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I. CUVÂNTUL PRIMARULUI  

 

Oraşul Lipova este un oraş istoric,  prima 

atestare fiind de la 1245 într-un document al Cancelariei 

Regale a Ungariei, în 1529, apoi Lipova a devenit oraş 

liber regesc şi cetate de scaun de judecată. Situat pe malul 

râului Mureş, oraşul Lipova a fost mult timp, mult mai 

important decât orașul Arad. Precursorii mei au uitat de 

strălucirea de altă dată, însă eu consider că am o datorie 

morală faţă de cetăţenii oraşului pentru a pune în valoare 

această perlă a României și în acest sens voi proceda la 

atragerea oricăror finanţări care să contribuie la acest 

deziderat.  

Secolul XXI este caracterizat prin vitalitate, viteză, 

viziune iar oraşul Lipova nu poate fi exclus din acest 

proces de dezvoltare şi tehnologizare.  

În acest context a fost elaborat prezentul 

document, ca o vădită preocupare a administraţiei 

publice locale pentru bunăstarea cetăţenilor oraşului 

Lipova, precum şi a generaţiilor viitoare deoarece: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIITORUL SE CLĂDEŞTE DE ASTĂZI. 

 

 

 

 

 

PRIMAR 
 

Mircea Iosif JICHICI  
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II. PREZENTARE 

GENERALĂ A 

ORAŞULUI 

 

Primele menţiuni istorice ale 

cetăţii Lipova datează din jurul 

anului 1245, mai concret – într-un 

document al Cancelariei Regale a 

Ungariei este menţionat faptul că 

regele Bella al IV-lea a impus 

refacerea fortificaţiilor cetăţii 

Lipova care au fost puternic 

afectate de invazia tătară din 1241.  

Indicii arheologice 

referitoare la aşezarea Lipovei duc 

istoria acestui loc până în jurul 

anului 1000 şi menţionează că 

această zonă făcea parte din 

Ducatul lui Ahtum, dar şi indicii 

care dovedesc prezenţa mai timpurie în zonă – chiar din perioada neolitică. Cetatea Lipovei este 

nucleul în jurul căruia se  dezvoltă această aşezare, mai ales, datorită poziţionării strategice a 

acesteia în contextul atacurilor turceşti din acest areal. 

Un aspect istoric relevant pentru oraşul Lipova este consemnarea cu numele de Lipva în anul 

1315 şi declararea ca oraş liber din anul 1440, istoria urbană a acestui oraş datează de mai bine de o 

jumătate veac.  

Multiplele influenţe culturale ale acestei aşezări au fost impregnate de interesul manifestat de 

imperiile care au venit în contact cu aceasta. Cetatea Lipovei a fost disputată de habsburgi şi  

otomani, ultimii stăpânind aici în perioada 1552-1595 şi 1613-1718.  

Pacea de la Karlovitz din 1699 pune Cetatea Lipova sub stăpânire turcească, printre 

obiectivele asumate de către turci fiind refacerea acesteia şi asigurarea plutăritului pe Mureş, în 

plus, Lipova nu mai este cetate şi în urma colonizării cu germani, devine un oraş de provincie. 

Pacea de la Passarowitz din 1718 schimbă din nou destinul acestui oraş prin atribuirea 

definitivă habsburgilor.  

Anul 1918 marchează unul din cele mai importante evenimente istorice din această zonă, 

deputaţii Banatului proclamă unirea Banatului cu România, printre reprezentanţii cei mai de seamă 

ai acestui eveniment s-a numărat Sever Bocu.  

 

Aşezare, populaţie, suprafaţă 

 

Oraşul Lipova este traversat de două căi de comunicaţie importante: drumul naţional 7 şi 

calea ferată Arad – Radna – Simeria – Braşov – Bucureşti.  Alte căi de comunicaţie relevante pentru 

zonă sunt: drumul judeţean 682 Arad – Zăbrani – Lipova – Ususău,  drumul judeţean 572 spre 

Şiştarovăţ – Lugoj, drumul comunal 83 Belotinţ – Labaşinţ – Bata, drumul comunal 85 spre Pătârş. 
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Oraşul Lipova este aşezat la intersecţia paralelei de 46°6'15" latitudine nordică cu meridianul 

de 21°41'15" longitudine estică.  

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.  

Oraşul Lipova face parte din judeţul Arad, situat la 34 de kilometri de municipiul Arad, cu 

poziţionare central-sudică. Oraşul este compus din Lipova propriu-zisă (poziţionată pe malul stâng 

al Mureşului) şi cartierele Radna şi Şoimoş (poziţionate pe malul drept). 

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

Temperatura medie anuală este de +10oC.  

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.    

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.  

 

 
Grafic nr. Repartiţia fondului funciar a oraşului Lipova 

Sursa: Primăria oraşului Lipova 

 

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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Grafic nr. Repartiţia fondului agricol a oraşului Lipova 

Sursa: Primăria oraşului Lipova 

 

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.  

 

Cadrul 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. 

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).  
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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. 

 

III. ECONOMIA 

 

3.1. Prezentare generală 

 

Tabel.  Evoluţia indicilor producţiei industriale în perioada 2012 - 2013 în judeţul Arad 

% 2012 2013 

 mai sept. dec. ian. mai  

Arad 128,1 95,4 94,9 101,1 81,6 

Sursa: Institutul Naţional de Statistică – Buletin statistic lunar judeţean 
 

Indicii producţie industriale înregistraţi în judeţul Arad au urmat un trend descendent în 2012, 

ajungând la 94,9 în luna decembrie a acestui an. La începutul anului 2013 era de 101,1 procente iar 

în luna mai a scăzut până şa 81,6%. 

 

Tabel.  Evoluţia indicilor valorici ai cifrei de afaceri din industrie (piaţa internă şi piaţa 

externă) în perioada 2012 - 2013 în judeţul Arad 

% 2012 2013 

 mai sept. dec. ian. mar. mai  

Arad 117,5 107,6 101,9 108,4 102,2 104,0 

Sursa: Institutul Naţional de Statistică – Buletin statistic lunar judeţean 
 

Indicii valorici ai cifrei de afaceri din industrie au înregistrat în mai 2012 valoarea de 117,5 

iar la sfârşitul anului 101,9%. În prima jumătate a anului 2013 valorile au rămas relativ constante, 

variind între 108,4 -102,2 procente. 

 

Tabel.  Evoluţia numărului de autorizaţii de construire eliberate pentru clădiri rezidenţiale în 

anul 2012, în judeţul Arad 

 mai iun iul aug sep oct nov dec 

2012 74 61 84 64 59 99 63 94 
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 ian feb mar apr mai    

2013 50 60 108 109 108    

Sursa: Institutul Naţional de Statistică – Buletin statistic lunar judeţean 
 

În perioada mai – decembrie a anului 2012 în judeţul Arad s-au eliberat în 598 de autorizaţii 

de construire pentru clădiri rezidenţiale. Cele mai multe au fost eliberate în lunile octombrie şi 

decembrie. În perioada ianuarie – mai a anului 2013 au fost eliberate 435 de autorizaţii de 

construire pentru clădiri rezidenţiale, cele mai multe în lunile aprilie, martie şi mai. 

 

Tabel.  Evoluţia numărului de locuinţe terminate în anul 2012 – trimestrul I 2013, în judeţul 

Arad 

 2012 2013 

Trim. I Trim. II Trim. III Trim. IV Trim. I 

Arad, din care: 116 141 143 232 134 

Mediul urban 54 111 53 131 64 

Sursa: Institutul Naţional de Statistică – Buletin statistic lunar judeţean 
 

În anul 2012 au fost terminate un număr de 632 de locuinţe, cele mai multe în trimestrul IV. 

În mediul urban, în aceleaşi condiţii, au fost terminate 349 de locuinţe. Primul trimestru al anului 

2013 prezintă valori mai mari, dar comparabile, cu cele înregistrate, în aceeaşi perioadă, a anului 

2012. 

 

Tabel.  Evoluţia numărului întreprinderilor active în perioada 2005 - 2010 la nivel naţional, 

regional şi judeţean  

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 % faţă 

2005 

România 450202 480323 520032 554967 541696 491805 9,2 

Regiunea VEST  42834 46274 49843 52621 51181 45970 7,3 

Arad  10285 11180 12055 12535 12202 10850 5,5 

Sursa: Institutul Naţional de Statistică - Indicatori de dezvoltare durabilă teritorială în România 

 

Numărul întreprinderilor active din România a fluctuat în perioada 2005 – 2010, astfel, în 

perioada 2005 – 2008 numărul acestora a înregistrat creşteri, urmând ca în perioada 2009 -2010 

numărul acestora să scadă. Totuşi, comparativ cu anul 2005, în anul 2010 numărul întreprinderilor 

active era mai mare cu 9,2% la nivel naţional, 7,3% la nivel regional şi 5,5% la nivelul judeţului 

Arad. 

 

Tabel.  Evoluţia resurselor de muncă în perioada 1990 – 2012 la nivel naţional, regional şi 

judeţean  

mii 

persoane 

1990 1995 2000 2005 2010 2012 % faţă 

1990  

România 13216,9 13275,5 13358,4 13816,9 14047,6 14033,7 6,2 



Strategia de dezvoltare a orașului Lipova Page 9 

 

Regiunea 

VEST 1276,3 1235 1226,4 1250,2 1275,3 1269,7 -0,5 

Arad 293 274,6 278,9 291,7 299,2 298,5 1,9 

Sursa: Institutul Naţional de Statistică, Baza de  date Tempo online 

 

Volumul resurselor de muncă la nivel naţional era în 2012 mai mare cu 6,2% decât în anul 

1990. La nivel regional s-a înregistrat o scădere a resurselor de muncă de 0,5 procente iar la nivelul 

judeţului Arad o creştere de aproape 2 procente. 

 

Tabel.  Evoluţia resurselor de muncă în funcţie de gen, în perioada 1990 – 2012 la nivel 

naţional, regional şi judeţean  

mii 

persoane 

Gen  1990 1995 2000 2005 2010 2012 % faţă 

1990  

România 

M 6885 6862,2 6771,7 7098,8 7222,7 7233,9 5,1 

F 6331,9 6413,3 6586,7 6718,1 6824,9 6799,8 7,4 

Regiunea 

VEST 

M 663,6 632,7 613,7 635,6 650,5 649,3 -2,2 

F 612,7 602,3 612,7 614,6 624,8 620,4 1,3 

Arad 
M 152,2 139,8 138,8 148,2 153 153 0,5 

F 140,8 134,8 140,1 143,5 146,2 145,5 3,3 

Sursa: Institutul Naţional de Statistică, Baza de  date Tempo online 

 

Volumul resurselor de muncă de gen feminin din România au înregistrat o creştere de 7,4 

procente comparativ cu anul 1990, comparativ cu volumul resurselor de muncă masculine care au 

crescut cu 5,1%. La nivel regional a scăzut volumul resurselor de muncă masculine şi a crescut cel 

al resurselor de muncă feminine. În judeţul Arad a crescut atât volumul resurselor de muncă 

feminine cât şi cel al resurselor de muncă masculine (3,3% respectiv 0,5%).  

 

Tabel.  Evoluţia populaţiei active civile în perioada 1990 – 2012 la nivel naţional, regional şi 

judeţean  

mii 

persoane 

1990 1995 2000 2005 2010 2012 % faţă 

1990  

România 10839,5 10491,4 9636,4 8913,4 8998,3 9063,4 -16,4 

Regiunea 

VEST 1046,2 1034,7 916,8 880,2 862,6 870,5 -16,8 

Arad 240,1 230,7 206,6 210,2 211,5 214 -10,9 

Sursa: Institutul Naţional de Statistică, Baza de  date Tempo online 

 

Chiar dacă volumul resurselor de muncă a înregistrat creşteri în perioada 1990-2012, 

populaţia activă civilă a înregistrat scăderi cu peste 10 procente la toate nivelele; la nivel naţional şi 

regional a scăzut cu peste 16 procente iar la nivelul judeţului Arad cu 10,9%. 
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Tabel.  Evoluţia populaţiei active civile în funcţie de gen, în perioada 1990 – 2012 la nivel 

naţional, regional şi judeţean  

mii 

persoane 

Gen  1990 1995 2000 2005 2010 2012 % faţă 

1990  

România 

M 5838,2 5636 4983,9 4728,9 4781,8 4797,7 -17,8 

F 
5001,3 4855,4 4652,5 4184,5 4216,5 4265,7 -14,7 

Regiunea 

VEST 

M 574,7 551,4 478,4 463,5 466,1 468,2 -18,5 

F 471,5 483,3 438,4 416,7 396,5 402,3 -14,7 

Arad 
M 129,5 123,8 111,1 111,2 112 111,8 -13,7 

F 110,6 106,9 95,5 99 99,5 102,2 -7,6 

Sursa: Institutul Naţional de Statistică, Baza de  date Tempo online 

 

Din tabelul de mai sus se poate observa că indiferent de nivelul la care ne raportăm populaţia 

activă civilă a înregistrat scăderi mai mari comparativ cu cea feminină. La nivelul judeţului Arad 

raportul de scădere este aproape dublu în cazul  populaţiei masculine. 

 

Tabel.  Evoluţia ratei de activitate a resurselor de muncă în perioada 1990 – 2012 la nivel 

naţional, regional şi judeţean  

% 1990 1995 2000 2005 2010 2012 

România 82 79 72,1 64,5 64,1 64,6 

Regiunea 

VEST 82 83,8 74,8 70,4 67,6 68,6 

Arad 81,9 84 74,1 72,1 70,7 71,7 

Sursa: Institutul Naţional de Statistică, Baza de  date Tempo online 

 

Variaţia ratei brute de activitate a resurselor de muncă  a fost în scădere continuă între anii 

1990 – 2012, diferenţele cele mai mari s-au înregistrat la nivel naţional şi regional. În judeţul Arad 

în 1990 s-a înregistrat o rată de activitate a resurselor de muncă de 81,9% , în anul 2012 valoarea 

acesteia a fost de 71,7%. 

 

Tabel.  Evoluţia ratei de activitate a resurselor de muncă în funcţie de gen, în perioada 1990 – 

2012 la nivel naţional, regional şi judeţean  

% Gen  1990 1995 2000 2005 2010 2012 

România 

M 84,8 82,1 73,6 66,6 66,2 66,3 

F 
79 75,7 70,6 62,3 61,8 62,7 

Regiunea 

VEST 

M 86,6 86,1 78 72,9 71,7 72,1 

F 77 78,3 71,6 67,8 63,5 64,8 

Arad 
M 85,1 88,6 80 75 73,2 73,1 

F 78,6 79,3 68,2 69 68,1 70,2 

Sursa: Institutul Naţional de Statistică, Baza de  date Tempo online 
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Rata de activitate a resurselor de muncă masculine este mai mare decât a resurselor de muncă 

feminine indiferent de nivelul la care ne raportăm. Chiar dacă ratele de activitate de activitate ale 

resurselor de muncă au scăzut, diferenţele dintre acestea s-au păstrat; în anul de referinţă ratele de 

ocupare erau mai mari în cazul populaţiei masculine decât a celei feminine. 

 

Tabel.  Evoluţia ratei de ocupare în funcţie de categoria de vârstă, în perioada 1996 – 

trimestru III 2013 la nivel naţional  

% Categoria 

de vârstă 

Anul 

1996 

Anul 

2005 

Anul 

2010 

Anul 

2012 

Trimestrul 

I 2013 

Trimestrul 

III 2013 

România 

15 - 24 ani 39,9 25,6 24,3 23,9 21,6 25,3 

25 - 34 ani 79,4 72,8 72,5 72 69,4 73,2 

35 - 54 ani 81,3 73,5 75,4 76,4 75,5 77,3 

55 - 64 ani 50,1 39,4 41,1 41,4 39,8 42,4 

Sursa: Institutul Naţional de Statistică, Baza de  date Tempo online 

 

Rata de ocupare în trimestru III 2013 este mai mică decât cea înregistrată în anul 1996, 

indiferent de categoria de vârstă. Ratele de ocupare sunt mai mari pentru intervalul de vârstă 25 – 

54 de ani şi mici pentru categoriile extreme ale intervalului de referinţă. 

 

Tabel.  Evoluţia ratei de ocupare în funcţie de categoria de vârstă, în perioada 1996 – 

trimestru III 2013 la nivel regional  

% Categoria 

de vârstă 

Anul 

1996 

Anul 

2005 

Anul 

2010 

Anul 

2012 

Trimestrul 

I 2013 

Trimestrul 

III 2013 

Regiunea 

VEST 

15 - 24 ani 41,4 24,4 19,5 23 20,6 21,2 

25 - 34 ani 78,3 73,7 74,9 74,9 71,9 75,6 

35 - 54 ani 81,3 73,5 75,4 76,4 75,5 77,3 

55 - 64 ani 50,1 39,4 41,1 41,4 39,8 42,4 

Sursa: Institutul Naţional de Statistică, Baza de  date Tempo online 

 

Tendinţa de la nivel regional este similară cu cea existentă la nivel naţional, diferenţe s-au 

înregistrat la nivelul categoriei de vârstă 15-24 de ani, valoarea ratei de ocupare este cu 4,1% mai 

mică decât valoarea naţională. 

 

Tabel.  Evoluţia ratei de ocupare a populaţie urbane în funcţie de categoria de vârstă, în 

perioada 1996 – trimestru III 2013 la nivel regional  

% Categoria 

de vârstă 

Anul 

1996 

Anul 

2005 

Anul 

2010 

Anul 

2012 

Trimestrul 

I 2013 

Trimestrul 

III 2013 

Regiunea 

VEST 

15 - 24 ani 34,7 20,1 15,1 16,8 11,5 14,8 

25 - 34 ani 79,7 74,5 77,2 76,2 72,6 80,1 

35 - 54 ani 78,9 72,9 77,2 77,6 78,8 76,9 

55 - 64 ani 21,4 21,2 27,7 30,9 31,7 35,6 

Sursa: Institutul Naţional de Statistică, Baza de  date Tempo online 
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La nivel regional urban, rata de ocupare prezintă fluctuaţii între 1996 şi 2013, chiar dacă 

tendinţa pentru categoriile 25 – 34 ani şi 35 – 54 ani se menţin, în cazul grupelor de vârstă 15 -24 de 

ani şi 55 – 64 ani situaţia este inversă; cea mai mică rată de ocupare în regiunea VEST a fost 

înregistrată la nivelul categoriei 15 – 24 ani (14,8%).  

 

Salariaţi 

 

Tabel.  Evoluţia efectivului de salariaţi în anul 2012,  în judeţul Arad 

 2012 

mai iun iul aug sep oct nov dec 

Arad din care: 119524 119750 119918 119954 120019 120018 120035 119777 

Agricultură, 

vânătoare şi servicii 

anexe, Silvicultură 

şi Pescuit 

3288 3295 3299 3300 3302 3302 3302 3295 

Industrie şi 

construcţii 
58916 59028 59110 59128 59160 59160 59168 59041 

Servicii  57320 57427 57509 57526 57557 57565 57565 57441 

Sursa: Institutul Naţional de Statistică – Buletin statistic lunar judeţean 

 

Numărul salariaţilor a rămas relativ constant în intervalul mai – decembrie al anului 2012, cei 

mai mulţi salariaţi au fost înregistraţi în industrie şi construcţii. Faţă de luna mai a anului 2012, în 

luna decembrie a anului se poate observa o uşoară creştere a numărul salariaţilor, indiferent de 

sectorul de activitate în care activează. 

 

Tabel.  Evoluţia efectivului de salariaţi în anul 2013,  în judeţul Arad 

 2013 

ian feb mar apr mai 

Arad din care: 120642 120699 121024 121205 121526 

Agricultură, vânătoare şi 

servicii anexe, Silvicultură şi 

Pescuit 

3319 3321 3330 3335 3343 

Industrie şi construcţii 59467 59495 59656 59745 59903 

Servicii  57856 57883 58038 58125 58280 

Sursa: Institutul Naţional de Statistică – Buletin statistic lunar judeţean 

 

Tendinţa uşor ascendentă se poate observa şi în prima jumătate a anului 2013, creşterea 

înregistrată la nivelul judeţului Arad este de 0,7 procente; creşterea este influenţată de sectorul 

industrie şi construcţii şi sectorul servicii. 

 

Nivelul salariilor 

 

Tabel.  Evoluţia câştigul salarial mediu net în anul 2012,  în judeţul Arad 
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 2012 

mai iun iul aug sep oct nov dec 

Arad din care: 1324 1374 1484 1392 1351 1367 1395 1441 

Agricultură, vânătoare şi 

servicii anexe, Silvicultură şi 

Pescuit 

1009 1024 1085 1054 1071 1109 1120 1067 

Industrie şi construcţii 1403 1450 1458 1383 1402 1425 1499 1520 

Servicii  1242 1302 1559 1436 1307 1311 1277 1366 

Sursa: Institutul Naţional de Statistică – Buletin statistic lunar judeţean 

 

Câştigul salarial mediu net pe parcursul anului 2012 în judeţul Arad a crescut, pe toate 

nivelele de referinţă. Creşterile mai mari au fost înregistrate în sectorul industriei şi construcţiilor şi 

în cel al serviciilor.  

 

Tabel.  Evoluţia câştigul salarial mediu net în anul 2013,  în judeţul Arad 

 2013 

 ian feb mar apr mai 

Arad din care: 1474 1420 1448 1467 1424 

Agricultură, vânătoare şi servicii anexe, 

Silvicultură şi Pescuit 

1128 1232 1217 1303 1244 

Industrie şi construcţii 1461 1492 1530 1561 1489 

Servicii  1515 1348 1367 1367 1360 

Sursa: Institutul Naţional de Statistică – Buletin statistic lunar judeţean 
 

Prima parte a anului 2013 a adus scăderi ale câştigului salarial mediu net, datorat în mare 

măsură creşterii valorii acestuia în ianuarie 2013, ulterior valorile au revenit aproape de cele 

înregistrate în luna decembrie 2012.  

 

Şomajul 

 

Tabel.  Evoluţia numărului de şomeri înregistraţi în perioada ianuarie 2010 – noiembrie 2013 

la nivelul judeţului Arad 

 

 ianuarie 

2010 

decembrie 

2010 

decembrie 

2011 

decembrie 

2012 

octombrie 

2013 

noiembrie 

2013 

Arad din 

care: 14968 11068 7241 7810 6821 6890 

Masculin  
8425 6215 3925 4198 3633 3676 

Feminin  6543 4853 3316 3612 3188 3214 

Sursa: Institutul Naţional de Statistică, Baza de  date Tempo online 
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Numărul şomerilor înregistraţi la sfârşitul lunii în luna noiembrie 2013 era de 6890 de 

persoane, cea mai mare parte a acestora erau bărbaţi. Volumul şomerilor înregistraţi era mai mare la 

începutul anului 2010, implicit şi diferenţele dintre persoanele de gen feminin şi masculin 

înregistrate. 

 

Tabel.  Evoluţia ratei şomajului în perioada 1991 – 2012 la nivel naţional, regional şi judeţean  

% 1991 1995 2000 2005 2010 2012 

România 3 9,5 10,5 5,9 7 5,4 

Regiunea 

VEST 2,5 7,5 10,4 5,1 5,9 3,9 

Arad 1,4 5,1 8,4 3,6 5,2 3,6 

Sursa: Institutul Naţional de Statistică, Baza de  date Tempo online 

 

Rata şomajului a avut o evoluţie fluctuantă în perioada de referinţă; valorile ratei şomajului 

sunt mai mari în 2012 decât în 1991 dar mult mai mici decât în anul 2000.  

Dacă raportăm datele la gen, diferenţele între rata şomajului în cazul persoanelor de gen 

feminin şi a celor de gen masculin nu întâlnim diferenţe foarte mari, cu excepţia valorilor 

înregistrate la nivel naţional, în judeţul Arad diferenţa dintre cele două este de 0,3% (în cazul 

populaţiei masculine fiind mai mare). 

 

Tabel.  Evoluţia ratei şomajului BIM în funcţie de categoria de vârstă, în perioada 1991 – 

2012 la nivel naţional şi regional  

%  2005 2010 2012 
Trimestrul 

III 2013 

România 

15 - 24 

ani 
19,7 22,1 22,7 23,2 

25 - 34 

ani 
7,6 7,8 8,3 8,3 

35 - 54 

ani 
5,7 5,7 5,1 5 

55 - 64 

ani 
2,4 3,3 3,4 3,5 

Regiunea 

VEST 

15 - 24 

ani 
17,8 19,6 19,7 20,6 

25 - 34 

ani 
6,6 6,3 5,2 6 

35 - 54 

ani 
5,5 4,8 3,4 3,2 

55 - 64 

ani 
1,5 2,7 2,3 0,8 

Sursa: Institutul Naţional de Statistică, Baza de  date Tempo online - AMIGO 

 

Rata şomajului BIM în funcţie de categoria de vârstă, la nivel naţional, era mai mare în 

trimestrul III 2013 decât cea înregistrată în anul 2005, la toate categoriile; rata şomajului are 
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valoarea cea mai mare pentru categoria de vârstă 15-24 ani. La nivel regional, valorile ratei 

şomajului au fost mai mici decât cele înregistrate la nivel naţional, tendinţa se păstrează.   

 

3.2. Analiza SWOT 

 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

- resurse de forţă de muncă 

- resurse naturale  

- existenţa unei pieţe publice în localitate 

- existenţa unui fond funciar semnificativ 

destinat agriculturii  

- 80 de km de granița cu Ungaria 

- infrastructură hard insuficient dezvoltată 

pentru a acoperi nevoile unor investitori 

- lipsa unei strategii de atragere a 

investitorilor străni 

- lipsa unui plan strategic de aplicare a 

legii privind parteneriatul public - privat 

- lipsa unor instituţii cu rol în sprijinirea 

dezvoltării locale 

- lipsa unor instituţii care să asigure 

servicii de formare profesională pe tot 

parcursul vieţii 

- lipsa unor centre-laboratoare de 

cercetare-dezvoltare-inovare  la nivelul 

localităţii 

- nu există forță de muncă 

specializată/supraspecializată 

- accesibilitatea redusă la internet 

- lipsa unei structuri care să sprijine start-

up-urile 

- nu au fost indetificate terenuri care ar 

putea fi lotizate și ofertate societăților 

din domeniul producției 

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI  

- atragerea de fonduri nerambursabile 

pentru dezvoltarea mediului de afaceri şi 

a economiei locale 

- constituirea unor structuri care să susţină 

dezvoltarea mediul de afaceri din 

localitate  

- creşterea numărului investitorilor (capital 

naţional sau străin) din localitate 

- dezvoltarea sectorului de producție 

- transferul de experienţă şi cunoştinţe în 

gestionarea administrativă (schimburi de 

experienţă) 

- prezenţa unor spaţii publice neutilizate şi 

transferul de destinaţie 

- migraţia populaţiei 

- migraţia forţei de muncă 

- incapacitatea de a susţine o creştere 

constantă şi în linie cu celelalte 

oraşe/localităţi din zonă 

- mediul concurenţial din regiune 
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- dezvoltarea antreprenoriatului la nivel 

local 

 

3.3. Obiective şi priorităţi 

 

OBIECTIVE TS TM TL 

Crearea în 18 luni a infrastructurii suport necesare susținerii 

activităților desfășurate de agenții economici care activează în 

valorificarea resurselor naturale din județul Arad. 

    

Crearea în 18 luni a infrastructurii suport necesare dezvoltării 

activităților desfășurate de start-up-uri. Dezvoltarea capacității 

start-up-urilor selectate de a deveni competitive pe piața utilizând 

metode de trainning și metorat. 

    

Crearea în 18 luni a infrastructurii suport necesare pentru patru 

puncte de acces public la internet în localitatea Lipova. 

    

Crearea în 12 luni a infrastructurii suport necesare pentru două 

puncte de acces public la internet în localitatea Şoimoş 

    

Crearea în 12 luni a infrastructurii suport necesare pentru două 

puncte de acces public la internet în localitatea Radna. 

    

Identificarea, lotizarea și crearea accesului la utilități a unui teren 

de cel puțin 5.000 mp destinat creării de spații pentru agenții 

economici activi în producție/servicii în zona Lipova. 
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3.4. Fişe de proiect 

 

Propunere de proiect nr. 1 

Titlul proiectului propus 

AGROBUSSINESS STRUCTURE LIPOVA 

Solicitant 

UAT ORAȘUL LIPOVA 

Actori-cheie identificați pentru realizarea și implementarea proiectului 

Consiliul Județean, societate de proiectare, agenții economici. 

Obiectivele măsurabile ale proiectului  

Crearea în 18 luni a infrastructurii suport necesare susținerii activităților desfășurate de 

agenții economici care activează în valorificarea resurselor naturale din județul Arad. 

Încadrarea în strategia regională  

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

2.2. Sprijinirea structurilor şi serviciilor suport pentru afaceri  

Corelarea cu alte proiecte / încadrarea într-un concept de dezvoltare 

Realizarea a două structuri de susținere a afacerilor una destinată valorificări resurselor 

naturale ale zonei în stare naturală sau mediu procesată și alta producției și serviciilor 

Gradul de maturitate (se va indica una dintre următoarele variante: Fişă (idee) de proiect / Studiu de 

prefezabilitate / Studiu de fezabilitate / Studiu de fezabilitate şi Proiect Tehnic)  

Fișă de proiect 

Durata estimată a proiectului 

18 luni 

Surse de finanțare vizate 

Programul pentru Dezvoltare Regională / Fondul European pentru Dezvoltare Regională 

Valoarea estimată a proiectului 

3.000.000 euro 

Nivel de prioritate pentru localitate (1 – cel mai important; 2 – importanță ridicată; 3 – importanță 

medie; 4 – mai puțin important) 

2 – importanță ridicată 

Capacitatea de cofinanțare / sursa  

- 

Rezultate așteptate 

1.000 mp de spații destinate comercializării de produsele tradiţionale, bio şi apicole şi sectorul 

pentru comercializare flori precum și sectorul pentru comercializarea produselor din 

struguri. 

700 mp de spații verzi situate acoperișul structurii de susținere a activităților desfășurate de 

agenții economici. 
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Propunere de proiect nr. 2 

Titlul proiectului propus 

LIPOVA BUSINESS ACCELERATOR 

Solicitant 

UAT ORAȘUL LIPOVA 

Actori-cheie identificați pentru realizarea și implementarea proiectului 

Consiliul Județean, societate de proiectare, agenții economici. 

Obiectivele măsurabile ale proiectului  

Crearea în 18 luni a infrastructurii suport necesare dezvoltării activităților desfășurate de 

start-up-uri. Dezvoltarea capacității start-up-urilor selectate de a deveni competitive pe piața 

utilizând metode de trainning și metorat. 

Încadrarea în strategia regională  

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

2.2. Sprijinirea structurilor şi serviciilor suport pentru afaceri  

Corelarea cu alte proiecte / încadrarea într-un concept de dezvoltare 

Realizarea a două structuri de susținere a afacerilor una destinată valorificări resurselor 

naturale ale zonei în stare naturală sau mediu procesată și alta producției și serviciilor 

Gradul de maturitate (se va indica una dintre următoarele variante: Fişă (idee) de proiect / Studiu de 

prefezabilitate / Studiu de fezabilitate / Studiu de fezabilitate şi Proiect Tehnic)  

Fișă de proiect 

Durata estimată a proiectului 

18 luni 

Surse de finanțare vizate 

Programul pentru Dezvoltare Regională / Fondul European pentru Dezvoltare Regională 

Valoarea estimată a proiectului 

3.000.000 euro 

Nivel de prioritate pentru localitate (1 – cel mai important; 2 – importanță ridicată; 3 – importanță 

medie; 4 – mai puțin important) 

2 – importanță ridicată 

Capacitatea de cofinanțare / sursa  

- 

Rezultate așteptate 

1.000 mp de spații destinate desfășurării activităților start-up-urilor susținute de acceleratorul 

de afaceri. 

200 mp de spații destinate activităților de trainning și mentorat personalizat. 
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Propunere de proiect nr. 3 

Titlul proiectului propus 

CREAREA SPAȚIILOR DESTINATE DEZVOLTĂRII ECONOMICE ÎN ORAȘUL 

LIPOVA 

Solicitant 

UAT ORAȘUL LIPOVA 

Actori-cheie identificați pentru realizarea și implementarea proiectului 

societate de proiectare, agenții economici. 

Obiectivele măsurabile ale proiectului  

Crearea în 24 luni a unor spații destinate dezvoltării economice a orașului Lipova. 

Încadrarea în strategia regională  

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

2.3. Reabilitarea siturilor industriale poluate şi abandonate şi a terenurilor nefolosite 

Corelarea cu alte proiecte / încadrarea într-un concept de dezvoltare 

Realizarea a două structuri de susținere a afacerilor una destinată valorificări resurselor 

naturale ale zonei în stare naturală sau mediu procesată și alta producției și serviciilor 

Gradul de maturitate (se va indica una dintre următoarele variante: Fişă (idee) de proiect / Studiu de 

prefezabilitate / Studiu de fezabilitate / Studiu de fezabilitate şi Proiect Tehnic)  

Fișă de proiect 

Durata estimată a proiectului 

24 luni 

Surse de finanțare vizate 

Programul pentru Dezvoltare Regională / Fondul European pentru Dezvoltare Regională 

Valoarea estimată a proiectului 

3.000.000 euro 

Nivel de prioritate pentru localitate (1 – cel mai important; 2 – importanță ridicată; 3 – importanță 

medie; 4 – mai puțin important) 

2 – importanță ridicată 

Capacitatea de cofinanțare / sursa  

- 

Rezultate așteptate 

Cel puțin 5.000 de mp de teren lotizat cu acces la utilităţi publice (reţele de alimentare cu apă, 

gaze naturale, electricitate, reţele de canalizare), drum de acces și rețea de internet 

broadband. 
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Propunere de proiect nr. 4 

Titlul proiectului propus 

ACCES PUBLIC LA INTERNET - LIPOVA 

Solicitant 

UAT ORAȘUL LIPOVA 

Actori-cheie identificați pentru realizarea și implementarea proiectului 

Consiliul Județean, societate de proiectare, persoane fizice și juridice. 

Obiectivele măsurabile ale proiectului  

Crearea în 18 luni a infrastructurii suport necesare pentru patru puncte de acces public la 

internet în localitatea Lipova. 

Încadrarea în strategia regională  

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

2.4. Îmbunătățirea infrastructurii de telecomunicații și implementarea de aplicații bazate pe 

tehnologii avansate 

Corelarea cu alte proiecte / încadrarea într-un concept de dezvoltare 

Realizarea conectării la internet și conexiuni broadband precum și crearea de puncte de acces 

public la internet. 

Gradul de maturitate (se va indica una dintre următoarele variante: Fişă (idee) de proiect / Studiu de 

prefezabilitate / Studiu de fezabilitate / Studiu de fezabilitate şi Proiect Tehnic)  

Fișă de proiect 

Durata estimată a proiectului 

18 luni 

Surse de finanțare vizate 

Programul pentru Dezvoltare Regională / Fondul European pentru Dezvoltare Regională 

Valoarea estimată a proiectului 

800.000 euro 

Nivel de prioritate pentru localitate (1 – cel mai important; 2 – importanță ridicată; 3 – importanță 

medie; 4 – mai puțin important) 

2 – importanță ridicată 

Capacitatea de cofinanțare / sursa  

Buget propriu 

Rezultate așteptate 

4 puncte de acces public la internet în Lipova 
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Propunere de proiect nr. 5 

Titlul proiectului propus 

ACCES PUBLIC LA INTERNET - RADNA 

Solicitant 

UAT ORAȘUL LIPOVA 

Actori-cheie identificați pentru realizarea și implementarea proiectului 

Consiliul Județean, societate de proiectare, persoane fizice și juridice. 

Obiectivele măsurabile ale proiectului  

Crearea în 12 luni a infrastructurii suport necesare pentru două puncte de acces public la 

internet în localitatea Radna. 

Încadrarea în strategia regională  

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

2.4. Îmbunătățirea infrastructurii de telecomunicații și implementarea de aplicații bazate pe 

tehnologii avansate 

Corelarea cu alte proiecte / încadrarea într-un concept de dezvoltare 

Realizarea conectării la internet și conexiuni broadband precum și crearea de puncte de acces 

public la internet. 

Gradul de maturitate (se va indica una dintre următoarele variante: Fişă (idee) de proiect / Studiu de 

prefezabilitate / Studiu de fezabilitate / Studiu de fezabilitate şi Proiect Tehnic)  

Fișă de proiect 

Durata estimată a proiectului 

12 luni 

Surse de finanțare vizate 

Programul pentru Dezvoltare Regională / Fondul European pentru Dezvoltare Regională 

Valoarea estimată a proiectului 

300.000 euro 

Nivel de prioritate pentru localitate (1 – cel mai important; 2 – importanță ridicată; 3 – importanță 

medie; 4 – mai puțin important) 

2 – importanță ridicată 

Capacitatea de cofinanțare / sursa  

- 

Rezultate așteptate 

2 puncte de acces public la internet în Radna 
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Propunere de proiect nr. 6 

Titlul proiectului propus 

ACCES PUBLIC LA INTERNET - ŞOIMOS 

Solicitant 

UAT ORAȘUL LIPOVA 

Actori-cheie identificați pentru realizarea și implementarea proiectului 

Consiliul Județean, societate de proiectare, persoane fizice și juridice. 

Obiectivele măsurabile ale proiectului  

Crearea în 12 luni a infrastructurii suport necesare pentru două puncte de acces public la 

internet în localitatea Şoimoş 

Încadrarea în strategia regională  

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

2.4. Îmbunătățirea infrastructurii de telecomunicații și implementarea de aplicații bazate pe 

tehnologii avansate 

Corelarea cu alte proiecte / încadrarea într-un concept de dezvoltare 

Realizarea conectării la internet și conexiuni broadband precum și crearea de puncte de acces 

public la internet. 

Gradul de maturitate (se va indica una dintre următoarele variante: Fişă (idee) de proiect / Studiu de 

prefezabilitate / Studiu de fezabilitate / Studiu de fezabilitate şi Proiect Tehnic)  

Fișă de proiect 

Durata estimată a proiectului 

12 luni 

Surse de finanțare vizate 

Programul pentru Dezvoltare Regională / Fondul European pentru Dezvoltare Regională 

Valoarea estimată a proiectului 

300.000 euro 

Nivel de prioritate pentru localitate (1 – cel mai important; 2 – importanță ridicată; 3 – importanță 

medie; 4 – mai puțin important) 

2 – importanță ridicată 

Capacitatea de cofinanțare / sursa  

- 

Rezultate așteptate 

2 puncte de acces public la internet în Radna 
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IV. TURISMUL 

 

4.1. Prezentare generală 

 

Staţiunea Băile Lipova 

 

Staţiunea balneoclimaterică Băile Lipova este situată într-o zonă colinară (altitudine de 138 

m) în judeţul Arad, la 30 de kilometri de municipiul Arad şi 3 kilometri de centrul oraşului Lipova. 

Atestarea documentară a acesteia în jurul anilor 1300 iar în secolul XVI sunt descoperite izvoarele 

de apă minerală. Staţiunea oferă ape minerale carbogazoase, feruginoase, bicarbonate, calcice, 

sodice, magneziene, recomandate pentru afecţiuni cardiovasculare, afecţiuni ale aparatului digestiv 

şi afecţiuni hepato-biliare, într-un climat continental moderat cu influenţe submediteraneene; 

temperatura medie anuală a apei este de 10,5 grade Celsius.  

 

În staţiune există Centrul Internaţional de Agrement care oferă turiştilor un ştrand cu plajă 

amenajată, şezlonguri şi gazon verde, un restaurant cu o capacitate de 600 de locuri. Staţiunea oferă 

spaţii amenajate cu posibilitatea de racordare la reţeaua de electricitate şi apă potabilă pentru turiştii 

care preferă excursiile cu rulota.  

 

Balta Şoimoş 

 

Balta Şoimoş este situată în cartierul Şoimoş din oraşul Lipova, este o arie protejată de interes 

naţional (categoria IV-a IUCN – rezervaţie naturală de tip zoologic) cu o suprafaţă de 1 ha, pe 

partea nordică a Văi Mureşului în apropiere de Cetatea Şoimoş. Pe lângă mai multe specii de peşti 

(Misgurnus fosilis), balta este zonă de protecţie pentru mai multe specii: vidra - Lutra lutra, păsări 

(stârci, raţe, berze), broaşte (broasca ţestoasă - Emys orbicularis), moluşte (Unio pictorum), melci 

(genul Planorbis sp., Limnea sp.) şi altele.  
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Rezervaţia naturală de paliur de la Radna 

 
 

 Rezervaţia naturală de paliur (paliurus spina Christi - spinul lui Cristos) de la Radna se află în 

localitatea Lipova şi se întinde pe o suprafaţă de 5 ha, în spatele bazilicii „Maria Radna”, înfiinţată 

pentru a proteja specia botanică paliur.  

 

 
Circuit turistic pe râul Mureş  

 

Pe râul Mureş se pot organiza mai multe circuite turistice care pot fi realizate cu canoea sau 

bicicleta. Unul dintre acestea cuprinde oraşul Lipova şi are următorul traseu: Zam – Săvârşin – 

Bârzava – Lipova – Arad – Pecica – Nădlac – Cenad – Border. Traseul are o distanţă de 230 de km 

şi o durată de aproximativ 5 zile şi se poate continua până la Szeged.  
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Structurile de primire turistică 

 

Tabel.  Evoluţia înnoptări în principalele structuri de primire turistică cu funcţiuni de cazare 

turistică, pe tipuri de structuri de primire turistică, în judeţul Arad 

 2012 

mai iun iul aug sep oct nov dec 

Arad din 

care: 

32068 31665 37640 41476 32750 34993 30556 19841 

Hoteluri 25254 23683 29340 31801 25476 27236 249981 14585 

Moteluri 52 129 185 266 147 128 99 84 

Vile turistice 129 218 342 538 162 238 207 81 

Cabane 

turistice 

271 230 483 703 228 502 209 161 

Pensiuni 

turistice 

4648 4941 5534 5209 5171 5294 3981 4168 

Pensiuni 

agroturistice 

1282 1306 1100 1149 996 1151 990 655 

Sursa: Institutul Naţional de Statistică – Buletin statistic lunar judeţean 
 

Din tabelul de mai sus se poate observa că în anul 2012 cele mai multe înnoptări au fost 

înregistrate în hoteluri, pensiuni turistice şi agroturistice. Lunile de vârf au fost iulie şi august, cea 

mai mare valoare înregistrându-se în luna august, pentru toate categoriile.  
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Tabel.  Evoluţia înnoptări în principalele structuri de primire turistică cu funcţiuni de cazare 

turistică, pe tipuri de structuri de primire turistică, în judeţul Arad 

 2013 

 ian feb mar apr mai 

Arad din care: 17810 17001 21583 22641 31346 

Hoteluri 12852 12622 15115 16680 24018 

Moteluri 98 56 83 150 124 

Vile turistice 112 287 201 182 380 

Cabane turistice 22 131 141 296 392 

Pensiuni turistice 3958 3356 5048 4194 5169 

Pensiuni 

agroturistice 

673 479 911 906 921 

Sursa: Institutul Naţional de Statistică – Buletin statistic lunar judeţean 
 

În primele luni ale anului 2013 s-au înregistrat valori semnificativ mai mici comparativ cu 

apropierea de mijlocul anului, de altfel, situaţia este similară cu ultima lună a anului 2012, cu 

excepţia cazului pensiunilor turistice unde valorile sunt mai apropiate de media anuală. 

 

Capacitatea de cazare turistică 

 

Tabel nr.  Evoluţia indicelui de utilizare netă a locurilor de cazare în judeţul Arad 

 2012 2013 

mai iun iul aug sep oct nov dec ian feb mar apr mai 

Arad 22.9 22.0 25.9 29.6 25.2 26.7 24.8 16.0 9.0 10.2 10.7 20.2 22.7 

Sursa: Institutul Naţional de Statistică – Buletin statistic lunar judeţean 

 

Indicele de utilizare netă a locurilor de cazare nu depăşeşte 30% în luna cu cele mai multe 

înnoptări înregistrate pe parcursul anului; valorile sunt mici în ultima lună a anului 2012 şi în 

primele trei luni ale anului 2013.  

 

Conform datelor din Strategia de Dezvoltarea a Regională 2014 – 2020 – Regiunea Vest 

Turism, la nivelul  oraşului Lipova există 8 structuri de cazarea cu un număr de 368 de locuri de 

cazare, 246 în vile turistice, 68 în pensiuni turistice, 32 în căsuţe şi 22 de locuri în moteluri.  

 

4.2. Analiza SWOT  

 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

- existenţa unor peisaje spectaculoase 

- arhitectură urbană diversă specifică 

secolelor XIV-XX 

- resursele naturale variate 

- capacitate de primire turistică redusă 

- lipsa serviciilor turistice de agrement  

- starea de degradare crescută a 

obiectivelor turistice imobile 
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- diversitatea florei şi faunei 

- resursele de ape minerale  

- monumente istorice de interes naţional 

- obiective turistice religioase de interes 

regional şi naţional 

- climă blândă  

- multiculturalitatea localităţii (etnic, 

religios) 

-  curs navigabil al Mureșului 

- infrastructura rutieră deficitară 

- slaba promovare turistică a localităţii la 

nivel naţional şi internaţional 

- lipsa infrastructurii de informare turistică 

în localitate 

- slaba reprezentare a localităţii la târguri 

de turism 

- acţiuni reduse de promovare a  tradiţiilor, 

obiceiurilor şi produselor specifice 

localităţii 

- infrastructura urbană deficitară 

- neîncadrarea localităţii într-un circuit 

turistic 

- lipsa unor spaţii destinate activităților de 

agrement 

- lipsa unui transport de croazieră 

- lipsa agrement pe râul Mureș 

- lipsa unei promenade pe malul râului 

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI  

- existenta unui relief care permite 

dezvoltarea şi practicarea mai multor 

forme de turism 

- producere şi valorificare a energiilor 

regenerabile 

- conservarea şi promovarea ariilor 

protejate 

- dezvoltarea de forme de turism alternativ  

- apropierea de graniţa de vest a României 

-  dezvoltarea turismului de afaceri 

- dezvoltarea resurselor umane care 

activează în domeniul turismului 

 

- gestionarea precară a riscurilor naturale 

(inundaţii) 

- creşterea poluării şi scăderea atractivităţii 

localităţii 

- creşterea concurenţei  din zonă în 

domeniul turismului concomitent cu 

scăderea numărului de turişti 

- defrişările necontrolate 

- migraţia forţei de muncă tinere şi 

calificate 

  

  

 

4.3. Obiective şi priorităţi 

 

OBIECTIVE TS TM TL 

Realizarea în 20 luni a unui centru multifuncțional cu spații 

pentru activități sportive și de business în Băile Lipova. 

    

Crearea în 16 de luni a unei zone pietonale pe strada N. Bălcescu 

din orașul Lipova. 

    

Înlocuirea în 18 luni a mobilierului urban din orașul Lipova.     

Realizarea în 12 luni a unui sistem de marcaje turistice 

inscripționate în orașul Lipova și localitățile adiacente Radna și 
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Șoimoș. 

Realizarea unui târg de turism pe an, în următorii 6 ani, în oraşul 

Lipova 

    

Realizarea în 24 luni a cel puțin 2 spații de cazare noi în Băile 

Lipova. 

    

Realizarea în 18 luni a unui ștrand termal parțial acoperit în Băile 

Lipova. 

    

Realizarea în 18 luni a unui Adventure Park în apropierea 

staţiunii  Băile Lipova 

    

Crearea în 24 de luni a unei promenade pe ambele maluri ale 

râului Mureș ca un nou obiectiv de atracție urbană în orașul 

Lipova. 
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4.4. Fişe de proiect 

 

Propunere de proiect nr. 1 

Titlul proiectului propus 

CENTRU MULTIFUNCȚIONAL BĂILE LIPOVA 

Solicitant 

UAT ORAȘUL LIPOVA 

Actori-cheie identificați pentru realizarea și implementarea proiectului 

Societate de proiectare. 

Obiectivele măsurabile ale proiectului  

Realizarea în 20 luni a unui centru multifuncțional cu spații pentru activități sportive și de 

business în Băile Lipova. 

Încadrarea în strategia regională  

7. Dezvoltarea durabilă a turismului  

7.3 Dezvoltarea unor nişe turistice cu potenţial ridicat 

Corelarea cu alte proiecte / încadrarea într-un concept de dezvoltare 

Promovarea potenţialului turistic al zonei 

Gradul de maturitate (se va indica una dintre următoarele variante: Fişă (idee) de proiect / Studiu de 

prefezabilitate / Studiu de fezabilitate / Studiu de fezabilitate şi Proiect Tehnic)  

Fișă de proiect 

Durata estimată a proiectului 

18 luni 

Surse de finanțare vizate 

Programul Operațional Regional / Planul Național de Dezvoltare Rurală / Programul 

Operațional Capital Uman 

Valoarea estimată a proiectului 

1.200.000 euro 

Nivel de prioritate pentru localitate (1 – cel mai important; 2 – importanță ridicată; 3 – importanță 

medie; 4 – mai puțin important) 

2 – importanță ridicată 

Capacitatea de cofinanțare / sursa  

Buget local 

Rezultate așteptate 

1 centru multifuncţional 

 

 

 

 

 

 

 

 



Strategia de dezvoltare a orașului Lipova Page 30 

 

Propunere de proiect nr. 2 

Titlul proiectului propus 

CREAREA UNEI ZONE PIETONALE PE STRADA N. BĂLCESCU - LIPOVA 

Solicitant 

UAT ORAȘUL LIPOVA 

Actori-cheie identificați pentru realizarea și implementarea proiectului 

Societate de proiectare. 

Obiectivele măsurabile ale proiectului  

Crearea în 16 de luni a unei zone pietonale pe strada N. Bălcescu din orașul Lipova. 

Încadrarea în strategia regională  

6. Valorificarea specificului local al comunităţilor urbane și rurale  

6.1 Dezvoltare  urbană integrată 

Corelarea cu alte proiecte / încadrarea într-un concept de dezvoltare 

Evidențierea potențialului istoric deosebit al orașului. 

Gradul de maturitate (se va indica una dintre următoarele variante: Fişă (idee) de proiect / Studiu de 

prefezabilitate / Studiu de fezabilitate / Studiu de fezabilitate şi Proiect Tehnic)  

Fișă de proiect 

Durata estimată a proiectului 

16 luni 

Surse de finanțare vizate 

Programul Operațional Regional  

Valoarea estimată a proiectului 

700.000 euro 

Nivel de prioritate pentru localitate (1 – cel mai important; 2 – importanță ridicată; 3 – importanță 

medie; 4 – mai puțin important) 

1 – cel mai important 

Capacitatea de cofinanțare / sursa  

Buget local 

Rezultate așteptate 

1 zonă pietonală. 
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Propunere de proiect nr. 3 

Titlul proiectului propus 

ÎNLOCUIREA MOBILIERULUI URBAN DIN ORAȘUL LIPOVA 

Solicitant 

UAT ORAȘUL LIPOVA 

Actori-cheie identificați pentru realizarea și implementarea proiectului 

Societate de proiectare. 

Obiectivele măsurabile ale proiectului  

Înlocuirea în 18 luni a mobilierului urban din orașul Lipova. 

Încadrarea în strategia regională  

6. Valorificarea specificului local al comunităţilor urbane și rurale  

6.1 Dezvoltare  urbană integrată 

Corelarea cu alte proiecte / încadrarea într-un concept de dezvoltare 

Evidențierea potențialului istoric deosebit al orașului. 

Gradul de maturitate (se va indica una dintre următoarele variante: Fişă (idee) de proiect / Studiu de 

prefezabilitate / Studiu de fezabilitate / Studiu de fezabilitate şi Proiect Tehnic)  

Fișă de proiect 

Durata estimată a proiectului 

18 luni 

Surse de finanțare vizate 

Programul Operațional Regional  

Valoarea estimată a proiectului 

800.000 euro 

Nivel de prioritate pentru localitate (1 – cel mai important; 2 – importanță ridicată; 3 – importanță 

medie; 4 – mai puțin important) 

1 – cel mai important 

Capacitatea de cofinanțare / sursa  

Buget local 

Rezultate așteptate 

Mobilier urban învechit înlocuit cu unul armonizat specificului local. 
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Propunere de proiect nr. 4 

Titlul proiectului propus 

SISTEM DE MARCAJE TURISTICE INSCRIPȚIONATE 

Solicitant 

UAT ORAȘUL LIPOVA 

Actori-cheie identificați pentru realizarea și implementarea proiectului 

Societate de proiectare. 

Obiectivele măsurabile ale proiectului  

Realizarea în 12 luni a unui sistem de marcaje turistice inscripționate în orașul Lipova și 

localitățile adiacente Radna și Șoimoș. 

Încadrarea în strategia regională  

7. Dezvoltarea durabilă a turismului  

7.1 Valorificarea patrimoniului natural şi antropic 

Corelarea cu alte proiecte / încadrarea într-un concept de dezvoltare 

Promovarea potenţialului turistic al zonei 

Gradul de maturitate (se va indica una dintre următoarele variante: Fişă (idee) de proiect / Studiu de 

prefezabilitate / Studiu de fezabilitate / Studiu de fezabilitate şi Proiect Tehnic)  

Fișă de proiect 

Durata estimată a proiectului 

12 luni 

Surse de finanțare vizate 

Programul Operațional Regional / Planul Național de Dezvoltare Rurală  

Valoarea estimată a proiectului 

100.000 euro 

Nivel de prioritate pentru localitate (1 – cel mai important; 2 – importanță ridicată; 3 – importanță 

medie; 4 – mai puțin important) 

2 – importanță medie 

Capacitatea de cofinanțare / sursa  

Buget local 

Rezultate așteptate 

1 sistem de marcaje turistice 
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Propunere de proiect nr. 5 

Titlul proiectului propus 

REALIZARE TÂRG DE TURISM LIPOVA 

Solicitant 

UAT ORAȘUL LIPOVA 

Actori-cheie identificați pentru realizarea și implementarea proiectului 

UAT ORAȘUL LIPOVA, operatorii de turism 

Obiectivele măsurabile ale proiectului  

Realizarea unui târg de turism pe an, în următorii 6 ani, în oraşul Lipova 

Încadrarea în strategia regională  

7. Dezvoltarea durabilă a turismului  

7.1 Valorificarea patrimoniului natural şi antropic 

Corelarea cu alte proiecte / încadrarea într-un concept de dezvoltare 

Promovarea potenţialului turistic al zonei 

Gradul de maturitate (se va indica una dintre următoarele variante: Fişă (idee) de proiect / Studiu de 

prefezabilitate / Studiu de fezabilitate / Studiu de fezabilitate şi Proiect Tehnic)  

Fișă de proiect 

Durata estimată a proiectului 

6 luni 

Surse de finanțare vizate 

Programul Operațional Regional / Planul Național de Dezvoltare Rurală  

Valoarea estimată a proiectului 

40.000 euro 

Nivel de prioritate pentru localitate (1 – cel mai important; 2 – importanță ridicată; 3 – importanță 

medie; 4 – mai puțin important) 

3 – importanță medie 

Capacitatea de cofinanțare / sursa  

Buget local 

Rezultate așteptate 

Minim 6 târguri de turism în oraşul Lipova în următorii 6 ani 
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Propunere de proiect nr. 6 

Titlul proiectului propus 

REALIZARE PACHET DE PROMOVARE ŞI TUR VIRTUAL DE TURISM LIPOVA 

Solicitant 

UAT ORAȘUL LIPOVA 

Actori-cheie identificați pentru realizarea și implementarea proiectului 

UAT ORAȘUL LIPOVA, operatorii de turism 

Obiectivele măsurabile ale proiectului  

Realizarea în 12 luni a unui pachet de promovare (tur virtual pe DVD,  portal de turism(e-

turism), magneţi, agenda de turism a oraşului, cocarde, insigne, fotografii , pliante tematice pe 

obiective turistice) a oraşului Lipova 

Încadrarea în strategia regională  

7. Dezvoltarea durabilă a turismului  

7.1 Valorificarea patrimoniului natural şi antropic 

Corelarea cu alte proiecte / încadrarea într-un concept de dezvoltare 

Promovarea potenţialului turistic al zonei 

Gradul de maturitate (se va indica una dintre următoarele variante: Fişă (idee) de proiect / Studiu de 

prefezabilitate / Studiu de fezabilitate / Studiu de fezabilitate şi Proiect Tehnic)  

Fișă de proiect 

Durata estimată a proiectului  

12 luni 

Surse de finanțare vizate 

Programul Operațional Regional / Planul Național de Dezvoltare Rurală  

Valoarea estimată a proiectului 

300.000 euro 

Nivel de prioritate pentru localitate (1 – cel mai important; 2 – importanță ridicată; 3 – importanță 

medie; 4 – mai puțin important) 

3 – importanță medie 

Capacitatea de cofinanțare / sursa  

Buget local 

Rezultate așteptate 

1 pachet de promovare turistică a oraşului Lipova 
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Propunere de proiect nr. 7 

Titlul proiectului propus 

CREAREA DE SPAȚII DE CAZARE NOI ÎN BĂILE LIPOVA 

Solicitant 

UAT ORAȘUL LIPOVA 

Actori-cheie identificați pentru realizarea și implementarea proiectului 

Societate de proiectare. 

Obiectivele măsurabile ale proiectului  

Realizarea în 24 luni a cel puțin 2 spații de cazare noi în Băile Lipova. 

Încadrarea în strategia regională  

7. Dezvoltarea durabilă a turismului  

7.1 Valorificarea patrimoniului natural şi antropic 

Corelarea cu alte proiecte / încadrarea într-un concept de dezvoltare 

Promovarea potenţialului turistic al zonei 

Gradul de maturitate (se va indica una dintre următoarele variante: Fişă (idee) de proiect / Studiu de 

prefezabilitate / Studiu de fezabilitate / Studiu de fezabilitate şi Proiect Tehnic)  

Fișă de proiect 

Durata estimată a proiectului 

24 luni 

Surse de finanțare vizate 

Programul Operațional Regional / Planul Național de Dezvoltare Rurală  

Valoarea estimată a proiectului 

1.800.000 euro 

Nivel de prioritate pentru localitate (1 – cel mai important; 2 – importanță ridicată; 3 – importanță 

medie; 4 – mai puțin important) 

2 – importanță ridicată 

Capacitatea de cofinanțare / sursa  

Buget local 

Rezultate așteptate 

2 spații de cazare noi 
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Propunere de proiect nr. 8 

Titlul proiectului propus 

ȘTRAND TERMAL PARȚIAL ACOPERIT ÎN BĂILE LIPOVA 

Solicitant 

UAT ORAȘUL LIPOVA 

Actori-cheie identificați pentru realizarea și implementarea proiectului 

Societate de proiectare. 

Obiectivele măsurabile ale proiectului  

Realizarea în 18 luni a unui ștrand termal parțial acoperit în Băile Lipova. 

Încadrarea în strategia regională  

7. Dezvoltarea durabilă a turismului  

7.3 Dezvoltarea unor nişe turistice cu potenţial ridicat 

Corelarea cu alte proiecte / încadrarea într-un concept de dezvoltare 

Promovarea potenţialului turistic al zonei 

Gradul de maturitate (se va indica una dintre următoarele variante: Fişă (idee) de proiect / Studiu de 

prefezabilitate / Studiu de fezabilitate / Studiu de fezabilitate şi Proiect Tehnic)  

Fișă de proiect 

Durata estimată a proiectului 

18 luni 

Surse de finanțare vizate 

Programul Operațional Regional / Planul Național de Dezvoltare Rurală / Programul 

Operaţional Capital Uman 

Valoarea estimată a proiectului 

800.000 euro 

Nivel de prioritate pentru localitate (1 – cel mai important; 2 – importanță ridicată; 3 – importanță 

medie; 4 – mai puțin important) 

2 – importanță ridicată 

Capacitatea de cofinanțare / sursa  

Buget local 

Rezultate așteptate 

1 ştrand termal acoperit 
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Propunere de proiect nr. 9 

Titlul proiectului propus 

REALIZARE ADVENTURE PARK BĂILE LIPOVA 

Solicitant 

UAT ORAȘUL LIPOVA 

Actori-cheie identificați pentru realizarea și implementarea proiectului 

Societate de proiectare. 

Obiectivele măsurabile ale proiectului  

Realizarea în 18 luni a unui Adventure Park în apropierea staţiunii  Băile Lipova 

Încadrarea în strategia regională  

7. Dezvoltarea durabilă a turismului  

7.3 Dezvoltarea unor nişe turistice cu potenţial ridicat 

Corelarea cu alte proiecte / încadrarea într-un concept de dezvoltare 

Promovarea potenţialului turistic al zonei 

Gradul de maturitate (se va indica una dintre următoarele variante: Fişă (idee) de proiect / Studiu de 

prefezabilitate / Studiu de fezabilitate / Studiu de fezabilitate şi Proiect Tehnic)  

Fișă de proiect 

Durata estimată a proiectului 

18 luni 

Surse de finanțare vizate 

Programul Operațional Regional / Planul Național de Dezvoltare Rurală / Programul 

Operaţional Capital Uman 

Valoarea estimată a proiectului 

1.100.000 euro 

Nivel de prioritate pentru localitate (1 – cel mai important; 2 – importanță ridicată; 3 – importanță 

medie; 4 – mai puțin important) 

3 – importanță medie 

Capacitatea de cofinanțare / sursa  

Buget local 

Rezultate așteptate 

1 Adventure Park în Băile Lipova 
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Propunere de proiect nr. 10 

Titlul proiectului propus 

CREARE PROMENADĂ PE MALUL MUREȘULUI - LIPOVA 

Solicitant 

UAT ORAȘUL LIPOVA 

Actori-cheie identificați pentru realizarea și implementarea proiectului 

Societate de proiectare. 

Obiectivele măsurabile ale proiectului  

Crearea în 24 de luni a unei promenade pe ambele maluri ale râului Mureș ca un nou obiectiv 

de atracție urbană în orașul Lipova. 

Încadrarea în strategia regională  

6. Valorificarea specificului local al comunităţilor urbane și rurale  

6.1 Dezvoltare  urbană integrată 

Corelarea cu alte proiecte / încadrarea într-un concept de dezvoltare 

Evidențierea potențialului istoric deosebit al orașului. 

Gradul de maturitate (se va indica una dintre următoarele variante: Fişă (idee) de proiect / Studiu de 

prefezabilitate / Studiu de fezabilitate / Studiu de fezabilitate şi Proiect Tehnic)  

Fișă de proiect 

Durata estimată a proiectului 

24 luni 

Surse de finanțare vizate 

Programul Operațional Regional  

Valoarea estimată a proiectului 

5.000.000 euro 

Nivel de prioritate pentru localitate (1 – cel mai important; 2 – importanță ridicată; 3 – importanță 

medie; 4 – mai puțin important) 

2 – importanță ridicată 

Capacitatea de cofinanțare / sursa  

Buget local 

Rezultate așteptate 

1 zonă de promenadă pentru pietoni și bicicliști. 

  



Strategia de dezvoltare a orașului Lipova Page 39 

 

V. CAPITAL UMAN, EDUCAŢIE ŞI CULTURĂ  

 

 
 

5.1. Aspecte generale 

 

Volumul populaţiei a urmat un trend descendent, indiferent de nivelul la care ne raportăm, 

cele mai mari descreşteri înregistrându-se la nivel regional. Comparativ cu 1990, în anul 2012 

populaţia regiunii Vest a scăzut cu peste 13 procente. Judeţul Arad are o populaţie cu peste 10 

procente mai mică faţă de situaţia înregistrată în 1990; evoluţia înregistrată se încadrează în trendul 

naţional dar scăderile sunt mai mari decât cele înregistrate la nivel naţional. 

 

Tabel.  Evoluţia populaţiei în perioada 1990 – 2012 la nivel naţional, regional şi judeţean  

 1990 1995 2000 2005 2010 2012 % faţă 

1990  

România 23211395 22712394 22455485 21658528 21462186 21355849 -8,0% 

Regiunea 

VEST 

2198504 2089433 2044570 1935094 1919434 1907653 -13,2% 

Arad 507290 480906 476373 460457 455477 453771 -10,5% 

Sursa: Institutul Naţional de Statistică, Baza de  date Tempo online 

 

Structura populaţiei 

 

Tabel.  Evoluţia populaţiei urbane în perioada 1990 – 2012 la nivel naţional, regional şi 

judeţean  

 1990 1995 2000 2005 2010 2012 % faţă 

1990  

România 12352681 12469059 12297122 11901033 11818670 11737460 -5,0 

Regiunea 

VEST 

1340153 1306102 1274431 1230226 1209245 1194160 -10,9 

Arad 253107 251879 246560 255928 250951 249696 -1,3 

Sursa: Institutul Naţional de Statistică, Baza de  date Tempo online 
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Prin comparaţie cu valorile naţionale, situaţia în zona urbană este în favoarea judeţului Arad; 

în ultimii 22 de ani populaţia urbană a judeţului Arad a scăzut cu 1,3% , mediul rural are un impact 

semnificativ asupra evoluţiei descendente a populaţiei judeţului. 

 

Tabel.  Evoluţia populaţiei în funcţie de gen, în perioada 1990 – 2012,  la nivel naţional, 

regional şi judeţean  

 Gen  

 

1990 1995 2000 2005 2010 2012 % faţă 

1990  

România M 11450831 11143398 10980041 10561710 10451093 10394402 -9,2 

F 11760564 11568996 11475444 11096818 11011093 10961447 -6,8 

Regiunea 

VEST 

M 1085476 1018423 990049 933633 926874 920782 -15,2 

F 1113028 1071010 1054521 1001461 992560 986871 -11,3 

Arad M 246088 231983 229185 221354 219739 219078 -11,0 

F 261202 248923 247188 239103 235738 234693 -10,1 

Sursa: Institutul Naţional de Statistică, Baza de  date Tempo online 

 

Numărul populaţiei de gen masculin a înregistrat scăderi mai mari, indiferent de nivelul de 

referinţă, comparativ cu populaţia de gen feminin. La nivelul judeţului Arad situaţia înregistrată nu 

prezintă diferenţe foarte mari în funcţie de gen.  

Dacă luăm în considerare, pe lângă gen, şi mediul de rezidenţă al populaţiei la nivelul 

judeţului Arad, populaţia masculină înregistrează scăderi aproape duble comparativ cu cea 

feminină, prin raportare la aceeaşi perioadă (- 6,6%, respectiv - 3,7%). 
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Grafic nr. Structura pe categorii de vârstă şi gen a populaţiei oraşului Lipova 

Sursa: Institutul Naţional de Statistică, Recensământul Populaţiei şi al Locuinţelor 2011 

 

Cea mai mare parte a populaţiei  oraşului Lipova este reprezentată de populaţia cu vârste de 

peste 35 de ani. Structura populaţiei tinere prezintă cifre mai mici cu scăderea grupei de vârstă, 

astfel,  populaţia sub 5 ani este mai mică decât categoria de vârstă 5 – 9 ani.   
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Grafic nr. Structura etnică a populaţiei oraşului Lipova 

Sursa: Institutul Naţional de Statistică, Recensământul Populaţiei şi al Locuinţelor 2011 

 

Cei mai mulţi locuitori ai oraşului Lipova sunt români, 86,9%, 2,7% sunt maghiari şi 1,2% 

sunt romi sau germani. Celelalte categorii sunt mai puţin reprezentative iar pentru 7,6% din 

populaţia oraşului nu există informaţii referitoare la acest aspect.  

 

 

 
Grafic nr. Structura confesională a populaţiei oraşului Lipova 

Sursa: Institutul Naţional de Statistică, Recensământul Populaţiei şi al Locuinţelor 2011 

 

Dacă avem în vedere criteriul confesional, 70,7% dintre locuitorii oraşului Lipova sunt 

ortodocşi, 10,5% sunt penticostali şi 6,2% romano-catolici. Despre un procent semnificativ din 

populaţia oraşului Lipova  nu deţinem  informaţii referitoare la acest criteriu. 
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Tabel.  Evoluţia născuţilor vii în perioada 1990 – 2012 la nivel naţional, regional şi judeţean  

 1990 1995 2000 2005 2010 2012 % faţă 

1990  

România 314746 236640 234521 221020 212199 201104 -36,1 

Regiunea 

VEST 

26147 19606 18814 18239 17474 16651 -36,3 

Arad 5688 4535 4643 4467 4255 4139 -27,2 

Sursa: Institutul Naţional de Statistică, Baza de  date Tempo online 

 

Comparativ cu anul 1990, în anul 2012 se nasc cu 36 procente mai puţini copii vii , la nivel 

naţional. În regiunea Vest situaţia este similară cu cea de la nivel naţional iar la nivel judeţean se 

nasc cu 27% mai puţini copii vii. 

În mediul urban tendinţa se menţine dar este puternic influenţată de mediul de rezidenţă (cu 

excepţia regiunii), mai ales în cazul judeţului Arad (a fost înregistrată o scădere de 18,7%). 

 

Tabel.  Evoluţia născuţilor vii în funcţie de gen, în perioada 1990 – 2012,  la nivel naţional, 

regional şi judeţean  

 Gen  

 

1990 1995 2000 2005 2010 2012 % faţă 

1990  

România M 161023 121786 120834 113884 109057 103354 -35,8 

F 153723 114854 113687 107136 103142 97750 -36,4 

Regiunea 

VEST 

M 13534 10114 9742 9369 8928 8493 -37,2 

F 12613 9492 9072 8870 8546 8158 -35,3 

Arad M 2933 2304 2417 2298 2204 2175 -25,8 

F 2755 2231 2226 2169 2051 1964 -28,7 

Sursa: Institutul Naţional de Statistică, Baza de  date Tempo online 

 

Diferenţele sunt relativ mici dacă luăm în considerare genul născuţilor vii, tendinţele nu se 

păstrează la nivelurile de referinţă; într-un model descendent,  la nivel naţional numărul născuţilor 

vii de gen feminin prezintă o scădere mai mare decât în cazul celor de gen masculin. La nivel 

regional situaţia este contrară iar la nivel judeţean se nasc mai mult mai puţine fete decât băieţi. 

 

Tabel.  Rata născuţilor morţi  în perioada 1990 – 2010 la nivel naţional, regional şi judeţean  

 1990 1995 2000 2005 2010 

România 7 6,2 5,9 5,7 4 

Regiunea 

VEST 

6,9 7 7,6 7 6,5 

Arad 7,7 7,2 8,5 9,3 8,2 

Sursa: Institutul Naţional de Statistică, Baza de  date Tempo online 
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Rata născuţilor morţi (născuţi morţi raportaţi la 1000 de născuţi) a scăzut la nivel naţional cu 

3 procente, la nivel regional situaţia este similară iar la nivelul judeţului Arad rata prezintă valori 

mai mari decât în 1990.  

Dacă luăm în considerare doar populaţia urbană, tendinţa la nivel naţional şi regional se 

menţine iar la nivel judeţean este inversă (8,7%, respectiv 7,9%). 

 

Tabel.  Evoluţia structurii pe vârste a populaţiei la nivel naţional, în perioada 1990 – 2012  

 1990 1995 2000 2005 2010 2012 % faţă 

1990  

0- 4 ani 11227 6207 5202 3869 2502 2132 -81,0 

5-14 ani 1920 2094 1552 753 569 513 -73,3 

15-24 ani 3369 2970 2473 1979 1703 1530 -54,6 

25-54 ani 34999 40204 34847 33080 29027 24419 -30,2 

peste 54 de ani 195571 220197 211746 222420 225922 226945 16,0 

Sursa: Institutul Naţional de Statistică, Baza de  date Tempo online 

 

Structura pe vârste a populaţiei la nivel naţional este mult diferită în anul 2012 comparativ cu 

anul 1990. După cum se poate observa din tabelul anterior, la nivelul grupei de vârstă 0-4 ani s-au 

înregistrat cele mai mari diferenţe, acestea păstrându-se până la categoria de vârstă de peste 54 de 

ani. O creştere de 16% s-a înregistrat în cazul populaţiei din categoria de peste 54 de ani, de la 

195571 de persoane în 1990 la 226945 în anul 2012. 

 

Tabel.  Evoluţia evoluţia numărului de căsătorii la nivel naţional, în perioada 1990 – 2012 

 1990 1995 2000 2005 2010 2012 % faţă 

1990  

România 192652 153943 135808 141832 115778 107760 -44,1 

Regiunea 

VEST 

18574 13894 12097 13294 11102 10681 -42,5 

Arad 4177 3313 2923 2936 2604 2434 -41,7 

Sursa: Institutul Naţional de Statistică, Baza de  date Tempo online 

 

Numărul de căsătorii a scăzut semnificativ în ultimii 22 de ani, cu peste 44 procente, 

tendinţele de la nivel regional şi judeţean sunt similare cu cele de la nivel naţional. Valorile sunt 

mai mici pentru judeţul Arad şi atunci când luăm în considerare doar populaţia urbană (-36,9%). 
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Grafic. Situaţia civilă a populaţiei oraşului Lipova 

Sursa: Institutul Naţional de Statistică, Recensământul Populaţiei şi al Locuinţelor 2011 

 

Cei mai mulţi locuitori ai oraşului Lipova au declarat, la Recensământul Populaţiei şi al 

Locuinţelor, că sunt căsătoriţi, bărbaţii mai degrabă decât femeile. Şi numărul persoanelor 

necăsătorite este semnificativ, mai  multe persoane de gen  masculin s-au declarat în această 

situaţie.  

 

Prognoza populaţiei 

 

 
Grafic. Evoluţia speranţei de viaţă la naştere 

Sursa: Institutul Naţional de Statistică, Speranţa de viaţă 
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La nivel naţional speranţa de viaţă la naştere a avut un trend ascendent, indiferent de gen. 

Speranţa de viaţă la naştere a femeilor era în anul 1956 cu 4,5 ani mai mare decât a bărbaţilor, în 

intervalul 2009-2011 diferenţa dintre cele două genuri a crescut până la 7,4 ani. 

În Uniunea Europeană speranţa de viaţă la naştere variază între 82,1 ani (Italia) şi 73,1 ani 

(Lituania), România se află în ultimele cinci clasate cu o speranţă de viaţă de 74,5 ani. 

 

Tabel. Evoluţia structurii pe vârste a populaţiei în România 

 < 15 ani 15 – 24 ani 25 – 54 ani 55 - 64 ani 65 – 74 ani >75 ani 

1992 22,70 17,36 37,54 11,38 6,96 4,04 

2002 17,62 15,57 42,62 10,12 9,17 4,90 

2011 15,85 12,30 42,33 13,38 8,90 7,24 

Sursa: Institutul Naţional de Statistică, Speranţa de viaţă 

Structura pe vârste a populaţie s-a schimbat în ultimii 20 de ani, categoriile sub 15 ani şi 15 – 

24 de ani au înregistrat pierderi semnificative, situaţia este mai relevantă dacă luăm în considerare 

scăderea volumului populaţiei. Categoria de mijloc, cea mai reprezentată, are o pondere mai mare 

comparativ cu situaţia existentă în anul 1992, dar similară cu cea existentă în 2002.  

Ponderea populaţiei de 55 ani şi peste a crescut faţă de anul 1992 cu peste 7 procente, cea mai 

mare creştere a fost înregistrată la nivelul categoriei de 75 de ani şi peste. 

 

 
Grafic. Evoluţia indicelui de îmbătrânire al  populaţiei în România 

Sursa: Institutul Naţional de Statistică, Speranţa de viaţă 

 

Indicele de îmbătrânire al populaţiei, reprezintă numărul de persoane vârstnice (65 de ani şi 

peste) ce revin la 100 de persoane sub 15 ani, a crescut considerabil în perioada 1992 – 2011. Dacă 

în 1992 valoarea acestui indicator era de 48,4, în anul 2011 valoarea depăşeşte dublul situaţiei 

existente cu 20 ani în urmă. 
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Grafic. Evoluţia raportului de dependenţă demografică pentru adulţi în România 

Sursa: Institutul Naţional de Statistică, Speranţa de viaţă 

 

Raportul de dependenţă demografică pentru adulţi, reprezintă numărul de persoane vârstnice 

(65 de ani şi peste) ce revin la 100 de persoane în vârstă de muncă  (15 – 64 ani), a înregistrat o 

creştere de 7,1%. 

 

 
Grafic. Evoluţia raportului de dependenţă demografică în România 

Sursa: Institutul Naţional de Statistică, Speranţa de viaţă 

 

Dependenţa demografică ne indică numărul persoanelor până în 15 ani şi de 65 de ani şi peste 

care revin la 100 de persoane cu vârste între 15 – 64 de ani, acest indicator are o valoare mai mică 

de cât cea înregistrată în anul 1992, însă diferenţa nu este semnificativă (fiind echilibrată de 

creşterea populaţiei vârstnice şi scăderea volumului populaţiei tinere). 
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Grafic. Structura educaţională a populaţiei oraşului Lipova 

Sursa: Institutul Naţional de Statistică, Recensământul Populaţiei şi al Locuinţelor 2011 

 

Populaţia de peste 10 ani oraşului Lipova, în anul 2011, era absolventă în cea mai mare parte 

a învăţământului secundar, în proporţie de 73,3%, următoarea categorie fiind reprezentată de 

absolvenţii de studii superioare, de absolvenţii învăţământului primar şi fără şcoală.  Din categoria 

celor fără şcoală, cele mai multe persoane sunt analfabete. 

 

Structura sistemului de învăţământ 

 

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. 

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. 
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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.  

 

Evenimente culturale 

1. Serbare câmpenească care se desfăşoară de obicei în luna mai a fiecărui an. 

2. Săptămâna Culturală Lipoveană cu desfăşurare în intervalul  17 – 21 mai a anului. 

3. Ruga Lipoveană care se desfăşoară în luna august. 

4. Pelerinajul de la Mănăstirea Maria Radna din data de 15 august. 

5. La izvor de cânt şi dor – un eveniment socio-cultural care se desfăşoară în luna 

septembrie. 

6. Spectacol dedicat sărbătorilor de iarnă – program de colinde specifice acestui eveniment şi 

moment al anului. 

7. Noaptea muzeelor – 20 mai 

 

Cultura 

Vestigiile arheologice 

 

Fortificaţiile medievale de la Lipova - Coasta Rea, Lipoviţa 

Situl este insuficient localizat, este înscris în Repertoriul Arheologic Naţional cu numărul 9583.12, 

aparţine epocii medievale.  

 

Aşezarea de epoca medievală timpurie de la Lipova - Cioiloc 

Situl este imprecis localizat fiind înscris în Repertoriul Arheologic Naţional cu numărul 9583.11, se 

află în hotarele localităţii, aparţine epocii medievale . 

 

Aşezarea de epocă medievală de la Lipova-Dealul Morilor 

Situl este imprecis localizat fiind înscris în Repertoriul Arheologic Naţional cu numărul 9583.10, 

regăsindu-se cel mai probabil, în hotarele localităţii, aparţine epocii medievale – sec. X-XI   

 

Valul roman de la Lipova-Dâlma 

Situl este înscris în Repertoriul Arheologic Naţional cu numărul 9583.09, se identifică cu epoca 

romană– valul roman străbate Banatul se află şi în raza localităţii. 

 

Fortificaţia hallstattiană de la Lipova –Coasta Rea 

Situl este înscris în Repertoriul Arheologic Naţional cu numărul 9583.08, se identifică cu perioada 

Hallstatt– este imprecis localizat. 

Situl arheologic de la Lipova - Ciornabara 

Situl este înscris în Repertoriul Arheologic Naţional cu numărul 9583.07, se identifică cu perioada 

epoca migraţiilor, epoca romană– secolele III-IV şi este situat la hotarul localităţii. 

 

Situl arheologic „La Hodaie” 
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Situl este înscris în Repertoriul Arheologic Naţional cu numărul 9583.01, se identifică cu perioada 

neolitică, epoca medievală, epoca bronzului, Latene – secolele X-XI şi este situat la 5 km de oraşul 

Lipova. 

 

Situl arheologic de la Lipova – Lipova Băi 

Situl este înscris în Repertoriul Arheologic Naţional cu numerele 9583.06, se identifică cu perioada 

Latene, epoca medievală, epoca bronzului – secolele XI-XII şi este situat la 1 km de Băile Lipova. 

 

Obiectivele turistice religioase 

 

Basilica Minor “Maria Radna” 

 
„Basilica Minor „Maria Radna””, aşa cum a fost numită de către Părinte Papa Ioan Paul al II-

lea în anul 1992, este aşezată în cartierul Radna al oraşului Lipova şi reprezintă una din cele mai 

importante obiective religioase ale oraşului şi cel mai important loc de pelerinaj al credincioşilor 

romano-catolici al regiunii, fiind monument istoric de rangul II, mănăstirea, biserica şi corpurile 

conexe, situat pe „Dealul Popilor”. 

Apropierea de drumul european E68 (pe ruta Arad - Deva) facilitează  accesul la aceasta, 

construită într-un cadru natural deosebit pe unul din dealurile din vecinătatea râului Mureş.  

„Maria Radna” reprezintă un punct de reper istoric, religios, cultural şi turistic al regiunii cu 

un impact pozitiv asupra oraşului Lipova. Regele Ungariei, Ludovic cel Mare, a fondat o biserică şi 

chiliile mănăstirii la Lipova şi le-a încredinţat călugărilor din ordinul Sf. Francisc (Ludovic I a 

domnit 1342 – 1382 – de verificat informaţiile). Din punct de vedere istoric „Maria Radna” este 

consemnată prin construirea unei capele în jurul anului 1520 în localitatea Radna, în contextul 

cuceririi Banatului de către otomani, capela este utilizată de către credincioşi şi călugării 

franciscani. După 122 de ani, capela se renovează după obţinerea acordului de la sultan de către 

călugărul franciscan Andrija Stipančić.  Ulterior capelei îi este donată o icoană întruchipând-o pe 



Strategia de dezvoltare a orașului Lipova Page 51 

 

Fecioara Maria, tipărită în atelierul lui Remondini din Bassano del Grappa din Italia, căreia îi sunt 

atribuite puteri miraculoase. În jurul anului 1695 este menţionată incendierea capelei de către 

soldaţii otomani, icoana tipărită pe hârtie nu a ars în acest incendiu, fiind găsită de către credincioşi. 

Istoricul pelerinajelor la „Maria Radna” începe în anul 1709 când locuitorii oraşului Arad, în urma 

trecerii epidemiei de ciumă, hotărăsc să marcheze acest moment printr-un pelerinaj. Construcţia noii 

biserici începe în anul 1756 şi a fost construită datorită numărului mare de credincioşi care 

frecventau vechea biserică, fiind finalizată în anul 1820. Un eveniment important are loc în jurul 

anului 1911 – turnurile bisericii sunt înălţate cu 30 de metri (înălţimea totală a acestora este de 67 

metri), iar peste 20 de ani de la acest eveniment este înregistrat cel mai mare număr de pelerini care 

au vizitat bazilica – a fost estimat un număr de 73.000 de credincioşi. Un an cu o amprentă istorică 

importantă asupra „Mariei Radna” este anul 2003 când călugării franciscani părăsesc mănăstirea din 

lipsă de fraţi iar aceasta este lăsată în grija clerului diecezan.  

Până în anul 2015 la „Maria Radna”, Episcopia Romano - Catolică Timişoara va realiza o 

serie de activităţi în vederea reabilitării acesteia, prin intermediul unui proiect din fonduri 

structurale – „Dezvoltarea turismului cultural în Regiunea Vest prin renovarea şi includerea în 

circuitul turistic a Bisericii şi Mănăstirii Maria Radna”,  şi integrării în circuitul turistic.  

 

 
 

Cel mai amplu eveniment religios de pe parcursul unui an calendaristic  se desfăşoară în  jurul 

datei de 15 august, această perioadă este caracterizată de prezenţa unui număr mare de pelerini – în 

medie 20-25.000 , perioadă în care se realizează slujbe în mai multe limbi (română, maghiară, 

germană, sârbo-croată, bulgară sau romani). 
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Biserica ortodoxă „Adormirea Maicii Domnului” 

 
Biserica ortodoxă „Adormirea Maicii Domnului” a fost construită în trei trepte, pronaosul şi 

nava se încadrează în stilul bizantin, turnul prezintă caracteristici ale secolului XIII-lea cu elemente 

ale stilului baroc şi rococo. Frescele din nava veche au fost datate în jurul anului 1500, în 1732 

partea interioară şi exterioară a bisericii a fost acoperite de frescele ale pictorului Nedelcu. Lângă 

biserică există un muzeu care deţine obiecte de artă feudală (Sf. Aer brodat pe catifea neagră cu 

ornamente de influenţă turcească, un engolpion episcopesc sec. XVII, ornate 1606, orar diaconesc 

1606, o cruce sculptată în lemn sec. XVII) şi colecţie de cărţi româneşti vechi (Noul Testament de 

la Balgrad 1648, Îndreptarea legii 1652). Este monument istoric de rangul II, biserica şi ansamblul 

bisericii, cu datare din perioada secolelor XIV-XIX.  

 

Biserica ortodoxă „Buna Vestire” 

 
Biserica ortodoxă „Buna Vestire” a fost construită în anul 1792 se află în cartierul Şoimoş din 

oraşul Lipova, monument istoric de rangul II.  
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Obiectivele culturale cu funcţii turistice 

 

Cetatea Şoimoş 

 
Face parte din patrimoniul cultural naţional, fiind înscrisă în Lista monumentelor istorice AR-II-a-

A-00618, se află în cartierul Şoimoş fiind situată pe dealul Cioaca Tăutului la 2 km de Lipova, 

datează din perioada secolelor XIII-XV.  

 

Cetatea Lipovei 

 
Ruinele din Cetatea Lipova se găsesc la 3 km sud-vest de oraşul Lipova spre localitatea 

Ususău, din punct de vedere istoric cetatea se întindea pe 10.000 de paşi.  
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Bazarul turcesc „Sub Dughene” 

 
Bazarul turcesc este situat în centru oraşului Lipova şi deţine o încărcătură istorică 

spectaculoasă, un element palpabil care atestă perioadele stăpânirii otomane în Banat, o clădire 

istorică din categoria A şi face parte din lista Monumentelor Semilunii din lume, unic în România. 

Bazarul a fost construit între 1637 - 1672, în perioada a doua a stăpânirii otomane cuprinsă între 

1613 şi 1718, şi în cea mai mare parte a rămas neschimbat chiar dacă în prezent destinaţia acestuia 

este accea de spaţiu comercial, situat în strada Piaţa Libertăţii la numărul 6.  

 

Castelul Mişici – Bocu 

 

 
Castelul Mişici - Bocu este un alt monument istoric şi arhitectural al oraşului Lipova, are o 

încărcătură istorică relevantă pentru regiune, aparţine secolului XIX şi a aparţinut omului politic 

Sever Bocu în perioada 1922–1953, fiind situat pe strada Nicolae Bălcescu numărul 21.  
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Destinaţia actuală a castelului este de muzeu, Muzeul orăşenesc Lipova. 

 

Pivniţele fostei mănăstiri minorite 

 

Sunt încadrate în categoria monumentelor istorice de rangul II, situate pe strada Matei Corvin 

la numărul 30, datând din secolul XVI. 

 

Centrul Recreativ Orăşenesc 

Centrul recreativ orăşenesc a luat fiinţă în urma modernizării şi transformării destinaţiei Casei 

Armatei. 

 
 

 

Monumente, statui şi plăci comemorative 

 

La Ruga 

La Ruga este un monument de piatră şi marmură care a fost ridicat în anul 1933 în amintirea 

mişcării populare din anul 1744 care au vizat unirea cu Roma şi stăpânirea habsburgică.  

 

Monumentul Eroilor Români și Francezi din Războiul pentru Reîntregire 

Monumentul Eroilor Români și Francezi din Războiul pentru Reîntregire a fost realizat în 

1921 şi restaurat în anul 2008, se află la câţiva kilometri nord de Radna, pe drumul spre Deva. 

 

Monumentul Eroilor Români din Al Doilea Război Mondial 

Monumentul Eroilor Români din Al Doilea Război Mondial a fost realizat în anul 1990 şi se află 

amplasat în incinta UM 01191. 
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Arhitectura urbană şi  centrul istoric 

 

Ansamblul urban Lipova care cuprinde strada Nicolae-Bălcescu (numerele 1-31 şi 2-28) prezintă 

elemente istorice din perioada XVII până la începutul secolului XX, cele mai importante clădiri 

sunt Primăria, Bazarul „Sub Dughene” şi Biserica „Adormirea Maicii Domnului”, fiind înregistrată 

ca ansamblu istoric de rangul II.  

 

5.2. Analiza SWOT  

 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

- resurse de forţă de muncă  

- diversitate etnică 

- creşterea speranţei de viaţă 

- existenţa unor unităţi de învăţământ cu 

tradiţie în oraş 

- obiective culturale de interes naţional 

- echipa de fotbal Șoimii Lipovei 

 

- scăderea numărului de locuitori ai 

oraşului 

- ponderea crescută a populaţie cu vârste 

de peste 64 de ani 

- migraţia populaţiei tinere 

- lipsa modernizării, dotării şi echipări 

unităţilor de învăţământ din localitate 

- participarea redusă a locuitorilor la 

învăţarea pe tot parcursul vieţii 

-  număr redus de specializări în unităţile 

de învăţământ din localitate 

- lipsa unor unităţi educativ-culturale 

destinate copiilor/tinerilor  

- starea precară a obiectivelor culturale din 
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localitate 

- promovarea redusă a evenimentelor 

culturale din localitate  

- lipsa materialelor informative traduse 

pentru facilitarea accesului turiştilor 

străini 

- lipsa unui brand turistic local 

-  

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI  

- creşterea calităţii vieţii în localitate 

pentru menţinerea populaţiei 

- creşterea populaţiei cu studii superioare 

din localitate 

- îmbunătăţirea serviciilor suport pentru 

populaţia locală 

- atragerea de fonduri nerambursabile 

pentru dezvoltarea sistemului de 

învăţământ şi a capitalului uman  

- armonizarea cererii  şi ofertei de forţă de 

muncă pe plan local 

- atragerea de fonduri nerambursabile 

pentru restaurarea / reabilitarea / 

modernizarea unităţilor de interes 

cultural 

- îmbătrânirea populaţiei şi scăderea 

populaţiei tinere 

- creşterea abandonului şcolar timpuriu 

- creşterea raportului de dependenţă 

demografică 

- migraţia forţei de muncă spre ţările 

membre UE 

- pierderea patrimoniului cultural imaterial 

(obiceiuri, tradiţii, port popular sau 

gastronomie) 

 

 

 

5.3. Obiective şi priorităţi 

 

OBIECTIVE TS TM TL 

Reabilitarea în 20 de luni a cetății Șoimoș.     

Reabilitarea în 18 luni a Bazarului turcesc din oraşul Lipova     

Modernizarea în 24 luni a centrului istoric al orașului Lipova.     

Reabilitarea în 20 luni a siturilor arheologice din oraşul Lipova     

Reabilitarea, modernizarea și dotarea în 20 de luni a muzeului 

Sever Bocu din orașul Lipova. 

    

Reabilitarea în 18 luni a bisericii ortodoxe, monument istoric din 

orașul Lipova. 

    

Realizarea unei publicaţii socio-culturale cu apariţie lunară în 

oraşul Lipova. 

    

Realizarea în 12 luni a unui teatru public în oraşul Lipova.     

Crearea în 16 luni a infrastructurii de formare profesională în 

orașul Lipova. 

    

Crearea în 16 luni a infrastructurii centrului de excelență în     
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specializări de top în orașul Lipova. 

Crearea în 14 luni a infrastructurii unei noi grădinițe în orașul 

Lipova. 

    

Reabilitarea și modernizarea în 14 luni a infrastructurii grădiniței 

din orașul Lipova. 

    

Reabilitarea în 20 luni a infrastructurii liceului Sever Bocu din 

orașul Lipova. 

    

Creșterea în 12 luni a capacității de utilizare a tehnologiilor 

moderne în liceul Sever Bocu din orașul Lipova. 

    

Reabilitarea în 20 luni a infrastructurii liceului Atanasie 

Marienescu din localitatea Radna, orașul Lipova. 

    

Creșterea în 12 luni a capacității de utilizare a tehnologiilor 

moderne în liceul Atanasie Marienescu din localitatea Radna, 

orașul Lipova. 

    

Realizarea în 14 luni a unui club al copiilor din orașul Lipova.     

Achiziţionarea a 3 microbuze şcolare pentru facilitarea 

mobilităţii elevilor din oraşul Lipova 

    

Achiziţionarea unui autocar pentru facilitarea mobilităţii elevilor 

de la liceul SEVER BOCU 

    

Reabilitarea şi dotarea cu fond de carte a Bibliotecii oraşului 

Lipova în 12 luni 

    

Dotarea cu fond de carte a instituţiilor de învăţământ din oraşul 

Lipova în 6 luni. 

    

Crearea de condiţii moderne de dezvoltare a abilităţilor socio-

cognitive ale copiilor şi tinerilor din oraşul Lipova, dezvoltarea 

capitalului uman şi facilitarea accesului la servicii educaţionale 

alternative 

    

Realizarea de minim 3 programe de educaţie civică /educaţie 

pentru societate pentru copii şi tinerii din oraşul Lipova pe 

parcursul a 24 luni 

    

Realizarea în 6 luni a analizei nevoi de forţă de muncă în oraşul 

Lipova 
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5.4. Fişe de proiect 

 

Propunere de proiect nr. 1 

Titlul proiectului propus 

REABILITAREA CETĂȚII ȘOIMOȘ 

Solicitant 

Consiliul Județean Arad 

Actori-cheie identificați pentru realizarea și implementarea proiectului 

UAT ORAȘUL LIPOVA, societate de proiectare. 

Obiectivele măsurabile ale proiectului  

Reabilitarea în 20 de luni a cetății Șoimoș. 

Încadrarea în strategia regională  

6. Valorificarea specificului local al comunităţilor urbane și rurale  

6.3. Creşterea gradului de acces la cultură şi agrement 

Corelarea cu alte proiecte / încadrarea într-un concept de dezvoltare 

Creșterea accesului la cultură și păstrarea identității naționale. 

Gradul de maturitate (se va indica una dintre următoarele variante: Fişă (idee) de proiect / Studiu de 

prefezabilitate / Studiu de fezabilitate / Studiu de fezabilitate şi Proiect Tehnic)  

Studiu de fezabilitate şi Proiect Tehnic. 

Fișă de proiect 

20 luni 

Surse de finanțare vizate 

Programul Operațional Regional / Planul Național de Dezvoltare Rurală  

Valoarea estimată a proiectului 

1.800.000 euro 

Nivel de prioritate pentru localitate (1 – cel mai important; 2 – importanță ridicată; 3 – importanță 

medie; 4 – mai puțin important) 

2 – importanță ridicată 

Capacitatea de cofinanțare / sursa  

Buget local 

Rezultate așteptate 

Cetatea Șoimoș reabilitată. 
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Propunere de proiect nr. 2 

Titlul proiectului propus 

REABILITAREA BAZARULUI TURCESC 

Solicitant 

UAT ORAȘUL LIPOVA 

Actori-cheie identificați pentru realizarea și implementarea proiectului 

Societate de proiectare. 

Obiectivele măsurabile ale proiectului  

Reabilitarea în 18 luni a Bazarului turcesc din oraşul Lipova 

Încadrarea în strategia regională  

6. Valorificarea specificului local al comunităţilor urbane și rurale  

6.3. Creşterea gradului de acces la cultură şi agrement 

Corelarea cu alte proiecte / încadrarea într-un concept de dezvoltare 

Creșterea accesului la cultură și păstrarea identității naționale. 

Gradul de maturitate (se va indica una dintre următoarele variante: Fişă (idee) de proiect / Studiu de 

prefezabilitate / Studiu de fezabilitate / Studiu de fezabilitate şi Proiect Tehnic)  

Fișă de proiect 

Durata estimativă a proiectului 

18 luni 

Surse de finanțare vizate 

Programul Operațional Regional / Planul Național de Dezvoltare Rurală  

Valoarea estimată a proiectului 

850.000 euro 

Nivel de prioritate pentru localitate (1 – cel mai important; 2 – importanță ridicată; 3 – importanță 

medie; 4 – mai puțin important) 

2– importanţă ridicată 

Capacitatea de cofinanțare / sursa  

Buget local 

Rezultate așteptate 

Bazarul turcesc reabilitat. 
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Propunere de proiect nr. 3 

Titlul proiectului propus 

MODERNIZAREA CENTRULUI ISTORIC AL ORAȘULUI LIPOVA 

Solicitant 

UAT ORAȘUL LIPOVA 

Actori-cheie identificați pentru realizarea și implementarea proiectului 

Societate de proiectare. 

Obiectivele măsurabile ale proiectului  

Modernizarea în 24 luni a centrului istoric al orașului Lipova. 

Încadrarea în strategia regională  

6. Valorificarea specificului local al comunităţilor urbane și rurale  

6.1 Dezvoltare  urbană integrată 

Corelarea cu alte proiecte / încadrarea într-un concept de dezvoltare 

Evidențierea potențialului istoric deosebit al orașului. 

Gradul de maturitate (se va indica una dintre următoarele variante: Fişă (idee) de proiect / Studiu de 

prefezabilitate / Studiu de fezabilitate / Studiu de fezabilitate şi Proiect Tehnic)  

Fișă de proiect 

Durata estimativă a proiectului 

24 luni 

Surse de finanțare vizate 

Programul Operațional Regional  

Valoarea estimată a proiectului 

8.000.000 euro 

Nivel de prioritate pentru localitate (1 – cel mai important; 2 – importanță ridicată; 3 – importanță 

medie; 4 – mai puțin important) 

1– cel mai important 

Capacitatea de cofinanțare / sursa  

Buget local 

Rezultate așteptate 

Centrul istoric al orașului modernizat. 
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Propunere de proiect nr. 4 

Titlul proiectului propus 

AMENAJARE SITURI ARHEOLOGICE LIPOVA 

Solicitant 

UAT ORAȘUL LIPOVA 

Actori-cheie identificați pentru realizarea și implementarea proiectului 

UAT ORAȘUL LIPOVA  

Obiectivele măsurabile ale proiectului  

Reabilitarea în 20 luni a siturilor arheologice din oraşul Lipova 

Încadrarea în strategia regională  

6. Valorificarea specificului local al comunităţilor urbane și rurale  

6.3. Creşterea gradului de acces la cultură şi agrement 

Corelarea cu alte proiecte / încadrarea într-un concept de dezvoltare 

Creșterea accesului la cultură și păstrarea identității naționale. 

Gradul de maturitate (se va indica una dintre următoarele variante: Fişă (idee) de proiect / Studiu de 

prefezabilitate / Studiu de fezabilitate / Studiu de fezabilitate şi Proiect Tehnic)  

Fișă de proiect 

Durata estimativă a proiectului 

20 luni 

Surse de finanțare vizate 

Programul Operațional Regional / Planul Național de Dezvoltare Rurală  

Valoarea estimată a proiectului 

3.000.000 euro 

Nivel de prioritate pentru localitate (1 – cel mai important; 2 – importanță ridicată; 3 – importanță 

medie; 4 – mai puțin important) 

3 – importanţă medie 

Capacitatea de cofinanțare / sursa  

Buget local 

Rezultate așteptate 

Minim 2 situri arheologice amenajate. 
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Propunere de proiect nr. 5 

Titlul proiectului propus 

REABILITARE, MODERNIZARE ȘI DOTARE MUZEU LIPOVA 

Solicitant 

UAT ORAȘUL LIPOVA 

Actori-cheie identificați pentru realizarea și implementarea proiectului 

Societate de proiectare. 

Obiectivele măsurabile ale proiectului  

Reabilitarea, modernizarea și dotarea în 20 de luni a muzeului Sever Bocu din orașul Lipova. 

Încadrarea în strategia regională  

6. Valorificarea specificului local al comunităţilor urbane și rurale  

6.3. Creşterea gradului de acces la cultură şi agrement 

Corelarea cu alte proiecte / încadrarea într-un concept de dezvoltare 

Creșterea accesului la cultură și păstrarea identității naționale. 

Gradul de maturitate (se va indica una dintre următoarele variante: Fişă (idee) de proiect / Studiu de 

prefezabilitate / Studiu de fezabilitate / Studiu de fezabilitate şi Proiect Tehnic)  

Studiu de fezabilitate şi Proiect Tehnic. 

Durata estimativă a proiectului 

20 luni 

Surse de finanțare vizate 

Programul Operațional Regional / Planul Național de Dezvoltare Rurală  

Valoarea estimată a proiectului 

650.000 euro 

Nivel de prioritate pentru localitate (1 – cel mai important; 2 – importanță ridicată; 3 – importanță 

medie; 4 – mai puțin important) 

1– cel mai important 

Capacitatea de cofinanțare / sursa  

Buget local 

Rezultate așteptate 

Muzeul Sever Bocu reabilitat, modernizat și dotat. 
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Propunere de proiect nr. 6 

Titlul proiectului propus 

REABILITAREA BISERICII ORTODOXE DIN ORAȘUL LIPOVA 

Solicitant 

UAT ORAȘUL LIPOVA 

Actori-cheie identificați pentru realizarea și implementarea proiectului 

Biserica ortodoxă, societate de proiectare. 

Obiectivele măsurabile ale proiectului  

Reabilitarea în 18 luni a bisericii ortodoxe, monument istoric din orașul Lipova. 

Încadrarea în strategia regională  

6. Valorificarea specificului local al comunităţilor urbane și rurale  

6.3. Creşterea gradului de acces la cultură şi agrement 

Corelarea cu alte proiecte / încadrarea într-un concept de dezvoltare 

Creșterea accesului la cultură și păstrarea identității naționale. 

Gradul de maturitate (se va indica una dintre următoarele variante: Fişă (idee) de proiect / Studiu de 

prefezabilitate / Studiu de fezabilitate / Studiu de fezabilitate şi Proiect Tehnic)  

Studiu de fezabilitate şi Proiect Tehnic. 

Durata estimată a proiectului 

18 luni 

Surse de finanțare vizate 

Programul Operațional Regional / Planul Național de Dezvoltare Rurală  

Valoarea estimată a proiectului 

850.000 euro 

Nivel de prioritate pentru localitate (1 – cel mai important; 2 – importanță ridicată; 3 – importanță 

medie; 4 – mai puțin important) 

2 – importanță medie 

Capacitatea de cofinanțare / sursa  

Buget local 

Rezultate așteptate 

Biserica ortodoxă, monument istoric reabilitat. 
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Propunere de proiect nr. 7 

Titlul proiectului propus 

REALIZARE PUBLICAŢIE LUNARĂ SOCIO-CULTURALĂ A ORAŞULUI LIPOVA 

Solicitant 

UAT ORAȘUL LIPOVA 

Actori-cheie identificați pentru realizarea și implementarea proiectului 

UAT ORAȘUL LIPOVA, operatori culturali, instituţii de învăţământ, jurnalişti, populaţia 

oraşului Lipova 

Obiectivele măsurabile ale proiectului  

Realizarea unei publicaţii socio-culturale cu apariţie lunară în oraşul Lipova. 

Încadrarea în strategia regională  

6. Valorificarea specificului local al comunităţilor urbane și rurale  

6.3. Creşterea gradului de acces la cultură şi agrement 

Corelarea cu alte proiecte / încadrarea într-un concept de dezvoltare 

Creșterea accesului la cultură, păstrarea identității naționale, îmbunătăţirea cunoştinţelor 

istorice a locuitorilor oraşului, valorizarea şi promovarea obiectivelor şi evenimentelor 

culturale. 

Gradul de maturitate (se va indica una dintre următoarele variante: Fişă (idee) de proiect / Studiu de 

prefezabilitate / Studiu de fezabilitate / Studiu de fezabilitate şi Proiect Tehnic)  

Fişă de proiect. 

Durata estimată a proiectului 

12 luni 

Surse de finanțare vizate 

Buget local  

Valoarea estimată a proiectului 

100.000 euro 

Nivel de prioritate pentru localitate (1 – cel mai important; 2 – importanță ridicată; 3 – importanță 

medie; 4 – mai puțin important) 

3 – importanță medie 

Capacitatea de cofinanțare / sursa  

Buget local 

Rezultate așteptate 

Echipamentele necesare pentru 1 publicaţie socio-culturală cu apariţie lunară  
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Propunere de proiect nr. 8 

Titlul proiectului propus 

REALIZARE  ŞI DOTARE TEATRU PUBLIC ÎN ORAŞUL LIPOVA 

Solicitant 

UAT ORAȘUL LIPOVA 

Actori-cheie identificați pentru realizarea și implementarea proiectului 

UAT ORAȘUL LIPOVA, actori, populaţia oraşului. 

Obiectivele măsurabile ale proiectului  

Realizarea în 12 luni a unui teatru public în oraşul Lipova.  

Corelarea cu alte proiecte / încadrarea într-un concept de dezvoltare 

Creșterea accesului la cultură și păstrarea identității naționale. 

Gradul de maturitate (se va indica una dintre următoarele variante: Fişă (idee) de proiect / Studiu de 

prefezabilitate / Studiu de fezabilitate / Studiu de fezabilitate şi Proiect Tehnic)  

Fişă de proiect. 

Durata estimată a proiectului 

12 luni 

Surse de finanțare vizate 

Programul Operațional Regional / Planul Național de Dezvoltare Rurală  

Valoarea estimată a proiectului 

850.000 euro 

Nivel de prioritate pentru localitate (1 – cel mai important; 2 – importanță ridicată; 3 – importanță 

medie; 4 – mai puțin important) 

3 – importanță medie 

Capacitatea de cofinanțare / sursa  

Buget local 

Rezultate așteptate 

1 teatru public dotat cu echipamente şi mobilier adecvat 
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Propunere de proiect nr. 9 

Titlul proiectului propus 

CENTRU LOCAL DE FORMARE PROFESIONALĂ LIPOVA 

Solicitant 

UAT ORAȘUL LIPOVA 

Actori-cheie identificați pentru realizarea și implementarea proiectului 

Societate de proiectare. 

Obiectivele măsurabile ale proiectului  

Crearea în 16 luni a infrastructurii de formare profesională în orașul Lipova. 

Încadrarea în strategia regională  

4. Dezvoltarea capitalului uman și creșterea calităţii în sectoarele educaţie, sănătate și servicii 

sociale  

4.1. Îmbunătăţirea accesului populaţiei la educaţie și formare profesională, precum și 

creșterea calităţii acestora 

Corelarea cu alte proiecte / încadrarea într-un concept de dezvoltare 

Dezvoltarea unor servicii de formare profesională destinate adulților ca o completare a 

serviciilor educaționale preuniversitare și ca o metodă complementară de sprijinire a 

LIPOVA BUSINESS ACCELERATOR prin asigurarea de personal specializat în funcție de 

necesitățile identificate. 

Gradul de maturitate (se va indica una dintre următoarele variante: Fişă (idee) de proiect / Studiu de 

prefezabilitate / Studiu de fezabilitate / Studiu de fezabilitate şi Proiect Tehnic)  

Studiu de fezabilitate şi Proiect Tehnic. 

Fișă de proiect 

16 luni 

Surse de finanțare vizate 

Programul Operațional Regional / Programul Operaţional Capital Uman  

Valoarea estimată a proiectului 

450.000 euro 

Nivel de prioritate pentru localitate (1 – cel mai important; 2 – importanță ridicată; 3 – importanță 

medie; 4 – mai puțin important) 

2 – importanță ridicată 

Capacitatea de cofinanțare / sursa  

Buget local 

Rezultate așteptate 

1 centru de formare profesională 
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Propunere de proiect nr. 10 

Titlul proiectului propus 

CENTRUL DE EXCELENȚĂ LIPOVA 

Solicitant 

UAT ORAȘUL LIPOVA 

Actori-cheie identificați pentru realizarea și implementarea proiectului 

Societate de proiectare. 

Obiectivele măsurabile ale proiectului  

Crearea în 16 luni a infrastructurii centrului de excelență în specializări de top în orașul 

Lipova. 

Încadrarea în strategia regională  

4. Dezvoltarea capitalului uman și creșterea calităţii în sectoarele educaţie, sănătate și servicii 

sociale  

4.2. Creșterea ocupării forţei de muncă din regiune 

Corelarea cu alte proiecte / încadrarea într-un concept de dezvoltare 

Dezvoltarea unor servicii de formare destinate adulților ca o completare a serviciilor 

educaționale preuniversitare și ca o metodă complementară de sprijinire a LIPOVA 

BUSINESS ACCELERATOR. Specialiști atrași la acest centru de formare profesională vor 

putea activa ca mentori ai start-up-urilor susținute de structura mai sus amintită. Mai mult 

decât atât multitudinea clădirilor cu valoare istorică inestimabilă a orașului Lipova face 

necesară formarea unui corp de elită în arhitectura și construcțiile de patrimoniu. 

Gradul de maturitate (se va indica una dintre următoarele variante: Fişă (idee) de proiect / Studiu de 

prefezabilitate / Studiu de fezabilitate / Studiu de fezabilitate şi Proiect Tehnic)  

Studiu de fezabilitate şi Proiect Tehnic. 

Fișă de proiect 

16 luni 

Surse de finanțare vizate 

Programul Operațional Regional / Programul Operaţional Capital Uman  

Valoarea estimată a proiectului 

450.000 euro 

Nivel de prioritate pentru localitate (1 – cel mai important; 2 – importanță ridicată; 3 – importanță 

medie; 4 – mai puțin important) 

2 – importanță ridicată 

Capacitatea de cofinanțare / sursa  

Buget local 

Rezultate așteptate 

1 centru de excelenţă. 
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Propunere de proiect nr. 11 

Titlul proiectului propus 

CREARE GRĂDINIȚĂ LIPOVA 

Solicitant 

UAT ORAȘUL LIPOVA 

Actori-cheie identificați pentru realizarea și implementarea proiectului 

Societate de proiectare. 

Obiectivele măsurabile ale proiectului  

Crearea în 14 luni a infrastructurii unei noi grădinițe în orașul Lipova. 

Încadrarea în strategia regională  

4. Dezvoltarea capitalului uman și creșterea calităţii în sectoarele educaţie, sănătate și servicii 

sociale  

4.1. Îmbunătăţirea accesului populaţiei la educaţie și formare profesională, precum și 

creșterea calităţii acestora 

Corelarea cu alte proiecte / încadrarea într-un concept de dezvoltare 

Îmbunătățirea condițiilor de desfășurare a actului educațional în instituțiile de învățământ 

existente. 

Gradul de maturitate (se va indica una dintre următoarele variante: Fişă (idee) de proiect / Studiu de 

prefezabilitate / Studiu de fezabilitate / Studiu de fezabilitate şi Proiect Tehnic)  

Fișă de proiect 

Fișă de proiect 

14 luni 

Surse de finanțare vizate 

Programul Operațional Regional / Programul Operaţional Capital Uman  

Valoarea estimată a proiectului 

400.000 euro 

Nivel de prioritate pentru localitate (1 – cel mai important; 2 – importanță ridicată; 3 – importanță 

medie; 4 – mai puțin important) 

3 – importanță medie 

Capacitatea de cofinanțare / sursa  

Buget local 

Rezultate așteptate 

1 grădiniţă nouă 
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Propunere de proiect nr. 12 

Titlul proiectului propus 

REABILITARE ȘI MODRNIZARE GRĂDINIȚĂ LIPOVA 

Solicitant 

UAT ORAȘUL LIPOVA 

Actori-cheie identificați pentru realizarea și implementarea proiectului 

Societate de proiectare. 

Obiectivele măsurabile ale proiectului  

Reabilitarea și modernizarea în 14 luni a infrastructurii grădiniței din orașul Lipova. 

Încadrarea în strategia regională  

4. Dezvoltarea capitalului uman și creșterea calităţii în sectoarele educaţie, sănătate și servicii 

sociale  

4.1. Îmbunătăţirea accesului populaţiei la educaţie și formare profesională, precum și 

creșterea calităţii acestora 

Corelarea cu alte proiecte / încadrarea într-un concept de dezvoltare 

Îmbunătățirea condițiilor de desfășurare a actului educațional în instituțiile de învățământ 

existente. 

Gradul de maturitate (se va indica una dintre următoarele variante: Fişă (idee) de proiect / Studiu de 

prefezabilitate / Studiu de fezabilitate / Studiu de fezabilitate şi Proiect Tehnic)  

Fișă de proiect 

Fișă de proiect 

14 luni 

Surse de finanțare vizate 

Programul Operațional Regional / Programul Operaţional Capital Uman  

Valoarea estimată a proiectului 

250.000 euro 

Nivel de prioritate pentru localitate (1 – cel mai important; 2 – importanță ridicată; 3 – importanță 

medie; 4 – mai puțin important) 

3 – importanță medie 

Capacitatea de cofinanțare / sursa  

Buget local 

Rezultate așteptate 

1 grădiniță reabilitată și modernizată. 
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Propunere de proiect nr. 13 

Titlul proiectului propus 

REABILITAREA LICEULUI SEVER BOCU 

Solicitant 

UAT ORAȘUL LIPOVA 

Actori-cheie identificați pentru realizarea și implementarea proiectului 

Societate de proiectare, liceul Sever Bocu 

Obiectivele măsurabile ale proiectului  

Reabilitarea în 20 luni a infrastructurii liceului Sever Bocu din orașul Lipova. 

Încadrarea în strategia regională  

4. Dezvoltarea capitalului uman și creșterea calităţii în sectoarele educaţie, sănătate și servicii 

sociale  

4.1. Îmbunătăţirea accesului populaţiei la educaţie și formare profesională, precum și 

creșterea calităţii acestora 

Corelarea cu alte proiecte / încadrarea într-un concept de dezvoltare 

Îmbunătățirea condițiilor de desfășurare a actului educațional în instituțiile de învățământ 

existente. 

Gradul de maturitate (se va indica una dintre următoarele variante: Fişă (idee) de proiect / Studiu de 

prefezabilitate / Studiu de fezabilitate / Studiu de fezabilitate şi Proiect Tehnic)  

Fișă de proiect 

Fișă de proiect 

20 luni 

Surse de finanțare vizate 

Programul Operațional Regional / Programul Operaţional Capital Uman  

Valoarea estimată a proiectului 

600.000 euro 

Nivel de prioritate pentru localitate (1 – cel mai important; 2 – importanță ridicată; 3 – importanță 

medie; 4 – mai puțin important) 

2 – importanță ridicată 

Capacitatea de cofinanțare / sursa  

Buget local 

Rezultate așteptate 

Liceul Sever Bocu reabilitat inclusiv din punct de vedere al eficienței termice a clădirii. 
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Propunere de proiect nr. 14 

Titlul proiectului propus 

DOTAREA CU IT ȘI CONEXIUNE LA INTERNET  A  LICEULUI SEVER BOCU 

Solicitant 

UAT ORAȘUL LIPOVA 

Actori-cheie identificați pentru realizarea și implementarea proiectului 

Societate de proiectare, Liceul Sever Bocu 

Obiectivele măsurabile ale proiectului  

Creșterea în 12 luni a capacității de utilizare a tehnologiilor moderne în liceul Sever Bocu din 

orașul Lipova. 

Încadrarea în strategia regională  

4. Dezvoltarea capitalului uman și creșterea calităţii în sectoarele educaţie, sănătate și servicii 

sociale  

4.1. Îmbunătăţirea accesului populaţiei la educaţie și formare profesională, precum și 

creșterea calităţii acestora 

Corelarea cu alte proiecte / încadrarea într-un concept de dezvoltare 

Îmbunătățirea condițiilor de desfășurare a actului educațional în instituțiile de învățământ 

existente. 

Gradul de maturitate (se va indica una dintre următoarele variante: Fişă (idee) de proiect / Studiu de 

prefezabilitate / Studiu de fezabilitate / Studiu de fezabilitate şi Proiect Tehnic)  

Fișă de proiect 

Fișă de proiect 

12 luni 

Surse de finanțare vizate 

Programul Operațional Regional / Programul Operaţional Capital Uman  

Valoarea estimată a proiectului 

50.000 euro 

Nivel de prioritate pentru localitate (1 – cel mai important; 2 – importanță ridicată; 3 – importanță 

medie; 4 – mai puțin important) 

2 – importanță ridicată 

Capacitatea de cofinanțare / sursa  

Buget local 

Rezultate așteptate 

Liceul Sever Bocu dotat cu echipamente IT și conexiune a internet. 
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Propunere de proiect nr. 15 

Titlul proiectului propus 

REABILITAREA LICEULUI ATANASIE MARIENESCU - SCOALA RADNA 

Solicitant 

UAT ORAȘUL LIPOVA 

Actori-cheie identificați pentru realizarea și implementarea proiectului 

Societate de proiectare, liceul Atanasie Marinescu 

Obiectivele măsurabile ale proiectului  

Reabilitarea în 20 luni a infrastructurii liceului Atanasie Marienescu din localitatea Radna, 

orașul Lipova. 

Încadrarea în strategia regională  

4. Dezvoltarea capitalului uman și creșterea calităţii în sectoarele educaţie, sănătate și servicii 

sociale  

4.1. Îmbunătăţirea accesului populaţiei la educaţie și formare profesională, precum și 

creșterea calităţii acestora 

Corelarea cu alte proiecte / încadrarea într-un concept de dezvoltare 

Îmbunătățirea condițiilor de desfășurare a actului educațional în instituțiile de învățământ 

existente. 

Gradul de maturitate (se va indica una dintre următoarele variante: Fişă (idee) de proiect / Studiu de 

prefezabilitate / Studiu de fezabilitate / Studiu de fezabilitate şi Proiect Tehnic)  

Fișă de proiect 

Fișă de proiect 

20 luni 

Surse de finanțare vizate 

Programul Operațional Regional / Programul Operaţional Capital Uman  

Valoarea estimată a proiectului 

600.000 euro 

Nivel de prioritate pentru localitate (1 – cel mai important; 2 – importanță ridicată; 3 – importanță 

medie; 4 – mai puțin important) 

2 – importanță ridicată 

Capacitatea de cofinanțare / sursa  

Buget local 

Rezultate așteptate 

Liceul Atanasie Marienescu reabilitat inclusiv din punct de vedere al eficienței termice a 

clădirii. 
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Propunere de proiect nr. 16 

Titlul proiectului propus 

DOTAREA CU IT ȘI CONEXIUNE LA INTERNET  A LICEULUI ATANASIE 

MARIENESCU - SCOALA RADNA 

Solicitant 

UAT ORAȘUL LIPOVA 

Actori-cheie identificați pentru realizarea și implementarea proiectului 

Societate de proiectare, liceul Atanasie Marinescu 

Obiectivele măsurabile ale proiectului  

Creșterea în 12 luni a capacității de utilizare a tehnologiilor moderne în liceul Atanasie 

Marienescu din localitatea Radna, orașul Lipova. 

Încadrarea în strategia regională  

4. Dezvoltarea capitalului uman și creșterea calităţii în sectoarele educaţie, sănătate și servicii 

sociale  

4.1. Îmbunătăţirea accesului populaţiei la educaţie și formare profesională, precum și 

creșterea calităţii acestora 

Corelarea cu alte proiecte / încadrarea într-un concept de dezvoltare 

Îmbunătățirea condițiilor de desfășurare a actului educațional în instituțiile de învățământ 

existente. 

Gradul de maturitate (se va indica una dintre următoarele variante: Fişă (idee) de proiect / Studiu de 

prefezabilitate / Studiu de fezabilitate / Studiu de fezabilitate şi Proiect Tehnic)  

Fișă de proiect 

Fișă de proiect 

12 luni 

Surse de finanțare vizate 

Programul Operațional Regional / Programul Operaţional Capital Uman  

Valoarea estimată a proiectului 

45.000 euro 

Nivel de prioritate pentru localitate (1 – cel mai important; 2 – importanță ridicată; 3 – importanță 

medie; 4 – mai puțin important) 

2 – importanță ridicată 

Capacitatea de cofinanțare / sursa  

Buget local 

Rezultate așteptate 

Liceul Atanasie Marienescu dotat cu echipamente IT și conexiune a internet. 

 

 

 

 

 

 

 



Strategia de dezvoltare a orașului Lipova Page 75 

 

Propunere de proiect nr. 17 

Titlul proiectului propus 

CLUBUL COPIILOR DIN LIPOVA 

Solicitant 

UAT ORAȘUL LIPOVA 

Actori-cheie identificați pentru realizarea și implementarea proiectului 

Societate de proiectare, populaţia oraşului. 

Obiectivele măsurabile ale proiectului  

Realizarea în 14 luni a unui club al copiilor din orașul Lipova. 

Încadrarea în strategia regională  

6. Valorificarea specificului local al comunităţilor urbane și rurale  

6.1 Dezvoltare  urbană integrată 

Corelarea cu alte proiecte / încadrarea într-un concept de dezvoltare 

Crearea de facilități cultural-educaționale și sportive pentru copii/ tinerii din orașul Lipova 

Gradul de maturitate (se va indica una dintre următoarele variante: Fişă (idee) de proiect / Studiu de 

prefezabilitate / Studiu de fezabilitate / Studiu de fezabilitate şi Proiect Tehnic)  

Fișă de proiect 

Fișă de proiect 

14 luni 

Surse de finanțare vizate 

Programul Operațional Regional  

Valoarea estimată a proiectului 

700.000 euro 

Nivel de prioritate pentru localitate (1 – cel mai important; 2 – importanță ridicată; 3 – importanță 

medie; 4 – mai puțin important) 

1 – cel mai important 

Capacitatea de cofinanțare / sursa  

Buget local 

Rezultate așteptate 

1 club al copiilor. 
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Propunere de proiect nr. 18 

Titlul proiectului propus 

ACHIZIŢIONAREA DE MICROBUZE PENTRU ŞCOLILE DIN ORAŞUL LIPOVA 

Solicitant 

UAT ORAȘUL LIPOVA 

Actori-cheie identificați pentru realizarea și implementarea proiectului 

UAT ORAȘUL LIPOVA 

Obiectivele măsurabile ale proiectului  

Achiziţionarea a 3 microbuze şcolare pentru facilitarea mobilităţii elevilor din oraşul Lipova 

Corelarea cu alte proiecte / încadrarea într-un concept de dezvoltare 

Îmbunătățirea condițiilor de desfășurare a actului educațional în instituțiile de învățământ 

existente. 

Gradul de maturitate (se va indica una dintre următoarele variante: Fişă (idee) de proiect / Studiu de 

prefezabilitate / Studiu de fezabilitate / Studiu de fezabilitate şi Proiect Tehnic)  

Fișă de proiect 

Fișă de proiect 

6 luni 

Surse de finanțare vizate 

Buget local 

Valoarea estimată a proiectului 

240.000 euro 

Nivel de prioritate pentru localitate (1 – cel mai important; 2 – importanță ridicată; 3 – importanță 

medie; 4 – mai puțin important) 

3 – importanță medie 

Capacitatea de cofinanțare / sursa  

Buget local 

Rezultate așteptate 

3 microbuze pentru şcolile din oraşul Lipova 
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Propunere de proiect nr. 19 

Titlul proiectului propus 

ACHIZIŢIONAREA UNUI AUTOCAR PENTRU LICEUL SEVER BOCU 

Solicitant 

UAT ORAȘUL LIPOVA 

Actori-cheie identificați pentru realizarea și implementarea proiectului 

UAT ORAȘUL LIPOVA 

Obiectivele măsurabile ale proiectului  

Achiziţionarea unui autocar pentru facilitarea mobilităţii elevilor de la liceul SEVER BOCU 

Corelarea cu alte proiecte / încadrarea într-un concept de dezvoltare 

Îmbunătățirea condițiilor de desfășurare a actului educațional în instituțiile de învățământ 

existente. 

Gradul de maturitate (se va indica una dintre următoarele variante: Fişă (idee) de proiect / Studiu de 

prefezabilitate / Studiu de fezabilitate / Studiu de fezabilitate şi Proiect Tehnic)  

Fișă de proiect 

Fișă de proiect 

6 luni 

Surse de finanțare vizate 

Buget local 

Valoarea estimată a proiectului 

80.000 euro 

Nivel de prioritate pentru localitate (1 – cel mai important; 2 – importanță ridicată; 3 – importanță 

medie; 4 – mai puțin important) 

3 – importanță medie 

Capacitatea de cofinanțare / sursa  

Buget local 

Rezultate așteptate 

1 autocar al Liceului Sever Bocu 
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Propunere de proiect nr. 20 

Titlul proiectului propus 

REABILITARE ŞI DOTARE CU FOND DE CARTE, ECHIPAMENTE IT,  CONEXIUNE 

LA INTERNAT A BIBLIOTECII ORAŞULUI LIPOVA 

Solicitant 

UAT ORAȘUL LIPOVA 

Actori-cheie identificați pentru realizarea și implementarea proiectului 

UAT ORAȘUL LIPOVA, societatea de proiectare. 

Obiectivele măsurabile ale proiectului  

Reabilitarea şi dotarea cu fond de carte a Bibliotecii oraşului Lipova în 12 luni 

Corelarea cu alte proiecte / încadrarea într-un concept de dezvoltare 

Creşterea accesului la cultură şi îmbunătăţirea infrastructurii culturale din Lipova. 

Gradul de maturitate (se va indica una dintre următoarele variante: Fişă (idee) de proiect / Studiu de 

prefezabilitate / Studiu de fezabilitate / Studiu de fezabilitate şi Proiect Tehnic)  

Fișă de proiect 

Fișă de proiect 

12 luni 

Surse de finanțare vizate 

Buget local 

Valoarea estimată a proiectului 

500.000 euro 

Nivel de prioritate pentru localitate (1 – cel mai important; 2 – importanță ridicată; 3 – importanță 

medie; 4 – mai puțin important) 

3 – importanță medie 

Capacitatea de cofinanțare / sursa  

Buget local 

Rezultate așteptate 

1 bibliotecă reabilitată şi echipată corespunzător. 
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Propunere de proiect nr. 21 

Titlul proiectului propus 

REABILITARE ŞI DOTARE CU FOND DE CARTE INSTITUŢII DE ÎNVĂŢĂMÂNT 

LIPOVA 

Solicitant 

UAT ORAȘUL LIPOVA 

Actori-cheie identificați pentru realizarea și implementarea proiectului 

UAT ORAȘUL LIPOVA, elevii şi studenţii, instituţiile de învăţământ 

Obiectivele măsurabile ale proiectului  

Dotarea cu fond de carte a instituţiilor de învăţământ din oraşul Lipova în 6 luni. 

Corelarea cu alte proiecte / încadrarea într-un concept de dezvoltare 

Creşterea accesului la cultură şi îmbunătăţirea infrastructurii culturale din Lipova. 

Gradul de maturitate (se va indica una dintre următoarele variante: Fişă (idee) de proiect / Studiu de 

prefezabilitate / Studiu de fezabilitate / Studiu de fezabilitate şi Proiect Tehnic)  

Fișă de proiect 

Fișă de proiect 

6 luni 

Surse de finanțare vizate 

Buget local 

Valoarea estimată a proiectului 

90.000 euro 

Nivel de prioritate pentru localitate (1 – cel mai important; 2 – importanță ridicată; 3 – importanță 

medie; 4 – mai puțin important) 

3 – importanță medie 

Capacitatea de cofinanțare / sursa  

Buget local 

Rezultate așteptate 

Minim 4 biblioteci ale unităţilor de învăţământ din oraşul Lipova dotate cu fond de carte. 
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Propunere de proiect nr. 22 

Titlul proiectului propus 

REALIZAREA UNUI MIND LAB ÎN ORAŞUL LIPOVA 

Solicitant 

UAT ORAȘUL LIPOVA 

Actori-cheie identificați pentru realizarea și implementarea proiectului 

UAT ORAȘUL LIPOVA, cetăţenii oraşului Lipova 
Obiectivele măsurabile ale proiectului  

Realizarea unui Mind Lab în oraşul Lipova pe parcursul a 12 luni în vederea dezvoltării 
abilităţilor socio-cognitive a copiilor şi tinerilor din  Lipova 
Corelarea cu alte proiecte / încadrarea într-un concept de dezvoltare 

Crearea de condiţii moderne de dezvoltare a abilităţilor socio-cognitive ale copiilor şi tinerilor 

din oraşul Lipova, dezvoltarea capitalului uman şi facilitarea accesului la servicii educaţionale 

alternative 

Gradul de maturitate (se va indica una dintre următoarele variante: Fişă (idee) de proiect / Studiu de 

prefezabilitate / Studiu de fezabilitate / Studiu de fezabilitate şi Proiect Tehnic)  

Fișă de proiect 

Durata estimată a proiectului 

12 luni 

Surse de finanțare vizate 

 Buget local 

Valoarea estimată a proiectului 

 

Nivel de prioritate pentru localitate (1 – cel mai important; 2 – importanță ridicată; 3 – importanță 

medie; 4 – mai puțin important) 

3 – importanţă medie 

Capacitatea de cofinanțare / sursa  

Buget local 

Rezultate așteptate 

1 Mind Lab realizat (echipamente IT, conexiune la internet şi softuri educative adecvate 

dezvoltării socio-cognitive la copii şi tineri) 
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Propunere de proiect nr. 23 

Titlul proiectului propus 

REALIZAREA PROGRAME DE EDUCAŢIE CIVICĂ PENTRU TINERI  

Solicitant 

UAT ORAȘUL LIPOVA 

Actori-cheie identificați pentru realizarea și implementarea proiectului 

UAT ORAȘUL LIPOVA, instituţiile de învăţământ din oraşul Lipova 
Obiectivele măsurabile ale proiectului  

Realizarea de minim 3 programe de educaţie civică /educaţie pentru societate pentru copii şi 
tinerii din oraşul Lipova pe parcursul a 24 luni 
Corelarea cu alte proiecte / încadrarea într-un concept de dezvoltare 

Dezvoltarea identităţii, abilităţilor sociale şi responsabilizării civice a tinerilor din oraşul 

Lipova în vederea îmbunătăţirii capitalului uman şi asigurării unui context favorabil vieţii 

comunităţii 

Gradul de maturitate (se va indica una dintre următoarele variante: Fişă (idee) de proiect / Studiu de 

prefezabilitate / Studiu de fezabilitate / Studiu de fezabilitate şi Proiect Tehnic)  

Fișă de proiect 

Durata estimată a proiectului 

24 luni 

Surse de finanțare vizate 

 Buget local 

Valoarea estimată a proiectului 

 

Nivel de prioritate pentru localitate (1 – cel mai important; 2 – importanță ridicată; 3 – importanță 

medie; 4 – mai puțin important) 

3 – importanţă medie 

Capacitatea de cofinanțare / sursa  

Buget local 

Rezultate așteptate 

Realizarea şi implementarea a minim 3 programe de educaţie pentru societate în oraşul 

Lipova 
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Propunere de proiect nr. 24 

Titlul proiectului propus 

REALIZARE ANALIZĂ A CERERII DE FORŢĂ DE MUNCĂ ÎN ORAŞUL LIPOVA  

Solicitant 

UAT ORAȘUL LIPOVA 

Actori-cheie identificați pentru realizarea și implementarea proiectului 

UAT ORAȘUL LIPOVA, Universitatea Vasile Goldiş din Arad 
Obiectivele măsurabile ale proiectului  

Realizarea în 6 luni a analizei nevoi de forţă de muncă în oraşul Lipova  
Corelarea cu alte proiecte / încadrarea într-un concept de dezvoltare 

Identificarea structurii cererii de forţă de muncă (volum, structură profesională, dificultăţi cu 

care se confruntă angajatorii în ceea ce priveşte forţa de muncă) în vederea armonizării 

cererii şi ofertei de muncă, implicit creşterii gradului de ocupare în muncă a populaţiei prin 

oferirea de servicii de formare profesională corelate cu nevoile identificate şi tendinţele 

cerereii. 

Gradul de maturitate (se va indica una dintre următoarele variante: Fişă (idee) de proiect / Studiu de 

prefezabilitate / Studiu de fezabilitate / Studiu de fezabilitate şi Proiect Tehnic)  

Fișă de proiect 

Durata estimată a proiectului 

6 luni 

Surse de finanțare vizate 

 Buget local 

Valoarea estimată a proiectului 

50.000 euro 

Nivel de prioritate pentru localitate (1 – cel mai important; 2 – importanță ridicată; 3 – importanță 

medie; 4 – mai puțin important) 

3 – importanţă medie 

Capacitatea de cofinanțare / sursa  

Buget local 

Rezultate așteptate 

Realizarea unei analize cu privire la structura şi condiţiile cererii de forţă de muncă din 

oraşul Lipova. 
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VI. INFRASTRUCTURĂ SOCIALĂ ŞI DE SĂNĂTATE 

6.1. Prezentare generală 

 

Spitalul de Boli Cronice Lipova – Spitalul orăşenesc Lipova  

Serviciile medicale oferite: medicină internă, pediatrie, pneumologie TBC, recuperare 

medicină fizică şi balneologie.  

 

Unitatea de asistenta Medico - Socială  LIPOVA 

 

6.2. Analiza SWOT 

 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

- prezenţa a două unităţi care acordă 

servicii de sănătate populaţiei 

-  

- infrastructura de sănătate din localitate 

este slab dotată şi deteriorată 

- lipsa unor unităţi medicale private în 

localitate 

- număr redus de unităţi care oferă servicii 

de recuperare şi tratament (post-

operatorii, boli profesionale, tratamente 

alternative)  

- existenţa la nivelul populaţiei a unui 

număr semnificativ de persoane aflate în 

risc de sărăcie şi izolare socială 

- lipsa unei cantine sociale 

- lipsa de spaţii destinate persoanelor 

vârstnice sau celor aflate în situaţii de 

risc social 

- lipsa accesului persoanelor cu dizabilităţi 

în spaţiile instituţiilor publice 

-  

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI  

- atragerea de fonduri nerambursabile 

pentru îmbunătăţirea calităţii serviciilor 

medicale oferite 

- valorificarea potenţialului balnear din 

localitate  

- dezvoltarea unor unităţi care asigură 

servicii de asistenţă socială în localitate 

- dezvoltarea unor întreprinderi sociale 

-  

- migraţia personalului de specialitate din 

unităţile sanitare de la nivel local 

- cadrul legislativ în schimbare 

- segregarea socială a unor grupuri de 

persoane sărace şi marginalizate social 

- scăderea nivelului de trai 
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6.3. Obiective şi priorităţi 

 

OBIECTIVE TS TM TL 

Crearea în 18 luni a unui centru multifuncțional de zi pentru 

persoane vârstnice în orașul Lipova. 

    

Crearea în 18 luni a unui centru de îngrijire pentru persoane 

vârstnice în orașul Lipova. 

    

Crearea în 24 luni a 20 de locuințe protejate destinate 

persoanelor vulnerabile în orașul Lipova. 

    

Crearea în 14 luni a unei cantine sociale pentru categoriile de 

beneficiari de servicii sociale în orașul Lipova. 

    

Crearea în 20 luni a unui centru de sănătate Băile Lipova, orașul 

Lipova. 

    

Reabilitarea și extinderea clădirii existente a spitalului orășenesc 

precum și construcția și dotarea unui laborator aferent spitalului 

orășenesc din orașul Lipova, în 24 luni. 

    

Reabilitarea, extinderea și dotarea în 20 luni a secţiei externe de 

pneumologie a Spitalului Orăşenesc din orașul Lipova. 

    

Crearea în 12 luni a unui unități medicale mobile care să 

deservească populația domiciliată în împrejurimile orașului 

Lipova. 

    

Crearea în 16 de luni a unei baze sportive a orașului Lipova.     
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6.4. Fişe de proiect 

 

Propunere de proiect nr. 1 

Titlul proiectului propus 

CENTRU DE ZI MULTIFUNCȚIONAL LIPOVA 

Solicitant 

UAT ORAȘUL LIPOVA 

Actori-cheie identificați pentru realizarea și implementarea proiectului 

ONG, societate de proiectare, persoane fizice. 

Obiectivele măsurabile ale proiectului  

Crearea în 18 luni a unui centru multifuncțional de zi pentru persoane vârstnice în orașul 

Lipova. 

Încadrarea în strategia regională  

4. Dezvoltarea capitalului uman și creșterea calităţii în sectoarele educaţie, sănătate și servicii 

sociale  

4.3.Promovarea incluziunii sociale și combaterea riscului de sărăcie 

Corelarea cu alte proiecte / încadrarea într-un concept de dezvoltare 

Sprijinirea persoanelor aflate în dificultate din orașul Lipova și localitățile aparținătoare. 

Gradul de maturitate (se va indica una dintre următoarele variante: Fişă (idee) de proiect / Studiu de 

prefezabilitate / Studiu de fezabilitate / Studiu de fezabilitate şi Proiect Tehnic)  

Fișă de proiect 

Fișă de proiect 

18 luni 

Surse de finanțare vizate 

Programul Operațional Regional / Programul Operaţional Capital Uman  

Valoarea estimată a proiectului 

650.000 euro 

Nivel de prioritate pentru localitate (1 – cel mai important; 2 – importanță ridicată; 3 – importanță 

medie; 4 – mai puțin important) 

2 – importanță ridicată 

Capacitatea de cofinanțare / sursa  

Buget local 

Rezultate așteptate 

1 centru multifuncțional de zi pentru persoane vârstnice. 
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Propunere de proiect nr. 2 

Titlul proiectului propus 

REALIZARE CENTRU DE ÎNGRIJIRE PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE LIPOVA 

Solicitant 

UAT ORAȘUL LIPOVA 

Actori-cheie identificați pentru realizarea și implementarea proiectului 

ONG, societate de proiectare, persoane fizice. 

Obiectivele măsurabile ale proiectului  

Crearea în 18 luni a unui centru de îngrijire pentru persoane vârstnice în orașul Lipova. 

Încadrarea în strategia regională  

4. Dezvoltarea capitalului uman și creșterea calităţii în sectoarele educaţie, sănătate și servicii 

sociale  

4.3.Promovarea incluziunii sociale și combaterea riscului de sărăcie 

Corelarea cu alte proiecte / încadrarea într-un concept de dezvoltare 

Oferirea de servicii de îngrijire persoanelor vârstnice din orașul Lipova și localitățile 

aparținătoare. 

Gradul de maturitate (se va indica una dintre următoarele variante: Fişă (idee) de proiect / Studiu de 

prefezabilitate / Studiu de fezabilitate / Studiu de fezabilitate şi Proiect Tehnic)  

Fișă de proiect 

Fișă de proiect 

18 luni 

Surse de finanțare vizate 

Programul Operațional Regional / Programul Operaţional Capital Uman  

Valoarea estimată a proiectului 

650.000 euro 

Nivel de prioritate pentru localitate (1 – cel mai important; 2 – importanță ridicată; 3 – importanță 

medie; 4 – mai puțin important) 

3 – importanță medie 

Capacitatea de cofinanțare / sursa  

Buget local 

Rezultate așteptate 

1 centru de îngrijire pentru persoane vârstnice. 
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Propunere de proiect nr. 3 

Titlul proiectului propus 

CONSTRUIREA DE LOCUIȚE PROTEJATE - LIPOVA 

Solicitant 

UAT ORAȘUL LIPOVA 

Actori-cheie identificați pentru realizarea și implementarea proiectului 

ONG, societate de proiectare, persoane fizice. 

Obiectivele măsurabile ale proiectului  

Crearea în 24 luni a 20 de locuințe protejate destinate persoanelor vulnerabile în orașul 

Lipova. 

Încadrarea în strategia regională  

4. Dezvoltarea capitalului uman și creșterea calităţii în sectoarele educaţie, sănătate și servicii 

sociale  

4.3.Promovarea incluziunii sociale și combaterea riscului de sărăcie 

Corelarea cu alte proiecte / încadrarea într-un concept de dezvoltare 

Sprijinirea persoanelor aflate în dificultate din orașul Lipova și localitățile aparținătoare. 

Gradul de maturitate (se va indica una dintre următoarele variante: Fişă (idee) de proiect / Studiu de 

prefezabilitate / Studiu de fezabilitate / Studiu de fezabilitate şi Proiect Tehnic)  

Fișă de proiect 

Fișă de proiect 

24 luni 

Surse de finanțare vizate 

Programul Operațional Regional / Programul Operaţional Capital Uman  

Valoarea estimată a proiectului 

600.000 euro 

Nivel de prioritate pentru localitate (1 – cel mai important; 2 – importanță ridicată; 3 – importanță 

medie; 4 – mai puțin important) 

2 – importanță ridicată 

Capacitatea de cofinanțare / sursa  

Buget local 

Rezultate așteptate 

20 de locuințe protejate. 
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Propunere de proiect nr. 4 

Titlul proiectului propus 

CANTINĂ SOCIALĂ LIPOVA 

Solicitant 

UAT ORAȘUL LIPOVA 

Actori-cheie identificați pentru realizarea și implementarea proiectului 

ONG, societate de proiectare, persoane fizice. 

Obiectivele măsurabile ale proiectului  

Crearea în 14 luni a unei cantine sociale pentru categoriile de beneficiari de servicii sociale în 

orașul Lipova. 

Încadrarea în strategia regională  

4. Dezvoltarea capitalului uman și creșterea calităţii în sectoarele educaţie, sănătate și servicii 

sociale  

4.3.Promovarea incluziunii sociale și combaterea riscului de sărăcie 

Corelarea cu alte proiecte / încadrarea într-un concept de dezvoltare 

Sprijinirea persoanelor aflate în dificultate din orașul Lipova și localitățile aparținătoare. 

Gradul de maturitate (se va indica una dintre următoarele variante: Fişă (idee) de proiect / Studiu de 

prefezabilitate / Studiu de fezabilitate / Studiu de fezabilitate şi Proiect Tehnic)  

Fișă de proiect 

Fișă de proiect 

14 luni 

Surse de finanțare vizate 

Programul Operațional Regional / Programul Operaţional Capital Uman  

Valoarea estimată a proiectului 

350.000 euro 

Nivel de prioritate pentru localitate (1 – cel mai important; 2 – importanță ridicată; 3 – importanță 

medie; 4 – mai puțin important) 

2 – importanță ridicată 

Capacitatea de cofinanțare / sursa  

Buget local 

Rezultate așteptate 

1 cantină socială. 
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Propunere de proiect nr. 5 

Titlul proiectului propus 

CENTRU DE SANĂTATE BĂILE LIPOVA 

Solicitant 

UAT ORAȘUL LIPOVA 

Actori-cheie identificați pentru realizarea și implementarea proiectului 

Societate de proiectare, persoane fizice. 

Obiectivele măsurabile ale proiectului  

Crearea în 20 luni a unui centru de sănătate Băile Lipova, orașul Lipova. 

Încadrarea în strategia regională  

4. Dezvoltarea capitalului uman și creșterea calităţii în sectoarele educaţie, sănătate și servicii 

sociale  

4.4. Îmbunătăţirea calităţii serviciilor medicale din Regiunea Vest și a accesului populaţiei la 

acestea 

Corelarea cu alte proiecte / încadrarea într-un concept de dezvoltare 

Facilitarea accesului la servicii medicale de calitate pentru populația din orașul Lipova și 

localitățile aparținătoare. S-a avut în vedere potențialul neexploatat al Băilor Lipova. 

Gradul de maturitate (se va indica una dintre următoarele variante: Fişă (idee) de proiect / Studiu de 

prefezabilitate / Studiu de fezabilitate / Studiu de fezabilitate şi Proiect Tehnic)  

Fișă de proiect 

Fișă de proiect 

20 luni 

Surse de finanțare vizate 

Programul Operațional Regional / Programul Operaţional Capital Uman  

Valoarea estimată a proiectului 

1.000.000 euro 

Nivel de prioritate pentru localitate (1 – cel mai important; 2 – importanță ridicată; 3 – importanță 

medie; 4 – mai puțin important) 

1 – cel mai important 

Capacitatea de cofinanțare / sursa  

Buget local 

Rezultate așteptate 

1 centru de sănătate cu facilități de cazare pentru familiile pacienților. 
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Propunere de proiect nr. 6 

Titlul proiectului propus 

REABILITAREA, EXTINDEREA CLĂDIRE SPITAL PRECUM ȘI CONSTRUCȚIE ȘI 

DOTARE LABORATOR LA SPITALULUI ORĂȘENESC – LIPOVA 

Solicitant 

UAT ORAȘUL LIPOVA 

Actori-cheie identificați pentru realizarea și implementarea proiectului 

Societate de proiectare, persoane fizice. 

Obiectivele măsurabile ale proiectului  

Reabilitarea și extinderea clădirii existente a spitalului orășenesc precum și construcția și 

dotarea unui laborator aferent spitalului orășenesc din orașul Lipova, în 24 luni. 

Încadrarea în strategia regională  

4. Dezvoltarea capitalului uman și creșterea calităţii în sectoarele educaţie, sănătate și servicii 

sociale  

4.4. Îmbunătăţirea calităţii serviciilor medicale din Regiunea Vest și a accesului populaţiei la 

acestea 

Corelarea cu alte proiecte / încadrarea într-un concept de dezvoltare 

Facilitarea accesului la servicii medicale de calitate pentru populația din orașul Lipova și 

localitățile aparținătoare 

Gradul de maturitate (se va indica una dintre următoarele variante: Fişă (idee) de proiect / Studiu de 

prefezabilitate / Studiu de fezabilitate / Studiu de fezabilitate şi Proiect Tehnic)  

Fișă de proiect 

Fișă de proiect 

24 luni 

Surse de finanțare vizate 

Programul Operațional Regional / Programul Operaţional Capital Uman  

Valoarea estimată a proiectului 

11.000.000 euro 

Nivel de prioritate pentru localitate (1 – cel mai important; 2 – importanță ridicată; 3 – importanță 

medie; 4 – mai puțin important) 

2 – importanţă ridicată 

Capacitatea de cofinanțare / sursa  

Buget local 

Rezultate așteptate 

Spital orășenesc reabilitat și extins precum și construcție și dotare laborator aferent 

spitalului. 
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Propunere de proiect nr. 7 

Titlul proiectului propus 

REABILITAREA, EXTINDEREA ȘI DOTAREA SECTIEI EXTERNE DE 

PNEUMOLOGIE A SPITALULUI ORASENESC - LIPOVA 

Solicitant 

UAT ORAȘUL LIPOVA 

Actori-cheie identificați pentru realizarea și implementarea proiectului 

Societate de proiectare, persoane fizice. 

Obiectivele măsurabile ale proiectului  

Reabilitarea, extinderea și dotarea în 20 luni a secţiei externe de pneumologie a Spitalului 

Orăşenesc din orașul Lipova. 

Încadrarea în strategia regională  

4. Dezvoltarea capitalului uman și creșterea calităţii în sectoarele educaţie, sănătate și servicii 

sociale  

4.4. Îmbunătăţirea calităţii serviciilor medicale din Regiunea Vest și a accesului populaţiei la 

acestea 

Corelarea cu alte proiecte / încadrarea într-un concept de dezvoltare 

Facilitarea accesului la servicii medicale de calitate pentru populația din orașul Lipova și 

localitățile aparținătoare 

Gradul de maturitate (se va indica una dintre următoarele variante: Fişă (idee) de proiect / Studiu de 

prefezabilitate / Studiu de fezabilitate / Studiu de fezabilitate şi Proiect Tehnic)  

Fișă de proiect 

Fișă de proiect 

20 luni 

Surse de finanțare vizate 

Programul Operațional Regional / Programul Operaţional Capital Uman  

Valoarea estimată a proiectului 

1.000.000 euro 

Nivel de prioritate pentru localitate (1 – cel mai important; 2 – importanță ridicată; 3 – importanță 

medie; 4 – mai puțin important) 

1 – cel mai important 

Capacitatea de cofinanțare / sursa  

Buget local 

Rezultate așteptate 

Secţia externă de pneumologie Spitalul Orăşenesc reabilitata, extinsă și dotată inclusiv cu 

ambulanță. 
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Propunere de proiect nr. 8 

Titlul proiectului propus 

UNITATE MEDICALĂ MOBILĂ - LIPOVA 

Solicitant 

UAT ORAȘUL LIPOVA 

Actori-cheie identificați pentru realizarea și implementarea proiectului 

Persoane fizice. 

Obiectivele măsurabile ale proiectului  

Crearea în 12 luni a unui unități medicale mobile care să deservească populația domiciliată în 

împrejurimile orașului Lipova. 

Încadrarea în strategia regională  

4. Dezvoltarea capitalului uman și creșterea calităţii în sectoarele educaţie, sănătate și servicii 

sociale  

4.4. Îmbunătăţirea calităţii serviciilor medicale din Regiunea Vest și a accesului populaţiei la 

acestea 

Corelarea cu alte proiecte / încadrarea într-un concept de dezvoltare 

Facilitarea accesului la servicii medicale de calitate pentru populația din orașul Lipova și 

localitățile aparținătoare 

Gradul de maturitate (se va indica una dintre următoarele variante: Fişă (idee) de proiect / Studiu de 

prefezabilitate / Studiu de fezabilitate / Studiu de fezabilitate şi Proiect Tehnic)  

Fișă de proiect 

Fișă de proiect 

12 luni 

Surse de finanțare vizate 

Programul Operațional Regional / Programul Operaţional Capital Uman  

Valoarea estimată a proiectului 

200.000 euro 

Nivel de prioritate pentru localitate (1 – cel mai important; 2 – importanță ridicată; 3 – importanță 

medie; 4 – mai puțin important) 

3 – importanţă medie 

Capacitatea de cofinanțare / sursa  

Buget local 

Rezultate așteptate 

1 unitate medicală mobilă. 
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Propunere de proiect nr. 9 

Titlul proiectului propus 

AMENAJARE BAZĂ SPORTIVĂ- LIPOVA 

Solicitant 

UAT ORAȘUL LIPOVA 

Actori-cheie identificați pentru realizarea și implementarea proiectului 

Societate de proiectare. 

Obiectivele măsurabile ale proiectului  

Crearea în 16 de luni a unei baze sportive a orașului Lipova. 

Încadrarea în strategia regională  

6. Valorificarea specificului local al comunităţilor urbane și rurale  

6.3. Creşterea gradului de acces la cultură şi agrement 

Corelarea cu alte proiecte / încadrarea într-un concept de dezvoltare 

Creșterea accesului la agrement pentru menținerea sănătății. 

Gradul de maturitate (se va indica una dintre următoarele variante: Fişă (idee) de proiect / Studiu de 

prefezabilitate / Studiu de fezabilitate / Studiu de fezabilitate şi Proiect Tehnic)  

Fișă de proiect 

Fișă de proiect 

16 luni 

Surse de finanțare vizate 

Programul Operațional Regional / Planul Naţional de Dezvoltare Rural  

Valoarea estimată a proiectului 

250.000 euro 

Nivel de prioritate pentru localitate (1 – cel mai important; 2 – importanță ridicată; 3 – importanță 

medie; 4 – mai puțin important) 

1 – cel mai important 

Capacitatea de cofinanțare / sursa  

Buget local 

Rezultate așteptate 

1 bază sportivă. 

 

 

 

VII. INFRASTRUCTURA RUTIERĂ, LOCATIVĂ ŞI ECHIPAREA URBANĂ 

 

7.1. Prezentare generală 

 

Infrastructura de transport rutier 

  Oraşul Lipova este străbătut de drumul naţional 7 (drumul european 68), Bucureşti – Piteşti 

– Sibiu – Deva – Arad – Nădlac, de drumul judeţean 682, Făget – Birchiş – Lipova – Arad – Periam 

– Beba Veche, şi drumul judeţean 572, Comorişte – Berzoaia – Cuveşdia – Lipova.  
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Infrastructura de transport feroviar 

 Oraşul Lipova are acces la calea ferată Arad – Bucureşti  prin intermediul gării Radna.  

 

Tabel. Situaţia locativă a oraşul Lipova în anul 2011 

 Valoare  

Numărul gospodăriilor 3464 

Numărul mediu de persoane per 

gospodărie 

2,75 

Numărul clădirilor 2799 

Clădiri cu locuinţe  2773 

Sursa: Institutul Naţional de Statistică, Recensământul Populaţiei şi al Locuinţelor 2011 – Date 

preliminare 

 

La nivelul localităţii Lipova au fost înregistrate la ultimul recensământ un număr de 3464 de 

gospodării.  Numărul mediu de persoane per gospodărie este de 2,75 de persoane. Numărul 

clădirilor din oraş este de 2799, dacă raportăm  numărul de clădiri la numărul gospodăriilor putem 

spune că există un deficit de locuinţe la nivelul acestuia. 

 

Tabel. Locuinţe în funcţie de tipul de proprietate în oraşul Lipova în anul 2011 

 Valoare  % 

Numărul locuinţelor convenţionale 4273 100% 

Numărul locuinţelor după tipul de proprietate: 

particulară/privată 4151 97,1% 

de stat 97 2,3% 

privată de grup 1  

cooperatistă 2  

asociativă 7  

a cultelor religioase 15  

Sursa: Institutul Naţional de Statistică, Recensământul Populaţiei şi al Locuinţelor 2011 – Date 

preliminare 

4273 de locuinţe convenţionale există în oraşul Lipova, cea mai mare a locuinţelor se află în 

proprietate privată – 97,1%, doar 2,3 % sunt cu proprietate de stat, restul având diverse forme de 

proprietate.  

 

Tabel. Caracteristicile locuinţelor din oraşul Lipova în anul 2011 

 Valoare % 

Total locuinţe, din care: 4273 100% 

alimentare cu apă în locuinţă 3550 83,1% 

instalaţie de canalizare în locuinţă  

(publică sau  privată) 

3365 78,8% 

instalaţie electrică 4189 98% 
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încălzire centrală (termoficare şi 

centrală proprie) 

553 12,9% 

Locuinţe care dispun de: 

bucătărie în locuinţă 3879 84,7% 

baie în locuinţă 2939 66,1% 

Sursa: Institutul Naţional de Statistică, Recensământul Populaţiei şi al Locuinţelor 2011 – Date 

preliminare 

 

Din totalul de locuinţe, doar 83,1% dintre locuinţe sunt alimentare cu apă în locuinţă şi 78,8% 

cu instalaţie de canalizare în locuinţă (indiferent de tipul de proprietate). 2% din locuinţele existente 

nu sunt racordate la instalaţie electrică. Un procent foarte mic este reprezentat de locuinţele care 

deţin încălzire centrală (cu referire la termoficare şi centrală proprie).  

Din totalul locuinţelor, în 84,7% din locuinţe întâlnim bucătărie în locuinţă iar în cazul a 

66,1%  baie în locuinţă. 

 

7.2. Analiza SWOT 

 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

- apropierea faţă de reţelele de 

infrastructură de interes regional şi 

naţional 

- râul Mureş are potenţial navigabil 

 

- lipsa modernizării unor străzi din 

localitate 

- lipsa unei structuri de ocolire a oraşului 

- lipsa modernizării/reabilitării de trotuare 

- lipsa unor structuri destinate 

transportului alternativ (pistă de 

biciclete) 

- inexistenţa transportului în comun în 

localitate 

- pod pietonal în stare avansată de 

deteriorare 

- lipsa unor locuri de parcare marcate 

corespunzător 

- dotări edilitare slabe 

- locuinţe destinate tinerilor insuficiente 

comparativ cererea manifestată 

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI  

- atragerea de fonduri nerambursabile în 

vederea modernizării/reabilitării 

infrastructurii rutiere 

- atragerea de fonduri nerambursabile în 

vederea creării unor modalităţi de 

transport urban facile şi prietenoase cu 

mediul 

- atragerea de investitori ca premisă a 

- creşterea nivelului de poluare ca urmare 

a utilizării excesive pentru transportul în 

localitate a autoturismelor proprii (lipsa 

transportului în comun) 

- reducerea semnificativă a numărului de 

locuitori  
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dezvoltării urbane 

- dezvoltarea unor legături cu alte oraşe, 

municipii din zonă în vederea dezvoltării 

zonei 

 

7.3. Obiective şi priorităţi 

 

OBIECTIVE TS TM TL 

Construirea și amenajarea în 24 de luni a 8,38 km de șosea 

ocolitoare care face legătura cu drumul european E68. 

    

Reabilitarea în 12 de luni a străzii Petru Maior din orașul Lipova.     

Reabilitarea în 24 de luni a 35,949 km de drumuri urbane în 

orașul Lipova. 

    

Reabilitarea și modernizarea în 12 de luni a 2,95 km de drumuri 

județean care face legătura între orașul Lipova și Băile Lipova. 

    

Reabilitarea și modernizarea în 12 de luni podului pietonal din 

oraşul Lipova 

    

Reabilitarea și modernizarea de parcări publice în oraşul Lipova 

pe parcursul a 12 de luni 

    

Reabilitarea și modernizarea de parcări publice în oraşul Lipova 

pe parcursul a 12 de luni 

    

Crearea în 16 de luni a unei piste de biciclete de 8 km care să 

facă legătura între orașul Lipova și Băile Lipova. 

    

Crearea în 12 luni a cel puțin 5 puncte de acces la biciclete 

destinate transportului prin Lipova utilizând mijloace nepoluante. 

    

Realizarea în 24 luni a 2 structuri ANL în orașul Lipova.     

Realizarea în 24 luni a rețelei de gaz în orașul Lipova.     
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7.4. Fişe de proiect 

 

Propunere de proiect nr. 1 

Titlul proiectului propus 

CONSTRUIRE ȘI AMENAJARE CENTURĂ OCOLITARE A ORAȘULUI LIPOVA 

Solicitant 

UAT ORAȘUL LIPOVA 

Actori-cheie identificați pentru realizarea și implementarea proiectului 

UAT Orașul Lipova, societate de proiectare. 

Obiectivele măsurabile ale proiectului  

Construirea și amenajarea în 24 de luni a 8,38 km de șosea ocolitoare care face legătura cu 

drumul european E68. 

Încadrarea în strategia regională  

3. Îmbunătățirea accesibilității și mobilității într-o regiune conectată intern și internațional 

3.2. Dezvoltarea infrastructurilor de transport cu rol de artere suport pentru rețelele TEN-T 

Corelarea cu alte proiecte / încadrarea într-un concept de dezvoltare 

Reabilitarea drumurilor de acces spre oraşul Lipova 

Gradul de maturitate (se va indica una dintre următoarele variante: Fişă (idee) de proiect / Studiu de 

prefezabilitate / Studiu de fezabilitate / Studiu de fezabilitate şi Proiect Tehnic)  

Fișă de proiect 

Durata estimată a proiectului 

24 luni 

Surse de finanțare vizate 

Programul Operațional Regional / Fondul European pentru Dezvoltare Regională / 

Reabilitarea şi modernizarea reţelei de drumuri judeţene  

Valoarea estimată a proiectului 

20.000.000 euro 

Nivel de prioritate pentru localitate (1 – cel mai important; 2 – importanță ridicată; 3 – importanță 

medie; 4 – mai puțin important) 

3 – importanță medie 

Capacitatea de cofinanțare / sursa  

Buget local 

Rezultate așteptate 

8,38 km de centură ocolitoare 
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Propunere de proiect nr. 2 

Titlul proiectului propus 

REABILITARE INFRASTRUCTURĂ RUTIERĂ STR. PETRU MAIOR - LIPOVA 

Solicitant 

UAT ORAȘUL LIPOVA 

Actori-cheie identificați pentru realizarea și implementarea proiectului 

UAT Orașul Lipova, societate de proiectare. 

Obiectivele măsurabile ale proiectului  

Reabilitarea în 12 de luni a străzii Petru Maior din orașul Lipova. 

Încadrarea în strategia regională  

3. Îmbunătățirea accesibilității și mobilității într-o regiune conectată intern și internațional 

3.3. Realizarea unui sistem integrat de transport la nivel regional 

Corelarea cu alte proiecte / încadrarea într-un concept de dezvoltare 

Reabilitarea drumurilor urbane din oraşul Lipova 

Gradul de maturitate (se va indica una dintre următoarele variante: Fişă (idee) de proiect / Studiu de 

prefezabilitate / Studiu de fezabilitate / Studiu de fezabilitate şi Proiect Tehnic)  

Studiu de fezabilitate şi Proiect Tehnic 

Durata estimată a proiectului 

12 luni 

Surse de finanțare vizate 

Programul pentru Dezvoltare Regională / Programul Operaţional Infrastructură 

Mare/Fondul European pentru Dezvoltare Regională  

Valoarea estimată a proiectului 

300.000 euro 

Nivel de prioritate pentru localitate (1 – cel mai important; 2 – importanță ridicată; 3 – importanță 

medie; 4 – mai puțin important) 

1 – cel mai important 

Capacitatea de cofinanțare / sursa  

Buget local 

Rezultate așteptate 

Str. Petru Maior reabilitată 
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Propunere de proiect nr. 3 

Titlul proiectului propus 

REABILITARE INFRASTRUCTURĂ RUTIERĂ - LIPOVA 

Solicitant 

UAT ORAȘUL LIPOVA 

Actori-cheie identificați pentru realizarea și implementarea proiectului 

UAT Orașul Lipova, societate de proiectare. 

Obiectivele măsurabile ale proiectului  

Reabilitarea în 24 de luni a 35,949 km de drumuri urbane în orașul Lipova. 

Încadrarea în strategia regională  

3. Îmbunătățirea accesibilității și mobilității într-o regiune conectată intern și internațional 

3.3. Realizarea unui sistem integrat de transport la nivel regional 

Corelarea cu alte proiecte / încadrarea într-un concept de dezvoltare 

Reabilitarea drumurilor urbane din oraşul Lipova 

Gradul de maturitate (se va indica una dintre următoarele variante: Fişă (idee) de proiect / Studiu de 

prefezabilitate / Studiu de fezabilitate / Studiu de fezabilitate şi Proiect Tehnic)  

Studiu de fezabilitate şi Proiect Tehnic 

Durata estimată a proiectului 

24 luni 

Surse de finanțare vizate 

Programul pentru Dezvoltare Regională / Programul Operaţional Infrastructură 

Mare/Fondul European pentru Dezvoltare Regională  

Valoarea estimată a proiectului 

40.000.000 euro 

Nivel de prioritate pentru localitate (1 – cel mai important; 2 – importanță ridicată; 3 – importanță 

medie; 4 – mai puțin important) 

1 – cel mai important 

Capacitatea de cofinanțare / sursa  

Buget local 

Rezultate așteptate 

35,949 km de drumuri urbane reabilitate și semnalizate cu marcaje și indicatoare rutiere. 
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Propunere de proiect nr. 4 

Titlul proiectului propus 

REABILITARE ȘI MODERNIZARE DJ 682 P – LIPOVA – BĂILE LIPOVA 

Solicitant 

CJ ARAD 

Actori-cheie identificați pentru realizarea și implementarea proiectului 

UAT Orașul Lipova, societate de proiectare. 

Obiectivele măsurabile ale proiectului  

Reabilitarea și modernizarea în 12 de luni a 2,95 km de drumuri județean care face legătura 

între orașul Lipova și Băile Lipova. 

Încadrarea în strategia regională  

3. Îmbunătățirea accesibilității și mobilității într-o regiune conectată intern și internațional 

3.3. Realizarea unui sistem integrat de transport la nivel regional 

Corelarea cu alte proiecte / încadrarea într-un concept de dezvoltare 

Reabilitarea drumurilor de acces spre oraşului Lipova 

Gradul de maturitate (se va indica una dintre următoarele variante: Fişă (idee) de proiect / Studiu de 

prefezabilitate / Studiu de fezabilitate / Studiu de fezabilitate şi Proiect Tehnic)  

Studiu de fezabilitate şi Proiect Tehnic 

Durata estimată a proiectului 

12 luni 

Surse de finanțare vizate 

Programul pentru Dezvoltare Regională / Programul Operaţional Infrastructură 

Mare/Fondul European pentru Dezvoltare Regională  

Valoarea estimată a proiectului 

1.200.000 euro 

Nivel de prioritate pentru localitate (1 – cel mai important; 2 – importanță ridicată; 3 – importanță 

medie; 4 – mai puțin important) 

3 – importanţă medie 

Capacitatea de cofinanțare / sursa  

Buget local 

Rezultate așteptate 

2,95 km de drumuri județean reabilitate și modernizat cu marcaje și indicatoare rutiere. 
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Propunere de proiect nr. 5 

Titlul proiectului propus 

REABILITARE ȘI MODERNIZARE POD PIETONAL LIPOVA 

Solicitant 

UAT ORAȘUL LIPOVA 

Actori-cheie identificați pentru realizarea și implementarea proiectului 

Societate de proiectare, populația orașului 

Obiectivele măsurabile ale proiectului  

Reabilitarea și modernizarea în 12 de luni podului pietonal din oraşul Lipova 

Corelarea cu alte proiecte / încadrarea într-un concept de dezvoltare 

Îmbunătăţirea infrastructurii rutiere interne a oraşului Lipova pentru îmbunătăţirea 

condiţiilor de locuire 

Gradul de maturitate (se va indica una dintre următoarele variante: Fişă (idee) de proiect / Studiu de 

prefezabilitate / Studiu de fezabilitate / Studiu de fezabilitate şi Proiect Tehnic)  

Fişă de proiect 

Durata estimată a proiectului 

12 luni 

Surse de finanțare vizate 

Programul pentru Dezvoltare Regională / Programul Operaţional Infrastructură 

Mare/Fondul European pentru Dezvoltare Regională  

Valoarea estimată a proiectului 

1.200.000 euro 

Nivel de prioritate pentru localitate (1 – cel mai important; 2 – importanță ridicată; 3 – importanță 

medie; 4 – mai puțin important) 

3 – importanţă medie 

Capacitatea de cofinanțare / sursa  

Buget local 

Rezultate așteptate 

1 pod pietonal reabilitat şi modernizat 
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Propunere de proiect nr. 6 

Titlul proiectului propus 

AMENAJARE PARCĂRI PUBLICE ŞI SISTEME DE E-TICKETING LIPOVA 

Solicitant 

UAT ORAȘUL LIPOVA 

Actori-cheie identificați pentru realizarea și implementarea proiectului 

Societate de proiectare, populația orașului 

Obiectivele măsurabile ale proiectului  

Reabilitarea și modernizarea de parcări publice în oraşul Lipova pe parcursul a 12 de luni  

Corelarea cu alte proiecte / încadrarea într-un concept de dezvoltare 

Îmbunătăţirea infrastructurii rutiere interne a oraşului Lipova pentru îmbunătăţirea 

condiţiilor de locuire 

Gradul de maturitate (se va indica una dintre următoarele variante: Fişă (idee) de proiect / Studiu de 

prefezabilitate / Studiu de fezabilitate / Studiu de fezabilitate şi Proiect Tehnic)  

Fişă de proiect 

Durata estimată a proiectului 

12 luni 

Surse de finanțare vizate 

Programul pentru Dezvoltare Regională  

Valoarea estimată a proiectului 

900.000 euro 

Nivel de prioritate pentru localitate (1 – cel mai important; 2 – importanță ridicată; 3 – importanță 

medie; 4 – mai puțin important) 

2 – importanţă ridicată 

Capacitatea de cofinanțare / sursa  

Buget local 

Rezultate așteptate 

Parcări publice amenajate şi sisteme de e-ticketing pentru parcările amenajate 
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Propunere de proiect nr. 7 

Titlul proiectului propus 

CONSTRUIRE PISTĂ DE CICLOTURISM – LIPOVA – BĂILE LIPOVA 

Solicitant 

UAT ORAȘUL LIPOVA 

Actori-cheie identificați pentru realizarea și implementarea proiectului 

Societate de proiectare. 

Obiectivele măsurabile ale proiectului  

Crearea în 16 de luni a unei piste de biciclete de 8 km care să facă legătura între orașul 

Lipova și Băile Lipova. 

Încadrarea în strategia regională 

6. Valorificarea specificului local al comunităţilor urbane și rurale  

6.3. Creşterea gradului de acces la cultură şi agrement 

Corelarea cu alte proiecte / încadrarea într-un concept de dezvoltare 

Creșterea accesului la agrement pentru menținerea sănătății 

Gradul de maturitate (se va indica una dintre următoarele variante: Fişă (idee) de proiect / Studiu de 

prefezabilitate / Studiu de fezabilitate / Studiu de fezabilitate şi Proiect Tehnic)  

Fişă de proiect 

Durata estimată a proiectului 

16 luni 

Surse de finanțare vizate 

Programul pentru Dezvoltare Regională /Planul Naţional de Dezvoltare Rurală  

Valoarea estimată a proiectului 

500.000 euro 

Nivel de prioritate pentru localitate (1 – cel mai important; 2 – importanță ridicată; 3 – importanță 

medie; 4 – mai puțin important) 

1 – cel mai important 

Capacitatea de cofinanțare / sursa  

Buget local 

Rezultate așteptate 

8 km pistă de biciclete. 
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Propunere de proiect nr. 8 

Titlul proiectului propus 

LIPOVA PE BICICLETĂ 

Solicitant 

UAT ORAȘUL LIPOVA 

Actori-cheie identificați pentru realizarea și implementarea proiectului 

Societate de proiectare. 

Obiectivele măsurabile ale proiectului  

Crearea în 12 luni a cel puțin 5 puncte de acces la biciclete destinate transportului prin 

Lipova utilizând mijloace nepoluante. 

Încadrarea în strategia regională 

6. Valorificarea specificului local al comunităţilor urbane și rurale  

6.1 Dezvoltare  urbană integrată 

Corelarea cu alte proiecte / încadrarea într-un concept de dezvoltare 

Dezvoltarea infrastructurii care susține transportul alternativ, nepoluant. 

Gradul de maturitate (se va indica una dintre următoarele variante: Fişă (idee) de proiect / Studiu de 

prefezabilitate / Studiu de fezabilitate / Studiu de fezabilitate şi Proiect Tehnic)  

Fişă de proiect 

Durata estimată a proiectului 

12 luni 

Surse de finanțare vizate 

Programul Operaţional Regional  

Valoarea estimată a proiectului 

200.000 euro 

Nivel de prioritate pentru localitate (1 – cel mai important; 2 – importanță ridicată; 3 – importanță 

medie; 4 – mai puțin important) 

2 – importanţă ridicată 

Capacitatea de cofinanțare / sursa  

Buget local 

Rezultate așteptate 

Aproximativ 1000 de biciclete poziționate în rasteluri în cel puțin 5 zone importante ale 

orașului Lipova. 
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Propunere de proiect nr. 9 

Titlul proiectului propus 

ANL-URI PENTRU TINERII LIPOVENI 

Solicitant 

UAT ORAȘUL LIPOVA 

Actori-cheie identificați pentru realizarea și implementarea proiectului 

Societate de proiectare, populația orașului. 

Obiectivele măsurabile ale proiectului  

Realizarea în 24 luni a 2 structuri ANL în orașul Lipova. 

Corelarea cu alte proiecte / încadrarea într-un concept de dezvoltare 

Asigurarea de facilități palpabile menite să contribuie la menținerea populației active în 

localitate. 

Gradul de maturitate (se va indica una dintre următoarele variante: Fişă (idee) de proiect / Studiu de 

prefezabilitate / Studiu de fezabilitate / Studiu de fezabilitate şi Proiect Tehnic)  

Fișă de proiect 

Durata estimată a proiectului 

24 luni 

Valoarea estimată a proiectului 

1.000.000 euro 

Nivel de prioritate pentru localitate (1 – cel mai important; 2 – importanță ridicată; 3 – importanță 

medie; 4 – mai puțin important) 

1 – cel mai import 

Capacitatea de cofinanțare / sursa  

- 

Rezultate așteptate 

2 structuri ANL. 
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Propunere de proiect nr. 10 

Titlul proiectului propus 

ADUCȚIUNE ȘI DISTRIBUȚIE REȚEA DE GAZ ÎN ORAȘUL LIPOVA 

Solicitant 

Operator rețea gaz 

Actori-cheie identificați pentru realizarea și implementarea proiectului 

UAT ORAȘUL LIPOVA, societate de proiectare, populația orașului. 

Obiectivele măsurabile ale proiectului  

Realizarea în 24 luni a rețelei de gaz în orașul Lipova. 

Corelarea cu alte proiecte / încadrarea într-un concept de dezvoltare 

Asigurarea de facilități palpabile menite să contribuie la menținerea populației active în 

localitate. 

Gradul de maturitate (se va indica una dintre următoarele variante: Fişă (idee) de proiect / Studiu de 

prefezabilitate / Studiu de fezabilitate / Studiu de fezabilitate şi Proiect Tehnic)  

Fișă de proiect 

Durata estimată a proiectului 

24 luni 

Valoarea estimată a proiectului 

20.000.000 euro 

Nivel de prioritate pentru localitate (1 – cel mai important; 2 – importanță ridicată; 3 – importanță 

medie; 4 – mai puțin important) 

1 – cel mai import 

Capacitatea de cofinanțare / sursa  

- 

Rezultate așteptate 

1 rețea de distribuție gaz. 
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VIII. MEDIUL ŞI INFRASTRUCTURA DE MEDIU 

 

8.1. Prezentare generală 

 

 

Din cauza prezenţei râului Mureş există riscul inundaţiilor prin acumularea unui volum mare 

de apă din râurile din zonă şi/sau prin ploi cu caracter torenţial, acest risc poate afecta în principal 

zona căi ferate şi zona mărginaşă cursului de apă. 

În ceea ce priveşte poluarea, principalele surse de poluare a mediului în localitatea Lipova 

sunt: activităţile agricole, economice, riscurile de poluarea accidentală a cursurilor de apă, 

gestionarea ineficientă a deşeurilor,  creşterea traficului şi a numărului de autovehicule, folosirea 

combustibilului solid la încălzirea locuinţelor de locuit în perioada rece, exploatarea pietrei în 

cariera Radna, incendierea ocazională a depozitelor de deşeuri. 

   

8.2. Analiza SWOT  

 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

- prezenţa unor resurse importante de apă 

la nivelul regiunii 

- introducerea sistemului de colectare 

selectivă a deşeurilor la nivelul localităţii 

-  

- pondere scăzută a deşeurilor reciclate 

- existenţa unui depozit de deşeuri 

neconforme (necesitatea închiderii gropii 

de gunoi) 

- pierderea unei cantităţi semnificative de 

energie angrenată pentru asigurarea 

confortului în clădirile publice şi private 

-  

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI  

- extinderea colectării selective la nivelul 

oraşului 

- atragerea de fonduri nerambursabile în 

vederea reabilitării termice a instituţiilor 

publice şi a locuinţelor din oraş 

- creşterea gradului de implicare şi 

responsabilizare a cetăţenilor cu privire 

la problematica de mediu 

-   

- risc de poluare în cazul incapacităţii de 

gestionare a deşeurilor  

 

 

8.3. Obiective şi priorităţi 

OBIECTIVE TS TM TL 

Reabilitarea rețelei de alimentare cu apă și canalizare și  

extinderea cu 18.5 km a rețelei de alimentare cu apă și cu 17.5 

km a rețelei de canalizare menajera precum și reabilitare treapta 

mecanică la stația de epurare. 

    

Îndiguire în 12 luni pe râul Mureş în oraşul Lipova.     



Strategia de dezvoltare a orașului Lipova Page 108 

 

Închiderea în 18 luni a gropii de gunoi din orașul Lipova.     

Crearea în 18 luni a unui sistem de gestionare a deșeurilor în 

localitățile Lipova, Păuliș, Zăbrani, Ghioroc. 

    

Reabilitarea termică în 24 luni a clădirilor proprietate privată din 

orașul Lipova. 

    

Reabilitarea termică în 14 luni a clădirii în care funcționează 

primăria orașului Lipova. 

    

Extinderea și reabilitarea în 24 luni a sistemului public de 

iluminat din orașul Lipova și localitățile aparținătoare Radna și 

Șoimoș. 

    

Crearea în 14 luni a unei perdele verzi în jurul orașului Lipova 

pentru a reduce cantitatea de praf generată de traficul rutier 

intens din zonă. 

    

Realizarea unui parc fotovoltaic în oraşul Lipova.     

Amenajarea şi dotarea în 12 luni a parcului Libertăţii din oraşul 

Lipova. 

    

Amenajarea de spaţii de joacă pentru copii  pe parcursul a  6 luni 

în oraşul Lipova 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Strategia de dezvoltare a orașului Lipova Page 109 

 

8.4. Fişe de proiect 

 

Propunere de proiect nr. 1 

Titlul proiectului propus 

REABILITARE ȘI EXTINDERE REȚEA DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI CANALIZARE – 

LIPOVA, RADNA, ȘOIMOȘ 

Solicitant 

COMPANIA DE APĂ ARAD 

Actori-cheie identificați pentru realizarea și implementarea proiectului 

UAT LIPOVA,  societate de proiectare, persoane fizice și juridice. 

Obiectivele măsurabile ale proiectului  

Reabilitarea rețelei de alimentare cu apă și canalizare și  extinderea cu 18.5 km a rețelei de 

alimentare cu apă și cu 17.5 km a rețelei de canalizare menajera precum și reabilitare treapta 

mecanică la stația de epurare. 

Încadrarea în strategia regională  

5. Promovarea creșterii sustenabile prin sprijinirea tranziției către o economie verde în 

vederea adaptării la schimbările climatice, prevenirea și gestionarea riscurilor  

5.1 Dezvoltarea unei infrastructuri de mediu adecvate 

Corelarea cu alte proiecte / încadrarea într-un concept de dezvoltare 

Îmbunătățirea condițiilor de mediu și a condițiilor de viață ale populației în sensul unei 

dezvoltări durabile sustenabile. 

Gradul de maturitate (se va indica una dintre următoarele variante: Fişă (idee) de proiect / Studiu de 

prefezabilitate / Studiu de fezabilitate / Studiu de fezabilitate şi Proiect Tehnic)  

Fișă de proiect 

Durata estimată a proiectului 

18 luni 

Surse de finanțare vizate 

Programul Operaţional Regional / Programul Operaţional Infrastructură Mare  

Valoarea estimată a proiectului 

3.000.000 euro 

Nivel de prioritate pentru localitate (1 – cel mai important; 2 – importanță ridicată; 3 – importanță 

medie; 4 – mai puțin important) 

2 – importanţă ridicată 

Capacitatea de cofinanțare / sursa  

Buget Compania de apă 

Rezultate așteptate 

 1 sistem de alimentare cu apă și canalizare reabilitat și extins. 
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Propunere de proiect nr. 2 

Titlul proiectului propus 

ÎNDIGUIRE ŞI AMENAJARE PROMENADĂ PE RÂUL MUREŞ DIN LIPOVA 

Solicitant 

UAT ORAȘUL LIPOVA 

Actori-cheie identificați pentru realizarea și implementarea proiectului 

UAT Orașul Lipova, societate de proiectare. 

Obiectivele măsurabile ale proiectului  

Îndiguire în 12 luni pe râul Mureş în oraşul Lipova. 

Încadrarea în strategia regională  

5. Promovarea creșterii sustenabile prin sprijinirea tranziției către o economie verde în 

vederea adaptării la schimbările climatice, prevenirea și gestionarea riscurilor  

5.1 Dezvoltarea unei infrastructuri de mediu adecvate 

Corelarea cu alte proiecte / încadrarea într-un concept de dezvoltare 

Îmbunătățirea condițiilor de mediu, reducerea impactului inundaţiilor și facilitarea accesului 

populației la spaţii de recreere în vederea îmbunătăţirii dotării urbane şi a vieţii locuitorilor 

oraşului. 

Gradul de maturitate (se va indica una dintre următoarele variante: Fişă (idee) de proiect / Studiu de 

prefezabilitate / Studiu de fezabilitate / Studiu de fezabilitate şi Proiect Tehnic)  

Fișă de proiect 

Durata estimată a proiectului 

12 luni 

Surse de finanțare vizate 

Programul pentru Dezvoltare Regională / Programul Operaţional Infrastructură Mare  

Valoarea estimată a proiectului 

3.800.000 euro 

Nivel de prioritate pentru localitate (1 – cel mai important; 2 – importanță ridicată; 3 – importanță 

medie; 4 – mai puțin important) 

2 – importanţă ridicată 

Capacitatea de cofinanțare / sursa  

Buget local 

Rezultate așteptate 

 Segmentul care străbate oraşul Lipova din râul Mureş îndiguit  
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Propunere de proiect nr. 3 

Titlul proiectului propus 

ÎNCHIDERE GROAPĂ DE GUNOI LIPOVA 

Solicitant 

UAT ORAȘUL LIPOVA 

Actori-cheie identificați pentru realizarea și implementarea proiectului 

UAT Orașul Lipova, societate de proiectare. 

Obiectivele măsurabile ale proiectului  

Închiderea în 18 luni a gropii de gunoi din orașul Lipova. 

Încadrarea în strategia regională  

5. Promovarea creșterii sustenabile prin sprijinirea tranziției către o economie verde în 

vederea adaptării la schimbările climatice, prevenirea și gestionarea riscurilor  

5.1 Dezvoltarea unei infrastructuri de mediu adecvate 

Corelarea cu alte proiecte / încadrarea într-un concept de dezvoltare 

Îmbunătățirea condițiilor de mediu și educarea populației în sensul unei dezvoltări durabile 

sustenabile. 

Gradul de maturitate (se va indica una dintre următoarele variante: Fişă (idee) de proiect / Studiu de 

prefezabilitate / Studiu de fezabilitate / Studiu de fezabilitate şi Proiect Tehnic)  

Fișă de proiect 

Durata estimată a proiectului 

18 luni 

Surse de finanțare vizate 

Programul pentru Dezvoltare Regională / Programul Operaţional Infrastructură Mare  

Valoarea estimată a proiectului 

800.000 euro 

Nivel de prioritate pentru localitate (1 – cel mai important; 2 – importanță ridicată; 3 – importanță 

medie; 4 – mai puțin important) 

1 – cel mai important 

Capacitatea de cofinanțare / sursa  

Buget local 

Rezultate așteptate 

Groapa de gunoi a orașului închisă. 
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Propunere de proiect nr. 4 

Titlul proiectului propus 

SISTEM DE GESTIONARE A DEȘEURILOR 

Solicitant 

UAT ORAȘUL LIPOVA 

Actori-cheie identificați pentru realizarea și implementarea proiectului 

UAT PĂULIȘ, UAT GHIOROC, UAT ZĂBRANI,  societate de proiectare, persoane fizice și 
juridice. 
Obiectivele măsurabile ale proiectului  

Crearea în 18 luni a unui sistem de gestionare a deșeurilor în localitățile Lipova, Păuliș, 
Zăbrani, Ghioroc. 
Încadrarea în strategia regională  

5. Promovarea creșterii sustenabile prin sprijinirea tranziției către o economie verde în 

vederea adaptării la schimbările climatice, prevenirea și gestionarea riscurilor  

5.1 Dezvoltarea unei infrastructuri de mediu adecvate 

Corelarea cu alte proiecte / încadrarea într-un concept de dezvoltare 

Îmbunătățirea condițiilor de mediu și educarea populației în sensul unei dezvoltări durabile 

sustenabile. 

Gradul de maturitate (se va indica una dintre următoarele variante: Fişă (idee) de proiect / Studiu de 

prefezabilitate / Studiu de fezabilitate / Studiu de fezabilitate şi Proiect Tehnic)  

Fișă de proiect 

Durata estimată a proiectului 

18 luni 

Surse de finanțare vizate 

Programul pentru Dezvoltare Regională / Programul Operaţional Infrastructură Mare  

Valoarea estimată a proiectului 

3.500.000 euro 

Nivel de prioritate pentru localitate (1 – cel mai important; 2 – importanță ridicată; 3 – importanță 

medie; 4 – mai puțin important) 

1 – cel mai important 

Capacitatea de cofinanțare / sursa  

Buget local 

Rezultate așteptate 

1 sistem de gestionare a deșeurilor în localitățile Lipova, Ghioroc, Zăbrani și Păuliș 
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Propunere de proiect nr. 5 

Titlul proiectului propus 

REABILITAREA TERMICĂ A LOCUINȚELOR DIN LIPOVA 

Solicitant 

UAT ORAȘUL LIPOVA 

Actori-cheie identificați pentru realizarea și implementarea proiectului 

Societate de proiectare. 
Obiectivele măsurabile ale proiectului  

Reabilitarea termică în 24 luni a clădirilor proprietate privată din orașul Lipova. 
Încadrarea în strategia regională  

5. Promovarea creșterii sustenabile prin sprijinirea tranziției către o economie verde în 

vederea adaptării la schimbările climatice, prevenirea și gestionarea riscurilor  

5.3 Creşterea eficienţei energetice în clădirile publice şi rezidenţiale 

Corelarea cu alte proiecte / încadrarea într-un concept de dezvoltare 

Reducerea costurilor cu energia la clădirile din comunitate. 

Gradul de maturitate (se va indica una dintre următoarele variante: Fişă (idee) de proiect / Studiu de 

prefezabilitate / Studiu de fezabilitate / Studiu de fezabilitate şi Proiect Tehnic)  

Fișă de proiect 

Durata estimată a proiectului 

24 luni 

Surse de finanțare vizate 

Programul pentru Dezvoltare Regională / Programul Operaţional Infrastructură Mare  

Valoarea estimată a proiectului 

8.000.000 euro 

Nivel de prioritate pentru localitate (1 – cel mai important; 2 – importanță ridicată; 3 – importanță 

medie; 4 – mai puțin important) 

2 – importanţă ridicată 

Capacitatea de cofinanțare / sursa  

Buget local 

Rezultate așteptate 

Cel puțin 20 de clădiri reabilitate termic. 
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Propunere de proiect nr. 6 

Titlul proiectului propus 

REABILITAREA TERMICĂ A PRIMĂRIEI LIPOVA 

Solicitant 

UAT ORAȘUL LIPOVA 

Actori-cheie identificați pentru realizarea și implementarea proiectului 

Societate de proiectare. 
Obiectivele măsurabile ale proiectului  

Reabilitarea termică în 14 luni a clădirii în care funcționează primăria orașului Lipova. 
Încadrarea în strategia regională  

5. Promovarea creșterii sustenabile prin sprijinirea tranziției către o economie verde în 

vederea adaptării la schimbările climatice, prevenirea și gestionarea riscurilor  

5.3 Creşterea eficienţei energetice în clădirile publice şi rezidenţiale 

Corelarea cu alte proiecte / încadrarea într-un concept de dezvoltare 

Reducerea costurilor cu energia la clădirile din comunitate. 

Gradul de maturitate (se va indica una dintre următoarele variante: Fişă (idee) de proiect / Studiu de 

prefezabilitate / Studiu de fezabilitate / Studiu de fezabilitate şi Proiect Tehnic)  

Fișă de proiect 

Durata estimată a proiectului 

14 luni 

Surse de finanțare vizate 

Programul pentru Dezvoltare Regională / Programul Operaţional Infrastructură Mare  

Valoarea estimată a proiectului 

200.000 euro 

Nivel de prioritate pentru localitate (1 – cel mai important; 2 – importanță ridicată; 3 – importanță 

medie; 4 – mai puțin important) 

1 – cel mai important 

Capacitatea de cofinanțare / sursa  

Buget local 

Rezultate așteptate 

1 primărie reabilitată termic. 
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Propunere de proiect nr. 7 

Titlul proiectului propus 

EXTINDEREA ȘI REABILITAREA SISTEMULUI PUBLIC DE ILUMINAT DIN LIPOVA 

ȘI LOCALITĂȚILE ADIACENTE 

Solicitant 

UAT ORAȘUL LIPOVA 

Actori-cheie identificați pentru realizarea și implementarea proiectului 

Societate de proiectare. 
Obiectivele măsurabile ale proiectului  

Extinderea și reabilitarea în 24 luni a sistemului public de iluminat din orașul Lipova și 
localitățile aparținătoare Radna și Șoimoș. 
Încadrarea în strategia regională  

5. Promovarea creșterii sustenabile prin sprijinirea tranziției către o economie verde în 

vederea adaptării la schimbările climatice, prevenirea și gestionarea riscurilor  

5.4 Valorificarea resurselor pentru producerea şi utilizare energiei regenerabile 

Corelarea cu alte proiecte / încadrarea într-un concept de dezvoltare 

Utilizarea energiei regenerabile în vederea reducerii costurilor de la bugetul local. 

Gradul de maturitate (se va indica una dintre următoarele variante: Fişă (idee) de proiect / Studiu de 

prefezabilitate / Studiu de fezabilitate / Studiu de fezabilitate şi Proiect Tehnic)  

Fișă de proiect 

Durata estimată a proiectului 

24 luni 

Surse de finanțare vizate 

Programul pentru Dezvoltare Regională / Programul Operaţional Infrastructură Mare / 

Planul Național de Dezvoltare Rurală 

Valoarea estimată a proiectului 

4.000.000 euro 

Nivel de prioritate pentru localitate (1 – cel mai important; 2 – importanță ridicată; 3 – importanță 

medie; 4 – mai puțin important) 

2 – importanță ridicată 

Capacitatea de cofinanțare / sursa  

Buget local 

Rezultate așteptate 

1 rețea electrică modernizată care utilizează un sistem eficient și inteligent. 
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Propunere de proiect nr. 8 

Titlul proiectului propus 

CREAREA DE PERDELE VERZI ÎN JURUL ORAȘULUI LIPOVA 

Solicitant 

UAT ORAȘUL LIPOVA 

Actori-cheie identificați pentru realizarea și implementarea proiectului 

Societate de proiectare. 
Obiectivele măsurabile ale proiectului  

Crearea în 14 luni a unei perdele verzi în jurul orașului Lipova pentru a reduce cantitatea de 
praf generată de traficul rutier intens din zonă. 
Încadrarea în strategia regională  

5. Promovarea creșterii sustenabile prin sprijinirea tranziției către o economie verde în 

vederea adaptării la schimbările climatice, prevenirea și gestionarea riscurilor  

5.5 Management previzional şi proactiv al situaţiilor de risc  

Corelarea cu alte proiecte / încadrarea într-un concept de dezvoltare 

Dezvoltarea unei infrastructuri de protecție menită să îmbunătățească calitatea vieții 

cetățenilor. 

Gradul de maturitate (se va indica una dintre următoarele variante: Fişă (idee) de proiect / Studiu de 

prefezabilitate / Studiu de fezabilitate / Studiu de fezabilitate şi Proiect Tehnic)  

Fișă de proiect 

Durata estimată a proiectului 

14 luni 

Surse de finanțare vizate 

Programul Operaţional Infrastructură Mare  

Valoarea estimată a proiectului 

1.000.000 euro 

Nivel de prioritate pentru localitate (1 – cel mai important; 2 – importanță ridicată; 3 – importanță 

medie; 4 – mai puțin important) 

2 – importanță ridicată 

Capacitatea de cofinanțare / sursa  

Buget local 

Rezultate așteptate 

1 perdea verde a orașului. 
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Propunere de proiect nr. 9 

Titlul proiectului propus 

REALIZARE PARC FOTOVOLTAIC ÎN ORAŞUL LIPOVA 

Solicitant 

UAT ORAȘUL LIPOVA 

Actori-cheie identificați pentru realizarea și implementarea proiectului 

Societate de proiectare. 
Obiectivele măsurabile ale proiectului  

Realizarea unui parc fotovoltaic în oraşul Lipova. 
Încadrarea în strategia regională  

 

Corelarea cu alte proiecte / încadrarea într-un concept de dezvoltare 

Reducerea consumului de energie neregenerabilă şi dezvoltarea infrastructurii de energie 

verde din oraşul Lipova 

Gradul de maturitate (se va indica una dintre următoarele variante: Fişă (idee) de proiect / Studiu de 

prefezabilitate / Studiu de fezabilitate / Studiu de fezabilitate şi Proiect Tehnic)  

Fișă de proiect 

Durata estimată a proiectului 

12 luni 

Surse de finanțare vizate 

  

Valoarea estimată a proiectului 

4.000.000 

Nivel de prioritate pentru localitate (1 – cel mai important; 2 – importanță ridicată; 3 – importanță 

medie; 4 – mai puțin important) 

3– importanţă medie 

Capacitatea de cofinanțare / sursa  

Buget local 

Rezultate așteptate 

1 parc fotovoltaic funcţional. 
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Propunere de proiect nr. 10 

Titlul proiectului propus 

AMENAJAREA ŞI DOTAREA CU MOBILIER SPORTIV A PARCULUI LIBERTĂŢII 

Solicitant 

UAT ORAȘUL LIPOVA 

Actori-cheie identificați pentru realizarea și implementarea proiectului 

UAT ORAȘUL LIPOVA 
Obiectivele măsurabile ale proiectului  

Amenajarea şi dotarea în 12 luni a parcului Libertăţii din oraşul Lipova. 
Încadrarea în strategia regională  

 

Corelarea cu alte proiecte / încadrarea într-un concept de dezvoltare 

Îmbunătăţirea spaţiilor recreative din oraşul Lipova şi îmbunătăţirea dezvoltării dotării 

urbane.  

Gradul de maturitate (se va indica una dintre următoarele variante: Fişă (idee) de proiect / Studiu de 

prefezabilitate / Studiu de fezabilitate / Studiu de fezabilitate şi Proiect Tehnic)  

Fișă de proiect 

Durata estimată a proiectului 

12 luni 

Surse de finanțare vizate 

  

Valoarea estimată a proiectului 

500.000 

Nivel de prioritate pentru localitate (1 – cel mai important; 2 – importanță ridicată; 3 – importanță 

medie; 4 – mai puțin important) 

3 – importanţă medie 

Capacitatea de cofinanțare / sursa  

Buget local 

Rezultate așteptate 

1 parc amenajat şi dotat cu mobilier sportiv. 
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Propunere de proiect nr. 11 

Titlul proiectului propus 

AMENAJAREA DE SPAŢII DE JOACĂ PENTRU COPII ÎN PARCURILE DIN ORAŞUL 

LIPOVA 

Solicitant 

UAT ORAȘUL LIPOVA 

Actori-cheie identificați pentru realizarea și implementarea proiectului 

UAT ORAȘUL LIPOVA 
Obiectivele măsurabile ale proiectului  

Amenajarea de spaţii de joacă pentru copii  pe parcursul a  6 luni în oraşul Lipova 
Încadrarea în strategia regională  

 

Corelarea cu alte proiecte / încadrarea într-un concept de dezvoltare 

Crearea de condiţii moderne pentru dezvoltarea şi petrecerea timpului liber a copiilor din 

oraşul Lipova  

Gradul de maturitate (se va indica una dintre următoarele variante: Fişă (idee) de proiect / Studiu de 

prefezabilitate / Studiu de fezabilitate / Studiu de fezabilitate şi Proiect Tehnic)  

Fișă de proiect 

Durata estimată a proiectului 

6 luni 

Surse de finanțare vizate 

 Buget local 

Valoarea estimată a proiectului 

1.300.000 

Nivel de prioritate pentru localitate (1 – cel mai important; 2 – importanță ridicată; 3 – importanță 

medie; 4 – mai puțin important) 

3 – importanţă medie 

Capacitatea de cofinanțare / sursa  

Buget local 

Rezultate așteptate 

Minim 5 spaţii de joacă pentru copii amenajate în oraşul Lipova. 
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IX. ADMINISTRAŢIA 

 

9.1. Analiza SWOT  

 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

- oferirea de servicii  

- existenţa unui personal suficient pentru 

realizarea activităţii 

- atragerea de investiţii din fonduri 

nerambursabile şi creşterea calităţii 

spaţiului urban 

- gestionarea eficientă a localităţii şi 

identificarea nevoilor de dezvoltare ale 

oraşului 

 

 

- lipsa facilitării accesului la instruire şi 

formare profesională a personalului 

angajat 

- lipsa unui sistem de management al 

calităţii activităţilor şi serviciilor la 

nivelul instituţiei 

- clădirile ale administraţie publice 

necesită investiţii în reabilitare şi dotare   

- lipsa unui sistem de comunicare a 

administraţiei cu cetăţenii (e-Guvernare) 

- insuficienţa fondurilor deţinute pentru 

realizarea şi susţinerea de investiţii 

 

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI  

- atragerea de fonduri nerambursabile în 

vederea dezvoltării administraţiei publice 

locale 

- crearea de parteneriate cu administraţii 

din ţară şi din străinătate în vederea 

schimbului de experienţă şi 

îmbunătăţirea actului administrativ 

- dezvoltarea de parteneriate cu mediul 

privat în vederea dezvoltării socio-

economice a oraşului 

 

- schimbări de natură politică, economică 

sau legislativă nefavorabile 

- creşterea fenomenului sărăciei şi 

excluziunii sociale a locuitorilor 

- blocaje la nivelul investiţiilor demarate  

 

9.2. Obiective şi oportunităţi 

OBIECTIVE TS TM TL 

Formarea profesională în 12 luni a personalului angajat în 

primăria din orașul Lipova. 

    

Implementarea în 12 luni a managementului calității  activităților 

și serviciilor oferite de primăria din orașul Lipova. 

    

Reabilitarea și dotarea în 12 luni a sucursalei DGFP ARAD din 

orașul Lipova. 

    

Implementarea în 16 luni a unui sistem eficient de e-guvernare în 

primăria din orașul Lipova. 

    

Reabilitarea și dotarea în 12 luni a sucursalei AJOFM ARAD din 

orașul Lipova. 
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Reabilitarea și dotarea în 20 luni a judecătoriei din orașul 

Lipova. 

    

Reabilitarea și dotarea în 18 luni a sediului poliției din orașul 

Lipova. 
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9.3. Fişe de proiect 

 

Propunere de proiect nr. 1 

Titlul proiectului propus 

FORMAREA PROFESIONALĂ A PERSONALULUI DIN PRIMĂRIA LIPOVA 

Solicitant 

UAT ORAȘUL LIPOVA 

Actori-cheie identificați pentru realizarea și implementarea proiectului 

Personalul angajat. 
Obiectivele măsurabile ale proiectului  

Formarea profesională în 12 luni a personalului angajat în primăria din orașul Lipova. 
Încadrarea în strategia regională  

8. Dezvoltarea capacității administrative regionale 

8.1. Modernizarea instituțiilor publice și îmbunătățirea calității serviciilor furnizate de 

acestea 

Corelarea cu alte proiecte / încadrarea într-un concept de dezvoltare 

Furnizarea de servicii publice la standarde și în condiții europene. 

Gradul de maturitate (se va indica una dintre următoarele variante: Fişă (idee) de proiect / Studiu de 

prefezabilitate / Studiu de fezabilitate / Studiu de fezabilitate şi Proiect Tehnic)  

Fișă de proiect 

Durata estimată a proiectului 

12 luni 

Surse de finanțare vizate 

Programul Operațional Capacitate Administrativă 

Valoarea estimată a proiectului 

60.000 euro 

Nivel de prioritate pentru localitate (1 – cel mai important; 2 – importanță ridicată; 3 – importanță 

medie; 4 – mai puțin important) 

2 – importanţă ridicată 

Capacitatea de cofinanțare / sursa  

Buget local 

Rezultate așteptate 

Personal cu competențe în managementul de proiect, TIC și limbi străine. 
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Propunere de proiect nr. 2 

Titlul proiectului propus 

MANAGEMENTUL CALITĂȚII ÎN PRIMĂRIA LIPOVA 

Solicitant 

UAT ORAȘUL LIPOVA 

Actori-cheie identificați pentru realizarea și implementarea proiectului 

Personalul angajat. 
Obiectivele măsurabile ale proiectului  

Implementarea în 12 luni a managementului calității  activităților și serviciilor oferite de 
primăria din orașul Lipova. 
Încadrarea în strategia regională  

8. Dezvoltarea capacității administrative regionale 

8.1. Modernizarea instituțiilor publice și îmbunătățirea calității serviciilor furnizate de 

acestea 

Corelarea cu alte proiecte / încadrarea într-un concept de dezvoltare 

Furnizarea de servicii publice la standarde și în condiții europene. 

Gradul de maturitate (se va indica una dintre următoarele variante: Fişă (idee) de proiect / Studiu de 

prefezabilitate / Studiu de fezabilitate / Studiu de fezabilitate şi Proiect Tehnic)  

Fișă de proiect 

Durata estimată a proiectului 

12 luni 

Surse de finanțare vizate 

Programul Operațional Capacitate Administrativă 

Valoarea estimată a proiectului 

100.000 euro 

Nivel de prioritate pentru localitate (1 – cel mai important; 2 – importanță ridicată; 3 – importanță 

medie; 4 – mai puțin important) 

1 – cel mai important 

Capacitatea de cofinanțare / sursa  

Buget local 

Rezultate așteptate 

Managementul calității implementat în primăria Lipova 
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Propunere de proiect nr. 3 

Titlul proiectului propus 

REABILITAREA ȘI DOTAREA SUCURSALEI FINANȚELOR PUBLICE ARAD 

Solicitant 

DGFP ARAD 

Actori-cheie identificați pentru realizarea și implementarea proiectului 

UAT ORAȘUL LIPOVA, societate de proiectare. 
Obiectivele măsurabile ale proiectului  

Reabilitarea și dotarea în 12 luni a sucursalei DGFP ARAD din orașul Lipova. 
Încadrarea în strategia regională  

8. Dezvoltarea capacității administrative regionale 

8.1. Modernizarea instituțiilor publice și îmbunătățirea calității serviciilor furnizate de 

acestea 

Corelarea cu alte proiecte / încadrarea într-un concept de dezvoltare 

Furnizarea de servicii publice la standarde și în condiții europene. 

Gradul de maturitate (se va indica una dintre următoarele variante: Fişă (idee) de proiect / Studiu de 

prefezabilitate / Studiu de fezabilitate / Studiu de fezabilitate şi Proiect Tehnic)  

Fișă de proiect 

Durata estimată a proiectului 

12 luni 

Surse de finanțare vizate 

Programul Operațional Capacitate Administrativă 

Valoarea estimată a proiectului 

400.000 euro 

Nivel de prioritate pentru localitate (1 – cel mai important; 2 – importanță ridicată; 3 – importanță 

medie; 4 – mai puțin important) 

2 – importanţă ridicată 

Capacitatea de cofinanțare / sursa  

Buget local 

Rezultate așteptate 

Clădirea în care funcționează sucursala DGFP ARAD reabilitată și dotată inclusiv cu 

echipament IT. 
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Propunere de proiect nr. 4 

Titlul proiectului propus 

REALIZAREA UNUI SISTEM EFICIENT DE INFORMARE ȘI COMUNICARE - 

PRIMĂRIA LIPOVA 

Solicitant 

UAT ORAȘUL LIPOVA 

Actori-cheie identificați pentru realizarea și implementarea proiectului 

Personalul angajat. 
Obiectivele măsurabile ale proiectului  

Implementarea în 16 luni a unui sistem eficient de e-guvernare în primăria din orașul Lipova. 
Încadrarea în strategia regională  

8. Dezvoltarea capacității administrative regionale 

8.1. Modernizarea instituțiilor publice și îmbunătățirea calității serviciilor furnizate de 

acestea 

Corelarea cu alte proiecte / încadrarea într-un concept de dezvoltare 

Furnizarea de servicii publice la standarde și în condiții europene. 

Gradul de maturitate (se va indica una dintre următoarele variante: Fişă (idee) de proiect / Studiu de 

prefezabilitate / Studiu de fezabilitate / Studiu de fezabilitate şi Proiect Tehnic)  

Fișă de proiect 

Durata estimată a proiectului 

16 luni 

Surse de finanțare vizate 

Programul Operațional Capacitate Administrativă 

Valoarea estimată a proiectului 

200.000 euro 

Nivel de prioritate pentru localitate (1 – cel mai important; 2 – importanță ridicată; 3 – importanță 

medie; 4 – mai puțin important) 

1 – cel mai important 

Capacitatea de cofinanțare / sursa  

Buget local 

Rezultate așteptate 

1 sistem de e-guvernare funcțional 
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Propunere de proiect nr. 5 

Titlul proiectului propus 

REABILITAREA ȘI DOTAREA SUCURSALEI AJOFM ARAD 

Solicitant 

AJOFM ARAD 

Actori-cheie identificați pentru realizarea și implementarea proiectului 

UAT ORAȘUL LIPOVA, societate de proiectare. 
Obiectivele măsurabile ale proiectului  

Reabilitarea și dotarea în 12 luni a sucursalei AJOFM ARAD din orașul Lipova. 
Încadrarea în strategia regională  

8. Dezvoltarea capacității administrative regionale 

8.1. Modernizarea instituțiilor publice și îmbunătățirea calității serviciilor furnizate de 

acestea 

Corelarea cu alte proiecte / încadrarea într-un concept de dezvoltare 

Furnizarea de servicii publice la standarde și în condiții europene. 

Gradul de maturitate (se va indica una dintre următoarele variante: Fişă (idee) de proiect / Studiu de 

prefezabilitate / Studiu de fezabilitate / Studiu de fezabilitate şi Proiect Tehnic)  

Fișă de proiect 

Durata estimată a proiectului 

12 luni 

Surse de finanțare vizate 

Programul Operațional Capacitate Administrativă 

Valoarea estimată a proiectului 

300.000 euro 

Nivel de prioritate pentru localitate (1 – cel mai important; 2 – importanță ridicată; 3 – importanță 

medie; 4 – mai puțin important) 

2 – importanţă ridicată 

Capacitatea de cofinanțare / sursa  

Buget local 

Rezultate așteptate 

Clădirea în care funcționează sucursala AJOFM ARAD reabilitată și dotată inclusiv cu 

echipament IT. 
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Propunere de proiect nr. 6 

Titlul proiectului propus 

REABILITAREA ȘI DOTAREA JUDECĂTORIEI LIPOVA 

Solicitant 

JUDECĂTORIA LIPOVA 

Actori-cheie identificați pentru realizarea și implementarea proiectului 

UAT ORAȘUL LIPOVA, societate de proiectare. 
Obiectivele măsurabile ale proiectului  

Reabilitarea și dotarea în 20 luni a judecătoriei din orașul Lipova. 
Încadrarea în strategia regională  

8. Dezvoltarea capacității administrative regionale 

8.1. Modernizarea instituțiilor publice și îmbunătățirea calității serviciilor furnizate de 

acestea 

Corelarea cu alte proiecte / încadrarea într-un concept de dezvoltare 

Furnizarea de servicii publice la standarde și în condiții europene. 

Gradul de maturitate (se va indica una dintre următoarele variante: Fişă (idee) de proiect / Studiu de 

prefezabilitate / Studiu de fezabilitate / Studiu de fezabilitate şi Proiect Tehnic)  

Fișă de proiect 

Durata estimată a proiectului 

20 luni 

Surse de finanțare vizate 

Programul Operațional Capacitate Administrativă 

Valoarea estimată a proiectului 

800.000 euro 

Nivel de prioritate pentru localitate (1 – cel mai important; 2 – importanță ridicată; 3 – importanță 

medie; 4 – mai puțin important) 

2 – importanţă ridicată 

Capacitatea de cofinanțare / sursa  

Buget local 

Rezultate așteptate 

Clădirea în care funcționează Judecătoria Lipova reabilitată și dotată inclusiv cu echipament 

IT. 
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Propunere de proiect nr. 7 

Titlul proiectului propus 

REABILITAREA ȘI DOTAREA SEDIU POLIȚIE LIPOVA 

Solicitant 

INSPECTORATUL JUDEȚEAN DE POLIȚIE ARAD 

Actori-cheie identificați pentru realizarea și implementarea proiectului 

UAT ORAȘUL LIPOVA, societate de proiectare. 
Obiectivele măsurabile ale proiectului  

Reabilitarea și dotarea în 18 luni a sediului poliției din orașul Lipova. 
Încadrarea în strategia regională  

8. Dezvoltarea capacității administrative regionale 

8.1. Modernizarea instituțiilor publice și îmbunătățirea calității serviciilor furnizate de 

acestea 

Corelarea cu alte proiecte / încadrarea într-un concept de dezvoltare 

Furnizarea de servicii publice la standarde și în condiții europene. 

Gradul de maturitate (se va indica una dintre următoarele variante: Fişă (idee) de proiect / Studiu de 

prefezabilitate / Studiu de fezabilitate / Studiu de fezabilitate şi Proiect Tehnic)  

Fișă de proiect 

Durata estimată a proiectului 

18 luni 

Surse de finanțare vizate 

Programul Operațional Capacitate Administrativă 

Valoarea estimată a proiectului 

300.000 euro 

Nivel de prioritate pentru localitate (1 – cel mai important; 2 – importanță ridicată; 3 – importanță 

medie; 4 – mai puțin important) 

2 – importanţă ridicată 

Capacitatea de cofinanțare / sursa  

Buget local 

Rezultate așteptate 

Clădirea în care funcționează poliția Lipova reabilitată și dotată inclusiv cu echipament IT. 
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X. CONTEXTUL REGIONAL, NAŢIONAL ŞI EUROPEAN 

 

1. Contextul european 

Strategia Europa 2020 

Având în vedere perioada de referinţă a planificări strategice de dezvoltarea a oraşului 

Lipova, 2014-20120, acesta va fi marcat, în cea mai mare măsură, de direcţiile de dezvoltare pe care 

le vizează Uniunea Europeană prin Strategia Europa 2020.  

Cele mai importante trei priorităţi ale strategiei Europa 2020 sunt: 

 creşterea inteligentă care vizează dezvoltarea unei economii bazate pe cunoaştere şi 

inovare; 

 creşterea durabilă care îşi propune promovarea unei economii mai eficiente din 

punctul de vedere al utilizării resurselor; 

 creşterea favorabilă a incluziunii: promovarea unei economii cu o rată ridicată a 

ocupării forţei de muncă în vederea asigurării coeziunii sociale şi teritoriale. 

Pentru anul 2020 ţintele principale stabilite la nivelul Uniunii Europene sunt următoarele: 

 75% din populaţia din categoria de vârstă 20-64 ani ar trebui să fie inclusă pe piaţa muncii; 

 3% din PIB-ul Uniunii Europene să fie atribuit activităţilor de cercetare-dezvoltare; 

 obiectivele „20/20/20” cu referire la climă/energie este necesar să fie îndeplinite (inclusiv o 

reducere a emisiilor majorată la 30%, într-un context favorabil); 

 rata abandonului şcolar timpuriu ar trebui redusă sub nivelul de 10% şi cel puţin 40% din 

generaţia tânără să fie absolventă de studii superioare; 

 reducerea numărului persoanelor ameninţate de sărăcie să fie redus la 20 de milioane. 

Principale obiective, prezentate mai sus, vor fi realizate prin următoarele iniţiative: 

 „o Uniune a inovării” premisă a dezvoltării suportului necesar şi accesului la finanţările 

destinate  cercetării şi inovării care va avea genera produse/servicii inovatoare, creştere 

economică şi crearea de noi locuri de muncă; 

 „Tineretul în mişcare” – această iniţiativă se focusează pe creşterea performanţei sistemelor 

de educaţie care favorizează creşterea gradului de ocupare în rândul tinerilor; 

 „O agendă digitală pentru Europa” – urmăreşte dezvoltarea accelerată a serviciilor de 

internet de mare viteză care are implicaţii pozitive asupra gospodăriilor şi întreprinderilor; 

 „O Europă eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor” care îşi propune reducerea 

resurselor utilizate în procesul economic; 

 „O politică industrială adaptată erei globalizării” care vizează dezvoltarea mediului de 

afaceri şi sprijinirea unei baze industriale solide şi durabile capabilă să răspundă concurenţei 

de pe piaţa mondială; 

 „O agendă pentru noi competenţe şi noi locuri de muncă” prin modernizarea pieţei muncii şi 

oferirea de autonomie cetăţenilor , armonizarea cererii şi ofertei de forţă de muncă şi 

creşterea flexibilităţii pe această piaţa; 

 „Platformă europeană de combatere a sărăciei”, realizarea acestei premise urmăreşte 

creşterea beneficiilor şi numărului locurilor de muncă distribuite echitabil, în plus, oferirea 

unui context favorabil şi implicarea la nivelul societăţii a categoriilor sociale sărace şi 

marginalizate social; 
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Politica de coeziune 2014 – 2020 – Investiţii în creşterea economică şi ocuparea forţei de 

muncă 

Comisia Europeană a propus mai multe schimbări pentru punerea în aplicare a politicii de 

coeziune printre care: 

 focusarea pe priorităţile Strategiei Europa 2020 cu ţintele prezentate mai sus; 

 recompensarea performanţelor; 

 sprijinirea programării integrate; 

 concentrarea pe rezultate – monitorizarea progreselor înregistrate în ceea ce priveşte 

atingerea obiectivelor convenite; 

 consolidarea coeziunii teritoriale; 

 simplificarea aplicării. 

Acest document sprijină gestionarea şi utilizarea eficientă a instrumentelor financiare de la nivelul 

Uniunii Europene, astfel, Fondul European de Dezvoltare Regională urmăreşte consolidarea 

coeziunii economice, sociale şi teritoriale în vederea echilibrării disparităţilor existente între 

regiunile din cadrul acesteia. Acest fond sprijină dezvoltarea regională şi locală pentru a contribui la 

toate obiectivele tematice, cu accent pus pe: 

 cercetare şi dezvoltare, precum şi inovare; 

 îmbunătăţirea accesului la informaţii şi a calităţii acestora, precum şi la tehnologiile 

comunicaţiilor; 

 schimbările climatice şi trecerea la o economie cu emisii reduse de dioxid de carbon; 

 sprijinul comercial acordat IMM-urilor; 

 serviciile de interes economic general; 

 infrastructurile de telecomunicaţii, energie şi transport; 

 consolidarea capacităţii instituţionale şi o administraţie publică eficientă; 

 infrastructurile de sănătate, educaţie şi sociale; 

 dezvoltarea urbană durabilă. 

Fondul Social European, pe lângă faptul că aduce un aport considerabil la politica de coeziune, este 

un instrument cu precădere destinat investirii în capitalul uman. Acest fond vizează patru obiective 

tematice: 

 promovarea ocupării forţei de muncă şi sprijinirea mobilităţilor lucrătorilor; 

 promovarea incluziunii sociale şi combaterea sărăciei; 

 efectuarea de investiţii în domeniul educaţiei, al formării competenţelor şi al învăţării pe tot 

parcursul vieţii; 

 consolidarea capacităţii instituţionale şi a eficienţei administraţiei publice. 

Fondul de coeziune sprijină statele membre care au un venit naţional brut pe cap de locuitor mai 

mic de 90% din media Uniunii Europene, acest fond se adresează investiţiilor în reţelele de 

transport TEN-T şi în domeniul mediului. 

Dacă în perioada 2007-2013 a fost urmărită realizarea a trei obiective:  convergenţă, competitivitate 

şi cooperare teritorială, pentru perioada 2014-2020 s-a optat pentru două obiective „investiţii în 

creştere economică şi ocuparea forţei de muncă” şi „cooperare teritorială europeană” – conform 

politicii de coeziune, la nivelul Uniunii Europene, vor exista trei categorii de regiuni: 
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 regiunile mai puţin dezvoltate care au un PIB pe cap de locuitor mai mic de 75% din media 

Uniunii Europene, acest tip de regiuni vor deţine în continuare prioritate maximă în cadrul 

politicii de coeziune – rata  maximă de cofinanţare între 75-85%; 

 regiunile de tranziţie, care au PIB pe locuitor cuprins intre 75 – 90% din media înregistrată 

la nivelul Uniunii Europene, acest tip de regiuni vor beneficia de o categorie de finanţare şi 

au un rol important în realizarea obiectivelor stabilite privind eficienţa energetică, inovarea 

şi competitivitatea – rată de cofinanţare de 60%; 

 regiunile mai dezvoltate, cele cu un PIB pe cap de locuitor mai mare de 90% din media 

înregistrată la nivelul Uniunii Europene, aceste regiuni vor beneficia de o rată de 

cofinanţare de 50%. 

 

Cadrul strategic comun 

 

Acest document propune un cadru comun de gestionare a fondurilor europene – Fondul european 

pentru dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol 

pentru dezvoltare rurală şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime – care sunt 

complementare prin investiţiile pe care le susţin  şi prin coordonarea strânsă a acestora se 

urmăreşte: 

 alocarea resurselor înspre realizarea ţintelor propuse prin strategia Europa 2020; 

 simplificare prin realizarea unei planificări şi implementări mai coerente; 

 urmărirea rezultatelor obţinute, într-un cadru de performanţă stabilit; 

 degrevarea sarcinilor administrative ale beneficiarilor şi organismelor care gestionează 

fondurile la nivel de stat membru ca efect al armonizării condiţiilor de eligibilitate şi 

extinderea opţiunilor simplificate în materie de costuri. 

Dincolo de principiile menite să constituie un cadru favorabil pentru gestionarea eficientă a 

fondurilor puse la dispoziţie pentru realizarea de investiţii menite să reducă disparităţile înregistrate 

între statele membre, Cadrul Strategic Comun propune un set de dispoziţii orizontale şi obiective 

politice care este necesar să facă parte din acest proces: 

 promovarea egalităţii între bărbaţi şi femei şi nediscriminarea şi  

 dezvoltarea durabilă; 

Obiectivele tematice ale domeniilor care trebuie să constituie obiectul unor activităţi de cooperare 

teritorială la nivelul statelor membre sunt următoarele: 

 consolidarea cercetării, a dezvoltării tehnologice şi a inovării – obiectivul principal al 

strategiei Europa 2020 vizează „îmbunătăţirea condiţiilor pentru cercetare şi dezvoltare, în 

special pentru nivelurile combinate ale investiţiilor publice şi private din acest sector să 

ajungă la 3% din PIB”. Astfel prin fondurile puse la dispoziţie vor fi realizate următoarele 

acţiuni: inovarea în întreprinderi; consolidarea capacităţilor în vederea favorizării excelenţei 

în domeniul cercetării, inovării şi evoluţiei tehnologice; consolidarea capacităţilor pentru 

exploatarea economică rapidă a ideilor noi care rezultă din cercetare şi inovare; crearea de 

clustere şi reţele în sectorul agricol, alimentar şi forestier; crearea şi utilizarea unor servicii 

de consultanţă în zonele rurale în scopul îmbunătăţirii performanţelor economice şi de 

mediu; crearea de grupuri ocupaţionale din mai multe arii profesionale ale aceluiaşi domeniu 

în vederea inovării şi creşterii productivităţii şi durabilităţii în agricultură. 
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 îmbunătăţirea accesului la tehnologiile informaţiei şi comunicaţiilor, a utilizării şi a 

calităţii acestora – Agenda digitală pentru Europa îşi propune asigurarea creşterii 

economice inteligente, durabile şi favorabile creării unei pieţe unice în domeniul digital, ca 

premisă a accelerării cercetării şi inovării. Acţiuni sprijinite în cadrul acestui obiectiv 

tematic: dezvoltarea unor infrastructuri TIC deschise, abordabile şi durabile în vederea 

creării de locuri de muncă şi creştere economică; aplicaţii de e-Guvernare care sprijină 

innovarea şi modernizarea administraţiilor publice; aplicaţii TIC pentru diferite domenii care 

permit gestionarea mai eficientă a unor categorii sociale: e-Sănătate, e-Incluziune; adoptarea 

pe scară largă a inovaţiilor bazate pe TIC; crearea, îmbunătăţirea şi extinderea infrastructurii 

de bandă largă; aplicaţii şi servicii TIC menite să susţină dezvoltarea zonelor rurale; 

dezvoltarea unor baze de informaţii electronice pentru turismul rural; promovarea obţinerii 

de competenţe digitale înafara sistemelor oficiale de învăţământ; 

 îmbunătăţirea competituvităţii IMM-urilor, a sectorului agricol şi a sectorului pescuitului şi 

acvaculturii – în cadrul acestui obiectiv tematic vor fi sprijinite următoarele acţiuni: 

investiţia în spiritul antreprenorial; investiţia în exploatarea comercială a noilor idei şi a 

rezultatelor cercetărilor; servicii de consiliere în domeniul afacerilor; dezvoltarea 

instrumentelor online care oferă informaţii clare pentru sectorul IMM; dezvoltarea de noi 

modele de afaceri; dezvoltarea IMM-urilor în domeniile emergente legate de provocările 

existente; restructurarea exploataţiilor agricole; reînnoirea generaţiilor în sectorul agricol; 

sprijinirea integrării producătorilor primari în lanţul alimentar; gestionarea riscurilor la 

nivelul exploataţiilor;  

 sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon în toate sectoarele – 

obiectivul Europa 2020 în acest domeniu vizează „reducerea emisiilor de gaze cu efect de 

seră cu cel puţin 20% faţă de nivelurile din 1990 sau cu 30%, dacă există condiţii favorabile 

în acest sens; creşterea ponderii energiilor din surse regenerabile în consumul final de 

energie la 20% şi realizarea unei creşteri de 20% a eficienţei energetice”. În acest sens vor fi 

sprijinite acţiuni care vizează: eficienţa energetică pe bază de energie din surse regenerabile 

în clădirile publice şi locuinţelor; investiţia în măsuri de eficienţă energetică în cadrul IMM-

urilor; tehnologii inovatoare în domeniul surselor regenerabile de energie; strategii integrate 

în vederea reducerii emisiilor de dioxid de carbon şi planuri de acţiune pentru gestionarea 

energiei durabile în spaţiile urbane; eficientizarea consumului de energie în domeniul 

agriculturii şi prelucrării alimentelor; furnizarea şi utilizarea surselor regenerabile de energie 

prin promovarea bioeconomiei; reducerea emisiilor de oxizi de azot şi metan în agricultură; 

 promovarea adaptării la schimbările climatice, a prevenirii şi a gestionării riscurilor – prin 

acţiuni care vizează: dezvoltarea de strategii şi planuri de acţiune în vederea adaptării la 

schimbările climatice; realizarea de investiţii în vederea adaptării la schimbările climatice şi 

în măsurile de prevenire şi gestionare a riscurilor; dezvoltarea de instrumente şi creşterea 

investiţiilor în sisteme de gestionare a calamităţilor naturale; gestionarea durabilă a 

resurselor de apă, a solurilor prin practici prietenoase mediului şi consolidarea potenţialului 

de adaptare la schimbările climatice, boli şi prezervarea diversităţilor genetice a culturilor şi 

raselor de animale locale; 

 protecţia mediului şi promovarea utilizării eficiente a resurselor – bazându-se pe 

următoarele acţiuni: investiţii în eficienţa aprovizionării cu apă şi a gestionării apelor 
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reziduale; gestionarea deşeurilor cu accent pe reutilizare şi recuperare; investiţii în 

infrastructura verde; investiţii în acţiuni de reducere a poluării aerului de către infrastructura 

de transport; diversificarea economiilor locale prin protejarea şi valorizarea patrimoniului 

cultural şi a siturilor naturale; restaurarea/prezervarea/ameliorarea biodiversităţii; utilizarea 

eficientă a apei în agricultură; investiţia în pescuitul durabil şi acvacultură care oferă un 

nivel crescut de protecţie a mediului;  

 promovarea unor sisteme de transport durabile şi eliminarea blocajelor din cadrul 

infrastructurilor reţelelor majore – acţiuni sprijinite: infrastructură TEN-T de bază pentru 

transporturi rutiere, feroviare şi maritime; stabilirea de tarife rutiere inovatoare, sisteme de 

taxare a utilizatorilor şi gestionare a traficului în mediul urban; planuri de transport urban 

durabil, utilizarea transportului în comun şi a transportului alternativ (biciclete, mersul pe 

jos), eliminarea blocajelor din căile navigabile; 

 promovarea ocupării forţei de muncă şi sprijinirea mobilităţii forţei de muncă – obiectivul 

principal din strategia Europa 2020 prevede „ridicarea la 75% a ratei de ocupare a forţei de 

muncă pentru femeile şi bărbaţii cu vârsta între 20 şi 64 de ani, inclusiv printr-o mai mare 

participare a tinerilor, lucrătorilor mai vârstnici şi lucrătorilor cu un nivel scăzut de calificare 

şi printr-o mai bună integrare a migranţilor legali”. Acţiuni cheie care urmează a fi 

promovate: măsuri active şi preventive în ceea ce priveşte piaţa muncii; anticipare şi 

consiliere privind oportunităţile de ocupare a forţei de muncă pe termen lung; furnizarea de 

informaţii cu privire la oportunităţile de angajare existente pe pieţele europene ale muncii; 

introducerea unei „garanţii pentru tineret”; realizarea unor activităţi independente şi de 

antreprenoriat pentru tineri; sprijinirea şomerilor, persoanelor defavorizate şi inactive; 

combaterea stereotipurilor de gen; dezvoltarea politicilor de conciliere a vieţii familiale cu 

cea profesională; modalităţi inovatoare de organizare a muncii; accesul la servicii de 

îngrijire convenabile; prelungirea vieţii active; investiţii focalizate pe competenţele şi 

capacităţile personalului; dezvoltarea incubatoarelor de afaceri şi sprijin pentru investiţii; 

sprijinirea investiţiilor în infrastructură pentru modernizarea serviciilor publice; sprijinirea 

creării de locuri de muncă în comunităţile rurale, sectorul de pescuit;  

 promovarea incluziunii sociale şi combaterea sărăciei – acţiuni sprijinite: crearea de 

programe în vederea inserţiei profesionale şi oferirea de servicii suport; modernizarea 

sistemelor de protecţie socială; parcursuri integrate de acces la piaţa muncii; servicii de 

ajutor, de asistenţă socială şi îngrijire socială; eliminarea segregării în domeniul educaţiei; 

măsuri de combatere a prejudecăţilor şi a discriminării împotriva romilor; consolidarea 

capacităţilor şi a structurilor de sprijin pentru promovarea întreprinderilor sociale; 

mobilizarea fondurilor pentru sprijinirea iniţiativelor în domeniul economiei sociale şi 

antreprenoriatul social; sprijin pentru pregătirea, desfăşurarea şi animarea strategiilor locale; 

promovarea strategiilor de dezvoltare locală şi promovarea dezvoltării locale în zonele 

rurale; 

 investiţiile în educaţie, competenţe şi învăţare pe tot parcursul vieţii – acţiuni promovate în 

cadrul acestei teme: reducerea abandonului şcolar timpuriu şi promovarea accesului la 

învăţământ preşcolar, primar şi secundar; îmbunătăţirea calităţii, eficienţei şi a deschiderii 

învăţământului terţiar; punerea în aplicare a strategiilor de învăţare pe tot parcursul vieţii 

pentru forţa de muncă; adaptarea învăţământului şi formării profesionale la cererea de pe 

piaţa forţei de muncă; îmbunătăţirea formării iniţiale şi continue a cadrelor didactice şi a 
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altor categorii de personal; sprijinirea infrastructurii în educaţie şi formare; sprijin pentru 

formare profesională şi dobândirea de competenţe;  

 consolidarea capacităţii instituţionale şi asigurarea unei administraţii publice eficiente – 

acţiuni promovate: reforme pentru a asigura o mai bună legislaţie; dezvoltarea şi punerea în 

aplicare a strategiilor şi politicilor în domeniul resurselor umane; consolidarea capacităţilor 

părţilor interesate; elaborarea unor pacte sectoriale şi teritoriale. 

Priorităţile cooperării se focusează pe: cooperarea transfrontalieră, transnaţională şi interregională; 

contribuţia programelor de integrare la strategiile microregionale şi la strategiile bazate pe bazinele 

maritime şi cooperarea transnaţională.  

 

2. Contextul naţional 

 

Un document relevant în ceea ce priveşte priorităţile de dezvoltare şi ţintele propuse pentru 

România pe termen mediu şi lung se regăsesc în Strategia Naţională pentru Dezvoltare Durabilă 

a României – Orizonturi 2013-2020-2030. Astfel, ţinta României pentru anul 2020 este atingerea 

nivelului mediu actual al ţărilor Uniunii europene la principalii indicatori ai dezvoltării durabile, iar 

pentru 2030 apropierea semnificativă a României de nivelul mediu din acel an al ţărilor membre ale 

Uniunii Europene din punctul de vedere al indicatorilor dezvoltării durabile. La nivelul acestei 

strategii au fost stabilite şapte provocări cruciale cu care se confruntă România şi anume: 

 schimbările climatice şi energia curată – provocarea care urmăreşte limitarea emisiilor de 

gaze cu efect de seră şi efectele negative pe care acestea le pot avea asupra societăţii şi 

mediului; 

 transport durabil – această provocare urmăreşte asigurarea unor sisteme de transport menite 

să satisfacă nevoile economice, sociale şi de mediu ale societăţii, concomitent cu reducerea 

impactului negativ pe care îl are acesta asupra economiei, societăţii şi mediului;  

 producţie şi consum durabile – provocarea urmăreşte promovarea unor practici de consum şi 

producţie sustenabile; 

 conservarea şi gestionarea resurselor naturale – vizează îmbunătăţirea gestionării 

resurselor naturale şi evitarea exploatării lor excesive şi valorizarea serviciilor furnizate de 

ecosisteme; 

 sănătatea publică – prin intermediul acestei provocări se doreşte promovarea şi realizarea 

unor servicii medicale de calitate în condiţii de egalitate şi îmbunătăţirea protecţiei 

împotriva ameninţărilor care pot să apară la adresa sănătăţii; 

 incluziunea socială, demografia şi migraţia – se doreşte în acest sens constituirea unei 

societăţi bazate pe incluziunea socială şi creşterea calităţii vieţii cetăţenilor ca premisă a 

bunăstării individuale; 

 sărăcia globală şi sfidările dezvoltării durabile – gestionarea acestei provocări îşi propune 

promovarea dezvoltării durabile şi armonizarea politicilor interne şi externe cu aceasta. 

Acordul de Parteneriat propus de România pentru perioada de programare 2014 – 2020  

Acest document integrează priorităţile şi elementele cadru  şi fondurile propuse prin Cadrul 

Strategic Comun cu ţintele propuse prin strategia Europa 2020, luând în considerare Tratatul privind 

Funcţionarea Uniunii Europene, Programul Naţional de Reformă şi Pactul de stabilitate şi de 

creştere.  
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În cadrul documentului sunt prezentate date şi analize referitoare la situaţia economico-socială 

a României, provocările cu care se confruntă, obiectivele tematice de dezvoltare şi programele 

operaţionale aferente exerciţiului financiar pentru perioada 2014-2020. În urma analizei situaţiei 

existente au fost identificate cinci provocări în materie de dezvoltare, astfel: 

1. competitivitatea – această prioritate rezultă din prezenta la nivelul societăţii a următorilor 

factori: condiţiile de piaţă dificile; densitatea redusă a activităţilor economice; dependenţa 

exagerată de activităţile cu valoare adăugată redusă; numărul mic de sectoare puternice; 

activităţi culturale insuficient utilizate comparativ cu potenţialul în vederea dezvoltării 

locale; prezenta de noi activităţi economice şi crearea de noi întreprinderi; avantajul 

investiţiilor străine directe; tendinţa în creştere a exporturilor; mediul de afaceri 

neprietenos; birocraţia; accesul dificil la finanţare; disponibilitatea limitată a 

competenţelor; dezvoltarea TIC; nivelul scăzut şi dezvoltarea lentă a investiţiilor în 

cercetare-dezvoltare din sectorul privat; cercetare-dezvoltare publică fragmentată şi slab 

legată de activitatea economică; deficitul de competenţe de cercetare. România şi-a 

asumat prin Programul Naţional de Reformă alocarea până în 2020 a 2% din PIB pentru 

investiţiile realizate în domeniul cercetare şi dezvoltare; 

2. oamenii şi societatea – în ceea ce priveşte ocuparea şi mobilitatea forţei de muncă, 

România s-a angajat ca până în 2020 să crească rata de ocupare, pentru categoria de vârstă 

20-64 de ani, la 70%. România şi-a asumat prin Programul Naţional de Reformă, în ceea 

ce priveşte sărăcia şi excluziunea socială, reducerea populaţiei cu risc de sărăcie după 

transferurile sociale la 580000 pentru anul 2020. În ceea ce priveşte educaţia şi formarea 

profesională se doreşte până în anul 2020 scăderea ponderii celor care părăsesc timpuriu 

şcoala până la valoarea de 11,3 şi creşterea ponderii absolvenţilor de învăţământ terţiar 

până la 26,7%.  

3. infrastructura – în cea mai mare parte această provocare urmăreşte asigurarea accesului la 

infrastructura TIC (acces la internet de mare viteză, utilizarea achiziţiilor online, utilizarea 

serviciului de internet, investiţii TIC în cercetare – dezvoltare, reducerea de energie pentru 

iluminat) şi investiţii la nivelul infrastructurii de transport;  

4. resursele – printre indicatorii la nivelul cărora este necesar să se producă modificări sunt: 

reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră; ponderea energiei regenerabile în consumul 

final brut de energie; creşterea eficienţei energetice; gestionarea eficientă a tuturor 

resurselor naturale;  

5. Guvernanţa – probleme identificate: politizarea administraţiei publice; alocarea 

defectuoasă a fondurilor şi resurselor publice; administraţia publică este fragmentată; lipsa 

de încredere, transparenţă; deprofesionalizarea;  

Pe lângă provocările de dezvoltare a fost stabilit un număr de obiective tematice:  

1. Consolidarea cercetării, dezvoltării tehnologice şi inovării;  

2. Îmbunătăţirea accesului la TIC, precum şi calitătii tehnologiilor informaţiei şi comunicării; 

3. Imbunătăţirea competitivităţii intreprinderilor mici şi mijlocii, a sectorului agricol (în cazul 

FEADR) şi a sectorului pescuitului şi acvaculturii (pentru FEMP); 

4. Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon în toate 

sectoarele; 

5. Promovarea adaptării la schimarile climatice, prevenirea şi managementul riscului; 

6. Protecţia mediului şi promovarea utilizării eficiente a resurselor; 
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7. Promovarea sistemelor de transport durabile şi eliminarea blocajelor din cadrul 

infrastructurilor reţelelor majore; 

8. Promovarea ocupării forţei de muncă şi sprijinirea mobilităţii forţei de muncă; 

9. Promovarea incluziunii sociale şi combaterea sărăciei; 

10. Investiţii în educaţie, competenţe şi învăţarea pe tot parcursul vieţii; 

11. Consolidarea capacităţii instituţionale şi o administraţie publică eficientă. 

Programele operaţionale finanţate prin intermediul Fondului European de Dezvoltare Rurală; 

Fondul Social European şi Fondul de Coeziune vor fi: 

 Programul Operaţional Infrastructura Mare; 

 Programul Operaţional Capital Uman; 

 Programul Operaţional Capacitate Administrativă; 

 Programul Operaţional Competitivitate; 

 Programul Operaţional Regional; 

 Programul Naţional de Dezvoltare Rurală; 

 Programul Operaţional Asistenţă Tehnică.  

 

3. Contextul regional 

Strategia pentru Dezvoltare Regională a Regiunii Vest 2014-2020 stabileşte pentru perioada de 

referinţă orientarea intervenţiilor în strânsă legătură cu necesităţile locuitorilor săi, atingerea unui 

nivel de calitate a vieţii comparativ cu regiunile puternice, non-capitale ale Europei. Acest ţel va fi 

atins prin realizarea următoarelor obiective specifice:  

 Accentuarea rolului cercetării-inovării, crearea unei legături de susţinere între cei care 

activează în domeniul cercetării, dezvoltării şi inovării şi mediul de afaceri; 

 Concentrare mai clară asupra IMM-urilor şi investiţiilor directe, asigurarea unei asistenţe 

practice şi financiare cu scopul de a crea reţele de furnizori şi internaţionalizare; 

 Îmbunătăţirea nivelului productivităţii, creşterea ratei de ocupare şi a nivelului 

productivităţii; 

 Creşterea conectivităţii şi mobilităţii în/şi din regiune, îmbunătăţirea sistemului de 

transport şi gestionarea eficientă a acesteia pentru a aduce un aport considerabil creşterii 

competitivităţii regiunii, încurajarea transportului public în comun şi a mijloacelor 

alternative de transport; 

 Identificarea nişelor din turism şi formularea unei oferte turistice agregate; 

 Îmbunătăţirea indicatorilor de participare în special în învăţământul secundar superior şi 

în învăţământul terţiar, asigurarea unui set de aptitudini profesionale, tehnice sau 

academice şi realizarea unor iniţiative care oferă „a doua şansă” pentru realizarea achiziţiilor  

socio-profesionale; 

 Creşterea calităţii şi accesului la asistenţă medicală eficientă, acest aspect face referire în 

principal la asistenţa medicală primară din afara mediului spitalicesc pentru toţi cetăţenii 

regiunii; 

 Combaterea sărăciei şi a excluziunii sociale în regiune, în legătură cu acest obiectiv se va 

urmări creşterea economică, ocuparea forţei de muncă şi protecţia socială; 

 Diminuarea disparităţilor de dezvoltare, cu referire la revitalizarea socio-economică a 

centrelor urbane în declin, cu accent pe creşterea calităţii spaţiului urban şi utilizarea 
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terenurilor degradate, valorificarea potenţialului turistic şi creşterea calităţii serviciilor 

publice; 

 Îmbunătăţirea capacităţii regionale de „dezvoltare”, crearea şi îmbunătăţirea constantă a 

instrumentelor de sprijin a proceselor de dezvoltare. 

Au fost stabilite pentru perioada 2014-2020 următoarele priorităţi de dezvoltare: 

1. Creşterea competitivităţii regionale prin promovarea inovării şi specializării inteligente; 

2. Dezvoltarea unei economii dinamice bazată pe creşterea productivităţii şi antreprenoriat; 

3. Îmbunătăţirea accesibilităţii şi mobilităţii într-o regiune conectată intern şi internaţional; 

4. Dezvoltarea capitalului uman şi creşterea calităţii în sectoarele educaţie, sănătate şi servicii 

sociale; 

5. Promovarea creşterii sustenabile prin sprijinirea tranziţiei către o economie verde în vederea 

adaptării la schimbările climatice, prevenirea şi gestionarea riscurilor; 

6. Valorificarea specificului local al comunităţilor urbane şi rurale; 

7. Dezvoltarea durabilă a turismului; 

8. Întărirea capacităţii administrative regionale.  
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AXA 

PRIORITARĂ  

PRIORITATE DE INVESTIŢII PROGRAMUL / FONDUL DIN CARE URMEAZĂ 

SĂ FIE SPRIJINITĂ  

Axa prioritară 1. 

Creşterea 

competitivităţii 

regionale prin 

promovarea inovării 

şi specializării 

inteligente  

1.1. consolidarea infrastructurii şi capacităţilor regionale 

de cercetare-dezvoltare-inovare şi promovarea centrelor 

de competenţă; 

Programul Operaţional Regional/ Programul Operaţional 

Competitivitate 

Fondul European pentru Dezvoltare Regională 

1.2. încurajarea investiţiilor private în cercetare-

dezvoltare-inovare, crearea de clustere şi lanţuri de 

furnizori; 

Programul Operaţional Regional/ Programul Operaţional 

Competitivitate 

Fondul European pentru Dezvoltare Regională 

1.3. sprijinirea sectoarelor cheie cu potenţial de 

specializare inteligentă în regiune; 

Programul Operaţional Regional/ Fondul European pentru 

Dezvoltare Regională 

Axa prioritară 2. 

Dezvoltarea unei 

economii dinamice 

bazată pe creşterea 

productivităţii şi 

antreprenoriat 

2.1. dezvoltarea şi diversificarea oportunităţilor 

economice în întreaga regiune 

Programul Operaţional Regional/ Programul Operaţional 

Capital Uman/ Fondul European pentru Dezvoltare 

Regională, Fondul Social European 

2.2. sprijinirea structurilor şi serviciilor suport pentru 

afaceri 

Programul Operaţional Regional/ Fondul European pentru 

Dezvoltare Regională 

2.3. reabilitarea siturilor industriale poluante şi 

abandonate şi a terenurilor nefolosite 

Programul Operaţional Regional/ Fondul European pentru 

Dezvoltare Regională 

2.4. îmbunătăţirea infrastructurii de telecomunicaţii şi 

implementarea de aplicaţii bazate pe tehnologii avansate 

Programul Operaţional Regional/ Fondul European pentru 

Dezvoltare Regională 

Axa prioritară 3. 

Îmbunătăţirea 

accesibilităţii şi 

mobilităţii într-o 

regiune conectată 

intern şi 

internaţional 

3.1. continuarea investiţiilor în infrastructura aferentă 

reţelelor TEN-T 

Programul Operaţional Infrastructură Mare/ Fondul 

European pentru Dezvoltare Regională şi Fondul de 

Coeziune 

3.2.  dezvoltarea infrastructurilor de transport cu rol de 

artere suport pentru reţelele TEN-T 

Programul Operaţional Regional/ Fondul European pentru 

Dezvoltare Regională 

3.3. realizarea unui sistem integrat de transport la nivel 

regional 

Programul Operaţional Regional / Programul Operaţional 

Infrastructură Mare/ Fondul European pentru Dezvoltare 

Regională 

Axa prioritară 4. 4.1. îmbunătăţirea accesului populaţiei la educaţie şi Programul Operaţional Regional/ Programul Operaţional 
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Dezvoltarea 

capitalului uman şi 

creşterea calităţii 

serviciilor în 

sectoarele educaţiei, 

sănătate şi servicii 

sociale 

formare profesională, precum şi creşterea calităţii 

acestora  

Capital Uman/ Fondul European pentru Dezvoltare 

Regională / Fondul European Social 

4.2. creşterea ocupării forţei de muncă în regiune Programul Operaţional Regional/ Programul Operaţional 

Capital Uman/ Fondul European pentru Dezvoltare 

Regională / Fondul European Social 

4.3. promovarea incluziunii sociale şi combaterea 

riscului de sărăcie 

Programul Operaţional Regional/ Programul Operaţional 

Capital Uman/ Fondul European pentru Dezvoltare 

Regională / Fondul European Social 

4.4. îmbunătăţirea calităţii serviciilor medicale din 

Regiunea Vest şi a accesului populaţiei la acestea 

Programul Operaţional Regional/ Programul Operaţional 

Capital Uman/ Fondul European pentru Dezvoltare 

Regională / Fondul European Social 

Axa prioritară 5. 

Promovarea creşterii 

sustenabile prin 

sprijinirea tranziţiei 

către o economie 

verde în vederea 

adaptării la 

schimbările 

climatice, prevenirea 

şi gestionarea 

riscurilor 

5.1.  Dezvoltarea infrastructurii de mediu adecvate Programul Operaţional Regional / Programul Operaţional 

Infrastructură Mare/ Fondul European pentru Dezvoltare 

Regională 

5.2. Stimularea creşterii eficienţei resurselor în 

economie; 

Programul Operaţional Regional / Programul Operaţional 

Infrastructură Mare/ Fondul European pentru Dezvoltare 

Regională 

5.3. Creşterea eficienţei energetice a clădirilor 

publice şi rezidenţiale 

Programul Operaţional Regional / Programul Operaţional 

Infrastructură Mare/ Fondul European pentru Dezvoltare 

Regională 

5.4. Valorificarea resurselor pentru producerea şi 

utilizarea energiei regenerabile 

Programul Operaţional Regional / Programul Operaţional 

Infrastructură Mare Programul Naţional de Dezvoltare 

Rurală / Fondul European pentru Dezvoltare Regională / 

Fondul European pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală 

5.5.  Management previzional şi proactiv al situaţiilor 

de risc 

Programul Operaţional Infrastructură Mare/ Fondul 

European pentru Dezvoltare Regională 

Axa prioritară 6. 

Încurajarea 

dezvoltării 

6.1. Dezvoltarea urbană integrată Programul Operaţional Regional / Fondul European 

pentru Dezvoltare Regională 

6.2. Dezvoltarea spaţiului rural şi modernizarea Fondul European pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală 



Strategia de dezvoltare a orașului Lipova Page 140 

 

particularităţilor 

specifice 

comunităţilor urbane 

şi rurale 

agriculturii 

6.3. Creşterea gradului de acces la cultură şi agrement Programul Operaţional Regional / Programul Naţional de 

Dezvoltare Rurală / Fondul European pentru Dezvoltare 

Regională / Fondul European pentru Agricultură şi 

Dezvoltare Rurală 

6.4. Valorificarea caracterului transfrontalier Programul de Cooperare Teritorială România-Ungaria  

Programul de Cooperare Teritorială România-Serbia 

Axa prioritară 7. 

Dezvoltarea durabilă 

a turismului 

7.1. Valorificarea patrimoniului natural şi antropic Programul Operaţional Regional / Programul Naţional de 

Dezvoltare Rurală / Fondul European pentru Dezvoltare 

Regională / Fondul European pentru Agricultură şi 

Dezvoltare Rurală 

7.2. Dezvoltarea capacităţii de cazare şi îmbunătăţirea 

serviciilor 

Programul Operaţional Regional / Programul Naţional de 

Dezvoltare Rurală / Programul Operaţional Capital 

Uman/  Fondul European pentru Dezvoltare Regională / 

Fondul Social European/ Fondul European pentru 

Agricultură şi Dezvoltare Rurală 

7.3. Dezvoltarea unor nişe turistice cu potenţial ridicat Programul Operaţional Regional / Programul Naţional de 

Dezvoltare Rurală / Programul Operaţional Capital 

Uman/ Fondul European pentru Dezvoltare Regională / 

Fondul Social European/ Fondul European pentru 

Agricultură şi Dezvoltare Rurală 

Axa prioritară 8. 

Dezvoltarea 

capacităţii 

administrative 

regionale 

8.1. Modernizarea instituţiilor publice şi 

îmbunătăţirea serviciilor furnizate de acestea 

Programul Operaţional Capacitate Administrativă 

8.2. Mecanisme şi instrumente de dezvoltare 

instituţională pentru completarea cadrului instituţional 

existent 

Programul Operaţional Capacitate Administrativă 

8.3. Sprijinirea procesului de modernizare a 

sistemului judiciar şi a sistemului penitenciarelor 

Programul Operaţional Capacitate Administrativă 
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Resurse: 

1. Acordul de parteneriat propus de România pentru perioada de programare 2014 – 2020, 

consultat la http://www.fonduri-ue.ro/res/filepicker_users/cd25a597fd-62/2014-2020/acord-

parteneriat/AP-17.03.2014.RO.pdf  (versiunea 2, martie 2014); 

2. Cadrul Strategic Comun, consultat la http://www.regio-

adrcentru.ro/Detaliu.aspx?t=PORDocumenteStrategice&eID=1204; 

3. Politica de coeziune 2014 – 2020 – Investiţii în creşterea economică şi ocuparea forţei de 

muncă, consultată la  

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/regulation/pdf/2014/proposals/r

egulation2014_leaflet_ro.pdf; 

4. Strategia de dezvoltare durabilă a României, consultată la http://www.mmediu.ro/beta/wp-

content/uploads/2012/06/2012-06-12_dezvoltare_durabila_snddfinalromana2008.pdf; 

5. Strategia Europa 2020, consultată la http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:2020:FIN:RO:PDF; 

6. Strategia pentru Dezvoltare Regională a Regiunii Vest 2014 – 2020, consultată la 

http://www.adrvest.ro/attach_files/Strategia%20PDR%202014-2020.pdf; 

 


