Valea prezintă un curs meandrat datorită pantei scăzute şi mulţimii de afluenţi din Munţii 

Zarandului cât şi din Dealurile Lipovei. 

În culoar se disting şase terase repartizate neuniform, mai extinsă fiind terasa de 50m. La peste 

250m, terasele se prezintă sub formă de martori. 

Bazinetele şi sectoarele de vale îngustă de pe teritoriul Culoarului Mureşului(între Zam şi 

Lipova) sunt următoarele: 

 

Bazinetul Petriş-Selişte amplasat la confluenţă cu Valea Petrişului 

Sectorul de vale îngustă(defileu) de la Căprioara 

Bazinetul Vărădia-Birchiş-Bata, cel mai extins cu o luncă largă(5-7km) 

Sectorul de la vale îngustă de la Bătuţa-Căpruţa(pe cca. 6km) 

Bazinetul Bârzava ce cuprinde un vechi meandru cu convexitatea spre nord 

Sectorul de vale îngustă Conop-Chelmac 

Bazinetul Ususău intens aluvionat datorită reţelei hidrografice 

Sectorul de vale îngustă(defileu de la Şoimoş, are doar 200-300m lăţime) 

Bazinetul golf Radna-Baraţca. 

 

Apele freatice se află pe primul strat impermeabil alcătuit din argila pe care se opreşte apa de 

infiltraţie, formând orizontul freatic în care îşi au originea apele ce alimentează fântânile şi izvoarele. 

Această pânză de apă este sub incidenţa climatului. Ea oscilează ca debit. Scade când este secetă sau 

creşte în anotimpul ploios. Pânza freatică din lunca Mureşului creşte sau descreşte în funcţie de 

volumul de apă(debit) din Mureş. În Şoimoş şi Radna sunt veri în care apa dispare. Sunt porţiuni în 

care pânză freatică prezintă discontinuităţi din cauza litologiei. Aceeaşi situaţie este şi în Dealurile 

Lipovei. 

În regiunea Dealurilor Lipovei, apele freatice sunt dispuse discontinuu, în petice, în depozite 

de permeabilităţi diferite, la adâncimi de la 5 la 12 m, fiind drenate spre luncă şi către orizonturile de 

adâncime, acolo unde permeabilitatea rocilor o permite. 

Apele de adâncime sunt pânze de apă aflate mai în adânc decât pânza freatică din cauza 

discontinuităţii primului strat impermeabil, apele de infiltraţie coborând mult mai jos, mai la adâncime. 

Aceste ape se găsesc sub presiune şi au caracter ascensional sau slab ascensional, cum sunt apele 

de la Băile Lipova. 

Urmărind forajele făcute în Băile Lipova după 1960 şi fântânile săpate pe străzile de pe terasele 

superioare, din Radna şi Şoimoş, s-a constatat succesiunile straturilor permeabile şi impermeabile, 

precum şi adâncimea primei pânze freatice, mai adâncă în deal şi mai mică în luncă şi pe prima terasă. 
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Izvorul este locul unde apa iese la suprafaţă în mod natural. Asemenea izvoare în Lipova şi 

hotarul aparţinător găsim: în una din fermele pomicole de la Neudorf, în zona văii superioare ce merge 

spre Butucă, la Vălaie în Munţii Zărand, aparţinător Radnei. Cel mai important, cu debit constant, este 

cel de pe strada Ştefan cel Mare, numit Ceşmă. Toate aceste izvoare au un curs subteran descendent. 

La Băile Lipova au un caracter ascendent. 

Fântânile sunt locuri săpate de om până la pânza freatică. Sunt două proprietăţi de fântâni. Una 

aparţinătoare familiei, existentă în curtea fiecărei gospodării, şi una stradală, aparţinătoare mai multor 

familii. În general, acolo unde s-a introdus apa de la reţeaua orăşenească, fântânile au început să 

dispară. 

Un grup de fântâni colective sunt cele din hotar (ţarină), pe care le folosesc cei care sunt la 

munca câmpului. Şi numărul acestora s-a redus în perioada colectivului. Probabil că în viitor se vor 

reactiva din nou, când pe câmp vor fi mai mulţi oameni ce îşi vor munci pământul în proprietatea 

căruia au intrat după aplicarea Legii 18/1991 privind retrocedarea pământului la cei ce l-au avut înainte 

de colectivizare. 

 

Vegetaţia este formată în cea mai mare parte din păduri de stejar, cer, gărniţă, gorun etc. 

(Munţii Zarandului şi Dealurile Lipovei) şi vegetaţia de silvostepă din Lunca Mureşului. 

Azonal apare vegetaţia de lunca compusă din salcie, plop, stuf, rogoz, vegetaţia de silvostepă 

din Lunca Mureşului. 

Fauna este specifică fiecărui ecotop, fiind reprezentată de specii precum: iepurele, fazanul, 

cervidele, mistreţul, lupul, vulpea şi animale ocrotite de lege: cerbii, egreta albă, acvila de câmp. 

 

Pe teritoriul administrativ al Lipovei se află Balta Şoimoş arie protejata, de interes naţional, 

încadrată în categoria IV IUCN ca rezervaţie de tip zoologic . Ea care se întinde pe o suprafaţă de 1,0 

ha şi este localizată în albia majoră a râului Mureş, intre DN7 şi râu, la baza dealului pe care se află 

Cetatea Şoimoş 

 

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. 

 

De importanţă locală sunt următoarele arii protejate: 

Rezervaţia de Paliur de la Radna, situată în spatele Bazilicii "Maria Radna", instituită pentru 

protecţia speciei botanice Paliurus Spina Christi, întinzându-se pe o suprafaţă de 5 ha. 

 

Rezervaţia cu Ghimpi Pătârş, ca rezervaţie mixtă pentru protecţia speciei Ruscus aculeatus şi a 

peisajului vulcanic. 

 

Comunele cu care se învecinează oraşul Lipova sunt: Zăbrani, Păuliș, Conop, Ususău și Șiștarovăț.  
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Sursa: https://earth.google.com/ 

 

2. CARACTERIZARE ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ 

Fondul funciar al oraşului Lipova este reprezentată de suprafaţa neagricolă, 6815  hectare, 

respectiv 6585 hectare de teren agricol. Suprafaţa împădurită reprezintă cea mai mare parte a suprafeţei 

neagricole. 
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Sursa: http://statistici.insse.ro:8077/tempo-online/#/pages/tables/insse-table 

 

Fondul agricol este ocupat în cea mai mare parte cu suprafaţă împădurită, următoarea categorie 

fiind reprezentată de suprafaţa agricolă, livezi şi păşuni. Construcţiile reprezintă 592 hectare  şi 

drumurile şi căile ferate 473 de hectare. 

Suprafaţa oraşului Lipova este de 14,790 km2, extravilanul având o suprafaţă de 129 km2. 

 

 

3. PATRIMONIUL NATURAL 

Lipova face parte din Regiunea Vest care este caracterizată de un relief mixt cu zone de munte, 

deal şi câmpie, pe de o parte, şi din judeţul Arad care este caracterizat de un relief variat proporţionat 

cu lunci, câmpii semidrenate, câmpii piemontane, podişuri şi piemonturi, dealuri înalte, depresiuni sub 

şi intramontane, sau munţi cu altitudini de până la 1500 m. 

Spectaculozitatea cadrului natural este dată de contactul dintre munte, deal, câmpie şi defileu 

(Munţii Zarandului, Dealurile Lipovei, Câmpia de Vest şi Defileul Mureşului). Printre cele mai importante 

unităţi de relief ca influenţă ale judeţului Arad se numără Munţii Codru Moma, Zarandului şi Bihorului, 

Dealurile Lipovei, Cuiedului şi Codru Moma şi Depresiunile Zarandului, Gurahonţ, Beliu şi Hălmagiu. 

Dealurile Lipovei cu altitudini de până la 437 m în Vârful Dâmbul Cornului, 310 m în Dâmbul 

Trestiei ţi 366 m în Ciuha Mare, înspre Valea Mureşului acestea sunt fragmentate de văi importante ( 

spre exemplu, valea Şiştarovăţului). 

Reţeaua hidrografică este una bogată, caracterizată de râuri, lacuri şi canale de desecare şi 

irigare, cel mai important râu este Mureşul care străbate oraşul Lipova împărţindu-l în partea dreaptă şi 

stângă a acestuia. 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%. 
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Cea mai importantă resursă naturală a oraşului Lipova este apa minerală, Lipova fiind cunoscută 

de turişti şi datorită Staţiunii Băile Lipova situată la 3 km de oraş, descoperită în perioada secolului XVI-

lea, în 1928 primeşte medalia de aur la o expoziţie de apă minerală de la Bucureşti şi devine furnizorul 

Curţii Regale sub brandul Borvizul de Lipova. Apa minerală magnetică cu oxigen de la Băile Lipova este 

o apă energizantă produsă în mod natural cu proprietăţi multiple asupra organismului (tratarea 

afecţiunilor tubului digestiv şi a afecţiunilor cardio-vasculare).  

Rezervaţia de tip zoologic Balta Şoimoş este o arie protejată de interes naţional situată la baza 

dealului pe care se află cetatea Şoimoş, pe o suprafaţă de 1 ha, care oferă habitat pentru mau multe 

specii: mamifere, păsări, peşti broaşte, moluşte, melci.  

Clima specifică judeţului este temperat continentală, cu precipitaţii care variază între 550 - 900 

mm pe an (limita superioară specifică zonei montane) şi temperaturi medii de 10 -110C în zona de 

câmpie şi deal şi 4-50C în zona montană. 

În ceea ce priveşte vegetaţia din zona forestieră cea mai reprezentativă specie este cea de stejar 

(Dealurile Lipovei şi Munţii Zarandului), cer sau gârniţă.  

Rezervaţia naturală de paliur de la Radna a fost înfiinţată pentru a proteja specia botanică paliurus 

spina Christi întinzându-se pe o suprafaţă de 5 ha în spatele bazilicii „Maria Radna”. 

Fauna este reprezentată de specii precum: iepurele, fazanul, cervidele, mistreţul, lupul, vulpea 

şi animale ocrotite de lege: cerbii, egreta albă, acvila de câmp. 

 

 

4. CALITATEA MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR ŞI GESTIUNEA DEŞEURILOR 

 

Poluarea aerului 

Calitatea aerului din oraşul Lipova este afectată de poluanţii emişi de sursele de tipul industrial 

şi urban, la niveluri ce nu depăşesc protecţia receptorilor: populaţia, mediul natural şi mediul construit.  
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Sursa: https://www.meteoblue.com/ro/vreme/outdoorsports/airquality/lipova_rom%C3%A2nia_674733 

 

 

Panoul superior prezintă prognoza pentru Indicele Comun de Calitate a Aerului (CAQI) utilizat 

în Europa din anul 2006. Este un număr pe o scară de la 1 la 100, unde o valoare scăzută (culoare 

verde) reprezintă o calitate bună a aerului, iar o valoare ridicată (culoare roșie) reprezintă o calitate 

scăzută a aerului. Codul de culori CAQI este utilizat în toate panourile care afișează poluarea atmosferică 

ale meteogramei pentru a indica nivelul de poluare. Pentru prognoza legată de polen nu există 

instrucțiuni oficiale de coduri de culoare, deoarece polenul nu face parte din prognoza Indicelui de 

Calitate a Aerului. Indicele de Calitate a Aerului este definit separat în apropierea șoselelor (indicat "pe 

https://www.meteoblue.com/ro/vreme/outdoorsports/airquality/lipova_rom%C3%A2nia_674733
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marginea drumului") sau departe de șosele (indice "fundal"). Meteoblue utilizează indicele de fundal, 

din cauza faptului că modelele de vreme nu pot reproduce diferențele pe scară redusă de-a lungul 

șoselelor. Din această cauză, măsurătorile efectuate de-a lungul șoselelor vor indica valori mai ridicate 

decât prognoza de aici. Faptul că E68 desparte Lipova de Radna și Șoimoș, putem vorbi despre o 

poluare urbană considerabilă chiar dacă, localitatea Lipova este despărțită de E68 prin cursul râului 

Mureș, totuși, la nivelul complexului de localități aparținătoare orașului Lipova putem vorbi despre 

poluare. 

 

 

Poluarea solului 

În Lipova, Radna și Șoimoș există un serviciu de salubritate care asigură colectarea selectivă şi 

transportul la zona de depozitare amenajată. Astfel, în zilele de luni, miercuri și vineri  se colectează 

deșeurile menajere, de 2 ori pe lună se colectează deșeurile reciclabile: hârtie/carton și  plastic/metal 

și 1 dată pe lună se colectează sticla.  

 

Poluarea apei 

În privinţa poluării apelor din oraşul Lipova şi satele aparţinătoare se observă o poluare la nivelul 

apelor freatice cauzată în principal de deşeurile lichide care ajung în subteran datorită latrinelor 

neimpermeabile şi datorită şanţurilor arterelor stradale; de transformarea fântânilor în latrine şi de 

astuparea fostelor fântâni cu deşeuri. Pe de altă parte, există şi nişte cauze secundare care contribuie 

la poluarea apelor subterane, cum sunt depozitările gunoielor de grajd şi depozitările de îngrăşăminte 

şi pesticide direct pe sol. 

 

În ceea ce priveşte apele de suprafaţă, se constată că Lipova beneficiază de o staţie de epurare, 

aflată în proces de modernizare prin acțiunile Companiei de Apă Arad, și care se va realiza prin 

implementarea proiectului transfrontalier” Îmbunătățirea managementului calitativ al râurilor 

transfrontaliere Criș (Koros), Mureș (Maros) și Tisa (Tisza)”. 

 

Poluarea sonoră 

Principala sursă de poluare sonoră în Lipova este traficul rutier intens de pe drumul european 

E68 care nu trece direct prin oraş dar care trece prin localitățile Radna și Șoimoș şi care, în lipsa unei 

centuri ocolitoare, este utilizat pentru traficul greu de marfă, dar şi pentru traficul de călători, fiind 

principalul drum de legătură între Arad şi Deva şi făcând legătura între cele mai importante oraşe din 

Transilvania şi ieşirea din ţară către Ungaria şi vestul Europei. 
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În aceste condiţii, traseul de traversare al E68 prin cele 2 localităţi, constituie o sursă de poluare 

sonoră şi a aerului, de aglomeraţie şi de pericole generate de traficul rutier, astfel că, pentru reducerea 

poluării de la nivelul oraşului este nevoie să se construiască cât mai curând centura ocolitoare a 

oraşului. 

 

De asemenea, o altă sursă de poluare sonoră este activitatea industrială din oraş, fără a fi însă 

considerată la fel de importantă ca traficul rutier. 

 

Gestionarea deşeurilor 

Având în vedere faptul că în Orașul Lipova nu este posibilă, din punct de vedere tehnic, 

economic, al protecţiei mediului, al sănătăţii populaţiei, implementarea unui sistem de colectare separată 

pe minimum 4 fracţii, autoritatea administraţiei publice locale a implementat un sistem de colectare 

separată  a deşeurilor municipale pe 2 fracţii, umed şi uscat. Astfel, deşeurile din Orașul Lipova sunt 

colectate selectiv de către operatorul de salubrizare, în sistem dual, fracţia solidă (deşeuri reciclabile: 

hârtie, carton, ambalaje din PET, doze de aluminiu, etc.) şi fracţia biodegradabilă (umedă) colectată 

separat, reprezentând categoria deşeurilor menajere. Deşeurile colectate sunt transportate şi predate 

depozitului ecologic judeţean Arad. 

Deşeurile municipale generate pe teritoriul UAT Oraș Lipova, vor fi gestionate conform 

programului integrat de gestiune a deşeurilor aprobat la nivelul judeţului Arad. 

Responsabilitatea pentru activităţile de gestionare a deşeurilor revine generatorilor acestora în 

conformitate cu principiul "poluatorul plăteşte" sau după caz, producătorilor, în conformitate cu 

principiul "responsabilitatea producătorului". 

Anual Operatorii de Salubrizare gestionează, de pe teritoriul administrativ al Orașului Lipova, cca 

3000 tone/an deşeuri menajere şi asimilabile din comerţ şi instituţii din care colectat uscat (plastice, 

metal) este în medie de 31 tone/an , 5 tone/an (hârtie, carton), 200 to/an deşeuri stradale şi aproximativ 

300 to/an deşeuri provenite din grădini, parcuri şi spaţii verzi. 

În Orașul Lipova, componenta biodegradabilă din deşeurile municipale reprezintă o fracţie 

majoră. 

În această categorie sunt cuprinse: 

- deşeuri biodegradabile rezultate în gospodării şi unităţi de alimentaţie publică; 

- deşeuri vegetale din grădini; 

- componenta biodegradabilă din deşeurile stradale; 
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- hârtia: teoretic, hârtia este biodegradabilă. dar din punctul de vedere al Planului Naţional de 

Gestionare a Deşeurilor, hârtia face parte din categoria materialelor reciclabile şi nu va fi inclusă în 

categoria biodegradabilelor, excepţie făcând hârtia de cea mai proastă calitate, ce nu poate fi reciclată. 

În orașul Lipova nu există un sistem integrat de management al deşeurilor (staţii de transfer, bază 

materială, operatori pentru procesele de colectare, reciclare, refolosire), nu există un sistem de 

eliminare a deşeurilor periculoase produse sau depozitate; de asemenea, s-au înregistrat depozitări 

necontrolate de deşeuri în diferite zone periferice a Orașului Lipova precum și depuneri necontrolate 

de deşeuri de materiale din construcţii şi animaliere provenite din gospodăriile populaţiei. 

 

Schimbări climatice 

 

Variația anuală a temperaturii 

 
Graficul de sus arată o estimare a temperaturii medii anuale pentru regiunea Lipova. Linia albastră  

punctată reprezintă tendința liniară a schimbărilor climatice. Dacă linia de tendință este ascendentă de 

la stânga la dreapta, tendința temperaturii este pozitivă și se încălzește în Lipova din cauza schimbărilor 

climatice. Dacă este orizontală, nu se observă nicio tendință clară, iar dacă este descendentă, condițiile 

din Lipova se răcesc în timp. 

 

În partea de jos, graficul arată așa-numitele dungi de încălzire. Fiecare bandă colorată reprezintă 

temperatura medie pentru un an - albastru pentru anii mai reci și roșu pentru anii mai calzi. 

 

Variația anuală a precipitațiilor 
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Graficul de sus arată o estimare a precipitațiilor totale medii pentru regiunea Lipova. Linia 

albastră punctată reprezintă tendința liniară a schimbărilor climatice. Dacă linia de tendință este 

ascendentă de la stânga la dreapta, tendința precipitațiilor este pozitivă și umiditatea crește din ce în ce 

mai mult în Lipova din cauza schimbărilor climatice. Dacă linia este orizontală, nu se observă nicio 

tendință clară, iar dacă este descendentă, condițiile devin mai uscate în Lipova de-a lungul timpului. 

 

În partea de jos, graficul arată așa-numitele benzi de precipitații. Fiecare bandă colorată 

reprezintă precipitațiile totale ale unui an - verde pentru anii cu precipitații ridicate și maro pentru anii 

mai secetoși. 

 

Anomalii lunare de temperatură și precipitații 
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Graficul de sus arată anomalia de temperatură pentru fiecare lună din 1979 până în prezent. 

Anomalia vă indică cu cât a fost mai cald sau mai rece decât media climatică pentru 30 de ani din 

perioada 1980-2010. Astfel, lunile roșii au fost mai calde și lunile albastre au fost mai reci decât în mod 

normal. În majoritatea locațiilor, veți găsi o creștere a lunilor mai calde de-a lungul anilor, ceea ce 

reflectă încălzirea globală asociată cu schimbările climatice. 

 

Graficul de jos arată anomalia precipitațiilor pentru fiecare lună din 1979 până în prezent. 

Anomalia ne arată dacă o lună a avut mai multe sau mai puține precipitații decât media climatică pe 30 

de ani din 1980-2010. Astfel, lunile verzi au fost avut mai multe precipitații, iar lunile maro au fost mai 

uscate decât în mod normal. 

 

5. ZONE CU RISC NATURAL ŞI ANTROPIC 

 

Amplasarea localităţilor componente ale oraşului Lipova în apropierea cursului râului Mureș nu 

a făcut ca de-a lungul timpului ca populaţia din aceste zone să fie afectată de inundaţii. Cu toate acestea, 

orașul Lipova nu este ocolit de inundații, cauza fiind scurgerile masive de pe versanţi în cazul ploilor 

abundente. 

 

 

 

6. CARACTERIZAREA SOCIO-DEMOGRAFICĂ 

 

Structura şi evoluţia populaţiei 

Din punct de vedere demograic, în anul 1475 târgul Lipova avea înregistraţi 545 de locuitori 

contribuabili (capi de familie), la care se adaugă cel puţin 120 de săraci, adică peste 2.000 de persoane, 

ţinând seama de media de circa 4,5 suflete pentru o familie în secolul al XV‑lea. 

Lipova: 1851 – 6.290 locuitori, din care 3.359 români, 2.890 germani şi maghiari, 28 evrei; 1859 – 

4.220; 1869 – 7.008; 1880 – 10.515, din care 6.122 români, 2.375 germani, 1.249 maghiari, 409 romi; 

1900 – 11.494, din care 6.110 români, 2.696 germani, 2.468 maghiari, 220 romi; 1910 – 12.479, din 

care 6.560 români, 2.625 germani, 3.047 maghiari, 247 romi; 1930 – 9.877, din care 5.845 români, 

2.133 germani, 1.489 maghiari, 410 romi; 1941 – 10.939, din care 7.058 români, 2.244 germani, 1.166 

maghiari, 471 romi; 1956 – 10.064, din care 7.333 români, 1.363ermani, g 1.192 maghiari, 176 romi; 

1966 – 11.705, din care 9.202 români, 1.304 germani, 1.070 maghiari, 129 romi; 1977 – 11.963, din 
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care 9.683 români, 1.042 germani, 884 maghiari, 254 romi; 1992 – 12.059, din care 10.893 români, 

413 germani, 619 maghiari, 134 romi; 2002 – 11.236, din care 10.489 români, 187 germani, 421 

maghiari, 139 romi; 2011 – 10.313. 

Radna: 1859 – 1.810 locuitori; 1869 – 2.069; 1880 – 2.136; 1890 – 2.355; 1900 – 2.413, 1910 – 

2.853; 1922 – 2.491; 1930 – 2.429; 1941 – 2.305; 1956  

Şoimoş: 1857 – 1.416 locuitori; 1869 – 1.791; 1880 – 1.570; 1890 – 1.615; 1900 – 1.648; 1910 – 

1.756; 1922 – 1.442; 1930 – 1.448; 1941 – 1.372; 1956 – 1.234; 1966 – 1.311. 

Conform recensământului efectuat în 2011, populaţia oraşului Lipova se ridică la 10.313 locuitori, în 

scădere faţă de cea dată de recensământul din 2002, de 11.236 de locuitori. Majoritatea locuitorilor 

sunt români (86,85 %). 

Principalele minorităţi sunt maghiarii (2,72 %), germanii (1,19 %) şi romii (1,19). Pentru 7,58 % din 

populaţie nu este cunoscută apartenenţa etnică. 

Din punct de vedere confesional, majoritatea locuitorilor sunt ortodocşi (70,72 %), dar există şi 

minorităţi de penticostali (10,49 %), romano‑catolici (6,18 %) şi baptişti (2,16 %). Pentru 7,66 % din 

populaţie nu este cunoscută apartenenţa religioasă. 

 

 
Sursa: http://statistici.insse.ro:8077/tempo-online/#/pages/tables/insse-table 
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Sursa: http://statistici.insse.ro:8077/tempo-online/#/pages/tables/insse-table 

 

Așa cum se poate observa din graficele de mai sus, deși aflată în sensibilă dar constantă 

descreștere ( de la 11.563 în anul 2013 la 11.009 în anul 2021), totuși, raportul dintre populația feminină 

și cea masculină rămâne aproape constant și fără a se înregistra diferențe frapante între cele două 

genuri. 

 

Structura pe vârste şi sexe 

Așa cum se poate observa și în graficul de mai jos, cel mai bine reprezentat segment de populație 

este cel cu vârsta cuprinsă între 25 și 44 ani, respectiv 30,27% din populație. Pe toate segmentele de 

vârstă se observă că repartizarea pe gen este foarte echilibrată, singurele segmente unde se constată 

diferențe considerabile sunt segmentele de vârstă 50-59 ani, 70 – 79 ani, 80 -84 ani și cel peste 85 

ani unde populația feminină este mai numeroasă.  
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Dacă în anul 2020 populația tânără din segmentul 30 -34 de ani era cel mai bine reprezentată 

(1.001 persoane), în anul 2021 cel mai bine reprezentat segment este cel de 50 – 54 ani (954 persoane). 

Din datele statistice mai constatăm faptul că deși, crește numărul persoanelor în etate, crește și numărul 

copiilor între 0 și 4 ani, segment de vârstă care, dacă în  anul 2018 scăzuse până la  421 persoane, în 

anul 2021 numărul a crescut la 457 persoane. 
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Sursa: http://statistici.insse.ro:8077/tempo-online/#/pages/tables/insse-table 

 

Anul 1992 Anul 2013 Anul 2014 Anul 2015 Anul 2016 Anul 2017 Anul 2018 Anul 2019 Anul 2020 Anul 2021

-
9574 ORAS 

LIPOVA 12755 11563 11511 11433 11365 11256 11230 11197 11166 11009

- Masculin 6205 5621 5592 5565 5520 5482 5456 5456 5409 5337

- Feminin 6550 5942 5919 5868 5845 5774 5774 5741 5757 5672

0- 4 ani
9574 ORAS 

LIPOVA 932 469 461 435 432 423 421 445 448 457

0- 4 ani Masculin 509 244 234 214 215 214 208 217 217 226

0- 4 ani Feminin 423 225 227 221 217 209 213 228 231 231

5- 9 ani
9574 ORAS 

LIPOVA 914 534 520 510 480 455 470 464 452 427

5- 9 ani Masculin 455 273 267 260 234 235 248 242 226 220

5- 9 ani Feminin 459 261 253 250 246 220 222 222 226 207

10-14 ani
9574 ORAS 

LIPOVA 907 531 504 501 504 535 523 508 513 493

10-14 ani Masculin 460 271 268 277 275 278 268 269 256 244

10-14 ani Feminin 447 260 236 224 229 257 255 239 257 249

15-19 ani
9574 ORAS 

LIPOVA 941 560 578 565 565 552 550 543 543 550

15-19 ani Masculin 486 294 283 273 287 283 274 281 296 292

15-19 ani Feminin 455 266 295 292 278 269 276 262 247 258

20-24 ani
9574 ORAS 

LIPOVA 1148 855 742 684 641 574 580 572 566 556

20-24 ani Masculin 538 463 414 377 341 287 298 283 274 282

20-24 ani feminin 610 392 328 307 300 287 282 289 292 274

25-29 ani
9574 ORAS 

LIPOVA 686 933 1004 1019 983 909 833 735 679 626

25-29 ani Masculin 350 474 513 529 510 493 449 407 369 329

25-29 ani Feminin 336 459 491 490 473 416 384 328 310 297

30-34 ani
9574 ORAS 

LIPOVA 914 817 777 759 772 847 919 984 1001 953

30-34 ani Masculin 467 420 397 389 403 437 473 506 515 490

30-34 ani Feminin 447 397 380 370 369 410 446 478 486 463

35-39 ani
9574 ORAS 

LIPOVA 1052 968 971 984 944 871 804 762 749 761

35-39 ani Masculin 515 500 510 507 485 451 418 391 391 402

35-39 ani Feminin 537 468 461 477 459 420 386 371 358 359

40-44 ani
9574 ORAS 

LIPOVA 1002 922 888 857 901 917 947 949 952 920

40-44 ani Masculin 513 434 433 431 457 469 488 497 486 476

40-44 ani Feminin 489 488 455 426 444 448 459 452 466 444

45-49 ani
9574 ORAS 

LIPOVA 677 834 931 975 985 1052 920 890 875 887

45-49 ani Masculin 339 425 449 467 457 498 431 436 437 450

45-49 ani Feminin 338 409 482 508 528 554 489 454 438 437

50-54 ani
9574 ORAS 

LIPOVA 705 701 661 636 638 621 802 888 932 954

50-54 ani Masculin 344 359 349 334 340 321 407 429 448 448

50-54 ani Feminin 361 342 312 302 298 300 395 459 484 506

55-59 ani
9574 ORAS 

LIPOVA 723 898 878 832 792 708 661 618 594 603

55-59 ani Masculin 341 407 397 390 384 344 331 319 308 315

55-59 ani Feminin 382 491 481 442 408 364 330 299 286 288

60-64 ani
9574 ORAS 

LIPOVA 670 786 781 815 822 845 839 826 784 718

60-64 ani Masculin 313 358 345 356 354 376 370 366 357 333

60-64 ani Feminin 357 428 436 459 468 469 469 460 427 385

65-69 ani
9574 ORAS 

LIPOVA 573 569 629 666 686 703 699 705 724 731

65-69 ani Masculin 253 255 279 301 307 316 302 302 299 297

65-69 ani Feminin 320 314 350 365 379 387 397 403 425 434

70-74 ani
9574 ORAS 

LIPOVA 378 421 390 389 404 440 498 546 587 593

70-74 ani Masculin 139 181 168 162 168 185 212 229 250 249

70-74 ani Feminin 239 240 222 227 236 255 286 317 337 344

75-79 ani
9574 ORAS 

LIPOVA 243 382 387 381 385 381 331 300 309 312

75-79 ani Masculin 87 130 140 143 151 147 129 118 118 117

75-79 ani Feminin 156 252 247 238 234 234 202 182 191 195

80-84 ani
9574 ORAS 

LIPOVA 189 237 259 266 254 249 265 275 261 262

80-84 ani Masculin 63 90 100 103 95 88 85 93 90 93

80-84 ani Feminin 126 147 159 163 159 161 180 182 171 169

86 ani si peste
9574 ORAS 

LIPOVA 101 146 150 159 177 174 168 187 197 206

87 ani si peste Masculin 33 43 46 52 57 60 65 71 72 74

88 ani si peste Feminin 68 103 104 107 120 114 103 116 125 132

Varste si grupe de varsta Gen
Ani
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 În perioada 2013 – 2021 se păstrează un echilibru relativ, balanţa înclinându-se uşor în favoarea 

sexului feminin, care reprezenta 51,40% din totalul populaţiei, iar populaţia masculină 48,60%. 

 

 
Sursa: http://statistici.insse.ro:8077/tempo-online/#/pages/tables/insse-table 

 

Raportul de masculinitate, cu ajutorul căruia se analizează comparativ raportul populaţiei 

masculine şi a celei feminine (numărul bărbaţilor/numărul femeilor *100), își păstrează valoarea medie 

calculată conform datelor oferite de Institutul Național de Statistică. Astfel, se remarcă faptul că în oraşul 

Lipova raportul de masculinitate are valoarea medie de 94, ceea ce înseamnă că la 94 de bărbaţi 

corespund 100 de femei. 

Cauzele scăderii populației sunt multiple, dintre acestea cele mai importante fiind îmbătrânirea 

populației, creșterea migrației interne și internaționale şi sporul natural negativ. 

Valorile negative ale sporului natural sunt îngrijorătoare fiind consecință a factorilor sociali care 

au o influență directă asupra fenomenului natalității, iar acești factori sunt: nivelul de instruire a 

populației, apartenența etnică, starea civilă și gradul de implicare a populației feminine în activitățile 

sociale. La rândul lor, factorii  economici au un rol determinant în evoluția natalității. Dintre aceștia, 

amintim nivelul veniturilor (natalitate ridicată în rândul populației cu venituri foarte mici sau foarte mari 

și o natalitate scăzută în cazul populației cu venituri medii), gradul de urbanizare a teritoriului (în general, 

natalitatea este mai crescută în mediul rural), gradul de ocupare a populației feminine în activitățile 
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economice. Totodată, factorii culturali sunt în relație directă cu intensitatea natalității prin gradul general 

de cultură a populației,  concepțiile și tradițiile religioase și, în ultimele decenii, cu planificarea familială. 

PARTENERI IMPLICAȚI ÎN PREGĂTIREA 

IMPLEMENTAREA ȘI MONITORIZAREA STRATEGIEI 
În ultimii ani, orașul Lipova a fost martorul unei creșteri în ceea ce privește implicare cetățenilor 

în problemele comunitare, dar acest drum este abia la început. Acest proces începe treptat, în zonele 

de interes, cu oamenii care decid să ia poziție în legătură cu problemele cu care se confruntă zi de zi. 

Deși problemele și nemulțumirile cetățenilor nu reprezintă ceva nou, iar inițiative și petiții individuale 

au fost realizate în mai multe rânduri, odată cu încetățenirea noțiunii de organizare comunitară și apariția 

unor facilitatori în domeniul ONG-urilor, care le-au vorbit oamenilor despre moduri de lucru și despre 

organizare, implicarea civică poate crește exponențial. În comparație cu viața civică din municipiul Arad, 

orașul Lipova este încă la început de drum în ceea ce privește implicarea civică prin intermediul 

grupurilor de inițiativă. Totodată se remarcă o atitudine nouă de interes în mediul online datorită faptului 

că oamenii sunt mult mai conectați la comunitatea din care fac parte.  

Dintre cei mai vizibili actori civici menționăm: 

 

Nume asociație Adresa 

ASOCIATIA "CLUBUL RICHELIEU-MURES LIPOVA" Bugariu 16A  

ASOCIATIA "EGRETA LIPOVA" Damsescu 15  

ASOCIATIA "KINGDOM VENTURE GROUP" Lugojului FN  

ASOCIATIA "PRO DEZVOLTARE LIPOVA" Bogdan Petriceicu Hasdeu 10  

ASOCIATIA "STEJARU RADNA" Nicolae Balcescu 25  

ASOCIATIA ANSAMBLUL FOLCLORIC"LIPOVANA" Bugariu FN  

ASOCIATIA CADRELOR MILITARE IN REZERVA SI IN RETRAGERE 

LIPOVA 

Nicolae Titulescu 10  

ASOCIATIA CAMERA DE AFACERI SI MESERII LIPOVA N.BALCESCU 26 

ASOCIATIA CLUB ENDURO LIPOVA Soimos 168 

ASOCIATIA CRESCATORILOR DE LIMIERI DIN ROMANIA Timisorii 9/BIS 

ASOCIATIA CRESCATORILOR DE PORUMBEI, PASARI DE CURTE 

SI ANIMALE DE BLANA DIN ORASUL LIPOVA 

Iancu Jianu 46 

ASOCIATIA CRESTINA APOSTOLICA Crucii 16B 

ASOCIATIA CULTURALA "LIPOVANII" Libertatii 7 

ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA ECO LIPOVA Nicolae Balcescu 26 

ASOCIATIA DE VANATOARE SI PESCUIT SPORTIV ETIC Bugariu 7A 
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Nume asociație Adresa 

ASOCIATIA DEALURILE LIPOVEI Bugariu 7A 

ASOCIATIA DEMOCRAT CRESTINA LIPOVA Oborului 2 

ASOCIATIA EDU:AR-TM (EDUCATIA ANTREPRENORIATULUI 

RURAL IN TEHNICI DE MANAGEMENT). 

Bogdan Petriceicu Hasdeu 10 

ASOCIATIA FISH-OLOGY LIPOVA Avram Iancu 42 

ASOCIATIA FORMATIA CORALA "LIRA" LIPOVA Nicolae Titulescu 10 

ASOCIATIA GENERALA A CRESCATORILOR DE PASARI SI 

ANIMALE DIN ROMANIA FILIALA LIPOVA-ZONA RURALA VALEA 

BRANCOVICI 14 

ASOCIATIA HOPE OLIVIA NICOLA George Cosbuc 45 

ASOCIATIA INDEPENDENTA A VANATORILOR SI PESCARILOR 

SPORTIVI HUBERTUS 

Timisorii 9 BIS 

ASOCIATIA MISIONAR CRESTINA MARIA MAGDALENA Morilor 257 

ASOCIATIA PADURE COMPOSESORAT SOIMOS Soimos 153 

ASOCIATIA PENTRU CAINII PONTATORI DIN ROMANIA Timisorii 9/BIS 

ASOCIATIA PENTRU DEZVOLTARE EUROPEANA Soimos 7 

ASOCIATIA PENTRU TEHNOLOGIA MEDIULUI - MARIS - LIPOVA Nicolae Balcescu 26 

 

 

Nu mai puțin activ a început să fie și mediul de afaceri care a înțeles că pentru a obține facilitățile 

de care are nevoie în derularea activităților comerciale, primăria orașului este cel mai puternic partener. 

Aceste considerente au stat la baza implicării în elaborarea strategiei, în prioritizarea operațiunilor ce se 

doresc a fi realizate dar și în punerea în operă a acestei strategii. 

Un alt jucător important ce poate fi atras în implementarea strategiei este mediul academic, în 

acest moment se analizează dacă, pentru realizarea dezideratelor propuse, un parteneriat cu 

Universitatea Aurel Vlaicu din Arad ar fi unul prolific. 

Nicio parte interesată și niciun sector de politici nu pot atinge obiective complexe acționând 

separat. Provocarea constă în reunirea părților interesate necesare într-un ciclu de politici. În funcție de 

condițiile locale și regionale și de domeniul de politici abordat, diferite părți interesate sunt implicate în 

diferite etape ale ciclului politic. Diferite moduri de guvernanță pot fi, de asemenea, relevante pentru 

cooptarea părților interesate relevante. 

Un alt exemplu de partener implicat se evidențiază în seturile de intervenții care vizează 

cartierele, și care au fost stabilite împreună cu asociațiile de proprietari.  

Considerăm totuși, că un număr foarte mare de parteneri ar face ineficient sistemul de 

guvernanță și ar destabiliza sentimentul de responsabilitate, un sistem prea complex de parteneri aduce 

o multitudine de păreri, prea puține soluții și și mai puțini factori implicați.  
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Așadar, având la bază potențialul identificat la nivelul orașului Lipova de către toți partenerii 

implicați, au fost stabilite nevoile de dezvoltare dar și metodele bazate pe soluții integrate de rezolvare 

a problemelor. Pilonii direcției de dezvoltare a orașului Lipova au fost stabiliți ca fiind: incluziune socială, 

protecția mediului și soluții SMART.  

POTENȚIALUL  ORAȘULUI LIPOVA 

1. Infrastructura de transport 

Transport rutier 

Orașul este așezat pe cinci artere de comunicații: drumul național DN7 = E68 

Nădlac‑Arad‑Deva‑București, care trece prin centru şi în lungul localităților Radna şi Șoimoș, de la un 

capăt la altul al acestora, drumul județean DJ 682 care trece în lungul Lipovei spre Timișoara‑Arad şi 

spre Ususău, Dorgoş, Zăbalţ, Bata, Ţela, Bacău de Mijloc, Birchiş, cu ramificare spre Făget, peste 

Dealurile Lipovei, în Valea Begheiului şi peste Mureş la Săvârşin, în drumul național DN 7, drumul 

județean DJ 572 Lipova‑Lugoj prin Băile Lipova, Şiştarovăţ, Cuveşdia, Topolovăţ spre Lugoj sau spre 

Timișoara (drumul pe Banat). 

DN7 = E68 – drum național București – Pitești – Sibiu – Deva – Arad – Nădlac 

DJ 682 – drum județean  Făget – Birchiș – Lipova -  Arad – Periam – Beba Veche 

DJ 572 – drum județean  Comoriște – Berzovia – Cuveșdia - Lipova 

Drumul național  7 constituie singura arteră (longitudinală) principală  în lungime de circa 5,4 

km, la care se conectează străzi scurte transversale. 

Circulația de tranzit  se realizează în cea mai mare parte  pe DN 7. Cele două părți ale  orașului 

sunt legate  între ele printr-un pod.  

Referitor la drumurile locale reiese faptul că în fiecare an se doreşte reabilitarea unui număr de 

drumuri locale în funcţie de posibilităţile financiare. Starea acestora variază de la bună la mediocră şi 

până la rea, fiind necesare lucrări de modernizare concomitent cu introducerea reţelelor de apă şi de 

canalizare menajeră acolo unde nu există deja. 

Conform datelor Serviciului Urbanism  din cadrul primăriei, lungimea totală a străzilor este  de 

46 km dintre acestea aproximativ 35 km sunt asfaltate  iar diferența este formată din străzi neasfaltate. 

Finanțat de Ministerul Dezvoltării, în cadrul PNDL 2017-2020 (Programul Național pentru 

Dezvoltare Locală), proiectul “REABILITAREA INFRASTRUCTURII RUTIERE PE STR. GENERAL 

PETRESCU, STR.CUZA VODĂ, STR. V. ALECSANDRI, STR. 1 DECEMBRIE, STR, MEȚIANU, STR. 

M.VITEAZUL, STR. VIILOR, STR.MUREȘ, STR. M. EMINESCU, STR. SARMISEGETUZA, STR. ÎNV. I. 

TUDUCESCU, CALEA TIMIȘORII, STR. A.VÂNĂTU, STR. SGT. E. CHIRIȚĂ, STR. ZORILOR, STR. 
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LUGOJULUI și STR. E. MURGU” vizează ultimul pachet de străzi din orașul Lipova, în număr de 18, 

care necesită o reabilitare a infrastructurii. 

Tot prin Programul Național de Dezvoltare Locală, în perioada 2019 - 2020 s-au reabilitat 5 

străzi: 9 MAI, CRUCII,  CLOȘCA, HORIA, MIRON COSTIN, MĂRĂȘEȘTI, OITUZ  și ȘTEFAN  CEL MARE. 

În anul 2016, printr-un proiect finanțat prin Programul Operațional Regional, au mai fost 

reabilitate 14 străzi. 

 

 

Transport feroviar 

Calea ferată internațională CurticiAradRadnaDevaBucureşti care merge paralel cu DN 7 şi 

trece prin Radna şi Şoimoş, şi calea ferată RadnaTimişoara care trece peste Mureş pe podul metalic. 

Calea ferată Timișoara-Radna este o magistrală secundară de cale ferată (magistrala CFR 213) care 

leagă municipiul Timișoara de localitatea Radna (orașul Lipova), în județul Arad. Are o lungime totală 

de 68 km. Lista stațiilor de pe magistrala 213 sunt: Brașov – Bartolomeu – Ghimbav – Codlea – 

Dumbrăvița Bârsei – Vlădeni Ardeal – Valea Homorod – Brădet – Perșani – Șercaia – Șercaia haltă – 

Mândra, Oltului – Făgăraș – Beclean pe Olt – Dridif – Voila – Olteț – Viștea – Ucea – Arpaș – Cârța – 

Scorei – Sărata-Colun – Porumbacu – Avrig – Mârșa – Racovița – Sebeș-Olt – Podu Olt – Tălmaciu – 

Veștem – Mohu – Șelimbăr – Sibiu Triaj – Sibiu – Sibiu hc – Turnișor – Cristian, Sibiu – Orlat – Sibiel 

– Săcelu Sibiului – Săliște – Aciliu – Tilișca – Apoldu de Sus – Apoldu de Jos – Miercurea Sibiului – 

Băile Miercurea – Cunța – Cut – Răhău – Sebeș Alba – Sebeș Glod – Vințu de Jos – Blandiana – 

Balomiru de Câmp – Șibot – Aurel Vlaicu – Geoagiu – Orăștie – Pricaz – Turdaș – Simeria Veche – 

Simeria – Săulești – Deva – Mintia – Vețel – Brănișca – Bretea – Ilia – Gurasada – Câmpuri Surduc – 

Burjuc – Zam – Petriș pe Mureș – Ilteu – Tok – Săvârșin – Vărădia – Valea Mureșului – Bătuța – 

Căpruța – Bârzava – Nadăș – Conop – Corfeni – Milova – Radna – Păuliș – Ghioroc – Cicir – Glogovăț 

– Arad – Șofronea – Curtici( – Leucușhaz). 
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Gara Radna, 1908. Sursa: CFR Old Times 

 

 

La 8 decembrie 1868, au sosit în gara Alba Iulia 25 vagoane - marfă, tractate de locomotiva cu aburi 

'Săvârşin'. (...). 'Prima Cale Ferată din Transilvania' a fost dată în folosință între Arad şi Alba Iulia la data 

de 22 decembrie 1868. La ora 2 şi un sfert a sosit la Alba Iulia cel dintâi tren personal, numit 'Radna'. 

După cum relatează presa vremii, 'asupra poporului adunat în șuvoaie în incinta gării, scena pe care 

mulți o trăiau pentru prima oară a avut un efect sensibil, încât nu era de mirare că uralele pline de 

însuflețire răsunau de pe buzele tuturora'" 

Prin HOTĂRÂRE nr. 455 din 30 iunie 2017 s-a declanșat procedura necesară reabilitării liniei de 

cale ferată pentru circulația trenurilor cu viteza maximă de 160 km/h. 
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Transport în comun 

 

La nivelul oraşului Lipova nu există o reţea publică de transport local. Astfel, transportul în 

comun către localităţile învecinate şi către centrele urbane din zonă se realizează integral de către 

operatori de transport privaţi. 

 

 

Traseele de transport în comun cu punct de plecare, de destinație sau de trecere în Lipova 

Nr.crt Firma Traseu Frecvența Durata 

1.  Apetrans Lipova - Arad (dus) 1 cursă/zi (zilnic) 0,30 ore 

2.  Transdara Lipova - Arad (dus) 1 cursă/zi (zilnic) 1,30 ore 

3.  AutoGenn Lipova - Arad (dus) 1 cursă/zi (zilnic) 0,50 ore 

4.  Apetrans Lipova - Timișoara (dus) 1 cursă/zi (zilnic) 1,30 ore 

5.  AutoGenn Lipova - Timișoara (dus) 1 cursă/zi (zilnic) 1,50 ore 

Sursa: https://www.autogari.ro  

Județele cu care se asigură legătura prin mijloacele de transport în comun sunt: Alba, Arad, 

Timișoara. 

 

https://www.autogari.ro/curse?pid=100&did=98&zi=2020-02-17&pas=1-0-0-0-0
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Primul tramvai din România a fost la Lipova.  În actualul oraş Lipova a fost înfiinţată o mică linie 

de tramvai, al cărei traseu lung de aproximativ 4 kilometri asigura legătura între „Bazarul Turcesc” din 

centrul localităţii şi băile care începuseră să devină o căutată destinaţie turistică balneară. În anul 1920, 

micul vagon tras de o pereche de cai, ce circula zi de zi, a fost înlocuit de „locomotiva domnului mecanic 

Götz”, care, împreună cu cele două vagoane pe care le tracta, a continuat să facă serviciu pe acest 

traseu până la desfiinţarea liniei, un deceniu mai târziu;şi aceasta, spre deosebire de ampla reţea de 

tramvai din municipiul Timişoara, aflată şi astăzi în exploatare, la nu mai puţin de 145 de ani de la data 

când întâiul tramvai cu tracţiune animală a pornit să circule pe liniile sale. 
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Sursa: https://www.historia.ro/sectiune/general/articol/intaiul-tramvai-din-romania-nu-la-timisoara-ci-in-lipova 

 

 

2. Infrastructura de telecomunicaţii 

 

Locuitorii oraşului Lipova au acces la telefonie fixă şi mobilă, la televiziune prin cablu şi fibră 

optică şi la internet atât fix (prin fibră optică), cât şi mobil (prin modem, de la operatorii de telefonie 

mobilă). 

Serviciile de telefonie fixă din Lipova sunt asigurate de către operatorii Romtelecom şi RCS – 

RDS, iar serviciile de telefonie mobilă sunt furnizate de marii operatori din ţară: Orange, Vodafone, 

Cosmote şi RCS  – RDS/Digi Mobil, aceştia asigurând şi servicii de internet mobil prin modem. Acestea 

au acoperire în toate localităţile oraşului, iar în zonele în care nu există semnal există posibilitatea 

instalării posturilor de telefonie fixă, astfel că nu există zone locuite izolate din acest punct de vedere. 

 

3. Rețele de alimentare cu apă și canalizare, stație de epurare 

Prin proiectul “Extinderea şi modernizarea infrastructurii de apă şi apă uzată în județul Arad” din 

cadrul POS Mediu, finalizat în anul 2016, s-au extins și s-au reabilitat 8,3 km de rețele de apă și 16,92 

km de rețea de canalizare. Compania de Apă Arad are în derulare Proiectul “Îmbunătățirea 

https://www.historia.ro/sectiune/general/articol/intaiul-tramvai-din-romania-nu-la-timisoara-ci-in-lipova
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managementului calitativ al râurilor transfrontaliere: Criș (Körös), Mureș (Maros) și Tisa (Tisza)” accesat 

în cadrul Programului Interreg România Ungaria. În cadrul acestui proiect, Stația de Epurare din Lipova 

se reabilitează, schema tehnologică fiind completată cu o treaptă de epurare mecanică. Prin Programului 

Operațional Infrastructură Mare (POIM), aflat acum în faza de pregătire a aplicației de finanțare, 

Compania de Apă Arad continuă investițiile în Lipova, Șoimoș, Cladova și Radna. Sunt propuse lucrări 

de extindere și reabilitare a rețelelor de canalizare de peste 8.636.400 euro. În zonă, costurile de 

investiție sunt ridicate datorită configurației terenului, care nu permite funcționarea gravitațională a 

rețelei de canalizare și sunt necesare 11 stații noi de pompare apă uzată care să ajute la funcționarea 

sistemului. În cele 3 localități : Lipova, Șoimoș și Radna vor fi extinși și reabilitați peste 23 000 metri 

de rețea de canalizare și conducte de refulare a apei uzate și vor fi reabilitate 3 stații de pompare apă 

uzată 

 

4. Alimentarea cu energie electrică  

 

Alimentarea cu energie electrică se realizează de la stația de transformare FAGET 110/20 kV, 

echipament LEA 20 kV SAVARSIN. 

 
Sursa: ENEL 

La E-Distribuție Banat s-au făcut înregistrări ale principalilor parametri ai calității energiei electrice în 29 

stații electrice (stațiile Curtici, Fântânele, Lipova, Semlac, Teba, Brad, Crișcior, Decebal, Deva CFR, Ilia, 

Paulis, Armenis, Balta Sărată, Barzava, Calnic, Cozla, Crușovaț, Muciur, Oțelu, Topleț, Bucovina, 

Cărpinis, Cetate, Fratelia, Jimbolia, Gataia, Lugoj, Pădure, Sânnicolau Mare), într-un număr de 33 

puncte de analiză, pe durata medie de 31 săptămâni. 

În anul 2018 s-au înregistrat 3661 întreruperi tranzitorii, 3644 întreruperi scurte și 3549 întreruperi 

lungi. 
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Conform datelor raportate, în stațiile analizate nu s-au înregistrat depășiri ale limitelor normale de 

variație a tensiunii, ale valorilor maxime pentru armonicele de tensiune, ale factorului de distorsiune 

armonică și ale factorului de nesimetrie de secvență negativă, cu exceptia depăsirii valorii normate de 

Flicker. 

 

5. Alimentare cu gaz metan 

Oraşul Lipova nu dispune de un sistem centralizat de alimentare cu gaz metan, fiind însă 

poziţionat în apropierea capătului unei magistralei de gaze naturale. Deşi interesul pentru şi necesitatea 

alimentării cu gaz a locuitorilor şi agenţilor economici din oraşul Lipova sunt importante, iar în trecut 

s-a avut în vedere extinderea magistralei de gaz şi pe teritoriul oraşului, până în prezent nu s-au demarat 

lucrări pe teritoriul unităţii administrativ teritoriale Lipova. 

În aceste condiţii, locuitorii oraşului şi satelor aparţinătoare şi agenţii economici utilizează ca 

sursă energetică şi de încălzire materialul lemnos, curentul electric sau buteliile de gaz metan. Faptul 

că fondul forestier din zonă este suficient şi uşor accesibil facilitează aprovizionarea locuitorilor cu 

material lemnos, însă soluţiile de depozitare a acestuia pe perioada iernii, mai ales în zona de blocuri 

unde s-au amenajat depozite improvizate, sunt inestetice şi presupun riscuri potenţiale de incendiu. 

 La nivel local s-a înregistrat un necesar aferent unui număr de aproximativ 5.000 gospodării și 

25 unități social culturale. 

 

6. Infrastructura socio - educaţională 

 

Infrastructura educaţională 

 

Interesul pentru studii al lipovanilor s-a manifestat de timpuriu astfel, în anul 1385 Petrus de 

Lyppua (Lipova), a obținut bacalaureatul în arte (Baccalaureatus Artium), la Universitatea din Viena, 

studiind cele 7 arte liberale. În veacul al XV‑lea mai mulți tineri din oraşul Lipova studiază în universități 

prestigioase din Europa (Viena, Cracovia, Padova), dar numai tinerii provenind din familii înstărite 

puteau frecventa studii universitare, întrucât la taxele de studii, destul de ridicate, se adăugau cheltuielile 

de întreţinere şi procurarea cărţilor manuscrise şi imprimate. În general, cele mai costisitoare erau 

studiile de medicină, drept şi teologie, comparativ cu facultăţile de arte liberale. Faptul că în veacurile 

XV‑XVI mulți tineri din Lipova studiază la universități din Europa Centrală presupune implicit 

funcționarea unei şcoli în oraş, în limba latină. 
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Christianus Lodie din Lipova era student la Universitatea din Viena în 1414. La aceeași 

universitate din Viena frecventează cursurile în anul 1421 Petrus şi Gerhardus din Lipova, iar în 1424 

Petrus Johannes; în anul 1437, la Viena erau studenţi Michael şi Valentinus; în acelaşi centru universitar 

sunt menţionaţi Maternus Andreas (în 1441), Wenceslaus de Lippa (în 1443), Egidus Lucas (în 1445), 

Benedictus Petri (în 1449 şi 1451), Paulus Petri şi Thomas Johannis (în 1494), şi Georgius (în 1498). 

La Facultatea de arte liberale din cadrul Universităţii din Viena, în anul 1451, Benedictus de 

Lippa (Lipova) a susţinut un „examen determinatium seu baccalariandorum”, adică un test preliminar 

condus de un magistru, care acoperea domeniile gramaticii şi logicii, având o mare importanţă 

pedagogică, fiind o modalitate de evaluare a gradului în care cursanţii stăpâneau în primul rând limba 

latină, apoi argumentarea, elocinţa şi retorica.Michael de Lippa (Lipova), a urmat cursurile Universităţii 

din Viena, apoi cursurile Facultăţii de Drept a Universităţii din Padova (menţionat în 1442), unde a 

obţinut doctoratul în ştiinţe juridice în anul 1448. 

Spre spaţiul cultural polonez, spre universitatea din Cracovia, s‑au orientat mai mulţi studenţi 

din Lipova: Petrus Fabiani (menţionat în 1457), Michaelis Achyady (în 1465), Barnabas Alberti (în 

1468), Valentynus Georgii şi Ladislau Alberti (în 1469), Mathias Ladislai (în 1478), şi Bartholomeus 

Matei şi Ambrisius Nicolai (în 1483). 

Intenţia principelui Sigismund Bathory de a înfiinţa un colegiu catolic în Lipova s‑a dovedit a fi 

un proiect nerealizabil din cauza permanentei ameninţări turceşti şi a dificultăţilor financiare de a susţine 

o şcoală în acel mediu parţial eretic, parţial ortodox. La Lipova, la începutul veacului al XVII‑lea, în 

1607, este menţionată o şcoală (schola literalia), localizată pe Strada Timişoara, numită şi Strada 

Mănăstirii, probabil o şcoală a conventului franciscan din oraş. Nu cunoaştem disciplinele predate în 

şcoala din Lipova. Documentele din epocă menţionează casa din Lipova a lui  Iacob Literatul de Alba 

Iulia, un intelectual format în şcoala capitulară din Alba Iulia, îndeplinind funcţia de tricesimator 

(încasator al vămii), şi prefect al „portului” pentru transportul sării la Vărădia de Mureş.  

În timpul ocupaţiei turceşti, în veacurile XVI şi XVII, în oraşul Lipova au funcţionat 7 şcoli 

elementare (Victor Ţârcovnicu), numite mektebe, şi, probabil, unele şcoli medii la fel ca cele din 

Timişoara şi Cenad. Astfel, în oraşul Lipova, în perioada otomană, în veacul al XVII‑lea, funcţiona şi o 

medrese (şcoală superioară de teologie), care poseda o sală mai mare pentru cursuri şi rugăciune, 

uneori deschisă spre o curte, iar elevii locuiau în apropierea şcolii, în mai multe chilii în faţa cărora se 

întindea de jur‑împrejur un culoar acoperit, deschis spre curte. Adeseori, atât chiliile elevilor cât şi 

coridorul erau acoperite cu mai multe cupolete, într‑un colţ al incintei fiind aşezate latrinele. 

Odată cu noua stăpânire habsburgică, în Lipova, la începutul veacului al XVIII‑lea, se reînfiinţează 

şcoala elementară catolică, în contextul creşterii numerice a comunităţii catolice. Este însă dificil de 
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precizat momentul exact al înfiinţării primei şcoli elementare româneşti din Lipova, în contextul opiniilor 

divergente exprimate în literatura de specialitate. 

Chiar Victor Ţîrcovnicu se contrazice, susţinând alternativ două date diferite‑1730 şi 1735. 

Conform unor situaţii statistice ale şcolilor ortodoxe din Episcopia Timişoarei întocmite în anul 1770, 

şcoala românească din Lipova şi‑ar avea începuturile în anul 1737. Vasile Popeangă apreciază că şcoala 

românească din Lipova exista din 1737, pe baza unui raport al administraţiei districtului din 22 

noiembrie 1770, care afirma categoric că şcoala din Lipova funcţiona de 33 de ani (1737). Conscripţia 

din anul 1758 a eparhiei Timişoarei ne oferă informaţii despre activitatea şcolară a unor dascăli Lipova. 

În anul 1758, în localitatea Ususău se afla preotul Dimitrie Marianovici, de 45 de ani, care învăţase carte 

la Lipova cu magistrul Rake (Racu). Dacă luăm în considerare vârsta preotului ortodox în anul 1758, 

înseamnă că el beneficiase de instrucţie în Lipova cel puţin cu trei decenii în urmă, deci în jurul anului 

1730. Acelaşi dascăl din Lipova l‑a pregătit şi pe preotul Gheorghe Popovici din Mănăştur, originar din 

părţile arădene. 

Magistrul Reke (Racu), a pregătit mulţi din preoţii din satele de pe valea Mureşului în primele 

decenii ale veacului al XVIII‑lea. 

Cu activitatea de pregătire a tinerilor pentru preoţie se ocupa şi protopopul Rista din Lipova, 

care l‑a instruit pe preotul Petru Popovici, care avea 44 de ani în 1758, deci el fusese şcolarul 

protopopului Rista cu 20‑25 de ani înainte. În anul 1774 Teodor Iancovici a alcătuit un proiect de 

dezvoltare a şcolilor din districtul Lipova. 

Din recensământul efectuat în 16 septembrie 1777 reiese că în protopopiatul ortodox al Lipovei 

funcţionau 5 şcoli: la Lipova, la Căpâlnaş, la Cuveşdia, la Sânicolaul Mic şi la Chesinţ. Şcolile erau 

întreţinute de comunităţile locale, nobilii contribuind doar în rare cazuri la constituirea fondului şcolar 

şi la construirea localului de şcoală. Dacă şcoala nu avea local sau nu se putea construi din cauza 

fondurilor insuiciente, cursurile se desfăşurau într‑o casă închiriată sau în locuinţa învăţătorului. 

 

Grupul Şcolar „Atanasie Marinescu”  are un număr de 4 specializări a câte 28 de locuri per 

specializare: electric, mecanică, matematică-informatică şi filologie. Grupul şcolar realizează învăţământ 

primar, gimnazial, liceal, profesional şi învăţământ special.  

Grupul Şcolar „Sever Bocu”  oferă servicii de învăţământ liceal şi profesional, specializări:  

 

Învăţământul primar şi gimnazial este realizat de Şcoala Generală „Maria Radna”, Şcoala cu 

clasele I-IV (strada Iancu Jianu) şi Şcoala cu clasele I-IV (strada 9 Mai) care este monument istoric de 

rangul II din secolul XIX. 
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La nivelul oraşului Lipova funcţionează cinci unităţi de învăţământ preşcolar: Grădiniţa cu 

program prelungit, Grădiniţa cu program normal nr.1, Grădiniţa cu program normal nr.2, Grădiniţa cu 

program normal nr.3 şi Grădiniţa cu program normal nr.4.  

 

Grădiniţa cu program prelungit are 4 grupe, două grupe cu program prelungit şi 2 grupe cu 

program normal, şi are o capacitate de 80 de locuri. 

 

Grădiniţa cu program normal nr.1 funcţionează cu trei grupe şi are o capacitate de 60 de locuri. 

Grădiniţa cu program normal nr. 2 şi 3 are 2 grupe şi o capacitate de 40 de locuri. Grădiniţa nr. 4 

funcţionează cu o grupă şi are o capacitate de 20 de locuri.  

 

 
 

Infrastructura de sănătate publică 

 

Infrastructura de sănătate publică din Lipova este reprezentată de: 

 

 spitalul orăşenesc – 3 locații: 

1. Clădirea principală cu sediul pe strada Aurel Vanatu nr. 11 unde funcționează secția de 

recuperare medicală, laboratorul de analize medicale, laboratorul de radiologie și imagistică 

precum și aparatul administrativ.        

2. Locația de pe strada Detașamentul Păuliș nr. 15, unde funcționează secția de 

pneumoftiziologie precum și compartimentul de pneumologie.        
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3. Locația de pe strada Metianu nr. 5, unde funcționează secția interne, camera de garda, 

compartimentul pediatrie, farmacia cu circuit închis, dispensarul TBC, cabinetul de planing 

familial și biroul de statistică și internări. 

Ambulatoriul integrat are următoarele specialități: medicină internă, pneumologie, recuperare 

medicină fizică și balneologie, obstetrică-ginecologie și pediatrie. 

 Unitatea de asistență medico-socială Lipova; 

 cabinete medicale individuale în Lipova şi în fiecare din celelalte localităţi componente medic de 

familie, stomatolog, dermatolog, psiholog. 

 2 puncte de recoltare și analize medicale. 

 mai multe farmacii umane și veterinare. 

 

Spitalul Orăşenesc Lipova împreună cu Dispensarul Policlinic deservesc o zonă foarte mare ca 

suprafaţă, populaţia totală deservită este de aproximativ 40.000 de persoane, dintre care 11.000 provin 

din oraşul Lipova, iar restul din localităţile rurale înconjurătoare. Având în vedere dotările şi serviciile 

bune ale spitalului, dar şi faptul că majoritatea populaţiei din zona deservită are o situaţie materială mai 

puţin bună şi este îmbătrânită, cu o stare de sănătate precară, o mare parte din aceasta apelează la 

Spitalul Lipova pentru rezolvarea problemelor de sănătate. 

 

 
Infrastructura culturală 

 

În Lipova infrastructura culturală este reprezentată de: 

 

 Casa de Cultură din Lipova; 
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Sursa: Primăria Orașului Lipova 

 

 Clubului Copiilor şi Elevilor Lipova; 

 Biblioteca Orășenească Lipova, Biblioteca de carte veche, Biblioteca de la 

Casa Armatei 

 Muzeul Orășenesc Lipova 

 

Cladirea Casei de Cultura a orasului Lipova, construita la sfârsitul secolului XIX a avut în primele 

decenii de viata functiunea de hotel si restaurant sub denumirea de „Hotel Central”. Cu mici modificari 

în anul 1946 se înfiinteaza Casa de Cultura a orasului. În locul salii restaurantului se amenajeaza sala 

de spectacole si scena, iar din doua camere de la etaj se amenajeaza balconul. Din hol, în partea dreapta 

sunt alte doua încaperi, devenite sala pentru repeitie si garderoba pentru trupele de artisti profesionisti 

sau amatori ce dadeau spectacole la Lipova.  La etaj, fostele camere hoteliere au devenit birouri si sali 

pentru instructorii salariati, iar una mai mare a fost folosita ca sala de repetitii pentru formatiunile 

artisitice de amatori. Aceasta este denumita Sala Mica a Casei de Cultura. 

Clădirea a beneficiat de reparații  și recompartimentări finalizate în anul 2016: la parter există o 

sală de spectacole, remobilată, cu o capacitate de 125 de locuri; la etaj, balconul existent deschis către 

sala de spectacole a fost transformat într-o camera închisa cu funcțiunea de sală de conferințe, cu o 

capacitate de 28 de locuri; vechiul cabinet de tehnică dentară din incinta clădirii a devenit sala de sport 
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pentru antrenamente de dans sportiv și balet; în locul magazinului de piese auto care funcționa în trecut 

în aceasta clădiri, a fost înființată o sală de expoziții; spațiul de sub scenă s-a reamenajat ca spațiu 

pentru orchestră, fiind astfel posibilă organizarea unei game mai largi de evenimente; spațiile pentru 

birouri s-au recompartimentat si au devenit încăperi mai mari care permit desfășurarea activităților 

cluburilor sportive sau sociale din oraș; la parter și la etaj, grupurile sanitare au fost recompartimentate. 

Clubul Copiilor şi Elevilor Lipova este o unitate de învăţământ care se află sub tutela 

Inspectoratului Judeţean Şcolar Bihor şi are următoarele activități: Cercul de Pictură şi Desen, Cercul 

“Atelierul Fanteziei”, Cercul de Cultură şi Civilizaţie Engleză şi Secţia de Gimnastică Aerobică şi Judo. 

 

Biblioteca orăşenească Lipova dispune de 45.000 de exemplare în care predomină beletristica, 

cartea tehnică și cărțile de copii, de asemenea, aceasta deține colecții  de reviste și ziare locale. Expoziția 

de carte  și artă veche Ștefan Crișan are aproximativ 1.000  de piese, preponderent scrise cu litere 

chirilice, și inventariate în 7 colecții: manuscrise românești, carte veche românească, carte veche străină, 

cărți transilvanice, carte modernă românească, carte modernă străină, periodice. 

 

Muzeul Orășenesc Lipova este un muzeu județean din Lipova, amplasat în Str. Nicolae Bălcescu 

nr. 21. Muzeul este adăpostit într-un valoros castel din secolul al XIX-lea, monument istoric și de 

arhitectură - Castelul Misici - și a aparținut omului politic Sever Bocu. Este expusă colecția de artă 

Eleonora Costescu și Vasile Varga, alcătuită din pictură românească modernă, pictură din școlile italiană, 

flamandă, engleză, franceză, maghiară, piese de artă decorativă (argintărie, porțelan, sticlă, mobilier).[1] 

 

Clădirea muzeului este declarată monument istoric, având codul AR-II-m-B-00621. Clădirea 

muzeului este monument istoric și de arhitectură - Castelul Misici, construit în secolul al XIX-lea și a 

aparținut omului politic Sever Bocu. 

 

 

Monumente: 

 

În Lipova se regăseşte Monumentul istoric CRUCEA GLOTAȘILOR. Glotașii din Dealurile 

Lipovei, porniți de la Făget, în ziua de 10 noiembrie 1848, după depunerea jurământului de credință, 

ajung în Ususău, înarmați și cu hrană rece în straiță, pentru câteva zile, în ziua de 11 noiembrie 1848. 

Aici se organizează și în seara zilei de 11 noiembrie, atacă orașul liber regesc Lipova. Locuitorii Lipovei, 

care așteptau să sosească trupele imperiale și care întârzie să ajungă în Lipova, nu se implică în această 

ofensivă. Atacul glotașilor este respins de armata maghiară, rămânând pe câmpul de luptă peste 300 
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de morți. Urmează reorganizarea OASTEI  GLOTAȘILOR, în zilele de 12 și 13 noiembrie 1848 și întărirea 

numerică a acestora (circa 11 000 de glotași) din satele învecinate. Cu un mic ajutor al trupelor 

imperiale, după confruntarea armată din 14 noiembrie 1848, glotașii ies învingători și scot trupele 

maghiare di  localitatea Lipova, dincolo de Mureș, în Podgoria Aradului. Aceștia rămân stăpâni pe 

Lipova aproape jumătate de an. 

 

Monumentul eroilor din timpul celui de-al Doilea Rãzboi Mondial, dezvelit la 7 oct. 1990, a fost 

realizat de sculptorul Groza Alionti. 

 

Bazarul turcesc “Sub Dughene”, se găseşte pe Lista monumentelor istorice a Ministerului 

Culturii din țară cât și  în catalogul monumentelor semilunii în lume. 

Istoricii spun că datează din a doua etapă a stăpânirii otomane. El a fost construit în perioada 

1637-1672, ca o necesitate pentru comercianţii din Cetatea Lipovei şi cei care au venit din centrul 

Europei, Ţările româneşti şi din întreg Imperiul otoman. 

Din construcţia iniţială au fost menţinute multe elemente, printre care faţada decorativă cu 

fronton triunghiular, arcadele şi pilaştrii în dosul cărora există un larg pasaj pentru cumpărători. În 

centrul clădirii se găseşte un frontispiciu triunghiular, decorat cu cinci discuri ceramice care par a fi de 

provenienţă mai târzie. 

Bazarul se află într-o stare deplorabilă la ora actuală. Clădirea este utilizată şi astăzi ca spaţiu 

comercial, fiind făcute diverse  modificări îndoielnice asupra monumentului. 

 

Castelul “Misić”, construit  în secolul 19, în stilul barocului târziu, adãpoşteste azi Muzeul de 

istorie, etnografie şi artã medievalã. 

 

Ansamblul bisericii „Adormirea Maicii Domnului” din Lipova este un ansamblu de monumente 

istorice aflat pe teritoriul orașului Lipova.[1] În Repertoriul Arheologic Național, monumentul apare cu 

codul 9583.03. 

 

Ansamblul este format din următoarele monumente: 

Biserica „Adormirea Maicii Domnului” (cod LMI AR-II-m-A-00620.01) 

Școala românească, azi școală generală (cod LMI AR-II-m-B-00620.02) 

 

Pe lângă biserica construită în 1338 și care a suferit o reparație capitală în 1996, există și o 

colecție parohială înființată în 1960 - ce cuprinde cărți - cea mai veche carte datează din anul 1645, 
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veșminte și orare diaconești datând din 1606, icoane, obiecte de cult cuprinzând candele, cădelnițe, 

cruci, potire, engolpioane - majoritatea din argint, argint aurit, unele încrustate cu pietre prețioase, 

majoritatea datând din secolele XVII-XVIII. În 1338 s-a realizat pronaosul şi jumãtate din navã, în stil 

bizantin, în 1732 s-au efectuat unele reparaţii, în anii 1792-1797, biserica a fost extinsã cu unele 

transformãri baroce şi s-a ridicat turnul, în stil rococo, iar în 1928-1930 s-au adãugat galeriile interioare. 

Picturile murale interioare au fost executate în anul 1500 (lângã intrarea în navã), iar în perioada 1732-

1735 biserica a fost pictatã la interior şi la exterior de zugravii Nedelcu Popovici şi Ştefan Teneţchi. 

Iconostasul vechi a fost înlocuit, în 1735, cu unul nou, pictat de Ştefan Teneţchi. Biserica a fost supusã 

unor consolidãri şi reparaţii capitale în 1997-1999. 

 

Mănăstirea Sfânta Maria din Radna este mănăstire aflată în orașul Lipova, Arad, ea aparține 

cultului romano-catolic și este principalul loc de pelerinaj din Dieceza de Timișoara. Ziditã  în perioada 

1756-1782, pe locul uneia care data din anii 1550-1551, şi pictatã în 1902 de Jószef Krichler din 

Budapesta, cu turlele bisericii au fost supraînãlţate în anul 1911. Biserica are un altar realizat  în secolul 

17 din marmurã de Carrara, în stilul Renaşterii târzii, pe care se aflã icoana  Sfintei  Maria. Mãnãstirea 

de la Radna a fost întemeiatã  în 1551 de cãlugãrii franciscani veniţi din Bosnia, iar clãdirile anexe au 

fost construite în etape în perioada 1727-1826. La 10 nov. 2003, cãlugarii franciscani au pãrãsit 

mãnãstirea din lipsã de fraţi. La Radna se mai aflã şi casa în care a poposit , în august 1849, generalul 

polonez Jósef Bem, unul dintre conducãtorii armatei revoluţionare ungare. În anul 1992 papa Ioan Paul 

al II-lea a conferit mănăstirii titlul de basilica minor. 

 

Ansamblul monumental este format din biserica propriu-zisă și din alte trei corpuri de clădire, 

toate monumente istorice și de arhitectură din secolele al XVIII-lea și al XIX-lea. 

Biserica „Buna Vestire” este una dintre cele două biserici ortodoxe din Lipova care figurează pe 

noua listă a monumentelor istorice sub codul LMI: cod LMI AR-II-m-B-00617. A fost construită în anul 

1792. 

Biserica, cu hramul „Buna Vestire”, zidită în anul 1792, a fost sfințită în ziua hramului de către 

episcopul ortodox sârb al Aradului Pavel Avacumovici. Iconostasul, remarcabilă operă de artă religioasă, 

a fost pictat de pictorul bănățean Nicolae Popescu în anul 1875. Importante reparații interioare și 

exterioare s-au făcut în anul 1932, ca urmare a revărsării Mureșului. În 1966 a fost realizată pardoseala 

din ciment, iar în anul 1966 a fost acoperită cu tablă zincată. Deoarece a fost afectată de inundațiile 

catastrofale ale Mureșului din anii 1970 și 1975, au avut loc alte lucrări de reparații: în anul 1977 (când 

este înzestrată cu uși și geamuri noi de stejar); 1982-1983 (tencuită din nou în interior și zugrăvită în 
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exterior). În anul 1989 a fost pictat interiorul în tehnica tempera de către pictorul bisericesc Matei 

Gheorghe. 

 

Cetatea Șoimoș. În localitatea componentã Şoimoş, pe vârful Dealului Şoimoş (331 m alt.), se 

aflã ruinele unei cetãţi medievale, construitã în perioada 1235-1270 şi menţionatã  documentar în 1278, 

când se afla sub autoritatea cneazului Bann Pavel. În anul 1241, cetatea fost distrusã de marea invazie 

mongolã şi refacutã în anul 1245 din porunca regelui ungur Béla IV. În anul 1285, cetatea a fost asaltatã 

de invazia tãtarã, dar nu a fost cuceritã. Cetatea s-a aflat o perioadã de timp în stãpânirea  voievodului 

Transilvaiei, Iancu de Hunedoara, care a refãcut-o  în anii 1440-1446, cu unele elemente Renascentiste. 

În a doua jumãtate a secolului 15, Cetatea Şoimoş poseda un domeniu cu peste 100 de sate, din care 

79 de sate erau locuite de români. Cetatea Şoimoş a fost demantelatã în anul 1700. 

 

 

Infrastructura cultelor 

 

Ansamblul bisericii „Adormirea Maicii Domnului” din Lipova este un ansamblu de monumente 

istorice aflat pe teritoriul orașului Lipova.[1] În Repertoriul Arheologic Național, monumentul apare cu 

codul 9583.03. 

 

Ansamblul este format din următoarele monumente: 

Biserica „Adormirea Maicii Domnului” (cod LMI AR-II-m-A-00620.01) 

Școala românească, azi școală generală (cod LMI AR-II-m-B-00620.02) 

 

Pe lângă biserica construită în 1338 și care a suferit o reparație capitală în 1996, există și o 

colecție parohială înființată în 1960 - ce cuprinde cărți - cea mai veche carte datează din anul 1645, 

veșminte și orare diaconești datând din 1606, icoane, obiecte de cult cuprinzând candele, cădelnițe, 

cruci, potire, engolpioane - majoritatea din argint, argint aurit, unele încrustate cu pietre prețioase, 

majoritatea datând din secolele XVII-XVIII. În 1338 s-a realizat pronaosul şi jumãtate din navã, în stil 

bizantin, în 1732 s-au efectuat unele reparaţii, în anii 1792-1797, biserica a fost extinsã cu unele 

transformãri baroce şi s-a ridicat turnul, în stil rococo, iar în 1928-1930 s-au adãugat galeriile interioare. 

Picturile murale interioare au fost executate în anul 1500 (lângã intrarea în navã), iar în perioada 1732-

1735 biserica a fost pictatã la interior şi la exterior de zugravii Nedelcu Popovici şi Ştefan Teneţchi. 

Iconostasul vechi a fost înlocuit, în 1735, cu unul nou, pictat de Ştefan Teneţchi. Biserica a fost supusã 

unor consolidãri şi reparaţii capitale în 1997-1999. 
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Mănăstirea Sfânta Maria din Radna este mănăstire aflată în orașul Lipova, Arad, ea aparține 

cultului romano-catolic și este principalul loc de pelerinaj din Dieceza de Timișoara. Zidită  în perioada 

1756-1782, pe locul uneia care data din anii 1550-1551, şi pictată în 1902 de Jószef Krichler din 

Budapesta, cu turlele bisericii au fost supraînălţate în anul 1911. Biserica are un altar realizat  în secolul 

17 din marmură de Carrara, în stilul Renaşterii târzii, pe care se aflã icoana  Sfintei  Maria. Mânăstirea 

de la Radna a fost întemeiată  în 1551 de călugării franciscani veniţi din Bosnia, iar clãdirile anexe au 

fost construite în etape în perioada 1727-1826. La 10 nov. 2003, călugării franciscani au părăsit 

mănăstirea din lipsă de fraţi. La Radna se mai află şi casa în care a poposit , în august 1849, generalul 

polonez Jósef Bem, unul dintre conducătorii armatei revoluționare ungare. În anul 1992 papa Ioan Paul 

al II-lea a conferit mănăstirii titlul de basilica minor. 

 

Ansamblul monumental este format din biserica propriu-zisă și din alte trei corpuri de clădire, 

toate monumente istorice și de arhitectură din secolele al XVIII-lea și al XIX-lea. 

Biserica „Buna Vestire” este una dintre cele două biserici ortodoxe din Lipova care figurează pe 

noua listă a monumentelor istorice sub codul LMI: cod LMI AR-II-m-B-00617. A fost construită în anul 

1792. 

Biserica, cu hramul „Buna Vestire”, zidită în anul 1792, a fost sfințită în ziua hramului de către 

episcopul ortodox sârb al Aradului Pavel Avacumovici. Iconostasul, remarcabilă operă de artă religioasă, 

a fost pictat de pictorul bănățean Nicolae Popescu în anul 1875. Importante reparații interioare și 

exterioare s-au făcut în anul 1932, ca urmare a revărsării Mureșului. În 1966 a fost realizată pardoseala 

din ciment, iar în anul 1966 a fost acoperită cu tablă zincată. Deoarece a fost afectată de inundațiile 

catastrofale ale Mureșului din anii 1970 și 1975, au avut loc alte lucrări de reparații: în anul 1977 (când 

este înzestrată cu uși și geamuri noi de stejar); 1982-1983 (tencuită din nou în interior și zugrăvită în 

exterior). În anul 1989 a fost pictat interiorul în tehnica tempera de către pictorul bisericesc Matei 

Gheorghe. 

 

Infrastructura sportivă 

 

În Lipova infrastructura sportivă este reprezentată de: 

 

 Complex sportiv, Teren de sport multifuncţional în aer liber - în incinta 

Stadionului „Şoimii Lipova” 

 2 terenuri de sport: în curtea Liceului Teoretic "Constantin Șerban" Lipova 

și   în curtea Colegiului Tehnic "Alexandru Roman" Lipova. 
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Baza sportivă din Lipova este reprezentată de sala se sport de aici, de terenurile de tenis din 

spatele Policlinicii şi cel al Clubului Copiilor şi de Arena Sportivă Lipova, care are aproximativ 2.000 

de locuri şi care cuprinde un teren de fotbal artificial, existenţa tuturor acestora permiţând desfăşurarea 

de competiţii sportive de interes local şi zonal. În general, aici se practică mai ales fotbalul, dar există 

şi posibilitate pentru practicarea tenisului sau chiar a handbalului, colegiul tehnic din oraş având şi o 

filieră sportivă şi punând la dispoziţia elevilor o grupă de handbal pentru începători şi avansaţi. Cu 

privire la starea în care se află baza sportivă din Lipova, aceasta este medie, deţinând vestiare, însă 

tribunele necesită lucrări de reabilitare. 

 

În plus, în oraş există: 

 Asociația Sportiva "Atanasie Marinescu" 

 Asociaţia Club Sportiv Enduro Lipova 

 Asociatia "Egreta Lipova" 

 Clubul Sportiv "Şoimi Lipova" 

 

Oraşul este reprezentat la nivelul competiţiilor sportive de 1 echipă de fotbal „Şoimii Lipova". 

 

Infrastructura de asistenţă socială 

Centrul Recreativ Orăşenesc Lipova. Prin refuncţionalizarea clădirii „Casa Armatei” s-a asigurat 

amenajarea următoarelor încaperi funcţionale:Sală de festivităţi cu o capacitate de peste 200 locuri, 

dotată cu vestiare şi grupuri sanitare pentru artişti; club de zi pentru pensionari; club de zi pentru elevi; 

biblioteca cu sală de lectură care permite inclusiv accesul nerestricţionat la internet; sala de proiecţii şi 

audiţii; Toate sălile sunt doatate cu mobilier şi echipamente moderne, de cea mai înaltă calitate. 

Centrul de recuperare pentru copii. Prevenirea abandonului şi instituţionalizării copiilor, prin asigurarea, 

pe timpul zilei, a unor activităţi de îngrijire, educaţie, abilitare-reabilitare, recreere-socializare, consiliere, 

dezvoltarea deprinderilor de viaţă independentă, orientare şcolară şi profesională, pentru copii, cât şi a 

unor activităţi de sprijin, consiliere, educare, pentru părinţi sau reprezentanţii legali, precum şi pentru 

alte persoane care au în îngrijire copii cu nevoi speciale. 

 

Infrastructura de siguranţă publică 

 

Secția 7 de Poliție Rurală Lipova. Poliția orașului Lipova. Mai mult, în Lipova există şi Grupa de 

Jandarmi Supraveghere şi Ordine Publică, cu atribuţii de menţinere şi asigurare a ordinii publice pe 

întreaga circumscripţie judiciară Lipova. 
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În plus, în Lipova există şi o judecătorie aflată în circumscripţia Tribunalului Arad, respectiv în 

circumscripţia Curţii de Apel Timișoara. La parterul clădirii se află două săli de judecată, registratura şi 

compartimentul arhivă. La etaj, în partea dreaptă, funcţionează Parchetul de pe lângă Judecătoria Lipova 

iar în partea stângă sunt birourile d-lor Judecători, biroul de executări penale, camera de consiliu, 

cabinetul D-lui preşedinte, grefiera şefă, biblioteca şi biroul grefierelor de şedinţă. În subsolul clădirii 

se află camera pompelor de incendiu. udecătoria Lipova se află într-o clădire construită de Ministerul 

Justiţiei în anul 1900 având destinaţia de TRIBUNAL. 

Clădirea este construită pe două nivele iar în curte mai este un corp de clădire care momentan 

este ocupată de Oficiul de Cadastru şi publicitate imobiliară. În anul 1968 odată cu noua reorganizarea 

administrativ – teritorială în clădire s-a înfiinţat o casă de copii. La 01 Martie 1994 s-a înfiinţat 

Judecătoria Lipova care a funcţionat într-o clădire anexă a Liceului Agricol Lipova până în anul 1997 

când Ministerul Justiţiei a redobândit clădirea. În anul 2002 clădirea este reparată capital şi modernizată. 

 

Infrastructura de agrement. Obiective turistice 

 

Centrul istoric se numește acum Piața Unirii si are trei obiective turistice principale. 

 

Cea mai veche atestare documentara a Cetății Lipova se păstrează de la anul 1245 când într- un 

document al Cancelariei Regale a Ungariei se vorbește despre faptul ca Regele Bela al IV-lea a ordonat 

refacerea fortificațiilor Cetății Lipova distruse in timpul invaziei tătarilor din anul 1241. Așezarea Lipovei 

conform cercetărilor arheologice datează din perioada dacica fiind amintita in jurul anului 1000, ca 

întreaga zona arădeană, ca făcând parte din Ducatul lui Ahtum. Așezarea Lipovei se dezvolta pe lângă 

Cetatea Lipovei. Importanta strategica a Cetății Lipova creste paralel cu înmulțirea atacurilor turcești in 

aceasta zona. Pentru meritele deosebite pe care Lipova si locuitorii sai le-au castigat in lupta 

antiotomana regele Ioan Zapolya o ridica la 29 iulie 1529 la rangul de oras liber regesc, bucurandu-se 

de aceleasi privilegii ca si orasul Buda. Intre anii 1613-1716 se instaleaza in Lipova a- II-a stapanire 

turceasca, perioada de cand dateaza Bazarul Turcesc. 

 

7. Activitatea economică 

 

La data elaborării prezentului document, în localitatea Lipova, sunt înregistrate la Registrul 

Comerțului un număr de 456 firme. Dintre acestea domeniile cu cele mai mari cifre de afaceri sunt: 

CAEN 2229 Fabricarea altor produse din material plastic, CAEN 2611 Fabricare subansambluri 

electronice, CAEN 4711 Comerț cu amănuntul  în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă  
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de produse alimentare, băuturi și tutun, CAEN 1610 Tăierea și rindeluirea lemnului, 3012 

Construcția de ambarcațiuni sportive și de agrement.  

 

Evoluția numărului mediu al persoanelor angajate se evidențiază în datele statistice de mai jos: 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

2898 2920 3170 3293 3350 3355 3400 3410 

 

Domeniile de activitate cu cei mai mulți angajați: CAEN 2611 Fabricare subansambluri 

electronice, 3012 Construcția de ambarcațiuni sportive și de agrement, CAEN 2229 Fabricarea altor 

produse din material plastic, CAEN 4939 Alte transporturi terestre  de călători, CAEN 1610 Tăierea 

și rindeluirea lemnului. 

 

Numărul de șomeri înregistrați variază astfel: 

 

GEN 2010 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Masculin 119 79 66 54 73 30 29 18 33 29 

Feminin 115 102 77 54 53 31 26 23 36 22 

 

 Domeniile care înregistrează cel mai mare profit: 6202 Activități de consultanță  în tehnologia 

informației, CAEN 2229 Fabricarea altor produse din material plastic, CAEN 3291 Fabricarea măturilor 

și periilor, CAEN 6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe, CAEN 4711 

Comerț cu amănuntul  în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă  de produse alimentare, 

băuturi și tutun. 

 

 

8. Guvernanța 

Unitatea Administrativ Teritorială Lipova are obligaţia de a îndeplini atribuţiile stabilite prin Codul 

Administrativ publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 555 din 05 iulie 2019. Primarul, viceprimarul, 

secretarul oraşului şi aparatul de specialitate al primarului constituie o structură funcţională  cu activitate 

permanentă, care duce la îndeplinire hotărârile Consiliului Local şi dispoziţiile primarului, soluţionând 

problemele curente ce apar în comunitatea locală. 

Primăria Lipova este organizată pe compartimente cu atribuţii în principalele domenii de 

activitate, potrivit specificului şi nevoilor locale, cu respectarea prevederilor legale şi în limitele 

mijloacelor financiare de care dispune. 
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Primăria Lipova funcţionează într-o clădire aflată în centrul oraşului situată pe strada N. Bălcescu 

nr. 26.  În prezent, spaţiul destinat activităţii administrative se află într-o stare de degradare fizică şi 

morală improprie desfăşurării optime a activităţii, necesitând reparaţii şi refacerea finisajelor care să ţină 

cont de utilitatea clădirii, dar şi de specificul local. În plus, necesită o reabilitare generală, cauzată de 

lipsa instalaţiei de încălzire centrală şi necesitatea refacerii acoperişului. De asemenea, birourile fiind 

mici şi supra-aglomerate şi lipsind săli adecvate pentru întâlnirile cu cetăţenii şi pentru consilierea 

acestora, se contribuie la îngreunarea apropierii dintre autorităţile publice locale şi cetăţeni. 

De asemenea, dotarea tehnico – materială este limitată şi uzată moral, astfel că se impun 

modernizări şi înlocuiri în ceea ce priveşte tehnica de calcul şi programele software utilizate de angajaţii 

administraţia locală pentru a reduce timpul de răspuns la solicitările cetăţenilor şi timpul de realizare a 

sarcinilor presupuse de activitatea curentă şi activitatea investiţională a primăriei, dar şi pentru a creşte 

în general calitatea actului administrativ. 

 Organigrama primăriei este: 

 
Sursa: primăria orașului Lipova 
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Relaţiile de subordonare din cadrul aparatului administrativ se prezintă astfel: 

 

o Primarul are în subordine viceprimarul, secretarul, administratorul public, cabinetul primarului, 

serviciul voluntar pentru situații de urgență, serviciul urbanism și autorizări transporturi, serviciul 

poliție locală, compartimentul de protecție civilă, serviciul implementare proiecte, serviciul 

buget, finanțe și contabilitate, compartimentul achiziții publice și proiecte comunitare. 

o Viceprimarul are în subordine compartimentul cultură și sport, direcția infrastructură, serviciul 

administrativ și piețe, târguri și oboare. 

o Secretarul are în subordine resurse umane, biroul agricol, compartimentul administrație locală 

și relații cu  publicul. 

o Unul din cele mai importante roluri ale autorităţilor publice locale este de a cunoaşte şi a analiza 

toate aspectele referitoare la viaţa în comunitatea, de a identifica disfuncţionalităţile şi a propune 

măsuri de remediere sau îmbunătăţire, în acelaşi timp identificând şi implementând măsurile 

necesare dezvoltării ulterioare armoniase a comunităţii. Astfel, autorităţile publice locale trebuie 

să întreprindă atât acţiuni reactive, cât şi acţiuni pro-active pentru transformarea comunităţii 

aflate în grija lor. 

De asemenea, acestea au rolul de a reprezenta comunitatea la nivel judeţean, astfel încât 

interesele oraşului să fie transmise şi susţinute la forurile competente, maximizând fondurile atrase 

pentru dezvoltarea oraşului. 

Pentru a fi mereu la curent cu starea comunităţii pe care o au în grijă, dar şi pentru a informa şi 

consulta cetăţenii în probleme de interes local, autorităţile publice locale trebuie să întreprindă un 

demers constant de consultare şi dezbatere publică. Astfel de demersuri au rolul de a ţine autorităţile 

publice locale conectate la realităţile vieţii în comunitate şi de a identifica modificările în starea 

locuitorilor şi a localităţii cât mai curând. De asemenea, o bună relaţie de comunicare cu cetăţenii şi 

posibilitatea acestora de a-şi exprima opiniile şi ideile de îmbunătăţire a vieţii în comunitate asigură 

premisele pentru alegerea şi prioritizarea corectă a direcţiilor de dezvoltare şi de investiţii. În plus, 

cetăţenii sunt astfel responsabilizaţi şi implicaţi direct în dezvoltarea comunităţii lor, simţindu-se parte 

a acestui proces de evoluţie. 

Pentru o bună comunicare cu locuitorii oraşului, Autorităţile publice locale din Lipova trebuie să 

îşi regândescă strategia de comunicare şi de relaţii publice, identificând cele mai potrivite canale de 

comunicare cu cetăţenii (inclusiv comunicare la distanţă cu cetăţenii aflaţi în străinătate) şi asigurându-

se că informaţiile ajung în timp util şi în mod transparent la fiecare cetăţean interesat. În acest sens sunt 

absolut necesare următoarele demersuri: 
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- Actualizarea site-ului oraşului astfel încât să prezinte o interfață mai atractivă  

- Organizarea unor dezbateri publice periodice cu privire la problemele de interes major. 

Aspecte pozitive se remarcă în ceea ce privește asigurarea unor servicii online: formulare, 

sesizări, plată taxe și impozite, cereri; de asemenea, contul de facebook al primăriei: 

https://www.facebook.com/orasfrumos este permanent actualizat cu informații relevante pentru 

comunitate, 2.225 de următori înregistrează pagina. 

 

Un alt resort de dezvoltare pe care autoritățile publice locale îl au la dispoziție este asocierea şi 

cooperarea, acestea având dreptul să se asocieze cu alte entități sau autorități publice din țară sau din 

străinătate, unindu-și eforturile, resursele şi know-how-ul şi formând asociații, fundații sau asociații de 

dezvoltare comunitară sau intercomunitară. Aceste asociații au scopul de a realiza în comun diferite 

proiecte de dezvoltare de interes zonal sau regional sau să furnizeze în comun.  

 

Probleme, nevoi și recomandări 

 

ANALIZA SWOT 

 

Domeniu Puncte tari Puncte slabe Oportunități Amenințări 

Geografia 

arealului 

- forme variate de 

relief – luncă, 

deal, munte 

- rețea 

hidrografică bine 

reprezentată 

- resurse naturale 

importante pentru 

domeniul 

construcțiilor  

- apă geotermală 

- apă minerală  

- fauna protejată: 

erbii, egreta albă, 

acvila de câmp. 

- păduri bogate în 

vânat 

- sit Natura 2000 

– între Lipova și 

Păuliș, 

- terenuri 

degradate 

- apă geotermală 

folosită doar la 

ștrand 

- arderea 

materialului 

lemnos (centrale 

termice) 

- depozitarea 

gunoiului de grajd, 

a îngrășămintelor 

și a pesticidelor 

direct pe sol 

- lipsa reabilitării 

malurilor râurilor 

- reconversia funcțională a 

terenurilor virane degradate/ 

neutilizate/ abandonate şi 

reincluderea acestora în 

circuitul social/ economic sau 

ca rezervă de teren pentru 

viitoare investiții la nivelul 

orașelor (POR Axa3) 

- utilizarea resurselor 

regenerabile (soare, apă 

geotermală) pentru tranziția 

energetică bazată pe eficiență 

energetică, emisii reduse,  

sisteme inteligente de energie 

(PODD Axa 1, POR Axa 3) 

- Protecția mediului prin 

conservarea biodiversității, 

asigurarea calității aerului şi 

decontaminare a siturilor 

poluate, investiții în rețeaua 

Natura 2000 (PODD Axa 3) 

- extinderea 

terenurilor degradate 

- pierderea valorilor 

naturale 

- menținerea utilizării 

surselor 

neregenerabile de 

energie 

- creșterea emisiilor 

de CO2 

- depozitarea 

deșeurilor în locul 

reciclării acestora 

https://www.facebook.com/orasfrumos
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Domeniu Puncte tari Puncte slabe Oportunități Amenințări 

ROSCI0370 Râul 

Mureş 

- poluare urbană 

și fonică datorată 

traficului rutier 

- extinderea sistemului de 

colectare separată a 

deșeurilor reciclabile; 

extinderea capacităților de 

sortare și reciclare; extinderea 

sistemului de colectare 

separată a biodeșeurilor; 

realizarea de capacități de 

compostare pentru deșeurile 

verzi, întărirea capacitații de 

pregătire pentru 

implementarea economiei 

circulare (PODD Axa 2) 

- Promovarea adaptării la 

schimbările climatice, 

prevenirea şi gestionarea 

riscurilor va finanța 

managementul inundațiilor 

(PODD Axa 4) 

Demografie - populație 

majoritar tânără 

- echilibru între 

populația 

masculină și 

feminină 

- spor natural 

pozitiv 

- Planurile de viitor 

ale tinerilor din 

Lipova includ 

dorinţa sau 

necesitatea de a 

pleca din oraş, 

majoritatea fiind 

hotărâţi să plece 

din oraş din cauza 

slabei dezvoltări 

economice, a 

posibilităţilor 

limitate în ceea ce 

priveşte angajarea 

(număr scăzut al 

locurilor de muncă 

şi salarii mici) 

sau de petrecere a 

timpului liber, sau 

pur şi simplu 

pentru că vor să 

urmeze o facultate, 

iar Lipova nu le 

oferă multe 

oportunităţi în 

general. 

- digitizare și 

interoperabilitate pentru 

educație, cultură și ocupare 

(POCID) 

- centre de recuperare 

medicală, recuperare 

neurologică și post-

traumatică ), paliaţie şi îngrijiri 

pe termen lung (POS Axa 3) 

- servicii de ocupare publici 

sau privați, în vederea oferirii 

de servicii de ocupare 

(POCU) 

- Înființarea/dezvoltarea de 

centre/cluburi de tineret care 

oferă activități specifice 

adaptate tinerilor (consiliere 

deschisă şi individuală pentru 

tineri, ateliere de lucru, de 

creativitate, dezvoltarea 

competențelor 

antreprenoriale, sociale, 

civice, mici stimulente pentru 

participare la instruiri în 

ocupații diverse etc.) (POCU) 

- continuarea 

scăderii demografice 

- creșterea sărăciei 

- deprofesionalizarea 

populației 

- creșterea 

numărului 

persoanelor fără un 

loc de muncă 
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Domeniu Puncte tari Puncte slabe Oportunități Amenințări 

- evoluție 

descendentă a 

populației 

- rata 

analfabetismului 

mare 

- migrația 

populației spre alte 

orașe din România 

sau din străinătate 

- lipsa unor 

alternative de 

educație 

- lipsa sprijinului 

în demararea unei 

afaceri 

- insuficiente 

soluții pentru 

persoanele cu 

dizabilități sau din 

categorii 

dezavantajate 

- Promovarea și furnizarea 

unor pachete integrate de 

masuri de activare a tinerilor - 

consiliere, inclusiv 

antreprenorială, mediere, 

prime de ocupare, subvenții 

angajatori, formare 

profesională/ucenicii/stagii, 

evaluare de competențe, 

programe de a doua șansă, 

prime de instruire destinate 

acoperirii cheltuielilor 

asociate instruirii - transport, 

masă etc.,  subvenționarea 

costurilor aferente școlii de 

șoferi , stimularea tinerilor 

pre-ocupare prin stagii scurte 

la diferiți angajatori pentru a 

lua contact cu domeniul 

respectiv de activitate, 

stimulare angajatori post-

ucenicie (POCU) 

- Stimularea angajatorilor 

pentru utilizarea unor forme 

de muncă flexibile  si pentru 

finanțarea investițiilor care să 

permită utilizarea acestor 

forme (POCU) 

- Programul “Voluntar 

Sâmbătă”  (acordare de 

granturi); familiarizarea 

tinerilor cu rigorile solicitate 

la un loc de muncă, cu 

aspectele ce țin de practicarea 

unei meserii; dezvoltarea 

competențelor transversale 

(POCU) 

- sprijin antreprenorial; 

granturi pentru inițierea de 

noi afaceri  (scheme de tip 

strat-up Student, Diaspora, 

Rural, Restart, etc) (POCU) 

- dezvoltarea de servicii 

sociale, educationale, de 

sanatate, de ocupare, sa 
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Domeniu Puncte tari Puncte slabe Oportunități Amenințări 

favorizeze incluziunea sociala 

a grupurilor dezavantajate 

(POCS) 

- acordarea de vouchere 

before/after school (POCS) 

- Acordarea de vouchere 

pentru activitati de weekend 

ale copiilor (sport, creatie, 

arta) (POCS) 

- finantarea cursurilor de 

recalificare pentru parintele 

singur cu venituri mici, care 

doreste schimbarea 

domeniului profesional 

(POCS) 

- Call center de urgenta si 

dispozitive (brățări etc.) 

pentru asistarea persoanelor 

dependente (persoane în 

vârstă singure, persoane cu 

dizabilități ) (POCS) 

- înfiintarea si dezvoltarea de 

noi servicii destinate 

varstnicilor prin 

subventionarea costurilor 

ingrijirii si al serviciilor 

conexe pentru batranii singuri 

(POCS) 

- dezvoltarea serviciilor de 

îngrijire pe termen lung, in 

vederea prevenirii 

institutionalizarii persoanelor 

cu dizabilitati; (POCS) 

 - cresterea incluziunii sociale 

a persoanelor cu dizabilitati 

prin asistarea lor prin 

tehnologie asistiva: aparate 

mobilitate, softuri de citire 

pentru nevazatori etc; 

calificarea resursei umane 

existente si disponibile la 

nivel local/ in familie prin 

finantarea cursurilor pentru 

dobandirea calificarii de 
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Domeniu Puncte tari Puncte slabe Oportunități Amenințări 

Asistent Personal Profesionist 

(POCS) 

- asigurarea pachetului de 

sprijin scolar (rechizite, 

îmbrăcăminte si încălțăminte 

sezon rece); (POCS) 

- asigurarea unei mese calde 

(masa pe roti, cantine sociale) 

precum și masuri 

acompaniament. (POCS) 

Situl Natura 2000 - 484 hectare 

(din 619 ha) 

- nu sunt realizate 

lucrări de 

conservare 

- decontaminarea sitului 

(PODD, Axa 3) 

- achiziția de echipamente 

pentru măsurarea poluanților 

în aerului ambiental (PODD, 

Axa 3) 

- pierderea speciilor 

protejate 

- poluarea sitului 

Rețeaua 

hidrografică 

- foarte bine 

reprezentată, râul 

Mureș și afluenți 

ai acestuia 

- există risc de 

inundații în zonele 

care nu au fost 

îndiguite 

- managementul inundațiilor 

si reducerea impactului 

acestora, măsuri pentru 

sistemul de gestionare a 

riscurilor prin regularizare și 

recalibrare a cursului 

Mureșului (PODD, Axa 4) 

- afectarea 

locuințelor și a 

infrastructurilor 

existente pe malurile 

râurilor 

Gestionarea 

deșeurilor – 

economie 

circulară 

- există centre de 

colectare fier 

vechi, plastic, 

hârtie, DEEE 

 

- existența 

Depozitului 

ecologic judeţean 

din Arad 

- inexistenţa unui 

sistem integrat de 

management al 

deşeurilor (staţii 

de transfer, bază 

materială, 

operatori pentru 

procesele de 

colectare, 

reciclare, 

refolosire 

- depozitări 

necontrolate de 

deşeuri în diferite 

zone periferice a 

Orașului Lipova; 

- - depuneri 

necontrolate de 

deşeuri de 

materiale din 

construcţii şi 

- îmbunătățirea și digitalizarea 

sistemului de colectare 

selectivă a deșeurilor (PODD, 

Axa 2) 

- extinderea capacității de 

sortare și reciclare(PODD, 

Axa 2) 

- extinderea sistemului de 

colectare separată a 

biodeșeurilor (PODD, Axa 2) 

-realizarea de capacități de 

compostare pentru deșeurile 

verzi (PODD, Axa 2) 

- întărirea capacitații de 

pregătire pentru 

implementarea economiei 

circulare la nivelul 

autorităților publice (PODD, 

Axa 2) 

- creșterea 

suprafețelor de teren 

afectate de deșeuri 

- scăderea calității 

apei ca urmare a 

deversărilor de 

deșeuri 
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Domeniu Puncte tari Puncte slabe Oportunități Amenințări 

animaliere 

provenite din 

gospodăriile 

populaţiei. 

Transport rutier - drum 

european - E68, 

unul naţional DN 

7  

- două drumuri 

judeţene DJ 682 

şi DJ 572 – aflate 

în stare 

medie sau bună 

pe alocuri 

- drumuri 

agricole 

- Lipsa unei 

centuri ocolitoare 

face ca transportul 

să fie foarte 

îngreunat la nivelul 

oraşului (existența 

traficului greu); 

- Reţeaua 

de străzi 

secundare a 

oraşului cuprinde 

şi străzi pietruite şi 

din pământ, ceea 

ce le face greu 

practicabile; 

- Infrastructura de 

acces la zonele cu 

potenţial turistic 

slab dezvoltată; 

- accesul la 

terenurile agricole 

este deficitar 

- construire centura 

ocolitoare (POT Axa 2, CNI) 

- Creșterea gradului de 

siguranță și securitate pe 

rețeaua rutieră de transport 

(POT, Axa 9; PNRR) 

- dezvoltarea infrastructurii 

urbane curate, inclusiv spre 

terenurile agricole (20 km 

drum agricol) (infrastructuri 

de transport,  combustibili 

alternativi) (POR Axa 3) 

- Monitorizarea și gestionarea 

sistemului de trafic (POR, 

Axa2) 

- Crearea unei parcări 

subterane în centrul orașului 

(POR, Axa 2) 

 - Dezvoltarea unui sistem de 

transport public curat în 

Orașul Lipova pe traseul 

Cetatea Șoimoș -Lipova 

centru – Băile Lipova. 

(achiziționarea a 4 autobuze) 

(PNRR, POR Axa 3) 

- creșterea emisiilor 

de CO2 

- poluare fonică 

Transport feroviar - acces direct la 2 

linii: București  - 

Arad și Timișoara  

- Radna.  

- Gara Radna 

- gară 

nemodernizată 

- infrastructură 

învechită  

 

- transport multimodal 

feroviar – rutier (POT, POR) 

- refacere supra traversare 

pietonală 

- modernizare infrastructură 

gară 

- sistem de self ticketing 

- soluția privată să fie 

mai eficientă decât 

cea publică 

Transport în 

comun  

- există agenți 

economici care 

oferă servicii de 

transport 

- agenții economici 

utilizează mijloace 

de transport 

poluante iar ritmul 

de înnoire a 

parcurilor auto va fi 

destul de lent 

- este foarte bine 

acoperită partea 

- Achiziționare autobuze 

electrice/cu hidrogen și  

dezvoltarea unor culoare de 

mobilitate (POR axa 3)  

- infrastructuri pentru 

combustibili alternativi (POR 

axa 3) 

- creșterea emisiilor 

de CO2 

- poluare fonică 
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Domeniu Puncte tari Puncte slabe Oportunități Amenințări 

centrală a orașului 

și mai puțin 

cartierele 

- având în vedere 

faptul că rutele fac 

legătura cu 

localități din 

România și din 

străinătate, 

modificarea 

orarului, conform 

nevoilor 

localnicilor, este 

una rigidă. 

Transport velo - există rute 

relevante care ar 

putea fi echipate 

cu piste de 

biciclete 

- nu există o rețea 

integrată care să 

asigure un 

transport velo 

coerent 

- rețea trafic velo 

- stații biciclete 

- stații încărcare electrică 

(POR, Axa 2) 

 

Telecomunicații - Infrastructură 

bună de 

telecomunicaţii 

(telefonie fixă, 

mobilă, internet şi 

televiziune) 

- nu toți cetățenii 

au acces la aceste 

servicii 

- creșterea vitezei de internet 

- digitalizarea serviciilor de 

telecomunicații 

- Creşterea 

gradului de uzură al 

infrastructurii şi al 

echipamentelor din 

dotare 

Alimentare cu apă, 

canalizare și stație 

de epurare 

- deservește 86% 

din populație 

 

- sunt necesare 

lucrări reabilitare și 

extindere cu 6,8 

km (alimentare cu 

apă și 

corespondent, 

canalizare) 

- nu sunt realizate 

lucrări de protecție 

a surselor de apă 

- stația de epurare 

nu este 

modernizată și nici 

nu funcționează la 

capacitatea 

necesară 

- Dezvoltarea infrastructurii 

de apă și apă uzată – 

reabilitare, modernizare cu 

sistem SCADA, extindere 

(PODD, Axa 2, PNRR) 

- investiții în modernizarea, 

creșterea capacității și 

digitalizarea stației de epurare 

(PODD, Axa 2, PNRR) 

- investiții în managementul 

nămolului rezultat în cadrul 

procesului de epurare a 

apelor uzate/tratare a apei 

potabile (PODD, Axa 2, 

PNRR) 

- deversarea în 

grădini sau în 

cursuri de apă 

Alimentare cu 

energie electrică 

- locuințe sunt 

racordate la 

sistem 

- extindere rețea 

electrică și în 

zonele noi ale 

orașului 

- echipamente şi sisteme 

inteligente pentru asigurarea 

calității energiei 

electrice(PODD, Axa 1); 

- scăderea 

condițiilor de trai 

- incapacitatea de a 

furniza utilitățile de 
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Domeniu Puncte tari Puncte slabe Oportunități Amenințări 

- rețeaua stradală 

reabilitată parțial 

- extindere și 

modernizare 

sistem iluminat 

public 

- implementarea  de soluții 

digitale pentru izolarea 

defectelor și realimentarea cu 

energie(PODD, Axa 1);  

- digitalizarea stațiilor de 

transformare şi soluții privind 

controlul rețelei de la distanță 

(PODD, Axa 1) 

- integrare stații în 

SCADA(PODD, Axa 1);  

- măsuri de creștere a 

adecvanței rețelei naționale 

de energie electrică(PODD, 

Axa 1); 

- producerea de curent 

electric din surse 

regenerabile (PODD, Axa 1) 

- iluminat public inteligent 

(POR, Axa2) 

bază agenților 

economici care se 

dezvoltă în zonele 

noi ale orașului 

- creșterea 

infracționalității  

- creșterea emisiilor 

de CO2 

Alimentare cu gaz 

metan 

- proximitatea de 

magistrala de gaz  

- lipsa sistemului 

de alimentare cu 

gaz 

- Dezvoltarea infrastructurii 

inteligente din surse 

regenerabile pentru 5000 

gospodării și 25 obiective 

social culturale –  gaz cu 

hidrogen (PNRR, programe 

guvernamentale) 

- scăderea 

condițiilor de trai 

- creșterea emisiilor 

de CO2 

Infrastructura 

educațională 

- existența a 2 

licee, 2 școli 

primare - 

gimnaziale, 4  

- existența a 2 

terenuri de sport 

- existența unei 

baze sportive 

- personal 

educațional cu 

experiență 

- clădiri vechi 

ineficiente 

energetic 

- ateliere, săli de 

clasă și laboratoare 

dotate insuficient 

și neadaptate la 

noile standarde 

educaționale 

- lipsa 

perfecționărilor în 

domeniul digital 

- lipsa utilizării 

instrumentelor 

moderne de 

educație on-line 

(softuri 

specializate, 

aplicații etc) 

- reabilitarea, extinderea, 

modernizarea și creșterea 

eficienței energetice a 

clădirilor în care se 

desfășoară act educațional 

teoretic și/sau tehnic (PNRR; 

POR, Axa 3, Axa 6) 

- creșterea numărului de 

creșe (POR, Axa 6) 

- dotarea sălilor de clasă, a 

laboratoarelor și a atelierelor 

din învățământul teoretic sau 

tehnic (PNRR, POR Axa 6) 

- centru de formare 

profesională (POR, Axa6) 

- perfecționarea personalului 

didactic din toate instituțiile 

de învățământ (POCU, Axa 6) 

- migrarea spre ale 

orașe cu o 

infrastructură mai 

bună și cu programe 

educaționale mai 

atractive 

- deprofesionalizarea 

personalului 

- creșterea 

numărului de 

persoane care 

părăsesc timpuriu 

școala 
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- lipsa unor 

programe de 

atragere a 

populației școlare 

- lipsa unor centre 

de formare 

profesională 

- lipsa digitalizării 

serviciilor 

educaționale 

- implementarea unor măsuri 

de atragere a populație de 

vârstă școlară (vouchere 

before/after school;  vouchere 

pentru activitati de weekend 

ale copiilor (sport, creație, 

arta); finanțarea cursurilor de 

recalificare pentru părintele 

singur cu venituri mici, care 

dorește schimbarea 

domeniului profesional; 

organizarea de tabere; 

consiliere, orientare in 

cariera, dezvoltare personala 

si dezvoltarea de abilitati de 

viata independenta, 

monitorizare post-interventie 

in vederea asigurarii 

sustenabilitatii masurilor; 

asigurarea pachetului de 

sprijin scolar (rechizite, 

imbracaminte si incaltaminte 

sezon rece); asigurarea unei 

mese calde (masa pe roti, 

cantine sociale) precum și 

masuri acompaniament) – 

POCS 

- digitalizarea serviciilor 

educaționale (POR) 

- Promovarea și furnizarea 

unor pachete integrate de 

masuri de activare a 

tinerilor(consiliere, inclusiv 

antreprenorială, mediere, 

prime de ocupare, subvenții 

angajatori, formare 

profesională/ucenicii/stagii, 

evaluare de competențe, 

programe de a doua șansă, 

prime de instruire destinate 

acoperirii cheltuielilor 

asociate instruirii) 

- Săptămâna 

antreprenoriatului – 

dezvoltarea antreprenoriatului 
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Domeniu Puncte tari Puncte slabe Oportunități Amenințări 

în rândul tinerilor (POCU, 

Axa6) 

- achiziție microbuze verzi 

(PNRR) 

- SMART LAB –5 imprimante 

3D monocolere, o imprimantă 

3D policoloră, două scanere 

3D, un laser 3D, 2 roboți 

educaționali multifuncționali, 

30 de kituri robotice pentru 

începători, 30 de 

echipamente de VR, 30 de 

creioane 3D/doodler, tablă 

interactivă, 30 de laptopuri, 

softuri educaționale digitale, 

materiale consumabile 

(PNRR) 

Infrastructura de 

sănătate 

- existența unui 

spital orășenesc 

- Unitatea de 

asistență medico-

socială 

- cabinete 

medicale 

individuale în 

Lipova şi în 

fiecare din 

celelalte localităţi 

componente 

medic de familie, 

stomatolog, 

dermatolog, 

psiholog 

-   2 puncte 

de recoltare și 

analize medicale. 

-  4 

farmacii umane și 

1 farmacie 

veterinară. 

- clădiri vechi, 

ineficiente din 

punct de vedere 

energetic 

- lisa unor dotări 

performante 

- lipsa digitalizare 

servicii medicale 

- nu există un 

sistem eficient  de 

medicină școlară 

- nu există un 

sistem funcțional 

de sănătate în 

unitățile de 

învățământ 

- ambulatoriu 

insuficient 

dezvoltat 

- centru de 

asistență medico-

socială insuficient 

dezvoltat 

- centru de asistență medicală 

comunitară (educația pentru 

sănătate și profilaxia bolilor, 

prin promovarea unui stil de 

viață și mediu sănătos; 

mobilizarea populației pentru 

participarea la programele de 

vaccinări, controale medicale 

profilactice etc.; promovarea 

sănătății reproducerii și 

planificarea familială; 

îngrijirea și asistența medicală 

la domiciliu, curativă și de 

recuperare, în vederea 

reinserției sociale;  acordarea 

de îngrijiri paleative la 

domiciliu. (POS, Axa2) 

- modernizare sediu 

ambulator și dezvoltarea 

serviciilor oferite de 

ambulatoriu: îngrijiri paliative, 

one day surgery etc (POS, 

Axa 2) 

- înlocuire sistem de încălzire 

la Spitalul Orășenesc Lipova 

(Por, Axa 4, POS, Axa 2) 

- incapacitatea de a 

controla pandemii 

- scăderea calității 

vieții cetățenilor 
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Domeniu Puncte tari Puncte slabe Oportunități Amenințări 

- dezvoltarea rețelei de 

medicină școlară (POS, Axa 

2) 

- dezvoltarea infrastructurii 

serviciilor de sănătate din 

unitățile de învățământ(POS, 

Axa 2) 

- pregătirea profesională a 

personalului (POCU, POS, 

Axa 2) 

- centru de recuperare 

medicală (POS, Axa3) 

- reabilitarea, modernizarea și 

eficientizarea energetică a 

clădirilor (POS, Axa4) 

- digitalizarea serviciilor 

medicale (POR, POS Axa 5) 

- dotare cabinete medici de 

familie (PNRR) 

Infrastructura 

culturală 

-  Casa de 

Cultură din 

Lipova; 

 Clubului 

Copiilor şi 

Elevilor Lipova; 

 

 Bibliotec

a Orășenească 

Lipova, Biblioteca 

de carte veche, 

Biblioteca de la 

Casa Armatei 

  Muzeul 

Orășenesc Lipova 

- nu există un 

centru de tineret 

cu rolul de a 

identifica și aborda 

nevoile culturale 

ale comunității 

reprezentate, de a 

susține proiecte, 

manifestări și 

activități culturale 

locale și de a fi, în 

general, un 

catalizator cultural 

comunitar – 

permițând 

formarea și 

consolidarea unei 

identități culturale 

locale 

- biblioteca 

funcționează după 

principii învechite, 

neatractive pentru 

tineri 

- centru de tineret – hub 

cultural (POR, Axa 7) 

- digitalizarea bibliotecii -HUB 

de învățare și dezvoltare de 

aptitudini 

digitale pe tot parcursul vieți, 

bibliotecă virtuală (POCID, 

POR, PNRR) 

- reabilitare Moara Weinberg 

(POR, Axa7) 

 

- orientarea tinerilor 

spre alte centre 

urbane în care au 

spații pentru a se 

exprima 

- distrugerea 

monumentelor locale 

Infrastructura 

cultelor 

- există biserici și 

mănăstiri 

- monumente 

istorice care nu 

- reabilitare sistem de 

încălzire și eficiență 

-  
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Domeniu Puncte tari Puncte slabe Oportunități Amenințări 

-mănăstirile și 

bisericile sunt 

bine conservate 

sunt conservate 

(cetatea, bazarul 

etc) 

energetică Biserica romano 

catolică din Lipova 

- reabilitare sistem de 

încălzire și eficiență 

energetică Biserica ortodoxă 

”Adormirea Maicii Domnului” 

din Lipova (POR, axa7) 

- digitalizarea serviciilor, 

website de prezentare pentru 

Biserica ortodoxă ”Adormirea 

Maicii Domnului” din Lipova 

deoarece are doar pagina de 

facebook (POR, Axa2) 

Infrastructura 

sportivă 

- bază sportivă 

- terenuri de 

sport 

- nu există terenuri 

pentru activități 

sportive moderne 

– pumptrack, teren 

parkour, fitness în 

aer liber, pistă de 

role, patinoar/ 

skate-park  

- dezvoltarea infrastructurii 

sportive și de agrement 
pumptrack, teren parkour, 

fitness în aer liber, pistă de 

role, patinoar/ skate-park 

(POCS, POR) 

- terenurile 

degradate nu vor 

dobândi 

funcționalitate în 

folosul comunității  ci 

vor deveni spații 

destinate depozitării 

ilegale a deșeurilor 

menajere sau din 

construcții  

Infrastructură 

asistență socială 

- cantina socială 

- centru de 

recuperare pentru 

copii 

- Cantina socială ” 
Asociaţia Caritas 

Banat Sanctus 

Gerhardus Lipova” 

este privată, nu 

publică 

- nu există un 

centru de zi pentru 

persoane vârstnice 

 

- centru social 

multifuncțional: dezvoltarea 

deprinderilor de viață  

independent, consiliere, 

orientare in cariera, 

dezvoltare personala, creșă. 

- antreprenoriat social 

- Reducerea disparităților 

între copiii în risc de sărăcie 

și/sau excluziune socială și 

ceilalți copii presupune 

sprijin pentru familiile 

monoparentale sărace 

- Servicii pentru persoane 

vârstnice  care vor viza 

încurajarea incluziunii active a 

persoanelor in vârstă prin 

măsuri privind asigurarea 

îmbătrânirii active; 

dezvoltarea unor programe 

pentru incurajarea participarii 

varstnicilor  la viata sociala, 

- creșterea 

numărului de 

persoane asistate 

- scăderea 

numărului de 

persoane ocupate 
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Domeniu Puncte tari Puncte slabe Oportunități Amenințări 

prevenirea izolării, precum și 

pentru prevenirea 

instituționalizării (programe 

intergenerationale, servicii 

terapie ocupationala etc) 

- dispozitive (brățări etc.) 

pentru asistarea persoanelor 

dependente (persoane în 

vârstă singure, persoane cu 

dizabilități ) etc; înfiintarea si 

dezvoltarea de noi servicii 

destinate varstnicilor prin 

subventionarea costurilor 

ingrijirii si al serviciilor 

conexe pentru batranii 

singuri, din mediul urban 

- sustinerea încadrării pe 

piata muncii  SAU a creșterii 

angajabilitatii persoanelor cu 

dizabilități 

- cresterea incluziunii sociale 

a persoanelor cu dizabilitati 

prin asistarea lor prin 

tehnologie asistiva: aparate 

mobilitate, softuri de citire 

pentru nevazatori etc 

- calificarea resursei umane 

existente si disponibile la 

nivel local/ in familie prin 

finantarea cursurilor pentru 

dobandirea calificarii de 

Asistent Personal Profesionist 

- asigurarea pachetului de 

sprijin scolar (rechizite, 

imbracaminte si incaltaminte 

sezon rece); asigurarea unei 

mese calde (masa pe roti, 

cantine sociale) precum și 

masuri acompaniament. 

(POCS) 

Infrastructură 

siguranța publică 

- post de poliție 

- grupa de 

jandarmi și 

ordine publică 

- judecătorie 

- toate imobilele în 

care funcționează 

sunt vechi și 

nereabilitate 

- reabilitare și modernizare 

sedii instituții publice (PNRR) 

- reabilitarea, modernizarea și 

dotarea remizei de pompieri 

din orașul Lipova (PNRR) 

- Scăderea 

capacității de 

intervenție 
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- digitalizarea serviciilor de 

siguranță publică (POR, Axa 

2) 

- Creșterea siguranței 

cetățenilor 

Agrement și spații 

verzi 

- Ștrand Băile 

Lipova 

- Parcul şi zona 

de agrement 

- spații dintre 

blocuri 

neamenajate 

- lipsă buzunare 

verzi 

- insuficiente 

locuri de joacă 

pentru copii 

- Reabilitare si modernizare 

Băile Lipova – Aventura park 

- Regenerare urbană – zona 

cartierului Lipova 

- Reamenajarea și 

îmbunătățirea a 5 parcuri din 

Orașul Lipova, cu suprafața 

măsurată de 10507 mp, 

respectiv spațiu verde de 

9052 mp, în vederea reducerii 

poluării și creșterii calității 

vieții locuitorilor. 

- Reconversia unor terenuri 

degradate și transformarea în 

locuri de recreere și sport 

- Amenajarea văii Mureșului 

cu promenadă – trasee 

pietonale, piste pentru 

biciclete și locuri de odihnă 

(Amenajarea unei promenade 

pe malul râului Mureș 

(tronsonul Parcul Mare - 

Faleză);  Crearea unui circuit 

de alergare și plimbare, cu 

platforme belvedere; 

Amenajare plajă urbană) 

(POR, Axa 6) 

- creșterea emisiilor 

de CO2 

- scăderea condițiilor 

de trai 

Obiective turistice - Cetatea Șoimoș 

- Mănăstirea 

Maria Radna 

- Bazarul turcesc 

- Biserica romano 

– catolică din 

Lipova 

- Biserica 

ortodoxă 

”Adormirea Maicii 

Domnului” din 

Lipova 

- Bazarul turcesc 

este într-o stare 

avansată de 

degradare și 

aparține unui privat 

- podul peste 

Mureș necesită 

modernizare 

- modernizare și 

eficiență 

energetică la cele 

două licee 

- reabilitarea obiectivelor 

turistice 

- introducerea bazarului 

turcesc în domeniul public 

- pierderea identității 

culturale 
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- Muzeul 

orășenesc (casa 

lui Sever Bocu) 

- Monumentul 

”Crucea lui Bocu” 

- Podul peste 

Mureș 

- Piața și parcul 

Libertății 

- Liceul ”Atanasie 

Marinescu” 

- Școala 

românească din 

cadrul 

Ansamblului  

Bisericii Ortodoxe  

”Adormirea Maicii 

Domnului” 

- Liceul Sever 

Bocu 

- Casa de cultură 

a orașului 

- Monumentul 

eroilor români 

- Sediul 

Pompierilor 

Voluntari  

 

- reabilitare și 

eficiență 

energetică a  

Activitate 

economică 

- 456 agenți 

economici din 

domenii diverse 

precum: 

Fabricarea altor 

produse din 

material plastic 

Fabricare 

subansambluri 

electronice 

Comerț cu 

amănuntul  în 

magazine 

nespecializate 

Tăierea și 

rindeluirea 

lemnului, Alte 

- lipsa 

tehnologiilor 

moderne 

- lipsa facilităților 

pentru tineri 

- lipsa coeziunii cu 

mediul rural cu atât 

mai mult cu cât în 

componența 

orașului intră și 2 

sate 

 

- incubator start-up pentru 

tineri 

- Reabilitare si modernizare 

Piata Agroalimentara 

- BUSINESS SMART HUB 

(POR, Axa 1) 

- RURBAN - CLUSTER 

RURAL(POR, Axa 1) 

- dezvoltarea turismului 

- facilitarea investițiilor 

tehnologice în IMM-uri 

- Hub  Inovativ Digital 

- dezvoltarea de noi produse, 

precum și transfer tehnologic 

în vederea generării noilor 

linii de producție pentru 

aceste produse;  

- migrarea populației 

- scăderea numărului 

de locuri de muncă 



 

 

 

90 

 

 

Domeniu Puncte tari Puncte slabe Oportunități Amenințări 

transporturi 

terestre  de 

călători 

- dezvoltarea și 

implementarea de noi modele 

de afaceri pentru IMM-uri, în 

special pentru 

internaționalizare 

- dezvoltarea competentelor 

la nivelul IMM-urilor 

- infrastructuri de inovare 

- digitalizarea firmelor 

- formarea profesională a 

angajaților inclusiv calificare 

și recalificare 

- programe de tip 

shadow/tutelă/tutoriat pentru 

formarea lucrătorilor noi;  

- stimularea / încurajarea 

inițiativelor de voluntariat în 

rândul vârstnicilor. 

- colaborarea mediului de 

afaceri cu învățământul dual 

Clădiri publice și 

private 

- serviciile 

publice sunt bine 

reprezentate în 

oraș 

- patrimoniu 

locuit bine 

reprezentat 

- instituțiile publice 

funcționează în 

instituții improprii 

(inclusiv primăria) 

- eficientă energetică blocuri 

- Clădire Centru 

Multifuncțional Obor 

- Eficientizare energetica 

clădire Biblioteca 

Orășeneasca 

- Eficientizare energetica 

clădire sediul Primăriei 

Orasului Lipova 

- Eficientizare energetica 

cladire Administratia 

Finantelor Publice 

- Eficientizare energetica 

Casa de Cultura Lipova 

- Eficientizare energetica 

clădire pompieri voluntari 

- - Eficientizare energetica 

clădire muzeu (PNRR) 

- afectează estetica 

orașului 

- afectează buna 

desfășurare a 

activităților 
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Viziunea și obiectivele de dezvoltare 

Fundamentarea formulării viziunii și obiectivelor strategice  

Orașul Lipova se dorește a fi un pol de dezvoltare cu o economie competitivă, o comunitate 

dinamică și creativă, cu de dezvoltare echilibrată cu servicii publice  performante și cu o bună coeziune 

urban-rural. 

Chiar dacă în perioada 2014 – 2020 s-au implementat și încă mai sunt în implementare proiecte 

importante care au răspuns unor probleme importante ale comunității, totuși încă există încă probleme 

la nivelul infrastructurii de bază – mobilitate deficitară în unele zone, comunităţi dezavantajate social, 

precum și infrastructură și utilităţi publice ce trebuie modernizate și extinse, toate acestea afectând 

calitatea generală a vieţii. Astfel, Strategia propune o abordare echilibrată, axată, pe de-o parte, pe 

creșterea calităţii vieţii și modernizarea infrastructurii urbane iar pe altă parte flexibilitatea serviciilor 

publice având la bază digitalizarea acestora dar și pe o comunitate publică mai dinamică, implicată în 

mai multe activități culturale și sociale.  

 Orașul Lipova nu se dorește numai un oraș frumos și confortabil pentru cetățenii săi ci și unul 

inteligent în care mediul de afaceri se dezvoltă pe coordonate ale tehnologiilor moderne. Intervențiile 

vor viza: management urban inteligent (îmbunătățirea comunicării cu cetățenii, mai multe instrumente 

digitale de soluționare a nevoilor comunității, hărți interactive, baze date deschise), servicii publice 

inteligente (sisteme SCADA pentru rețeaua de alimentare cu apă și canalizare, iluminat public inteligent, 

sisteme de monitorizare etc), îmbunătățirea mobilității ( mijloace ecologice de transport, managementul 

parcărilor, stații electrice etc), creșterea calității condițiilor de mediu și a condițiilor de viață.  

 

Principii de planificare integrată 

Concept de dezvoltare spațială  

Conceptul de dezvoltare spaţială are la bază nevoia de reconectare şi reechilibrare a diferitelor 

zone identitare care compun orașul Lipova și satele componente. Pornind de la acest fapt, se urmărește 

punerea în valoare a patrimoniului cultural, susținerea procesul de revitalizare a economiei locale, sau 

generarea unei rețele complexe de spații publice atractive care să favorizeze întărirea spiritului 

comunitar. Dezvoltarea rețelei de spații verzi reprezintă una dintre prioritățile orașului, aspect esențial 

pentru creșterea calităţii vieţii urbane. Aceasta se va  completa prin noi zone de agrement. 
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Viziunea 2030 

Viziunea este aceea de a realiza o dezvoltare urbană bazată pe principiile incluziunii și coeziunii, 

o dezvoltare în care toți cetățenii  participă la deciziile  privind prioritățile  de dezvoltare  și bugetarea 

acestora.  

Misiunea este aceea de a asigura pârghiile necesare pentru ca nevoile identificate și care se vor 

identifica pe parcurs să-și găsească soluții astfel încât orașul Lipova să fie unul atractiv, durabil și 

performant.  

Obiective strategice și specifice de dezvoltare 

Obiectivul general: Dezvoltarea integrată și coerentă a orașului Lipova, cu implicarea partenerilor 

locali în toate aspectele progresului. 

Obiective specifice: 

Obiectiv specific 1: Lipova oraș incluziv. Orașul Lipova va răspunde mult mai bine nevoilor 

persoanelor și familiilor vulnerabile, dezavantajate, marginalizate și supuse excluziunii sociale dar va 

deservi intereselor întregului oraș. Acest deziderat are la bază o dezvoltare economico-socială care va 

face orașul mai atractiv atât pentru investitori cât și pentru facilitarea angajării persoanelor.  

Obiectiv specific 2: Lipova oraș verde. Regenerarea tuturor spațiilor degradate, refacerea spațiilor 

verzi și crearea unora noi, creșterea amprentei verzi a orașului. 

Obiectiv specific 3: Lipova oraș inteligent. Eficientizarea și simplificarea  serviciilor  furnizate 

către cetățeni  prin implementare unor soluții digitale. Toate inițiativele smart inventariate pe nivelele de 

planificare strategică sunt mapate și în funcție de impactul pe care îl au în domeniile strategice smart 

city: 

- economie smart 

- conectivitate și mobilitate urbană smart 

- energie și mediu inteligente 

- oameni inteligenți 

- condiții de viață smart 

- administrație inteligentă
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Portofoliu de proiecte 

Lista completă a proiectelor  

NR. 

CRT. 

TITLU PROIECT  GRAD DE MATURITATE VALOARE 

ESTIMATĂ (EURO) 

ORIZONT DE TIMP SURSA DE 

FINANȚARE 

OBSERVAȚII 

UN MEDIU DE AFACERI INOVATIV ȘI COMPETITIV 

1.  BUSINESS SMART HUB  Concept  1.230.000 2023 POR, Axa 1 Dezvoltarea unui incubator si 

accelerator de afaceri pentru 

tineri sectorul IT&C si al noilor 

tehnologii 

2.  START UP LIPOVA  Concept  1.500.000 2023 POCU Activități independente, 

antreprenoriat, înființare de 

întreprinderi 

3.  RURBAN - CLUSTER RURAL Concept  800.000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2025 POR, Axa 1 identificarea ideii de afaceri 

precum și mentoratul  în 

dezvoltarea afacerii, de asemenea 

se va asigura serviciul de 

promovare și de conexare cu 

posibila piață de desfacere. 

Colaborare, dezvoltarea unei 

strategii de management 

comune; brand, pagina web si 

alte publicații comune, atragerea 

de investiții, sprijin în elaborarea 

documentațiilor, încurajarea 

inovării si conectarea la piața 

globală. 
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NR. 

CRT. 

TITLU PROIECT  GRAD DE MATURITATE VALOARE 

ESTIMATĂ (EURO) 

ORIZONT DE TIMP SURSA DE 

FINANȚARE 

OBSERVAȚII 

4.  Săptămâna antreprenoriatului Concept  500.000 2023 POCU, Axa 6 Organizarea de programe de 

antreprenoriat pentru elevi și 

studenți  

5.  Promovarea și furnizarea unor pachete integrate de 

masuri de activare a tinerilor 

Concept 1.200.000 2024 POCU, Axa 6 consiliere, inclusiv 

antreprenorială, mediere, prime 

de ocupare, subvenții angajatori, 

formare 

profesională/ucenicii/stagii, 

evaluare de competențe, 

programe de a doua șansă, prime 

de instruire destinate acoperirii 

cheltuielilor asociate instruirii 

6.  Hub  Inovativ Digital Concept  800.000 2024 POR, Axa 1 Facilități suport care vin in 

sprijinul companiilor sa devina 

mai competitive prin 

îmbunătățirea proceselor, 

produselor si serviciilor prin 

intermediul tehnologiilor digitale. 

7.  Formarea profesională a angajaților inclusiv 

calificare și recalificare 

Concept  1.200.000 2024 POCU, Axa 6 Proiecte depuse de agenți 

economici 

8.  Cursuri de recalificare pentru grupuri dezavantajate Concept 300.000 2023 POCS finanțarea cursurilor de 

recalificare pentru părintele 

singur cu venituri mici, care 

dorește schimbarea domeniului 

profesional 

9.  Facilitarea investițiilor tehnologice în IMM-uri Concept  10.000.000 2027 POR, Axa 1 Proiecte depuse de agenți 

economici 

10.  Dezvoltarea de noi produse, precum și transfer 

tehnologic în vederea generării noilor linii de 

Concept  2.000.000 2027 POR, Axa 1, GAL Proiecte depuse de agenți 

economici 
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producție pentru aceste produse - produse textile, 

îmbrăcăminte, marochinărie, prelucrarea produselor 

lemnoase, producție de combustibil din biomasă - 

peleți, activități de artizanat și alte activități 

tradiționale non-agricole (ex: olărit, brodat, 

prelucrarea manuală a fierului, lânii, lemnului, pielii, 

etc.), etc. 

11.  Dezvoltarea serviciilor, cum ar fi: Servicii medicale, 

sanitar-veterinare, reparații mașini, unelte, obiecte 

casnice, consultanță, contabilitate, juridice, audit si 

alte servicii destinate populației din spațiul rural 

Concept  2.000.000 2027 POR, Axa 1, GAL Proiecte depuse de agenți 

economici 

12.  Investiții în înființarea, extinderea şi/sau 

modernizarea constructiilor exploatatiilor agricole; 

• Realizarea de capacități de depozitare, 

condiționare, sortare, ambalare si procesare a 

produselor si dotarea lor cu: 

-  echipamente pentru conditionarea, sortarea, 

stocarea, racirea si ambalarea produselor;  

- dotari specifice pentru procesarea produselor 

primare (lapte, carne, legume, fructe, etc.). 

Investitii privind dechiderea unor puncte de 

valorificare a produselor primare/procesate in spatii 

de comercializare ( rulote alimentare, dozator, etc.); 

 •Dotarea centrelor de colectare a lapteului, la 

nivelul formelor asociative de fermieri; 

• Dotarea cu echipamente, mașini și utilaje 

agricole pentru toate tipurile de culturi de cimp, 

plantatii de pomi, arbusti fructiferi si vita de vie; 

• Investitii in realizarea de sere si solarii; 

Concept  10.000.000 2027 GAL Proiecte depuse de agenți 

economici 
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• Infiintarea plantatiilor de pomi fructiferi si 

vita de vie; 

• Achizitia mijloacelor de transport 

specializate in vederea valorificarii produselor; 

• Achizitia de animale de reproductie; 

• Investitii in tehnologii eficiente pentru 

reducerea emisiilor poluante, realizarea  spatiilor 

pentru depozitarea /gestionarea adecvată a 

gunoiului de grajd/realizarea standardelor de 

crestere a animalelor; 

13.  Dezvoltarea și implementarea de noi modele de 

afaceri pentru IMM-uri, în special pentru 

internaționalizare 

Concept  2.000.000 2027 POR, Axa 1 Proiecte depuse de agenți 

economici 

14.  Dezvoltarea structurilor de primire turiști și de 

agrement 

Concept  6.000.000 2027 POR, Axa 6, GAL Proiecte depuse de agenți 

economici 

15.  Programe de tip shadow/tutelă/tutoriat pentru 

formarea lucrătorilor noi 

Concept  1.500.000 2025 POCU, Axa 6 Proiecte depuse de agenți 

economici 

16.  Stimularea / încurajarea inițiativelor de voluntariat în 

rândul vârstnicilor. 

Concept  1.500.000 2026 POCU, Axa 6  

17.  Antreprenoriat social Concept 5.000.000 2025 POCS, POCU, Axa 

6 

Modelul economiei sociale este 

vine să propună o remodelare și 

o readaptare la noua realitate, 

susținând business-uri care 

plasează oamenii și indivizii 

înaintea profiturilor. 

În prezent, în Europa 

funcționează peste 2,8 milioane 

de întreprinderi în economia 

socială, reprezentând 10% din 
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afacerile din UE, conform 

raportului „Evoluții recente ale 

Economiei Sociale în Uniunea 

Europeană”, emis de către 

CIRIEC-International. 

18.  Colaborarea mediului de afaceri cu învățământul 

dual 

Concept  2.000.000 2024 POR, Axa 6 Școala Profesională în sistem 

dual,  înseamnă un parteneriat 

public privat, în care sunt 

implicați elevii și părinții sau 

tutorii legali pe deoparte, iar pe 

de altă parte mediul economic, 

operatorii, firmele care se implică 

să convingă părinții elevilor că a 

învăța o meserie și a avea la 

vârsta majoratului un loc de 

munca bine plătit, este o 

prioritate. 

19.  Înființarea unui birou unic (one stop shop) pentru 

dezvoltarea economică a orașului Lipova și relația cu 

mediul de afaceri 

Concept  150.000 2025 POCID Simplificarea procedurilor 

administrative si reducerea 

timpilor si costurilor aferente 

acestora, in beneficiul IMM si al 

întreprinzătorilor, prin înființarea 

si operaționalizarea biroului unic 

/one stop shop 

20.  Constituirea unui grup de lucru pentru dezvoltarea 

economică a orașului Lipova 

Concept 5.000 2022 Buget local Identificarea oportunităților de 

dezvoltare, organizarea unui plan 

prin care agenții economici să 

acționeze complementar, 

acoperind o plajă cât mai mare de 

servicii, furnizări, lucrări. 
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IMPLEMENTAREA DE TEHNOLOGII DIGITALE ȘI E-GUVERNARE (DEZVOLTAREA CONCEPTULUI DE SMART-CITY) 

21.  Îmbunătățirea și digitalizarea sistemului de colectare 

selectivă a deșeurilor  

Concept 2.900.000 2025 PODD, Axa 2 Amplasarea supraterană a unor 

containere de volum mare, 

accesul la acestea fiind controlat 

digital și permis doar locatarilor 

arondați respectivei platforme de 

colectare. De asemenea, sistemul 

digital înregistrează individual 

fiecare utilizare a platformei și 

poate transmite aceste date atât 

Direcției Fiscale în vederea 

facturării, cât și fiecărui utilizator 

în parte. În acest mod cetățenii ar 

putea să își monitorizeze 

costurile, dar și să își dea seama 

dacă colectează selectiv corect. 

Acest sistem de deschidere cu 

cardul a fiecărui container va oferi 

cetățenilor posibilitatea să 

măsoare volumul de deșeuri pe 

fiecare fracție pe care îl aruncă în 

fiecare lună. 

22.  Digitalizarea serviciilor de telecomunicații Concept  3.000.000 2027 Bugete proprii, 

fonduri 

nerambursabile 

Proiecte depuse de agenți 

economici 

23.  Dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată  Concept  4.000.000 2027 PODD, Axa 2, PNRR reabilitare, modernizare cu 

sistem SCADA, extindere 

24.  Investiții în modernizarea, creșterea capacității și 

digitalizarea stației de epurare  

Concept  1.000.000 2027 PODD, Axa 2, PNRR  
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25.  Echipamente şi sisteme inteligente pentru 

asigurarea calității energiei electrice 

Concept  3.000.000 2025 PODD, Axa 1 Proiecte depuse de agenți 

economici 

26.  Implementarea  de soluții digitale pentru izolarea 

defectelor și realimentarea cu energie 

Concept  1.000.000 2025 PODD, Axa 1 Proiecte depuse de agenți 

economici 

27.  Digitalizarea stațiilor de transformare şi soluții 

privind controlul rețelei de la distanță 

Concept  2.000.000 2025 PODD, Axa 1 Proiecte depuse de agenți 

economici 

28.  Digitalizarea serviciilor educaționale  Conceptul a fost demarat 

prin implementarea unui 

proiect POIM 

1.200.000 2023 POR Adaptarea sistemului de educație 

și formare la evoluția tehnologică 

reprezintă un proces complex, 

necesar pentru pregătirea și 

perfecționarea resurselor umane 

și element esențial al dezvoltării, 

modernizării și inovării societății. 

Utilizarea noilor tehnologii 

digitale este calea directă pentru 

a face școala mai atractivă pentru 

elevi, mai adaptată nevoilor și 

stilului lor de viață, mai eficientă 

în a dezvolta competențe, 

generând educație pe tot 

parcursul vieții. 

29.  Digitalizarea serviciilor medicale  Concept  3.000.000 2026 POR, POS Axa 5 Grupul multidisciplinar de experți 

format de Comisia Europeană 

pentru găsirea celor mai bune căi 

de investiții în sănătate a realizat 

o analiză a impactului 

tehnologizării digitale asupra 

serviciilor de sănătate. Serviciile 

medicale digitalizate – 
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intervențiile pentru pacienți, 

pentru furnizorii serviciilor de 

sănătate sau pentru manageri. 

30.  Digitalizarea bibliotecii  Concept  600.000 2025 POCID, POR, PNRR HUB de învățare și dezvoltare de 

aptitudini digitale pe tot parcursul 

vieți, bibliotecă virtuală 

31.  Digitalizarea muzeului Concept  600.000 2025 POCID, POR, PNRR  

32.  Digitalizarea serviciilor cultelor  Concept  200.000 2023 POR, Axa2 website de prezentare, 

programări. Proiecte depuse de 

culte 

33.  Digitalizarea serviciilor de siguranță publică 

 

Concept  300.000 2024 POR, Axa 2  

34.  Digitalizarea firmelor  Concept  200.000 2025 POR, Axa 1 Proiecte depuse de agenți 

economici  

35.  Digitalizarea serviciilor oferite de primărie Concept  400.000 2025 POR, Axa 2 Piața muncii – toate locurile de 

muncă vacante din oraș (public, 

privat), salariu, funcție, contact 

- postare CV pe baza 

unui user și a unei parole 

Urbanism – se va crea un cod de 

urbanism  care va centraliza toate 

condițiile de înălțime, culoare, 

regim de înălțime a clădirilor, 

tipuri de construcții în zonele 

orașului (nu blocuri în zonele de 

case, nu zone de locuit în zona 

industrială a orașului). De 

asemenea, se va implementa un 

sistem de emitere online a 
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certificatelor de urbanism, a 

autorizațiilor de demolare, a 

autorizațiilor de construire. 

Taxe și impozite – plata taxelor și 

a impozitelor on-line 

Sistem GIS 

Utilități – plata on-line a utilităților 

Serviciul de parcare și închiriere 

trotinete și biciclete – plată on-

line inclusiv pentru amenzi 

Sistem de petiții on-line 

Evidența populației – transmitere 

documente on-line (reduce timpii 

de așteptare până la procesarea 

documentelor) 

Serviciul cazier judiciar – 

transmitere documente on-line 

Cadastru – emitere on-line a CF 

Sesizări – ridicarea gunoiului, 

animale abandonate, vehicule 

abandonate, prostituție, 

cerșetorie, ștergere graffiti etc. 

Proiectele comunității – vor fi 

prezentate zonele din oraș care 

pot fi reabilitate cu sprijinul 

comunității (model de succes 

implementat în orașul Grenoble) 

cu poze, harta locației și secțiune 

pentru candidaturi de voluntariat, 
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secțiune pentru propunerile 

cetățenilor. 

Situația terenurilor, spațiilor și 

caselor listate la vânzare. 

36.  Digitalizarea serviciilor oferite de OCPI Concept  500.000 2025 POR, Axa 2 Proiect depus de OCPI 

37.  Digitalizarea serviciilor oferite de APIA Concept  500.000 2025 POR, Axa 2 Proiect depus de APIA 

38.  Aplicație digitală de transport, stații încărcare și 

parcare -  smart mobility  

Concept  200.000 2025 POR, Axa 2 Parcări disponibile, conexiune cu 

stație de biciclete/ trotinete, 

conexiune cu stații de încărcare 

electrice/ hidrogen, traseu piste 

de biciclete, stații bus.  

39.  Aplicație digitală turism  Concept  100.000 2025 POR, Axa 6 obiective, puncte de interes, 

evenimente 

40.  Campanie de promovare a consumului de produse 

locale – platformă de promovare 

Concept  30.000 2022 Buget local Cartarea producătorilor de  

produse agricole, tipuri de 

produse și comenzi livrări la 

domiciliu 

41.  Platformă de promovare a oportunităților de Investiții 

în orașul Lipova și satele aparținătoare 

Concept  30.000 2022 Buget local Inventarierea, cartarea și 

evaluarea activelor (spații 

construite, terenuri) disponibile 

pentru investiții, utilități puse la 

dispoziție. Bază de date cu agenții 

economici activi, cu domeniul de 

activitate 

42.  Monitorizarea și gestionarea sistemului de trafic Concept  1.500.000 2026 POR, Axa 2 un singur centru de 

management al traficului în care 

se strâng toate informațiile din 

trafic: 
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- senzori pentru colectarea 

informației referitoare la viteza și 

intensitatea traficului rutier; 

- senzori pentru colectarea 

datelor referitoare la condițiile 

meteo, gradul de vizibilitate 

rutieră; 

- camere de urmărire video, 

conectate la o rețea de schimb de 

date cum ar fi fibra optică, sau 

modem-uri 

radio; 

- echipamente de poziționare prin 

satelit (GPS). 

43.  Creșterea siguranței cetățenilor Concept 700.000 2025 POR, Axa 2 Supraveghere video 

44.  Creșterea vitezei de internet Concept    Proiecte inițiate de agenți 

economici 

LIPOVA, UN ORAȘ PRIETENOS CU MEDIUL 

45.  Reconversia funcțională a terenurilor virane 

degradate/ neutilizate/ abandonate şi reincluderea 

acestora în circuitul social/ economic sau ca rezervă 

de teren pentru viitoare investiții la nivelul orașelor  

Concept 800.000 2026 POR Axa3 Terenuri de agrement, zone de 

recreere etc 

46.  Utilizarea resurselor regenerabile  Concept 6.000.000 2030 PODD Axa 1, POR 

Axa 3 

soare, apă geotermală pentru 

tranziția energetică bazată pe 

eficiență energetică, emisii 

reduse,  sisteme inteligente de 

energie 

47.  investiții în rețeaua Natura 2000  Concept 300.000 2027 PODD Axa 3 Protecția mediului prin 

conservarea biodiversității, 
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asigurarea calității aerului şi 

decontaminare a siturilor poluate 

48.  Extinderea sistemului de colectare separată a 

deșeurilor reciclabile 

Concept 2.900.000 2027 PODD Axa 2  

49.  Extinderea capacităților de sortare și reciclare Concept 3.500.000 2027 PODD Axa 2  

50.  Extinderea sistemului de colectare separată a 

biodeșeurilor;  

Concept 2.500.000 2027 PODD Axa 2  

51.  Realizarea de capacități de compostare pentru 

deșeurile verzi 

Concept 2.500.000 2027 PODD Axa 2  

52.  Întărirea capacitații de pregătire pentru 

implementarea economiei circulare  

Concept 1.000.000 2027 PODD Axa 2  

53.  Managementul inundațiilor  Concept 3.000.000 2026 PODD Axa 4 Promovarea adaptării la 

schimbările climatice, prevenirea 

şi gestionarea riscurilor 

54.  Achiziția de echipamente pentru măsurarea 

poluanților în aerului ambiental  

Concept 900.000 2027 PODD, Axa 3  

55.  Investiții în managementul nămolului rezultat în 

cadrul procesului de epurare a apelor uzate/tratare a 

apei potabile  

Concept 3.000.000 2025 PODD, Axa 2, PNRR  

56.  Producerea de curent electric din surse regenerabile Concept 20.000.000 2030 PODD, Axa 1 Utilizarea panourilor fotovoltaice 

– crearea unui parc fotovoltaic 

57.  Iluminat public inteligent  Concept 3.500.000 2026 POR, Axa2 soluție inteligentă de telegestiune 

a iluminatului public, care asigură 

iluminarea potrivită pentru locul 

și momentul potrivit. 

Monitorizarea detaliată a rețelei 

electrice asigură un feedback în 

timp real pentru orice schimbare 

petrecută în întreaga rețea, 
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reduce pierderile de energie și 

oferă instrumente avansate de 

optimizare a întreținerii. Utilizând 

infrastructura existentă, 

economisiți bani și transformați 

rețeaua de iluminat într-o 

infrastructură inteligentă pentru 

viitor. 

58.  Dezvoltarea infrastructurii inteligente din surse 

regenerabile  

Concept 5.000.000 2026 PNRR gaz cu hidrogen 

59.  Reabilitarea, extinderea, modernizarea și creșterea 

eficienței energetice a clădirilor în care se 

desfășoară act educațional teoretic și/sau tehnic  

Concept   POR, Axa 3, Axa 6 - Eficientizare energetica la 

grădinițe, școli și licee 

60.  Achiziție microbuze verzi pentru transport elevi  Concept 800.000 2026 PNRR Achiziția a 8 microbuze 

61.  Achiziție 4 autobuze electrice/hidrogen Concept 1.200.000 2026 PNRR Achiziția a 4 autobuze 

62.  Înlocuire sistem de încălzire și eficiență energetică 

la unitate sanitară  

Concept 800.000 2025 Por, Axa 4 – (POR, 

Axa 3, Axa 6 

 

63.  Construcție nouă Poliția Orașului Lipova Concept 400.000 2026   

64.  Reabilitare și modernizare sediul Judecătoriei 

Lipova 

Concept  1.800.000 2027 POR, Axa 3  

65.  Reabilitare sediu Pompieri voluntari Concept 1.600.000 2026 POR, Axa 3 1. Reabilitarea și 

modernizarea Clădirii 

Pompierilor din Orașul Lipova cu 

suprafața construită desfășurată 

de 356 mp. 

2. Dotarea Clădirii 

Pompierilor din Orașul Lipova cu 

echipamente și mașini de 

operațiuni. 
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66.  Reabilitare si modernizare Băile Lipova Concept 800.000 2027 POR, Axa 6 1. Realizarea în 18 luni a 

unui Parc de aventuri în Băile 

Lipova. 

2. Achiziția a 50 de 

echipamente complete pentru 

vizitatori pentru parcurgerea 

traseelor și atelierelor. 10 trasee 

de aventură, fiecare având un 

anumit grad de dificultate. Vor fi 

instalate tiroliene, platforme, 

scări și poduri, toate 

interconectate între copaci. 

67.  Reabilitarea și restaurarea cetății Șoimoș 12.000.000 POR,  Axa 6 1.

 Reabilitare

a, restaurarea și 

punerea în valoare a 

Cetății Șoimoș, 

monument de 

patrimoniu de 

importanță 

națională.  

2.

 Reabilitare

a căilor de acces 

către fortificație, dar 

și din zona 

interioară a 

fortificației, prin 

amenajarea și 

modernizarea 
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sistemului pietonal 

și a sistemului 

rutier. 

3.

 Completar

ea mobilierului 

urban specific 

(banchete, 

jardiniere, coșuri de 

gunoi, ceasuri 

urbane, operă de 

artă urbană). 

4. Extinderea 

sistemului de 

iluminat public 

general și 

arhitectural în zona 

exterioară și 

interioară Cetății 

Șoimoș; 

5. Realizarea 

rețelei de canalizare 

și amenajarea de 

fântâni arteziene. 

68.  Regenerare urbană  Concept 12.000.000 2026 POR, Axa 3 Îmbogatirea biodiversitatii prin 

plantarea unor arbori deosebiti, 

specii adaptate conditiilor. 

Instalarea elementelor de 

mobilier urban (cosuri de gunoi, 

banci) 



 

 

 

108 

 

 

NR. 

CRT. 

TITLU PROIECT  GRAD DE MATURITATE VALOARE 

ESTIMATĂ (EURO) 

ORIZONT DE TIMP SURSA DE 

FINANȚARE 

OBSERVAȚII 

Amenajarea unor alei pavate 

pietonale, folosita nerestrictionat 

de pietoni; 

 

Amenajarea unui spatiu de 

odihna care sa deserveasca 

populatiei atat prin amenajarea de 

alei precum si a unor dotari 

pentru odihna.  

Imbogatirea biodiversitatii prin 

prin crearea de spatii verzi 

ocupate cu gazon care odata 

ajunsi la maturitatea deservesc 

pentru umbrirea cat mai buna a 

zonelor de odihna.  

Modernizarea infrastructurii 

rutiere in scopul de a facilita 

deplasarea atat a cetatenilor cat si 

a persoanelor aflate in tranzit prin 

orasul Lipova.  

Imbunatatirea conditiilor de 

transport a persoanelor si 

marfurilor prin asigurarea unei 

infrastructuri moderne si 

reabilitate atat  pentru investitorii 

prezenti cat si pentru potentialii 

investitori care doresc sa isi 

desfasoare activitate in zona 

urbana. 
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Asigurarea de conditii optime 

pentru scurgerea apelor pluviale 

evitandu-se acumularile 

spontane de apa precum si 

costurile autoritatilor publice cu 

solutionarea acestor probleme. 

69.  Amenajarea văii Mureșului Concept 9.000.000 2027 POR, Axa 3 Promenadă, trasee pietonale, 

piste pentru biciclete și locuri de 

odihnă 

70.  Reabilitarea blocurilor Concept  10.000.000 2030 POR, Axa 3, PNRR  

71.  Centru Multifuncțional Obor Concept  800.000 2026 POR, Axa 3  

72.  Eficientizare energetica cladire Biblioteca 

Oraseneasca 

Concept  400.000 2027 POR, Axa 3  

73.  Eficientizare energetica cladire sediul Primariei 

Orasului Lipova 

Concept  1.200.000 2027 POR, Axa 3  

74.  Eficientizare energetica cladire Administratia 

Finantelor Publice 

Concept  900.000 2027 POR, Axa 3  

75.  Eficientizare energetica muzeu Concept  500.000 2027 POR, Axa 3  

76.  Eficientizare energetica clădire Centru recuperare 

pentru copii 

Concept  450.000 2027 POR, Axa 3  

77.  Amplasarea unor stații de încărcare electrică Concept  1.500.000 2027 POR, Axa 3  

78.  Perdele verzi – 5 km Concept  3.000.000 2027 POR, Axa 3 Implementarea unui sistem de 

reducere a zgomotului și de 

creștere a calității aerului 

79.  Amenajarea buzunarelor verzi/locuri de joacă – 5 

locații 

Concept  1.000.000 2027 POR, Axa 3 1. Crearea a 5 locuri de 

joacă în spațiile dintre 

blocuri/case 

2. Creare spațiu verde cu 

arbori, arbuști și gazon. 
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3. Amenajare alei cu 

bănci. 

4. Sisteme inteligente de 

irigații. 

5. Sistem de 

supraveghere video și iluminat 

inteligent cu panouri 

fotovoltaice. 

80.  Amenajarea fâșiilor verzi Concept  800.000 2027 POR, Axa 3 spații verzi pe marginea 

drumului - 1. Amenajare cu 

arbori și gazon. 

2. Sistem inteligent de 

irigații 

81.  Amenajare parcuri  Concept  1.200.000 2027 POR, Axa 3 Reamenajarea aliniamentelor de 

arbori,  arbuști, peluze - gazon, 

jardiniere și montarea de fântâni 

cromatice. Reamenajare alei 

pietonale cu zonă pentru pietoni 

și pistă de biciclete. Amenajare 

zone de relaxare pentru tineri și 

adulți (foișoare, mese cu scaune, 

bănci, hamace). Amenajare/ 

reamenajare locuri de joacă 

pentru copii. Infrastructură 

prietenoasă persoanelor cu 

dizabilități. Sisteme inteligente de 

irigații. Sistem de supraveghere 

video și iluminat inteligent cu 

panouri fotovoltaice. 
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Construcții pentru expoziții  și 

activități culturale. Construcții 

ușoare cu caracter provizoriu 

pentru activități de comerț și 

alimentație publică. Grupuri 

sanitare. Spații pentru întreținere. 

LIPOVA, UN ORAȘ ACCESIBIL 

82.  Construire centura ocolitoare  Concept   POT Axa 2, CNI Proiect CJ 

83.  Creșterea gradului de siguranță și securitate pe 

rețeaua rutieră de transport  

Concept   POT, Axa 9; PNRR  

84.  Dezvoltarea și reabilitarea infrastructurii de transport Concept 15.000.000 2027 POR Axa 3 Dezvoltarea infrastructurii cu 

piste de biciclete, shared space, 

zone pietonale. Reabilitarea 

tramei stradale și a trotuarelor. 

85.  Investiții in realizarea de cai de acces către obiective 

turistice, marcaje a traseelor turistice, realizarea 

locurilor de odihna 

Concept 2.000.000 2027 GAL  

Accesibilizarea cetății și a altor 

obiective turistice. 

86.  Investiții in realizarea de cai de acces către terenurile 

agricole 

Concept 2.000.000 2027 GAL 20 km drumuri agricole 

87.  Crearea unei parcări sub și supraterane în centrul 

orașului  

Concept  1.250.000 2027 POR, Axa 2 80 locuri de parcare, perete 

verde, parc deasupra 

88.  Achiziționare autobuze electrice/cu hidrogen și  

dezvoltarea unor culoare de mobilitate  

Concept  3.000.000 2027 POR axa 3 Achiziționarea a 4 autobuze, 

stație de alimentare 

89.  infrastructuri pentru combustibili alternativi  Concept  8.000.000 2027 POR axa 3 4 Stații electrice, stații hidrogen 

90.  Rețea trafic velo Concept  2.000.000 2027 POR axa 3 Rețea velo 20 km 

91.  Stații biciclete Concept  500.000 2027 POR axa 3 5 stații biciclete 

92.  Dezvoltarea infrastructurii sportive și de agrement  Concept  1.800.000 2027 POCS, POR pumptrack, teren parkour, fitness 

în aer liber, pistă de role, 

patinoar/ skate-park 
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LIPOVA, UN ORAȘ PENTRU OAMENI 

EDUCAȚIE                                                        

93.  Creșterea numărului de creșe  Concept    POR, Axa 6 2 creșe 

94.  Dotarea sălilor de clasă, a laboratoarelor și a 

atelierelor din învățământul teoretic sau tehnic  

Concept  11.200.000 2027 PNRR, POR Axa 6 2 licee, 2 şcoli şi 4 grădiniţe 

95.  Reabilitarea, modernizarea și creșterea eficienței 

energetice a infrastructurilor educaționale  

Concept  15.600.000 2027 POR Axa 6 2 licee, 2 şcoli şi 4 grădiniţe 

96.  Centru de formare profesională  Concept  400.000 2027 POR, Axa6  

97.  Perfecționarea personalului didactic din toate 

instituțiile de învățământ 

Concept  1.200.000 2027 POCU, Axa 6  

98.  Implementarea unor măsuri de atragere a populație 

de vârstă școlară  

Concept  1.500.000 2027 POCS vouchere before/after school 

99.  Vouchere pentru activități de weekend ale copiilor 

(sport, creație, arta) 

Concept  2.000.000 2027 POCS  

100.  Finanțarea cursurilor de recalificare pentru părintele 

singur cu venituri mici, care dorește schimbarea 

domeniului profesional 

Concept  1.500.000 2027 POCS  

101.  Organizarea de tabere Concept  400.000 2027 POCS  

102.  Consiliere, orientare in cariera, dezvoltare personala 

si dezvoltarea de abilitati de viata independenta, 

monitorizare post-interventie in vederea asigurarii 

sustenabilitatii masurilor 

Concept  1.200.000 2027 POCS  

103.  SMART LAB – 2 licee Concept  500.000 2024 PNRR Minim: 5 imprimante 3D 

monocolere, o imprimantă 3D 

policoloră, două scanere 3D, un 

laser 3D, 2 roboți educaționali 

multifuncționali, 30 de kituri 

robotice pentru începători, 30 de 

echipamente de VR, 30 de 
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creioane 3D/doodler, tablă 

interactivă, 30 de laptopuri, 

softuri educaționale digitale, 

materiale consumabile /LICEU 

SOCIAL 

104.  Asigurarea pachetului de sprijin școlar  Concept  5.000.000 2030 POCS rechizite, imbracaminte si 

incaltaminte sezon rece 

105.  Asigurarea unei mese calde  Concept  4.000.000 2030 POCS masa pe roti, cantine sociale 

precum și masuri 

acompaniament 

106.  Centru social multifunțional: dezvoltarea 

deprinderilor de viață  independent, consiliere, 

orientare in cariera, dezvoltare personala, creșă. 

Concept  700.000 2030 POCS  

107.  Reducerea disparităților între copiii în risc de sărăcie 

și/sau excluziune socială și ceilalți copii presupune 

sprijin pentru familiile monoparentale sărace 

Concept  1.200.000 2030 POCS  

108.  Servicii pentru persoane vârstnice  care vor viza 

încurajarea incluziunii active a persoanelor in vârstă 

prin măsuri privind asigurarea îmbătrânirii active 

Concept 1.500.000 2030 POCS  

109.  Dezvoltarea unor programe pentru incurajarea 

participarii varstnicilor  la viata sociala, prevenirea 

izolării, precum și pentru prevenirea 

instituționalizării  

Concept 800.000 2027 POCS programe intergenerationale, 

servicii terapie ocupationala etc 

110.  Dispozitive (brățări etc.) pentru asistarea 

persoanelor dependente (persoane în vârstă 

singure, persoane cu dizabilități ) etc 

Concept 1.400.000 2028 POCS  

111.  Înfiintarea si dezvoltarea de noi servicii destinate 

varstnicilor prin subventionarea costurilor ingrijirii si 

Concept 1.300.000 2027 POCS  
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al serviciilor conexe pentru batranii singuri, din 

mediul urban 

112.  Sustinerea încadrării pe piata muncii  SAU a creșterii 

angajabilitatii persoanelor cu dizabilități 

Concept 2.500.000 2026 POCS  

113.  Cresterea incluziunii sociale a persoanelor cu 

dizabilitati prin asistarea lor prin tehnologie asistiva 

Concept 5.000.000 2026 POCS aparate mobilitate, softuri de 

citire pentru nevazatori etc 

114.  Calificarea resursei umane existente si disponibile la 

nivel local/ in familie prin finantarea cursurilor 

pentru dobandirea calificarii de Asistent Personal 

Profesionist 

Concept 1.500.000 2026 POCS  

CULTURAL 

115.  centru de tineret – hub cultural  Concept 680.000 2027 POR, Axa 7 crearea unor facilități pentru 

producția artistică în sfera artelor 

vizuale și performative; 

atragerea și exploatarea într-o 

manieră inteligentă, democratică 

și transparentă a resurselor 

comune; 

definirea unei oferte artistice 

consecvente prin aportul 

membrilor rezidenți ai HUB-ului 

dar și a altor artiști și colective 

artistice independente 

o relație benefică și etică între 

artiștii din hub și cu membrii 

comunității din imediata 

vecinătate a centrului și, nu în 

ultimul rând 
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construcția unor platforme 

educaționale pentru membrii 

hubului, specialiștii din domeniul 

artei dar și pentru publicul larg, 

unde cea mai importantă 

componentă educațională se 

adresează copiilor și 

adolescenților . 

116.  investiții pentru refacerea/întreținerea patrimoniului 

cultural de interes local in vederea conservării 

acestuia 

 

Concept  

2.500.000 2027 GAL  

117.  organizarea festivalurilor si a concursurilor tematice 

locale 

 

Concept  

800.000 2027 GAL  

118.  Realizarea de publicații periodice/monografii ale 

localităților / broșuri tematice privind zona. 

 

Concept  

300.000 2027 GAL  

SĂNĂTATE 

119.  Centru de asistență medicală comunitară  Concept 2.000.000 2027 POS, Axa2 identificarea problemelor 

medico-sociale ale comunității, 

educația pentru sănătate și 

profilaxia bolilor, prin 

promovarea unui stil de viață și 

mediu sănătos, mobilizarea 

populației pentru participarea la 

programele de vaccinări, 

controale medicale profilactice 

etc., promovarea sănătății 

reproducerii și planificarea 

familială 
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îngrijirea și asistența medicală la 

domiciliu, curativă și de 

recuperare, în vederea reinserției 

sociale 

acordarea de îngrijiri paleative la 

domiciliu 

120.  Dezvoltarea rețelei de medicină școlară  Concept  800.000 2027 POS, Axa 2  

121.  Dezvoltarea infrastructurii serviciilor de sănătate din 

unitățile de învățământ 

Concept 420.000 2027 POS, Axa 2  

122.  Pregătirea profesională a personalului  Concept 900.000 2026 POCU, POS, Axa 2  

123.  Centru de recuperare medicală, recuperare 

neurologică și post-traumatică  

Concept  3.8000.000 2027 POS, Axa3  

124.  Reabilitarea, modernizarea și eficientizarea 

energetică a clădirilor spitalului 

Concept  6.000.000 2027 POS, Axa4  

125.  Dotare cabinete medici de familie  Concept  880.000 2026 PNRR 11 cabinete 

 

PROGRAMUL OPERAȚIONAL CREȘTERE INTELIGENTĂ ŞI DIGITALIZARE – POCID 

PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL – POR 

PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN – POCU 

PROGRAMUL OPERAȚIONAL DEZVOLTARE DURABILĂ – PODD 

 

Lista de proiecte prioritare și surse de finanțare 
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UN MEDIU DE AFACERI INOVATIV ȘI COMPETITIV 

1.  BUSINESS SMART HUB 1.230.000 POR, Axa 1 Dezvoltarea unui incubator si 

accelerator de afaceri pentru tineri 

sectorul IT&C si al noilor tehnologii 

2.  START UP LIPOVA  1.500.000 POCU Activități independente, 

antreprenoriat, înființare de 

întreprinderi 

3.  RURBAN - CLUSTER RURAL 800.000 POR, Axa 1 identificarea ideii de afaceri precum și 

mentoratul  în dezvoltarea afacerii, de 

asemenea se va asigura serviciul de 

promovare și de conexare cu posibila 

piață de desfacere. 

Colaborare, dezvoltarea unei strategii 

de management comune; brand, 

pagina web si alte publicații comune, 

atragerea de investiții, sprijin în 

elaborarea documentațiilor, 

încurajarea inovării si conectarea la 

piața globală. 

4.  Hub  Inovativ Digital 800.000 POR, Axa 1 Facilități suport care vin in sprijinul 

companiilor sa devina mai 

competitive prin îmbunătățirea 

proceselor, produselor si serviciilor 

prin intermediul tehnologiilor 

digitale. 

5.  Formarea profesională a angajaților inclusiv calificare și 

recalificare 

1.200.000 POCU, Axa 6 Proiecte depuse de agenți economici 

6.  Facilitarea investițiilor tehnologice în IMM-uri 10.000.000 POR, Axa 1 Proiecte depuse de agenți economici 
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7.  Dezvoltarea de noi produse, precum și transfer tehnologic în 

vederea generării noilor linii de producție pentru aceste produse 

2.000.000 POR, Axa 1, GAL Proiecte depuse de agenți economici 

8.  Dezvoltarea serviciilor 2.000.000 POR, Axa 1, GAL Proiecte depuse de agenți economici 

9.  Dezvoltarea structurilor de primire turiști și de agrement 6.000.000 POR, Axa 6, GAL Proiecte depuse de agenți economici 

10.  Investiții în înființarea, extinderea şi/sau modernizarea 

construcțiilor exploatațiilor agricole 

10.000.000 GAL Proiecte depuse de agenți economici 

11.  Constituirea unui grup de lucru pentru dezvoltarea economică a 

orașului Lipova 

5.000 Buget local Identificarea oportunităților de 

dezvoltare, organizarea unui plan prin 

care agenții economici să acționeze 

complementar, acoperind o plajă cât 

mai mare de servicii, furnizări, lucrări. 

IMPLEMENTAREA DE TEHNOLOGII DIGITALE ȘI E-GUVERNARE (DEZVOLTAREA CONCEPTULUI DE SMART-CITY) 

12.  Îmbunătățirea și digitalizarea sistemului de colectare selectivă a 

deșeurilor 

2.900.000 PODD, Axa 2 Amplasarea supraterană a unor 

containere de volum mare, accesul la 

acestea fiind controlat digital și 

permis doar locatarilor arondați 

respectivei platforme de colectare. De 

asemenea, sistemul digital 

înregistrează individual fiecare 

utilizare a platformei și poate 

transmite aceste date atât Direcției 

Fiscale în vederea facturării, cât și 

fiecărui utilizator în parte. În acest 

mod cetățenii ar putea să își 

monitorizeze costurile, dar și să își 

dea seama dacă colectează selectiv 

corect. Acest sistem de deschidere 

cu cardul a fiecărui container va oferi 

cetățenilor posibilitatea să măsoare 
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volumul de deșeuri pe fiecare fracție 

pe care îl aruncă în fiecare lună. 

13.  Dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată 4.000.000 PODD, Axa 2, PNRR reabilitare, modernizare cu sistem 

SCADA, extindere 

14.  Investiții în modernizarea, creșterea capacității și digitalizarea 

stației de epurare 

1.000.000 PODD, Axa 2, PNRR  

15.  Digitalizarea serviciilor educaționale 1.200.000 POR Adaptarea sistemului de educație și 

formare la evoluția tehnologică 

reprezintă un proces complex, 

necesar pentru pregătirea și 

perfecționarea resurselor umane și 

element esențial al dezvoltării, 

modernizării și inovării societății. 

Utilizarea noilor tehnologii digitale 

este calea directă pentru a face școala 

mai atractivă pentru elevi, mai 

adaptată nevoilor și stilului lor de 

viață, mai eficientă în a dezvolta 

competențe, generând educație pe tot 

parcursul vieții. 

16.  Digitalizarea serviciilor medicale  3.000.000 POR, POS Axa 5 Grupul multidisciplinar de experți 

format de Comisia Europeană pentru 

găsirea celor mai bune căi de 

investiții în sănătate a realizat o 

analiză a impactului tehnologizării 

digitale asupra serviciilor de sănătate. 

Serviciile medicale digitalizate – 

intervențiile pentru pacienți, pentru 
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furnizorii serviciilor de sănătate sau 

pentru manageri. 

17.  Digitalizarea bibliotecii  600.000 POCID, POR, PNRR HUB de învățare și dezvoltare de 

aptitudini digitale pe tot parcursul 

vieți, bibliotecă virtuală 

18.  Digitalizarea muzeului 600.000 POCID, POR, PNRR  

19.  Digitalizarea serviciilor cultelor  200.000 POR, Axa2 website de prezentare, programări. 

Proiecte depuse de culte 

20.  Digitalizarea serviciilor de siguranță publică 

 

300.000 POR, Axa 2  

21.  Digitalizarea firmelor  200.000 POR, Axa 1 Proiecte depuse de agenți economici  

22.  Digitalizarea serviciilor oferite de primărie 400.000 POR, Axa 2 Piața muncii – toate locurile de 

muncă vacante din oraș (public, 

privat), salariu, funcție, contact 

- postare CV pe baza unui 

user și a unei parole 

Urbanism – se va crea un cod de 

urbanism  care va centraliza toate 

condițiile de înălțime, culoare, regim 

de înălțime a clădirilor, tipuri de 

construcții în zonele orașului (nu 

blocuri în zonele de case, nu zone de 

locuit în zona industrială a orașului). 

De asemenea, se va implementa un 

sistem de emitere online a 

certificatelor de urbanism, a 

autorizațiilor de demolare, a 

autorizațiilor de construire. 
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Taxe și impozite – plata taxelor și a 

impozitelor on-line 

Sistem GIS 

Utilități – plata on-line a utilităților 

Serviciul de parcare și închiriere 

trotinete și biciclete – plată on-line 

inclusiv pentru amenzi 

Sistem de petiții on-line 

Evidența populației – transmitere 

documente on-line (reduce timpii de 

așteptare până la procesarea 

documentelor) 

Serviciul cazier judiciar – transmitere 

documente on-line 

Cadastru – emitere on-line a CF 

Sesizări – ridicarea gunoiului, 

animale abandonate, vehicule 

abandonate, prostituție, cerșetorie, 

ștergere graffiti etc. 

Proiectele comunității – vor fi 

prezentate zonele din oraș care pot fi 

reabilitate cu sprijinul comunității 

(model de succes implementat în 

orașul Grenoble) cu poze, harta 

locației și secțiune pentru candidaturi 

de voluntariat, secțiune pentru 

propunerile cetățenilor. 

Situația terenurilor, spațiilor și 

caselor listate la vânzare. 
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23.  Aplicație digitală de transport, stații încărcare și parcare -  smart 

mobility 

200.000 POR, Axa 2 Parcări disponibile, conexiune cu 

stație de biciclete/ trotinete, 

conexiune cu stații de încărcare 

electrice/ hidrogen, traseu piste de 

biciclete, stații bus.  

24.  Platformă de promovare a oportunităților de Investiții în orașul 

Lipova și satele aparținătoare 

30.000 Buget local Inventarierea, cartarea 

și evaluarea activelor 

(spații construite, 

terenuri) disponibile 

pentru investiții, utilități puse la 

dispoziție. Bază de date cu agenții 

economici activi, cu domeniul de 

activitate 

25.  Monitorizarea și gestionarea sistemului de trafic 1.500.000 POR, Axa 2 un singur centru de 

management al traficului în care se 

strâng toate informațiile din trafic: 

- senzori pentru colectarea 

informației referitoare la viteza și 

intensitatea traficului rutier; 

- senzori pentru colectarea datelor 

referitoare la condițiile meteo, gradul 

de vizibilitate rutieră; 

- camere de urmărire video, 

conectate la o rețea de schimb de 

date cum ar fi fibra optică, sau 

modem-uri 

radio; 

- echipamente de poziționare prin 

satelit (GPS). 

26.  Creșterea siguranței cetățenilor 700.000 POR, Axa 2 Supraveghere video 
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LIPOVA, UN ORAȘ PRIETENOS CU MEDIUL 

27.  Utilizarea resurselor regenerabile 6.000.000 PODD Axa 1, POR Axa 3 soare, apă geotermală pentru 

tranziția energetică bazată pe 

eficiență energetică, emisii reduse,  

sisteme inteligente de energie 

28.  Realizarea de capacități de compostare pentru deșeurile verzi 2.500.000 PODD Axa 2  

29.  Extinderea sistemului de colectare separată a deșeurilor 

reciclabile 

2.900.000 PODD Axa 2  

30.  Producerea de curent electric din surse regenerabile 20.000.000 PODD, Axa 1 Utilizarea panourilor fotovoltaice – 

crearea unui parc fotovoltaic 

31.  Reabilitarea, extinderea, modernizarea și creșterea eficienței 

energetice a clădirilor în care se desfășoară act educațional  

11.200.000 POR, Axa 3, Axa 6  

32.  Achiziție microbuze verzi pentru transport elevi  PNRR Achiziția a 8 microbuze 

33.  Reabilitare si modernizare Băile Lipova 800.000 POR, Axa 6 1. Realizarea în 18 luni a unui 

Parc de aventuri în Băile Lipova. 

2. Achiziția a 50 de 

echipamente complete pentru 

vizitatori pentru parcurgerea traseelor 

și atelierelor. 10 trasee de aventură, 

fiecare având un anumit grad de 

dificultate. Vor fi instalate tiroliene, 

platforme, scări și poduri, toate 

interconectate între copaci. 

34.  Reabilitarea și restaurarea cetății Șoimoș 12.000.000 POR,  Axa 6 1. Reabilitarea, restaurarea și 

punerea în valoare a Cetății Șoimoș, 

monument de patrimoniu de 

importanță națională.  

2. Reabilitarea căilor de acces 

către fortificație, dar și din zona 
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interioară a fortificației, prin 

amenajarea și modernizarea 

sistemului pietonal și a sistemului 

rutier. 

3. Completarea mobilierului 

urban specific (banchete, jardiniere, 

coșuri de gunoi, ceasuri urbane, 

operă de artă urbană). 

4. Extinderea sistemului de 

iluminat public general și arhitectural 

în zona exterioară și interioară Cetății 

Șoimoș; 

5. Realizarea rețelei de 

canalizare și amenajarea de fântâni 

arteziene. 

35.  Regenerare urbană  12.000.000 POR, Axa 3 Îmbogatirea biodiversitatii prin 

plantarea unor arbori deosebiti, 

specii adaptate conditiilor. 

Instalarea elementelor de mobilier 

urban (cosuri de gunoi, banci) 

Amenajarea unor alei pavate 

pietonale, folosita nerestrictionat de 

pietoni; 

 

Amenajarea unui spatiu de odihna 

care sa deserveasca populatiei atat 

prin amenajarea de alei precum si a 

unor dotari pentru odihna.  

Imbogatirea biodiversitatii prin prin 

crearea de spatii verzi ocupate cu 
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gazon care odata ajunsi la maturitatea 

deservesc pentru umbrirea cat mai 

buna a zonelor de odihna.  

Modernizarea infrastructurii rutiere in 

scopul de a facilita deplasarea atat a 

cetatenilor cat si a persoanelor aflate 

in tranzit prin orasul Lipova.  

Imbunatatirea conditiilor de transport 

a persoanelor si marfurilor prin 

asigurarea unei infrastructuri 

moderne si reabilitate atat  pentru 

investitorii prezenti cat si pentru 

potentialii investitori care doresc sa 

isi desfasoare activitate in zona 

urbana. 

Asigurarea de conditii optime pentru 

scurgerea apelor pluviale evitandu-

se acumularile spontane de apa 

precum si costurile autoritatilor 

publice cu solutionarea acestor 

probleme. 

36.  Amenajarea văii Mureșului 9.000.000 POR, Axa 3 Promenadă, trasee pietonale, piste 

pentru biciclete și locuri de odihnă 

37.  Reabilitarea blocurilor 10.000.000 POR, Axa 3  

38.  Centru Multifuncțional Obor 800.000 POR, Axa 3  

39.  Eficientizare energetica cladire Biblioteca Oraseneasca 400.000 POR, Axa 3  

40.  Eficientizare energetica cladire sediul Primariei Orasului Lipova 1.200.000 POR, Axa 3  

41.  Eficientizare energetica cladire Administratia Finantelor Publice 900.000 POR, Axa 3  

42.  Eficientizare energetica muzeu 500.000 POR, Axa 3  
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43.  Eficientizare energetica clădire Centru recuperare pentru copii 450.000 POR, Axa 3  

44.  Amplasarea unor stații de încărcare electrică 1.500.000 POR, Axa 3  

45.  Perdele verzi – 5 km 3.000.000 POR, Axa 3 Implementarea unui sistem de 

reducere a zgomotului și de creștere 

a calității aerului 

46.  Amenajarea buzunarelor verzi/locuri de joacă – 5 locații 1.000.000 POR, Axa 3 1. Crearea a 5 locuri de joacă 

în spațiile dintre blocuri/case 

2. Creare spațiu verde cu 

arbori, arbuști și gazon. 

3. Amenajare alei cu bănci. 

4. Sisteme inteligente de 

irigații. 

5. Sistem de supraveghere 

video și iluminat inteligent cu 

panouri fotovoltaice. 

47.  Amenajarea fâșiilor verzi 800.000 POR, Axa 3 spații verzi pe marginea drumului - 

1. Amenajare cu arbori și 

gazon. 

2. Sistem inteligent de irigații 

48.  Amenajare parcuri  1.200.000 POR, Axa 3 Reamenajarea aliniamentelor de 

arbori,  arbuști, peluze - gazon, 

jardiniere și montarea de fântâni 

cromatice. Reamenajare alei 

pietonale cu zonă pentru pietoni și 

pistă de biciclete. Amenajare zone de 

relaxare pentru tineri și adulți 

(foișoare, mese cu scaune, bănci, 

hamace). Amenajare/ reamenajare 

locuri de joacă pentru copii. 
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Infrastructură prietenoasă 

persoanelor cu dizabilități. Sisteme 

inteligente de irigații. Sistem de 

supraveghere video și iluminat 

inteligent cu panouri fotovoltaice. 

Construcții pentru expoziții  și 

activități culturale. Construcții ușoare 

cu caracter provizoriu pentru 

activități de comerț și alimentație 

publică. Grupuri sanitare. Spații 

pentru întreținere. 

49.  Investiții in realizarea de cai de acces către obiective turistice, 

marcaje a traseelor turistice, realizarea locurilor de odihna 

2.000.000 GAL, POR  

Accesibilizarea cetății și a altor 

obiective turistice. 

50.  Investiții in realizarea de cai de acces către terenurile agricole 2.000.000 GAL 20 km drumuri agricole 

51.  Crearea unei parcări sub și supraterane în centrul orașului  1.250.000 POR, Axa 2 80 locuri de parcare, perete verde, 

parc deasupra 

52.  Achiziționare autobuze electrice/cu hidrogen și  dezvoltarea unor 

culoare de mobilitate  

3.000.000 POR axa 3 Achiziționarea a 4 autobuze, stație de 

alimentare 

53.  infrastructuri pentru combustibili alternativi  8.000.000 POR axa 3 4 Stații electrice, stații hidrogen 

54.  Investiții in realizarea de cai de acces către obiective turistice, 

marcaje a traseelor turistice, realizarea locurilor de odihna 

2.000.000 GAL  

55.  Rețea trafic velo 2.000.000 POR axa 3 Rețea velo 20 km 

56.  Stații biciclete 500.000 POR axa 3 5 stații biciclete 

57.  Dezvoltarea infrastructurii sportive și de agrement  1.800.000 POCS, POR pumptrack, teren parkour, fitness în 

aer liber, pistă de role, patinoar/ 

skate-park 

EDUCAȚIE 
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58.  Dotarea sălilor de clasă, a laboratoarelor și a atelierelor din 

învățământul teoretic sau tehnic  

11.200.000 PNRR, POR Axa 6 2 licee, 2 şcoli şi 4 grădiniţe 

59.  Reabilitarea, modernizarea și creșterea eficienței energetice a 

infrastructurilor educaționale  

15.600.000 POR Axa 6 2 licee, 2 şcoli şi 4 grădiniţe 

60.  Centru de formare profesională  400.000 POR, Axa6  

61.  Perfecționarea personalului didactic din toate instituțiile de 

învățământ 

1.200.000 POCU, Axa 6  

62.  Implementarea unor măsuri de atragere a populație de vârstă 

școlară  

1.500.000 POCS vouchere before/after school 

63.  Vouchere pentru activități de weekend ale copiilor (sport, creație, 

arta) 

2.000.000 POCS  

64.  SMART LAB – 2 licee 500.000 PNRR Minim: 5 imprimante 3D monocolere, 

o imprimantă 3D policoloră, două 

scanere 3D, un laser 3D, 2 roboți 

educaționali multifuncționali, 30 de 

kituri robotice pentru începători, 30 

de echipamente de VR, 30 de 

creioane 3D/doodler, tablă 

interactivă, 30 de laptopuri, softuri 

educaționale digitale, materiale 

consumabile /LICEU 

SOCIAL 

65.  Centru social multifunțional: dezvoltarea deprinderilor de viață  

independent, consiliere, orientare in cariera, dezvoltare personala, 

creșă. 

700.000 POCS  

66.  Dispozitive (brățări etc.) pentru asistarea persoanelor dependente 

(persoane în vârstă singure, persoane cu dizabilități ) etc 

1.400.000 POCS  
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67.  Înfiintarea si dezvoltarea de noi servicii destinate varstnicilor prin 

subventionarea costurilor ingrijirii si al serviciilor conexe pentru 

batranii singuri, din mediul urban 

1.300.000 POCS  

68.  Sustinerea încadrării pe piata muncii  SAU a creșterii 

angajabilitatii persoanelor cu dizabilități 

2.500.000 POCS  

69.  Cresterea incluziunii sociale a persoanelor cu dizabilitati prin 

asistarea lor prin tehnologie asistiva 

5.000.000 POCS aparate mobilitate, softuri de citire 

pentru nevazatori etc 

CULTURAL 

70.  centru de tineret – hub cultural  680.000 POR, Axa 7 crearea unor facilități pentru 

producția artistică în sfera artelor 

vizuale și performative; 

atragerea și exploatarea într-o 

manieră inteligentă, democratică și 

transparentă a resurselor comune; 

definirea unei oferte artistice 

consecvente prin aportul membrilor 

rezidenți ai HUB-ului dar și a altor 

artiști și colective artistice 

independente 

o relație benefică și etică între artiștii 

din hub și cu membrii comunității din 

imediata vecinătate a centrului și, nu 

în ultimul rând 

construcția unor platforme 

educaționale pentru membrii 

hubului, specialiștii din domeniul 

artei dar și pentru publicul larg, 

unde cea mai importantă 
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componentă educațională se 

adresează copiilor și adolescenților . 

71.  investiții pentru refacerea/întreținerea patrimoniului cultural de 

interes local in vederea conservării acestuia 

2.500.000 GAL  

72.  organizarea festivalurilor si a concursurilor tematice locale 800.000 GAL  

73.  Realizarea de publicații periodice/monografii ale localităților / 

broșuri tematice privind zona. 

300.000 GAL  

SĂNĂTATE 

74.  Centru de asistență medicală comunitară  2.000.000 POS, Axa2 identificarea problemelor medico-

sociale ale comunității, educația 

pentru sănătate și profilaxia bolilor, 

prin promovarea unui stil de viață și 

mediu sănătos, mobilizarea 

populației pentru participarea la 

programele de vaccinări, controale 

medicale profilactice etc., 

promovarea sănătății reproducerii și 

planificarea familială 

îngrijirea și asistența medicală la 

domiciliu, curativă și de recuperare, 

în vederea reinserției sociale 

acordarea de îngrijiri paleative la 

domiciliu 

75.  Dezvoltarea rețelei de medicină școlară  800.000 POS, Axa 2  

76.  Dezvoltarea infrastructurii serviciilor de sănătate din unitățile de 

învățământ 

420.000 POS, Axa 2  

77.  Pregătirea profesională a personalului  900.000 POCU, POS, Axa 2  

78.  Centru de recuperare medicală, recuperare neurologică și post-

traumatică  

3.8000.000 POS, Axa3  
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79.  Reabilitarea, modernizarea și eficientizarea energetică a clădirilor 

spitalului 

6.000.000 POS, Axa4  

80.  Dotare cabinete medici de familie  880.000 PNRR  
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Implementare, monitorizare, evaluare  

Responsabilitățile și planul de acțiune pentru implementarea strategiei 

Implementarea cu succes a Strategiei de Dezvoltare Durabilă presupune implicarea activă a tuturor 

factorilor interesați de progresul economic şi social al orașului Lipova: instituții publice, 

organizații, asociații, investitori şi cetățeni ai orașului. Adoptarea strategiei reprezintă o etapă 

administrativă necesară în demersul de continuare a dezvoltării durabile a 

municipiului, implementarea acesteia fiind condiționată de existența unor mecanisme de 

implementare, monitorizare și evaluare definite clar și transparent. 

Planul de acțiuni în vederea implementării strategiei implică totalitatea pașilor care trebuie 

parcurși, a termenelor, instrumentelor manageriale și cheltuielilor necesare implementării 

strategiei: 

Acțiune 1: Stabilirea structurii de implementare a strategiei 

Nominalizarea unui Responsabil sau a unei Structuri responsabile pentru implementarea 

strategiei, care să coordoneze procesul de implementare. 

Nominalizarea direcțiilor din cadrul Primăriei, responsabile de implementarea proiectelor 

aferente obiectivelor strategice sau axelor prioritare corelate cu activitatea desfășurată. 

Stabilirea procedurilor de lucru pentru monitorizarea și evaluarea progresului intervențiilor 

propuse reprezintă un proces care contribuie în mod direct la succesul implementării 

strategiei de dezvoltare a orașului. 

 

Acțiune 2: Alocarea resurselor 

Alocarea resurselor umane implicate în acest proces, cu trasarea clară a responsabilităților 

pentru implementarea fiecărui proiect / măsură din cele propuse. Alocarea resurselor financiare este 

esențială pentru succesul implementării unei strategii. Astfel, pentru proiectele propuse vor fi identificate 

surse de finanțare interne sau externe.  

 

Acțiune 3: Monitorizare și raportare 

Monitorizarea reprezintă colectarea sistematică de date privind indicatori specificați, pentru 

a le oferi actorilor implicați în implementarea strategiei precum și responsabililor pentru 

implementarea strategiei o indicație despre progresele înregistrate și gradul de atingere a 

obiectivelor cuprinse în strategia de dezvoltare durabilă. Pentru monitorizarea strategiei este necesară 

identificarea clară a surselor de culegere a datelor cu privire la progresul indicatorilor de realizare și de 
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rezultat propuși. Raportarea presupune colectarea și transmiterea acestor date pe fluxul procedural 

stabilit pentru implementarea strategiei. Datele astfel colectate trebuie analizate și evaluate pentru a 

estima dacă intervențiile propuse conduc către obiectivele propuse sau dacă necesită modificări. Se 

recomandă analize semestriale cu privire la progresul înregistrat în implementarea proiectelor și în 

atingerea indicatorilor de realizare și de rezultat, eventual în ajustarea acestora în funcție de schimbările 

contextului socio-economic. 

 

Acțiune 4: Analiza intermediară a implementării strategiei 

Strategia poate fi revizuită anual sau ori de câte ori este cazul. În lipsa resurselor pentru  realizarea 

acestor analize, analiza intermediară documentată la jumătatea perioadei de implementare a strategiei 

poate fi un moment de reflecție și revizuire a strategiei. Situații care pot impuse revizuirea strategiei 

sunt cele legate de actualizarea surselor de finanțare ale proiectelor propuse odată cu aprobarea 

programelor de finanțare aferente perioadei 2021 – 2027 sau după aprobarea strategiei județene / 

regionale, în urma căreia ar putea fi necesară o actualizare a proiectelor / măsurilor propuse în strategia 

orașului. 

 

Acțiune 5: Evaluarea finală a implementării strategiei 

Evaluarea se desfășoară la sfârșitul perioadei de planificare și în momente de decizie esențiale ale 

acesteia, pentru a estima performanțele planului de acțiuni în raport cu obiectivele propuse sau pentru 

a identifica necesitatea modificării proceselor de planificare. Rezultatele sunt utilizate în următoarea 

perioadă de planificare și pot ajuta la găsirea unor soluții la întrebări cheie privind dezvoltarea durabilă. 

Pentru a asigura o monitorizare coerentă a strategiei, este obligatoriu ca obiectivele strategice ale  

acesteia să fie translatate în indicatori de rezultat cu ținte aferente. Intervențiile propuse pentru 

implementarea strategiei vor avea definiți indicatori de realizare. Pentru a putea aprecia în ce măsură 

obiectivele strategice sunt atinse și strategia este eficientă, este definit un sistem integrat de indicatori 

de realizare și rezultat, prin intermediul căruia structura responsabilă de implementarea strategiei să 

poată evalua permanent progresul înregistrat în implementarea strategiei, să își dimensioneze constant 

resursele necesare și să acționeze în direcția creșterii eficienței utilizării acestora. 

 

Împărțirea proiectelor în cele 3 niveluri de prioritate nu presupune stabilirea unei ordini a  importanței 

proiectelor. Dincolo de importanța aparentă a proiectelor cu impact direct asupra atingerii obiectivelor 

strategice enunțate, nerealizarea sau neîncadrarea în orizontul de timp a proiectelor suport sau a 

proiectelor punctuale poate conduce la ratarea țintelor propuse de dezvoltare și la ineficiența utilizării 

unor resurse limitate aflate la dispoziția orașului. Astfel, planul de acțiune propus indică mai ales 
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raporturile de dependență dintre rezultatele unor acțiuni din domenii diferite, de planificarea acestora 

(inițierea, realizarea și rezultatele obținute) depinzând succesul implementării strategiei propuse. 

Pentru planificarea în timp a proiectelor, în vedere maximizării impactului implementării strategiei, poate 

fi utilizată diagrama ”matricea priorităților” sau ”matricea Eisenhower”, care presupune clasificarea 

proiectelor după criteriile importanței și urgenței: 

 

URGENTE ȘI IMPORTANTE URGENTE ȘI PUȚIN IMPORTANTE 

Proiecte critice care au un impact  semnificativ 

rezolvând nevoi acute la nivelul comunității 

Acțiune recomandată: de implementat imediat. 

Ex. proiectele strategice, rezolvarea crizelor, 

proiectele care sunt aproape de finalizare; 

proiecte majore pentru care există surse de 

finanțare. 

Proiecte critice care au un impact semnificativ 

rezolvând nevoi acute la nivelul comunității. 

Acțiune recomandată: de implementat imediat. 

Ex. proiectele strategice, rezolvarea crizelor,  

proiectele care sunt aproape de finalizare; 

proiecte majore pentru care există surse de 

finanțare. 

PUȚIN URGENTE ȘI IMPORTANTE PUȚIN URGENTE ȘI NEIMPORTANTE 

Proiecte majore care au un impact semnificativ, 

dar a căror implementare mai poate fi amânată 

pentru că nu se adresează unei nevoi urgente a 

comunității; sunt, în general, proiectele care fac 

diferența în dezvoltarea durabilă și necesită o 

planificare  riguroasă. 

Acțiune recomandată: de planificat imediat 

implementarea lor  

Ex. proiecte de infrastructură; proiecte strategice 

Proiecte nesemnificative care sunt  consumatoare 

de timp și de alte resurse, fără impact semnificativ 

– efortul aferent ar trebui redirecționat către alte 

tipuri de proiecte mai relevante. 

Acțiune recomandată: de evitat includerea în 

strategie. 

Ex. Proiecte cu impact nesemnificativ în 

îndeplinirea obiectivelor strategice 

 

 

 

Sistemul de monitorizare și evaluare 

Pentru a urmări gradul de îndeplinire a obiectivelor stabilite în cadrul Strategiei de Dezvoltare Durabilă 

a Municipiului Mediaș, este necesară o monitorizare permanentă și o evaluare periodică a rezultatelor 

acțiunilor întreprinse. 

Lista intervențiilor propuse (portofoliul de proiecte) este stabilită pentru orizontul de timp 2021 – 2030, 

proiectele având durate diferite în timp, ceea ce înseamnă că și obiectivele stabilite vor putea fi atinse 

treptat, pe baza unui Plan de acțiune anual. 

Implementarea unei strategii de dezvoltare durabilă se bazează, de asemenea, pe responsabilizare. În 

acest sens, monitorizarea și evaluarea strategiei se va realiza la nivelul Serviciului Implementare 
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Proiecte. Prin Dispoziția primarului orașului Lipova se va constitui Grupul de monitorizare și evaluare, 

compus din reprezentanți ai principalelor direcții responsabile de implementarea strategiei, care vor 

avea următoarele atribuții: 

1. Asigurarea legăturilor cu agenţii economici, organizaţiile neguvernamentale, etc. 

2. Culegerea de date și centralizarea raportărilor cu privire la stadiul implementării proiectelor 

cuprinse în strategie;  

3. Identificarea proiectelor implementate la nivelul orașului și a zonei, care contribuie la îndeplinirea 

obiectivelor şi care nu au putut fi nominalizate în strategie; 

4. Actualizarea strategiei de dezvoltare durabilă;  

5. Implicare în stabilirea de măsuri pentru obținerea de finanțare pentru acele proiecte care nu au 

obținut finanțare în cel puțin trei ani de la începerea implementării strategiei.  

 

Pentru evaluarea rezultatelor și efectelor implementării se folosesc o serie de indicatori ce măsoară 

impactul strategiei: 

1. Indicatori de realizare – reflectă ceea ce s-a produs prin implementarea proiectelor propuse în 

strategie. Realizările imediate țin de răspunderea exclusivă a structurilor responsabile cu 

managementul proiectelor respective, care trebuie să raporteze pe marginea lor prin intermediul 

sistemului de monitorizare.  

2. Indicatori de rezultat – măsoară avantajele resimțite de beneficiarii finali ai acestor proiecte. 

Indicatorii de rezultat ne arată dacă s-a îndeplinit scopul pentru care au fost implementate. 

 

Comunicarea cu beneficiarii proiectelor și promovarea strategiei 

Promovarea strategiei presupune construirea unui plan de comunicare care să vizeze toate etapele 

procesului de elaborare, în funcție de grupurile țintă. Pe lângă componenta de informare și diseminare, 

planul include și implicarea părților interesate. Astfel, mesajele și instrumentele de comunicare utilizate 

au fost stabilite și prin această prismă. 

Ca atare, dacă prima etapă a procesului a fost concentrată mai mult pe informarea grupurilor țintă și 

chestionarea acestora cu privire la provocările și soluțiile urbane identificate, următoarele acțiuni sau 

axat pe creșterea implicării acestora în cadrul consultărilor. Participarea activă a grupurilor țintă fiind un 

factor cheie până în momentul aprobării strategiei și nu numai. Unul dintre obiectivele promovării 

strategiei și comunicării cu beneficiarii proiectelor este creșterea participării părților interesate în cadrul 

etapei finale – monitorizarea implementării proiectelor și evaluarea strategiei. 

Alte aspecte importante în cadrul procesului de comunicare au fost limbajul și designul produselor de 

comunicare, care au fost gândite și adaptate conform canalelor de promovare și audiența acestora. 
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Următorul tabel prezintă schematic modul în care procesul de comunicare cu grupurile țintă și implicare 

acestora a fost structurat de-a lungul elaborării strategiei. 

 

Procesul de comunicare cu factorii interesați 

 

 STAKEHOLDERS 

 Cetățeni Sector public Sector privat ONG 

ANALIZA DIAGNOSTIC Instrumente de 

comunicare 

- Social Media 

- Website 

 

Instrumente de 

colectare a nevoilor 

- Anchetă tematică, pe 

bază de  chestionar 

(Barometrul rban) 

- Consultări - atelier de 

lucru 

privind nevoile 

cetățenilor 

(offline/online) 

Instrumente de 

comunicare 

- Invitații via email 

www.primarialipova.ro 

 

Instrumente de 

colectare a nevoilor 

- Consultări - atelier de 

lucru 

privind nevoile 

sectorului privat 

(offline/online) 

-Facebook 

www.primarialipova.ro 

 

Instrumente de 

colectare a nevoilor 

- Consultări - atelier de 

lucru 

privind nevoile 

sectorului privat 

(offline/online) 

-Facebook 

www.primarialipova.ro 

VIZIUNE ȘI OBIECTIVE 

DE DEZVOLTARE 

Instrumente de 

comunicare 

- Website 

- Social Media 

 

Instrumente de 

colectare a opiniilor 

- Social Media 

- dezbateri 

Instrumente de 

comunicare 

- Website 

- Social Media 

 

Instrumente de 

colectare a opiniilor 

- Social Media 

- dezbateri 

Instrumente de 

comunicare 

- Website 

- Social Media 

 

Instrumente de 

colectare a opiniilor 

- Social Media 

- dezbateri 

Instrumente de 

comunicare 

- Website 

- Social Media 

 

Instrumente de 

colectare a opiniilor 

- Social Media 

- dezbateri 

DIRECȚII POLITICI 

PROGRAME 

Instrumente de 

comunicare 

- Website 

- Social Media 

 

Instrumente de 

colectare a opiniilor 

- Social Media 

- dezbateri 

Instrumente de 

comunicare 

- Website 

- Social Media 

 

Instrumente de 

colectare a opiniilor 

- Social Media 

- dezbateri 

Instrumente de 

comunicare 

- Website 

- Social Media 

 

Instrumente de 

colectare a opiniilor 

- Social Media 

- dezbateri 

Instrumente de 

comunicare 

- Website 

- Social Media 

 

Instrumente de 

colectare a opiniilor 

- Social Media 

- dezbateri 

PORTOFOLIU DE 

PROIECTE 

Instrumente de 

comunicare 

- Website 

- Social Media 

 

Instrumente de 

colectare a opiniilor 

- Social Media 

Instrumente de 

comunicare 

- Website 

- Social Media 

 

Instrumente de 

colectare a opiniilor 

- Social Media 

Instrumente de 

comunicare 

- Website 

- Social Media 

 

Instrumente de 

colectare a opiniilor 

- Social Media 

Instrumente de 

comunicare 

- Website 

- Social Media 

 

Instrumente de 

colectare a opiniilor 

- Social Media 
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- consultare - consultare - consultare - consultare 

IMPLEMENTARE, 

MONITORIZARE ȘI 

EVALUARE 

STRATEGIE 

Instrumente de 

informare 

- Website 

- Social Media 

 

Transparență 

comunicare stadiu 

- Social Media 

- Website  

Instrumente de 

informare 

- Website 

- Social Media 

 

Transparență 

comunicare stadiu 

- Social Media 

- Website  

Instrumente de 

informare 

- Website 

- Social Media 

 

Transparență 

comunicare stadiu 

- Social Media 

- Website  

Instrumente de 

informare 

- Website 

- Social Media 

 

Transparență 

comunicare stadiu 

- Social Media 

- Website  
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