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1.1 Context teritorial  

Așezare geografică 

Spațial, orașul Pecica se regăsește în Regiunea de Dezvoltare Vest, în cadrul județului Arad. 

Regiunea Vest este delimitată de 

următoarele puncte extreme:  

• extremitatea sudică a 

regiunii se află în 

localitatea Berzasca, 

judeţul Caraş-Severin - 

44º35'12" latitudine 

nordică; 

• extremitatea nordică în 

localitatea Berechiu, 

judeţul Arad - 46º38' 

latitudine nordică;  

• extremitatea vestică în 

localitatea Beba Veche, 

judeţul Timiș - 20°15' 

longitudine estică;  

• extremitatea estică în apropiere de localitatea Petrila, judeţul Hunedoara - 23º 27’ 

longitudine estică; 

Poziția geografică a celor trei județe de frontieră (Arad, Timiș şi Caraş-Severin) asigură Regiunii 

Vest un grad de deschidere şi constituie un atu major, iar prezența Dunării, care formează parțial 

frontiera cu Serbia, întărește această dimensiune de „zonă de trecere, zonă de contacte”. 

Așezarea Regiunii Vest în vecinătatea unui stat membru al UE (Ungaria) asigură premisa unei 

cooperări transfrontaliere în contextul în care la nivel european se urmărește promovarea unei 

abordări coerente și integrate a dezvoltării regionale. 

Regiunea de Dezvoltare Vest a fost înființată în conformitate cu Legea nr. 151 din 15 iulie 1998, 

funcționează pe baza legii nr. 315 din 28 iunie 2004 privind dezvoltarea regionala în Romania şi 

are în componentă județele Arad, Timis, Caraş-Severin şi Hunedoara. 

Regiunile de dezvoltare sunt constituite ca secțiuni stabilite în 1998 prin Legea 151/1998. 

Regiunile de dezvoltare nu sunt unități administrativ-teritoriale, sunt zone administrative care 

oferă un cadru de implementare şi de evaluare a politicii de dezvoltare regională, precum şi 

culegerea datelor statistice specifice, în conformitate cu reglementările europene emise de 

EUROSTAT pentru nivelul al doilea de clasificare teritorială NUTS 2, existent în Uniunea 

Europeană.  

 

1. Context teritorial si profil demografic 

Figura 1: Regiunea de Dezvoltare Vest 

 
Sursa: https://adrvest.ro   

https://adrvest.ro/
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Regiunea Vest este a șasea ca mărime, dintre 

cele opt regiuni existente la nivel național, cu 

o suprafață de aproximativ 32.033 km2, iar din 

punct de vedere al populației, ocupă ultimul 

loc, cu 1.774.867 locuitori. În cadrul regiunii, 

județul Arad ocupă locul al treilea, cu 7.754 

km², iar la nivel național, județul ocupă 3,25% 

din teritoriul României, fiind situat pe locul 

cinci1. 

Orașul Pecica este situat în Câmpia Aradului, pe 

malul drept al râului Mureș, având o așezare 

geografică avantajoasă, din prisma faptului că 

este poziționat pe drumul internațional E68, la 20 

de km de municipiul Arad și la 30 km față de 

orașul de graniță Nădlac şi 14 kilometri de Vama 

Turnu. Orașul Pecica, este unul din cele mai vechi 

așezări rurale din județul Arad, fiind ridicat în anul 

2004 de la rangul de comună la rangul de oraș. 

Teritoriul administrativ al orașului se întinde pe 

23.717 hectare, în vestul Câmpiei Aradului, orașul administrând şi satele Bodrogu Vechi, Sederhat 

şi Turnu.  

Teritoriul orașului Pecica se află amplasat la limita vestică a județului Arad, de-a lungul drumului 

național DN 7 (E68) Nădlac – Arad – Deva – București, având demarcație de frontieră națională 

cu Ungaria pe o lungime de circa 24 km spre nord și se învecinează cu teritoriile administrative 

ale comunelor:  

• Iratoș – spre est;  

• Felnac și Secusigiu – spre sud;  

• Peregu Mare și Semlac– spre vest. 

Apropierea de Orașul Arad reprezintă un punct forte având în vedere că: 

• Județul Arad reprezintă principala poartă de intrare în România dinspre Europa de Vest, 

constituind cel mai important nod rutier și feroviar din Vestul țării. Rolul de nod rutier și 

feroviar este marcat de coridoarele TEN-T Rin-Dunăre și Orient-Est-Med ce asigură 

legătura dintre Municipiul Arad și celelalte centre urbane de interes european cum ar fi 

Budapesta, Bratislava, Viena, München, Berlin sau Hamburg; 

• Județul Arad este situat la intersecția a două drumuri de importanță europeană, E671 și 

E68, fiind parte a Coridorului IV de transport paneuropean, care leagă Europa de Vest de 

Europa de Sud-Est și Centrală; 

• Intersecția de drumuri europene constituie un avantaj din punctul de vedere al distanțelor 

relativ scurte până la patru dintre capitale europene, București, Viena, Budapesta și 

 
1 INS (POP106A; AGR101A; AGR101B) 

Figura 2: Localizarea orașului Pecica în județul Arad 

  
Sursa: prelucrarea consultantului   

Figura 3: Regiunile de Dezvoltare ale României 

 
Sursa: 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b

b/Rom%C3%A2nia_regiuni_dezvoltare.svg  

http://statistici.insse.ro/
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/bb/Rom%C3%A2nia_regiuni_dezvoltare.svg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/bb/Rom%C3%A2nia_regiuni_dezvoltare.svg
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Belgrad, fapt ce a condus la dezvoltarea turismului de tranzit și de afaceri, mai ales în 

reședința de județ, municipiul Arad. 

Orașul Pecica are statutul de stațiune turistică de interes local conform Hotărârii Guvernului 

României pentru aprobarea atestării unor localități ca stațiuni turistice de interes național, 

respectiv local, și privind modificarea anexei nr. 5 la Hotărârea Guvernului nr. 852/2008 

pentru aprobarea normelor și criteriilor de atestare a stațiunilor turistice din 18 iulie 2022. 

Potrivit HG 273/15.05.2013, anexei nr. 1, stema orașului Pecica se compune dintr-un scut 

triunghiular cu marginile rotunjite, tăiat. 

În partea superioară, în câmp de argint, se află un zid de 

cetate, peste care broșează un stindard dacic, de culoare 

neagră. 

În partea inferioară, scutul este reprezentat tripartit în 

pal; în dextra, în câmp albastru, se află un braț înarmat 

cu un sceptru, totul de argint; în senestra, în câmp 

albastru, se află două cruci încrucișate, una ortodoxă şi 

alta latină, ambele de aur; în vârf, în câmp verde, se află 

o pâine de aur şi o fascie undată de argint. 

Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu 3 turnuri crenelate. 

Semnificațiile elementelor însumate: zidul de argint şi stindardul dacic amintesc de cetatea dacică 

Ziridava, localizată ipotetic în zonă, brațul înarmat cu un sceptru se referă la răscoala condusă de 

Pero Iovanovici, cele două cruci semnifică credința locuitorilor, iar pâinea reprezintă răspândirea 

faimei acestui produs pentru calitatea sa, renumita "Pâine de Pecica", fascia undată simbolizează 

râul Mureş, care străbate orașul, iar coroana murală cu 3 turnuri crenelate semnifică faptul că 

localitatea are rangul de oraș. 

În ceea ce privește legătura prin transport feroviar, orașul Pecica are şi gară, acces la legătura 

feroviară Arad-Nădlac, ceea ce oferă încă o alternativă de transport pentru produsele fabricate 

aici. 
Figura 5: Conectivitate oraș Pecica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursa: prelucrarea consultantului 

Figura 4: Stema orașului Pecica 

 
Sursa: Hotărârea nr. 273 din 15 mai 2013  
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Scurt istoric administrativ2 

Situată în spațiul de câmpie cunoscută sub numele de Câmpia de Vest, aşezarea a prins viaţă în 

lunca Mureşului, primele dovezi ale existenţei umane pe aceste meleaguri datând din epoca 

neolitică (cca. 6600-2000 î.d.Hr). 

Descoperirile făcute în arealul cetății dacice ZIRIDAVA au demonstrat o veche locuire a acestor 

ţinuturi. Bogăţia descoperirilor arheologice din această zonă au dat numele unei importante 

perioade istorice cunoscută sub denumirea de Cultura Pecica-Periam. 

Istoria aşezărilor Pecica, Bodrogul Vechi, Sederhat şi Turnu este strâns legată de evenimentele 

ce au marcat prin amploare întreaga zonă a Câmpiei Aradului. 

Atestările documentare apar începând cu secolul al XIII-lea când în conscripțiile decimale papale 

din 1333 - 1337 sunt menționate 30 de așezări mici (Ahtumononustura, Poppin, Hodos - Bodrog, 

Sionda, Basaraga, Marian, Latrian, Pecica propriu - zisa, etc). 

Prima atestare documentară a localităţii datează din anul 1335 când așezarea era cunoscută sub 

denumirea de Petk. Turnu este consemnat din anul 1333 sub denumirea de Mok, Bodrogul Vechi 

din anul 1422 sub denumirea de Bodruch, iar Sederhatul apare doar din anul 1913. 

În evoluţia se disting patru etape ce pot fi sesizate şi prin analiza toponimelor existente în zonă: 

• Prima etapă corespunde cronologic secolelor XI-XIII, când obştile săteşti, constituite 

anterior, încep să sufere fenomenul aservirii. Ca şi în alte zone ale României, această 

etapă poate fi atestată documentar prin nume de locuri (toponime) care încep să fie 

oficializate mai târziu. 

• A doua etapă se încadrează între secolele XIV-XV şi este caracterizată prin constituirea şi 

organizarea marilor domenii feudale. Acum apar în documente mult mai multe toponime, 

care devin „toponime oficiale”. Multe dintre ele reprezintă o creaţie a cancelariei regale 

ungare, acestea redactându-se prin legi, privilegii şi acte de danie făcute de regii Ungariei. 

Şi localitatea Pecica a suferit acest proces, numele localităţii evoluând de la varianta 

„Petk”, care apare în 1335 într-un document al Vaticanului, apoi „Pesc” - 1421, „Pecha” - 

1517, „Pecyk” - 1558, la „Petska” - 1657. 

• A treia etapă se circumscrie secolelor XVI-XVIII, când la denumirile medievale se adaugă 

cele ce apar în actele domeniilor feudale: inventare, urbarii, registre de dijmă, de robotă 

etc. 

• A patra etapă se suprapune peste perioada habsburgică (secolele XVIII – XIX), când apare 

un interes oficial pentru numirea românească a localităţilor. Materialul documentar este 

generat pe de o parte de reglementarea prin lege a raporturilor sociale, pe de altă parte 

de birocratizarea aparatului funcţionăresc de stat. Acum apar conscripţiile oficiale de 

înregistrare a populaţiei, conscripţiile clerului şi ale credincioşilor, primele cadastre. În 

cazul localităţii noastre se fixează forma românească a numelui „Pecica”, ca toponim 

popular, alături de variantele în maghiară şi sârbă. 

Pe teritoriul actual al localităţii, în afară de Pecica propriu-zisă, au existat şi alte localităţi: satul 

Gheduş, menţionat în 1206, şi satul Popin, care în 1443 intră în proprietatea lui Iancu de 

Hunedoara. Ambele aşezări sunt astăzi dispărute, despre ele amintim doar toponomia locală: 

Pădurea Gheduş şi Pădurea Popin. 

 
2 Sursa; Monografia oraşului Pecica 
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În prima jumătate a secolului al XV-lea, Pecica funcţiona ca şi localitate port la Mureş, acest statut 

fiind menţionat şi la 1514, când Pecica este amintită ca localitate de vamă. 

La 1549, Pecica şi teritoriu din jur au fost anexate Aradului. Situaţie care nu a durat mult timp 

deoarece în 1552 turcii cuceresc Aradul şi, în acelaşi an, este cucerită şi Pecica. 

În timpul ocupaţiei otomane, din hotarul comunei dispar aşezările Abony, Basaraga, Csucsa, 

Felgheduş, Hodos-Monostura, Ironda, Sântoma, Sionda. 

În urma Păcii de la Karlovitz, din 1669, Transilvania intră sub stăpânirea imperiului habsburgic. 

Albia Mureşului devine graniţa între Austria şi Turcia, iar Pecica se transformă în centru 

grăniceresc. Pentru apărarea şi paza graniţei militare autorităţile îi aduc pe grănicerii sârbi. Pecica 

devine sediul unui căpitănat, constituit din 15 localităţi. Din punct de vedere administrativ- 

teritorial, în 1750, din porunca împărătesei Maria Tereza, zona Pecica a fost anexată oraşului 

Arad, iar în 1752 întreaga regiune, inclusiv Pecica, va fi înglobată în teritoriul numit de austrieci- 

Noua Serbie.  

În 1752, Pecica este demilitarizată ca o consecinţă a deplasării spre sud a graniţei imperiului 

habsburgic. Ţăranii români, foști grăniceri, sunt transformaţi în iobagi. Pentru repopularea zonei, 

în 1753, sunt aduși coloniști maghiari, iar între anii 1753-1757 sunt colonizate şi primele familii 

de slovaci. Războaiele austro-turce din secolul al XVIII-lea vor lăsa urme şi asupra acestor locuri. 

În timpul războiului austro-turc, din 1769, la Pecica au existat un depozit militar de cereale şi altul 

de nutreţ, iar şedinţele Consiliului de război austriac se ţineau, din când în când, la Pecica, unde 

a staţionat în permanenţă o companie de dragoni. Pecica a funcționat ca şi centru militar şi în 

timpul răscoalei lui Horia, când au fost concentrate mai multe companii de dragoni trimise apoi 

spre a înăbuși răscoala din Munţii Apuseni. Revoluţia de la 1848 aduce pe lângă idealurile 

democratice şi liberale şi eliberarea din iobăgie. Evenimentul determină mutaţii în structura 

societăţii pecicane, unul din efecte fiind emigrarea spre America a locuitorilor fără pământ sau cu 

pământ foarte puţin. La primăria veche au avut loc evenimente deosebite: în 1848, masele au 

ales aici un primar din popor. 

În 1862, cetățenii comunei au hotărât introducerea limbii române în administrație. În timpul 

regimului dualist austro-ungar (1867-1918) şi românii pecicani au fost angrenaţi în lupta pentru 

drepturi politice şi naţionale. La sfârșitul primului război mondial evenimentele politice şi sociale 

demonstrau o deosebită creştere a democratismului. Vechile structuri politice şi sociale austro-

ungare vor fi distruse de avântul revoluționar al maselor populare. În noiembrie 1918, în Pecica 

izbucneşte o revoltă populară la care participă 400-500 de ţărani români, maghiari, slovaci, sârbi.  

Ca şi ceilalţi ardeleni, pecicanii au participat la mişcarea de emancipare şi eliberare naţională a 

românilor. La Marea Adunare de la Alba-Iulia, de la 1 Decembrie 1918, prin reprezentaţii lor au 

votat ca Transilvania să se unească cu România. 

Forma actuală a localității a început să se contureze după încetarea ocupației otomane, în secolul 

al XVIII-lea, și din punct de vedere administrativ până în 1960 s-a constituit din două părți: partea 

estică a fost Pecica Română sau Pecica veche, iar cea vestică - Pecica Maghiară sau Rovine. 

După ce zeci de ani a fost cea mai mare comună a țării, localitatea Pecica a fost declarată oraș în 

luna aprilie a anului 2004. Localitatea a cunoscut o puternică dezvoltare. 
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1.2 Cadru natural 

Relief 

Orașul Pecica este situat în Câmpia Mureşului, fiind cea mai întinsă dintre subdiviziunile Câmpiei 

de Vest și se întinde între Crișul Alb (la nord) şi Câmpia Timișului (la sud), începe de sub Munții 

Zărandului şi în vest de la Dealurile Lipovei, şi se întinde spre Tisa între Zrenjanin şi Szarvas.  

Având in vedere poziționarea în Câmpia de Vest prezintă din punct de vedere al reliefului, 

caracteristicile specifice câmpiilor de loess şi câmpiilor de divagare recente, cu mare complexitate 

litologică şi geomorfologică. Poziționarea geografică determină două forme de relief distincte: o 

câmpie joasă, situată în Lunca Mureșului, și o câmpie mai înaltă, care se întinde spre nord și nord 

- vestul localității, ambele deosebit de fertile. 

Geologic, localitatea Pecica se găsește la marginea estică a bazinului Pannonic, în apropierea 

contactului cu zona montană. Structura geologică a teritoriului este alcătuită din două formațiuni 

foarte diferite, atât prin compoziție, cât şi prin evoluție: o formațiune bazală, compusă din 

fundamentul cristalin-magmatic şi sedimente paleozoice, şi o formațiune alcătuită din sedimente 

neogene, aceste formațiuni au importanță economică (zăcăminte de hidrocarburi).  

Alături de suprafețele plane, drenate, acoperite cu depozite loessoide, se conturează suprafeţe 

depresionare de divagare, acoperite cu depozite aluviale loessificate şi suprafeţe care în trecut au 

avut un regim de mlaştini şi bălţi. 

Depozitele loessoide au o textură lutoasă, luto-argiloasă şi prezintă numeroase soluri îngropate, 

de culoare roşie, observate în deschiderea din versantul situat la nord-vest de Pecica. 

Diversitatea relativ mare a formelor de mezo şi microrelief, dată de crovuri, depresiuni, foste 

meandre şi vechi grinduri aplatizate, au determinat condiții hidrogeologice variate şi, ca atare, 

influențe deosebite în geneza solurilor. 

În conditiile prezente de relief se observă o înclinare generală de la vest spre est, de la circa 110 

m la circa 105 m (Sederhat) şi, de asemenea, o înclinare de la sud spre nord, de la circa 110 – 

115 m, la nord de Pecica, până la circa 100 m, la nord de Turnu. 

Figura 6: Relief oraş Pecica 

 
Sursa: prelucrarea consultantului 
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Climă 

Climatul orașului depinde de factori genetici ai climei cum ar fi: aşezarea (în spațiul geografic), 

relieful (altitudinea, orientarea culmilor), apropierea oceanelor, direcția de mișcare a maselor de 

aer, vegetația etc. 

Oraşul se încadrează în regiunea climatică temperat continental - moderată. Din punct de vedere 

fitoclimatic, oraşul este situat în arealul de silvostepă, având un climat temperat continental - 

moderat. 

Temperatura medie multianuală în oraşul Pecica este de 10,8°C. Luna cea mai caldă este iulie, 

cu o temperatură medie de 21,4°C. Pe o perioadă de 300 - 320 de zile ale anului, temperatura 

medie este de peste 0°C. Numărul zilelor cu peste 10°C temperatura medie este de 195 - 200 

zile, iar al celor cu peste 25°C se cifrează anual între 95 - 100 zile. Astfel se concluzionează că 

iernile sunt blânde, iar verile nu sunt extrem de calde. Media zilelor de îngheț variază între 60 - 

115 zile anual. Fenomenele de îngheț, pot apărea primăvara, în luna martie, în perioada 10 - 15 

aprilie şi, rar, în perioada 10 - 20 mai iar primele înghețuri apar pe la sfârșitul lunii octombrie.  

Regimul vântului este determinat de caracterul, succesiunea şi frecvența sistemelor barice şi a 

proceselor circulației atmosferice. Relieful modifică esențial direcția şi viteza vântului. 

Vânturile care acționează asupra teritoriului localității sunt vânturile de nord, aducătoare de 

friguri, iar vânturile de sud sunt cele calde de vară, care au o importantă mare în evaporarea 

apelor subterane. Teritoriul orașului Pecica se află la influența vânturilor de vest (Austrul), vântului 

de nord şi vântului de nord-vest.  

Pădurea de foioase cu numele de Pădurea Mare, Hada şi Gheduş, care înconjoară oraşul Pecica, 

în partea de sud şi de sud-est, de o parte şi de alta a Mureşului, favorizează menținerea climatului 

moderat, încetinește viteza vânturilor, atrage masele de nori încărcați cu precipitații şi menține 

zăpada pe o perioadă mai lungă de timp. 

Cantitatea medie anuală a precipitațiilor pe teritoriul orașului este de 584 mm/m2. Regimul 

pluviometric are un caracter continental. Cantitățile cele mai mari de apă cad la sfârșitul primăverii 

şi la sfârșitul verii, în lunile mai, iunie, iar cele mai mici- în lunile de iarnă, ianuarie, februarie. 

 

Vegetație și Faună 

Vegetația din oraşul Pecica este condiționată de caracteristicile climatice, relief, hidrografie și de 

intervenția omului.  

Flora pădurii cuprinde specii lemnoase de arbori şi arbuști, specii de plante cățărătoare şi specii 

ierboase. Specii de arbori mai de seamă sunt: plopul alb şi negru, ulmul, frasinul, stejarul etc. 

Subarboretul este format din specii de arbuști precum: cornul, sângerul, păducelul, lemnul 

câinesc, alunul, salba moale, crușinul, călinul, socul, răchita roşie, zălogul. De asemenea, se 

întâlnesc specii de plante cățărătoare ca: viţa sălbatică, curpenul de pădure, iedera, hameiul, 

dovleacul de arici. 

Flora bălţilor şi a mlaştinilor este destul de bogată. Flora, în zonele centrale ale bălţilor (belciugi, 

japsee), este reprezentată prin plante hidrofile. Unele specii sunt plutitoare, nefixate ca: 

peştişoara, otrăţelul de baltă, iarba broaştelor, lintiţa. Altele sunt emerse, fixate prin rizomi ca: 

nufărul alb, nufărul galben sau fixate prin rădăcini precum broscăriţa. Nu lipsesc nici speciile 

submerse fixate precum: foarfeca bălţii, cosorul etc. Spre marginea bălţilor se întâlnesc specii 
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amfibii emerse reprezentate de buzduganul de apă, roşăţea, numită şi crinul de baltă, săgeata 

apei, limbariţa, cucuta de apă, răchitanul. În centura bălţii şi în mlaştini se dezvoltă stuful, papura, 

rogozul, stânjeneii galbeni, salcia fragedă, răchita albă.  

Flora terenurilor adânci, noroioase este reprezentată prin specii mezofile ca: gălbejoara, dentiţa, 

troscotul de baltă, urzica mare, isma broaştei, arbuştii de zălog şi altele. 

Stratul ierbos este alcătuit din următoarele specii ierboase mai importante: golomăţul, rodul 

pământului, gălbejoara, floarea paştilor, brebenelul, sugelul alb, pecetea lui Solomon sau coada 

cocoşului, lăcrimioara. 

Flora spontană, oferă diverse posibilități de valorificare ca resurse materiale în diferite categorii 

economice: 

• Plante cu valoare alimentară: alunul, cornul, păducelul, mărul, părul, murele, aflate mai 

ales în pădurea de pe malul Mureşului. 

• Plante furajere: pirul, păiuşul, coada vulpii, golomăţul, păiuşii de livezi, zizania. 

• Plante melifere, căutate de albine şi bondari pentru polen şi nectar, reprezentate de: 

plopul alb, plopul negru, speciile de salcie, babuşoara, fragii de câmp, mărul, părul, 

măceşii, salcâmul, tătăneasa. 

• Plante medicinale ce conţin alcaloizi, glicozizi, uleiuri eterice, tananţi şi alte substanţe cu 

rol în fitoterapie. Regiunea prezentată este relativ bogată în plante medicinale (au fost 

identificate 74 specii) dintre care amintim: salcia albă, urzica mare, troscotul, coada 

racului, nalba mare, sunătoarea, odoleanul, talpa gâştii, coada calului. 

• Plante toxice (în zona studiată sunt destul de răspândite) au fost identificate 84 specii. 

Aceste plante conțin substanțe toxice de origine vegetală (fitotoxine), provocând 

îmbolnăviri trecătoare sau mortale atât la om cât şi la animale. 

• Astfel de plante sunt: măcrişul, odogaciul, cocoșeii de câmp, zârna, cucuta de baltă, 

mărărașul, iarba fiarelor, ciuperca albă. 

• Plante industriale cu întrebuințări locale : speciile de salcie, plopul, arţarul, ulmul, stejarul, 

frasinul etc. De la acestea sunt utilizate nuielele, aracii, fasciul, iar altele sunt folosite în 

tâmplărie, construcţie, pentru foc. 

• Plante decorative apreciate pentru aspectul frunzelor, coloritul şi parfumul florilor. Din 

acesată categorie amintim: toporaşul, bănuţii, iedera, luminiţa etc. 

Evoluția şi succesiunea vegetală s-a desfășurat în strânsă legătură cu factorii pedoclimatici şi cu 

acțiunea factorilor naturali şi antropogeni conjugate cu varietatea microreliefurilor.  

Totalitatea speciilor de animale, fie că sunt nevertebrate (scoici, melci, raci, păianjeni sau insecte), 

fie vertebrate (peşti, amfibii, reptile, păsări, mamifere), care trăiesc într-o zonă geografică, 

formează fauna zonei respective. Fauna constituie o bogăție importantă atât din punct de vedere 

ştiinţific, cât şi economic (pescuit, vânat etc.). 

Bogăția şi varietatea faunei este justificată de faptul că în zonă au fost identificate 386 de specii 

din care: 

• nevertebrate – 138 specii, după cum urmează: scoici 2 specii; melci 6 specii; raci 4 specii; 

păianjeni 5 specii; insecte 121 specii 87,7%. 

• vertebrate – 248 specii, după cum urmează: peşti 32 specii; amfibii 9 specii; reptile 6 

specii; păsări 172 specii; mamifere 29 specii; 
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Supraviețuirea şi perpetuarea speciilor animale într-o zonă depinde şi de capacitatea de 

acomodare a indivizilor la conditiile de viaţă existente în biotopurile zonei. Biotopurile – indiferent 

că sunt acvatice sau terestre – sunt populate de plante şi animale, formând împreună biocenoza 

biotopului respectiv. Diversitatea biotopurilor din zona localităţii Pecica, bogăția florei şi vegetației, 

condițiile de viaţă prielnice pentru plante şi animale, au favorizat formarea unui număr însemnat 

de biocenoze cu o faună bogată şi variată. 

 

Rețea hidrografică 

Hidrografic oraşul Pecica face parte din bazinul Mureș. Oraşul Pecica este străbătut de la est la 

vest de cursul inferior al Mureşului.  

Apele subterane se caracterizează printr-un debit bogat şi prin situarea pânzei freatice, în general, 

la mică adâncime (peste 2/3 din Câmpia Aradului are ape subterane la mai puțin de 3 m 

adâncime). 

 

Soluri 

Solurile evoluează în timp în funcție de caracteristicile de relief, de rocă, vegetație, climă. 

În partea sud-vestică a teritoriului, pe câmpul înalt, se separă ca tip de sol zonal cernoziomul. 

Corelat cu scăderea altitudinală de la sud şi de la vest spre est, şi cu apropierea nivelului freatic 

de suprafaţă, s-a identificat o largă gamă de soluri: cernoziomuri şi faeoziomuri diferit levigate, 

freatic umede şi gleizate (apa freatică la 3 – 5 m, respectiv 2 – 3 m). Corelația dintre relief 

(microrelief) şi levigarea carbonaților este mai puţin strictă, ca urmare a ridicării sărurilor cu franja 

capilară, solurile din zona depresionară sunt carbonatice sau slab decarbonatate. Textura solurilor 

de tip cernoziom şi faeoziom este destul de uniformă: lutoargiloasă – lutoasă. 

În general, cernoziomurile şi faeoziomurile sunt solurile cele mai fertile din teritoriu, asigurând 

producţii constant ridicate cu minim de consum energetic. 

Faeoziomurile, în general, se învecinează cu cernoziomurile câmpiei înalte. Ca urmare, în unele 

cazuri, orizontul prezintă caractere cernoziomice. Pe măsură ce înaintăm spre est (Sederhat) şi 

nord (Turnu) se trece la pelisoluri şi salsodisoluri. Ele au aceeaşi natură cu solurile menţionate, 

prezentând şi o alcalizare şi salinizare, în general moderată în profunzime (sub 50 cm).  

În clasa hidrisolurilor în zonele cele mai depresionare au mai fost separate gleiosoluri drenate (cu 

apa freatică la 1 – 2 m), asociate cu vertosoluri, alcalizate şi salinizate, gleiosoluri (cu apa freatică 

la 0,8 – 1 m), alcalizate şi salinizate. 

 

Resurse naturale 

Actualul context în care problemele de mediu au devenit din ce în ce mai des ținta preocupărilor 

omenirii în general, aduce în prim plan riscul epuizării resursele naturale, astfel încât este esențială 

utilizarea rațională a acestora. La nivelul oraşului Pecica putem vorbi de o serie de resurse 

naturale regenerabile printre care: resursele de apă, sol, păduri şi faună.  

Principalele resurse ale orașului sunt: petrolul, gazele naturale şi apa termală. 
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1.3 Aspecte demografice      

Acest capitol de analiză este redactat pe baza utilizării celor mai recente date disponibile în Baza 

de date TEMPO a Institutului National de Statistică, selectate în luna ianuarie a fiecărui an, după 

criteriul comparabilității. Astfel, cu toate că la momentul redactării prezentului document existau 

date referitoare la populația Unităților Administrativ Teritoriale la nivelul anului 2020, datele 

privind natalitatea, mortalitatea sau migrația erau disponibile numai până în anul 2019 sau 2018. 

Pe lângă baza de date menționată, o altă sursă utilizată şi cu impact asupra analizei este  

Recensământul Populației şi al Locuințelor, care oferă o serie de indicatori specifici ce nu sunt 

disponibili în Baza de date INS TEMPO.  

Structura populației a început să fie din ce în ce mai mult în centru atenției datorită faptului că 

evoluțiile demografice - cum ar fi creșterea speranței de viață, scăderea fertilității și migrația – au 

un rol major în viața politică, economică și socială. 

La nivel european România din punct de vedere al populației se clasează pe locul 6 după 

Germania, Franța, Italia, Spania şi Polonia. 

Populația Uniunii Europene a crescut 1,13% în ultimii 5 ani (2014-2019) și se estimează că va 

continua să crească ceea ce va impune o schimbare de prototipuri în elaborarea de politici publice, 

oportunități economice și furnizare de servicii publice. Deși la nivel european populația urmează 

o tendință de ascensiune, la nivel național aspectul este invers şi anume populația României scade 

de la an la an astfel că în 2020 a scăzut cu aproximativ 1,46% față de anul 2010. 

Luându-se în calcul populația de la nivelul anului 2010 şi cea de la nivelul anului 2020, rezultă un 

procent de creștere a populației, la nivelul oraşului Pecica, chiar dacă la nivelul județului Arad 

populația este în scădere cu aproximativ 2,15% față de 2010.  

Raportat la profil teritorial populația este în scădere în aproape toate regiunile țării. Conform 

datelor INS se constată o diminuare mai accentuată a populației în regiunile Sud-Muntenia şi Sud-

Vest Oltenia cu aproape 5,98 – 6,36%. Scăderea cea mai mică constatată, raportată la populația 

anilor 2010-2020 este în regiunea Nord-Vest. În regiunea Nord-Est şi București Ilfov variația 

populației este pozitivă aceasta fiind în creștere. La nivelul Regiunii Vest procentul de diminuare 

al populației atins în 2020 are valoarea de 2,29% față de 2010.  

 

Structura populației pe grupe de vârstă  

Populația din oraşul Pecica reprezintă 3% din totalul populaţiei județului Arad, oraşul situându-se 

pe locul 4 la nivel de județ, după numărul de locuitori. Primul loc este ocupat de Municipiul Arad 

cu o populație de 176.156 la nivelul anului 2020, urmat de oraș Sântana cu o populație de 15.649 

locuitori şi comuna Vladimirescu ce are o populație de 14.169 locuitori. 

Transformările sociale și economice și evoluția istorică prin care societatea românească a trecut 

în ultimele decenii, au generat și modul în care a evoluat demografia județului Arad și structurile 

specifice. Astfel, în ceea ce privește densitatea populației, valoarea cea mai ridicată este 

înregistrată în municipiul Arad (757,60 locuitori/km2), urmat de comuna Livada (194,62 

locuitori/km2) și de orașul Sântana (146,06 locuitori/km2). La polul opus, cele mai scăzute valori 

sunt înregistrate în comunele Taut (7,33 locuitori/km2) și Șiștarovăț (2,73 locuitori/km2). Oraşul 

Pecica ocupă locul 21 în cadrul județului Arad în ceea ce privește densitatea populaţiei cu un 

număr de 59,52 locuitori/km2. 
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Figura 7: Densitatea populației în cadrul județului Arad 

 
Sursa: Prelucrarea consultantului, date INS (POP107D, AGR101B) 

Oraşul Pecica avea, în 2020, o populație stabilă de 14.117 locuitori, după domiciliu, majorându-

se cu aproximativ 1,64% față de efectivul înregistrat în 2010 (13.889 locuitori). Având în vedere 

această tendință ușoară de creștere, o previziune pe baza extrapolării liniare a acestor date, 

conduce la o estimare probabilă a populației de aproximativ 14.319 locuitori în 2030, în condițiile 

în care teritoriul administrativ permite aceasta extindere. 

Figura 8: Evoluția populației stabile a oraşului Pecica, 2010 – 2020 

 
Sursa: Prelucrare proprie pe baza informațiilor furnizate de INS (POP107D – populația după domiciliu) 

În formă grafică, structura populației pe grupe de vârstă este portretizată ca o piramidă care 

arată cea mai tânără grupă de vârstă în partea de jos, cu fiecare strat suplimentar prezentând 

următoarea cea mai veche cohortă (colectivitate a oamenilor care au trăit același eveniment 

demografic într-o perioadă de timp). 
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Structura pe grupe de vârstă şi evoluția acesteia în ultimii ani confirmă un proces de îmbătrânire 

a populaţiei în oraşul Pecica. Cauzele pot fi multiple, dintre acestea cele mai importante fiind 

îmbătrânirea populației, creșterea migrației interne și internaționale. 

Figura 9: Piramida vârstelor 2020 

 
Sursa: Prelucrare proprie pe baza informațiilor furnizate de INS (POP107D – populația după domiciliu) 

Piramida vârstelor pentru populația cu domiciliul în oraşul Pecica este tipică modelului demografic 

constrictiv, cu o bază îngustă pe fondul unei ponderi mici a grupelor de vârstă tinere, având în 

vedere contextul unor rate ale natalității cronic mai mici corespunzătoare generațiilor născute în 

ultimii 25 ani.  

Ponderea în creștere a populaţiei în vârstă are relevanță, cel puțin din perspectiva serviciilor 

necesare pentru seniori, pe care autoritatea publică locală trebuie sa le ia în analiză pentru anii 

viitori.  

Informațiile statistice arată că media vârstei populaţiei oraşului Pecica este de aproximativ 43 ani, 

caracteristică a unei populații relativ tinere, iar populația activă (cu vârste cuprinse între 15-60 

ani) reprezintă 64% (8.995 locuitori) din totalul populaţiei aferentă oraşului. Procentul de locuitori 

cu vârste de peste 60 de ani este de 21% reprezentând aproximativ 1/5 din totalul populaţiei.  

În perioada 2010-2020 populația din grupa de vârstă tânără (0-14 ani) a crescut cu 5% (2.202 

persoane) ajungând la 16% din totalul populaţiei oraşului, în timp ce populația vârstnică (65 ani 

şi peste) atinge o pondere de creștere de 7,30% (2.060 persoane) și anume un procent de 14% 

din totalul populației aferente oraşului, ceea ce demonstrează tendința de îmbătrânire a 

populaţiei. 

Tabel 1: Evoluția structurii populaţiei pe categorii de vârstă 
Grupe de vârsta Ani 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020   

Număr persoane 

0-14 ani 2.094 2.117 2.125 2.173 2.196 2.186 2.167 2.171 2.144 2.200 2.202 5,16% 

15-34 ani 4.224 4.241 4.158 4.049 3.980 3.916 3.883 3.833 3.781 3.708 3.687 -12,71% 

35-64 ani 5.651 5.783 5.893 5.994 6.034 6.065 6.131 6.177 6.167 6.162 6.168 9,15% 

peste 65 ani 1.920 1.904 1.884 1.861 1.896 1.926 1.956 1.973 2.007 2.050 2.060 7,29% 

Sursa: Prelucrare date INS (POP107D – populația după domiciliu) 
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Figura 10: Structura populaţiei pe grupe de vârstă, 2020 

 
Sursa: Prelucrare proprie pe baza informațiilor furnizate de INS (POP107D – populația după domiciliu) 

Dinamica populaţiei se menține şi la nivelul județului Arad, astfel ponderea de 24,30% a tinerilor 

(15-34 ani) este aproximativ egală cu cea înregistrată la nivelul oraşului Pecica (26,12%). Aceeași 

situație o regăsim şi la nivelul populației infantile, unde avem un procent de 14,31% la nivel de 

județ şi 15,60% la nivelul oraşului.  

Tabel 2: Structura populaţiei pe grupe de vârstă la nivelul județului Arad şi la nivelul oraşului Pecica – 2020 

  Județul Arad % Oraşul Pecica % 

0-14 ani 67.310 14,31 2.202 15,60 

15-34 ani 114.314 24,30 3.687 26,12 

35-64 ani 207.496 44,10 6.168 43,69 

peste 65 ani 81.349 17,29 2.060 14,59 

Total 470.469 100% 14.117 100% 

Sursa: Prelucrare date INS (POP107D – populația după domiciliu) 

Structura populaţiei este echilibrată din punctul de vedere al împărțirii pe sexe. Astfel, în 2020 

populația oraşului Pecica era formată din 7.151 persoane de sex feminin, reprezentând 50,65% 

şi un număr de 6.966 persoane de sex masculin, corespunzător unui procent de 49,34%. Existența 

unui mic excedent feminin poate influența, în sens ușor pozitiv, natalitatea. În perioada 2010-

2020, populația feminină fertilă, cu vârste cuprinse între 15-49 de ani, a înregistrat o tendință de 

scădere.  

Dinamica populației este stabilită de exercițiul conjugat a două importante fenomene 

demografice: mișcarea naturală a populației (sporul natural) și migrația, fenomene analizate în 

continuare. 

 

Mișcarea naturală a populației 

Oraşul Pecica a înregistrat în ultimii ani un număr variabil a copiilor născuți şi persoanelor 

decedate, dar sporul natural (diferența dintre numărul născuților vii şi cel al decedaților într-un 

an) rămâne totuși negativ.  

În ceea ce privește numărul de născuți vii înregistrat în anul 2019 (155 născuți vii), acesta a fost 

în creștere cu 26% față de anul 2014. În perioada 2014-2019, numărul anual de persoane 

decedate a variat iar rata mortalității a scăzut cu 1,68%, înregistrând în anul 2019, 181 decedați.  
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Astfel, sporul natural  în oraşul Pecica a fost negativ în anul 2019 (-26 persoane). Evoluția 

nașterilor, a deceselor şi a sporului natural ale populaţiei la nivelul oraşului Pecica, este 

următoarea: 

Tabel 3: Mișcarea naturală a populaţiei - date absolute 2014 – 2020 

  Născuți vii (nr.) Decese (nr.) Spor Natural Căsătorii Divorțuri 

2014 123 178 -55 90 18 

2015 150 166 -16 89 25 

2016 158 168 -10 103 19 

2017 147 190 -43 96 22 

2018 146 178 -32 107 26 

2019 155 181 -26 100 15 

Sursa: Prelucrare date INS (POP201D, POP206D, POP210D, POP212B) 

Figura 11: Evoluția sporului natural în oraşul Pecica în ultimii 5 ani 

 
Sursa: Prelucrare date INS (POP201D, POP206D) 

Migrația populației  

A doua componentă a dinamicii populaţiei este reprezentată de mișcarea migratorie cu cele două 

componente ale sale: migrația internă și cea externă. În ultimii ani, în oraşul Pecica s-a înregistrat 

un flux destul de mare al plecărilor şi stabilirilor cu domiciliul (inclusiv migrația externă), soldul 

schimbărilor de domiciliu fiind pozitiv cu excepția anului 2017 când s-au înregistrat mai multe 

plecări din oraș decât stabiliri de domiciliu. 

Tabel 4: Migrația populaţiei, date absolute, 2014 – 2019 

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Stabiliri de domiciliul în oraşul Pecica 211 219 260 218 266 267 

Plecări cu domiciliul din oraşul Pecica 184 166 238 230 231 251 

Soldul schimbărilor de domiciliu 27 53 22 -12 35 16 

Sursa: Prelucrare date INS (POP307A, POP308A) 

În anul 2019 mișcarea migratorie, exprimată prin soldul schimbărilor de domiciliu, inclusiv 

migrația internațională, a fost de 16 persoane, ceea ce indică inferioritate din punct de vedere 

numeric a persoanelor care pleacă din oraşul Pecica. Totodată, este de remarcat că soldul 

migrației din oraşul Pecica în anul 2019 a fost de doar 4% din valoarea județeană (valoare ce a 

scăzut în ultimii 5 ani, 2014-2019). 

 

-55

-16

-10

-43

-32

-26

-60

-50

-40

-30

-20

-10

0

2014 2015 2016 2017 2018 2019



Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană 2021-2027 a Orașului Pecica  

 
 

Pagina | 22  

Figura 12: Migrația populaţiei, date absolute, 2014 – 2019 

 
Sursa: Prelucrare date INS (POP307A, POP308A) 

Privit la nivel național în anul 2019, numărul stabilirilor a fost mai mare decât numărul plecărilor, 

tendință ce se aplică atât la nivelul județului Arad cât şi la nivelul oraşului Pecica. Regiunea Nord-

Est este atât polul migrărilor cât şi polul stabilirilor înregistrând fiind pe locul 2 la nivel național în 

ceea ce privește soldul schimbărilor de domiciliu, pe locul 1 fiind regiunea București-Ilfov. 

Regiunea Vest ocupă la nivelul anului 2019, locul 7 în funcție de numărul stabilirilor de domiciliu 

şi locul 8 în funcție de numărul plecărilor, în condițiile în care România este împărțită în 8 regiuni 

de dezvoltare. 

Pe fondul condițiilor nefavorabile de muncă pentru imigranții români în ultima perioadă, se 

manifestă un fenomen constant de reîntoarcere a populaţiei române în țară. Astfel, soldul 

migrației devine unul pozitiv în ultimii 5 ani, ceea ce va conduce la o posibilă problemă legată de 

forță de muncă având în vedere două subpuncte importante: scăderea numărului populaţiei apte 

de muncă şi creșterea numărului persoanelor vârstnice (deficit de forță de muncă), reintroducerea 

pe piața forței de muncă a unui număr crescând de persoane care s-au întors din străinătate şi 

care sunt în căutarea unui loc de muncă. 

 

Caracteristicile demografice – etnie și religie  

Raportat la ultimul recensământ al populației (2011), şi privit din punct de vedere etnic, 

majoritatea locuitorilor din oraşul Pecica sunt români (57,68%). Principala minoritate întâlnită în 

comunitate este cea a maghiarilor (25,98%) şi a romilor (7,80%). Pentru 7,26% din populație, 

apartenența etnică nu este cunoscută.  

Tabel 5: Distribuția populaţiei oraşului Pecica după etnie – 2011 
Etnie Număr locuitori Pondere (%) 

Romani  7.361 57,68% 

Maghiari 3.316 25,98% 

Romi 996 7,80% 

Ucraineni 30 0,24% 

Germani 34 0,27% 

Ruși-Lipoveni 4 0,03% 

Sârbi 43 0,34% 

Slovaci 42 0,33% 

Bulgari 4 0,03% 

Italieni 5 0,04% 

Informație nedisponibila 927 7,26% 

TOTAL 12.762 100% 

Sursa: Prelucrare date înregistrate la RPL 2011 (Tab. 8 Populația stabilă după etnie) 
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Structura populației din punct de vedere confesional relevă faptul că predomină credincioșii 

ortodocși, în pondere de 57,30%, urmată de cea a credincioșilor romano-catolici, 26,75%, în timp 

ce 15,95% din populația la nivelul anului 2011, au altă religie (penticostală, reformată, baptistă, 

greco- catolică, ortodoxa sârbă) sau nu și-a declarat niciuna dintre religii. 

Alte religii declarate la Recensământul Populației și al Locuințelor 2011 sunt prezentate în tabelul 

de mai jos: 

Tabel 6: Structura populației pe relegii, 2011 

Religie Număr locuitori Pondere (%) 

Ortodoxa 7.312 57,30% 

Romano-catolică 3.414 26,75% 

Informație nedisponibilă 929 7,28% 

Penticostală1) 558 4,37% 

Reformată 201 1,57% 

Baptistă 181 1,42% 

Greco- catolică2) 47 0,37% 

Ortodoxa sârbă 34 0,27% 

Fără religie 20 0,16% 

Adventistă de ziua a șaptea 15 0,12% 

Atei 12 0,09% 

Evanghelică lutherană3) 10 0,08% 

Martorii lui Iehova 7 0,05% 

Evanghelică4) 6 0,05% 

Altă religie 11 0,09% 

Creștină după Evanghelie 5 0,04% 

TOTAL 12.762 100% 

Sursa: Prelucrare date înregistrate la RPL 2011 (Tab. 13 Populația stabilă după etnie) 
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Puncte tari Puncte slabe 

• Poziționarea pe drumul european E68; 

• Orașul este traversat de drumul național DN 7 

• 22 de km până la  municipiul Arad, 27 km 

până la orașul de graniță Nădlac şi 14 

kilometri până la Vama Turnu. 

• Locul 4 la nivel de județ după numărul de 

locuitori; 

• Trendul ascendent al populaţiei stabile în 

intervalul 2010-2020; 

• Soldul pozitiv al schimbărilor de domiciliu 

(inclusiv migrația externă); 

• Media de vârstă 43 de ani; 

• Distribuția echilibrată a populaţiei pe sexe; 

• Resurse regenerabile şi resurse de energie 

alternativă. 

 

• Condiții climatice specifice zonei 

continentale; 

• Potențial turistic; 

• Îmbătrânirea demografică a populației; 

• Procentul mare al persoanelor adulte şi 

procentul mic al persoanelor tinere; 

• Scăderea numărului populaţiei apte de 

muncă şi creșterea numărului 

persoanelor vârstnice; 

•  Spor natural negativ;  

 

Oportunități Amenințări 

• Valorificarea resurselor naturale; 

• Valorificarea resurselor de energie 

regenerabilă; 

• Creșterea ponderii populației ocupate în 

sectoarele economice; 

• Oportunități de colaborare transfrontalieră; 

• Dezvoltarea economică sustenabilă a zonei. 

• Migrarea populaţiei, în special a tinerilor, 

în alte localități din țară și în străinătate; 

• Îmbătrânirea populaţiei și creșterea 

ponderii populaţiei pensionate; 

• Nerespectarea principiului exploatării 

durabile a resurselor naturale poate 

conduce la declanșarea unor dezechilibre 

majore în eco-sistem. 

• Risc inundații bazin hidrografic Mureș. 

 

 

 

 

 

 

 

Analiza S.W.O.T 
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Calitatea României de stat membru al Uniunii Europene survenită la 1 ianuarie 2007 implică o 

serie de drepturi şi de obligații ce trebuie respectate şi asumate. Drepturile şi obligațiile derivă 

din tratatele şi legislația adoptată de Uniunea Europeană de la înființare până în prezent, la fel ca 

în cazul oricărui alt stat membru al Uniunii Europene şi România trebuie să aplice şi să adopte 

măsurile impuse. 

Privită din punct de vedere economic, România se clasează pe locul 14 la nivelul anului 2019, 

după Finlanda şi Cehia, participând cu aproximativ 1,6% la PIB-ul Uniunii Europene. 

Oraşul Pecica din judeţul Arad alături de județele Arad, Timiș, Caraş-Severin şi Hunedoara, 

formează Regiunea de dezvoltare Vest (NUTS 2)3, ce se clasează pe locul 170 între regiunile 

Uniunii Europene din punct de vedere a valorii PIB/capita4, înregistrând 71% din media UE -27 în 

2019 (ultimul an pentru care acest indicator a fost calculat). În anul 2019 produsul intern brut al 

regiunii de dezvoltare Vest, din care face parte şi Oraşul Pecica a ajuns la 20.803,205 mil euro/an 

participând cu 0,15% la PIB-ul Uniunii Europene. Regiunea de Vest din punct de vedere al PIB-

ului s-a situat pe locul 7 la nivelul țării după Regiunea Nord-Vest, Regiunea București – Ilfov, 

Regiunea Sud – Muntenia, Regiunea Centru, Regiunea Nord-Est şi Regiunea Sud-Est. 

La PIB-ul național Regiunea Centru contribuia cu peste 9,31% la nivelul anului 20196. În perioada 

2012-2019, PIB-ul la nivel de regiune a fost în continuă creștere. Acest fapt este privit în contextul 

evoluției celor opt regiuni de dezvoltare din țara noastră. Regiunea Vest şi-a menținut poziția în 

clasamentul regiunilor ocupând locul 7 în condițiile în care primul loc şi anume București Ilfov şi-

a dublat contribuția la formarea PIB-ului național. 

La nivel regional produsul intern brut a cunoscut o creștere gradată în perioada 2015-2018 

atingând în anul 2018 valoarea de 89.326,90 mil lei cu aproximativ 32% mai mult față de anul 

2015. Din punct de vedere al produsului intern brut pe cap de locuitor la nivel regional Regiunea 

Vest se clasează pe locul 2 după Regiunea București – Ilfov. 

Figura 13: Variație PIB Regiunea Vest 2012-2020 

 
Sursa: Prelucrare proprie pe baza informațiilor furnizate de INS (CON103I - PIB pe macroregiuni, CON103H - 

Produsul intern brut (PIB) regional pe locuitor) 

 
3 Sistemul NUTS (Nomenclatorul unităților teritoriale statistice) este o clasificare ierarhică pe trei nivele spaţiale de la unităţile cele 
mai mari până la cele mai mici, având au caracter regional. Prin acest sistem fiecare stat membru este subdivizat într-un număr de 
regiuni socio-economice majore, de nivel NUTS 1 (pentru ţările mai mici acesta poate să fie chiar nivelul naţional). Fiecare dintre 
acestea este apoi subdivizată în regiuni de nivel NUTS 2 (regiuni de bază pentru aplicarea politicilor regionale), care, la rândul lor sunt 
împărțite în regiuni de nivel NUTS 3 (regiuni mici utilizate pentru analize și politici specifice). 
4 Sursa: https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tec00114/default/table?lang=en  
5 Sursa: https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tgs00003/default/table?lang=en  
6 Sursa: https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tgs00003/default/table?lang=en  
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Comparativ cu restul județelor din regiunea Vest, judeţul Arad este situat pe locul al doilea din 

punct de vedere al PIB-ului înregistrând o creștere susținută în perioada 2010-20187. 

Figura 14: Variație PIB județe Regiunea Vest 2010-2020 

 
Sursa: Prelucrare proprie pe baza informațiilor furnizate de INS (CON103I - PIB pe macroregiuni) 

La nivelul Regiunii Vest, județul Arad s-a clasat în perioada analizată, 2010–2018, pe locul 2 la 

valoarea totală a PIB-ului, pe primul loc fiind județul Timiș, iar pe locurile 3 și 4 Hunedoara și 

Caraș-Severin.  

Județul Arad a înregistrat o creștere a PIB de 48,8% în anul 2018 față de 2014, pe când județul 

Timiș a înregistrat o creștere de 47%, județul Hunedoara 35,4% iar județul Caraș-Severin 42,1%. 

 

2.1 Privire de ansamblu 

Mediul de afaceri al oraşului Pecica a înregistrat o creștere de 58% din punctul de vedere al 

numărului de întreprinderi active față de anul 2015 şi o creștere de 164% față de anul 2010. 

Indicatorul a atins valoarea de 737 întreprinderi active la nivelul anului 2019. 

Figura 15: Evoluția numărului de întreprinderi active în ultimii 10 ani 

 
Sursa: Prelucrare proprie pe baza informațiilor furnizate de ORC Arad 

În perioada analizată (2015-2019) s-a înregistrat o creștere a numărului de întreprinderi și la nivel 

județean (17,02%), regional (13,99%) și național (15,06%), însă mai redusă comparativ cu cea 

 
7 Sursa: Date INS - CON103I - PIB pe macroregiuni, regiuni de dezvoltare si judete - calculat conform CAEN 
Rev.2 

0,00

5.000,00

10.000,00

15.000,00

20.000,00

25.000,00

30.000,00

35.000,00

40.000,00

45.000,00

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

6
.5

1
2
,5

0

6
.1

9
9
,5

0

6
.9

2
7
,6

0

6
.7

6
5
,1

0

6
.9

5
5
,4

0

7
.6

7
8
,6

0

8
.7

8
7
,7

0

9
.5

3
5
,2

0

9
.8

8
2
,6

0

9
.3

0
8
,3

0

9
.2

1
0
,4

0

1
0
.5

4
7
,4

0

1
0
.3

4
1
,6

0

1
0
.9

1
8
,1

0

1
0
.8

2
2
,2

0

1
2
.0

1
4
,7

0

1
3
.5

6
1
,7

0

1
4
.7

8
4
,3

0

1
1
.5

3
4
,4

0

1
2
.3

2
3
,4

0

1
2
.8

7
1
,9

0

1
3
.6

5
8
,4

0

1
3
.9

3
9
,2

0

1
5
.3

5
3
,5

0

1
6
.6

9
5
,6

0

1
8
.8

5
4
,7

0

2
0
.7

3
5
,6

0

2
6
.1

0
7
,4

0

2
7
.4

8
6
,2

0

2
6
.9

5
5
,8

0

2
9
.5

3
8
,4

0

2
9
.8

8
6
,0

0

3
3
.6

3
1
,2

0

3
6
.5

1
4
,3

0

3
8
.9

4
3
,8

0

4
3
.9

2
4
,4

0

Caras-Severin Hunedoara Arad Timis

279
329

363
397

433 466
507

567

657
737

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019



Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană 2021-2027 a Orașului Pecica  

 
 

Pagina | 27  

a oraşului Pecica, ceea ce denotă nu doar tendința de dezvoltare economică a țării, ci şi un mediu 

de afaceri în creștere la nivelul regiunii Vest, în județul Arad și la nivelul oraşului Pecica. În ceea 

ce privește evoluția în perioada 2015-2019 a numărului întreprinderilor active pe ramuri ale 

economiei naționale, la nivelul oraşului Pecica se observă o creștere în toate domeniile.  

Cele mai semnificative creșteri din punct de vedere al numărului de întreprinderi active s-au 

înregistrat în domeniile G Comerț cu ridicata şi cu amănuntul; repararea autovehiculelor şi 

motocicletelor (131 întreprinderi), A Agricultură silvicultură şi pescuit (54 întreprinderi), H 

Transport si depozitare (42 întreprinderi), M Activităţi profesionale științifice si tehnice (39 

întreprinderi), F Construcții (29 întreprinderi), S Alte activități de servicii (24 întreprinderi), C 

Industria prelucrătoare (30 întreprinderi), I Hoteluri si restaurante (23 întreprinderi), J Informații 

şi comunicații (13 întreprinderi) şi N Activităţi de servicii administrative şi activități de servicii 

suport (20 întreprinderi). Per ansamblu în toate domeniile de activitate în care își desfășoară 

activitatea agenții economici s-au înregistrat creșteri. 

Tabel 7: Evoluția numărului întreprinderilor active pe sectoare ale economiei 2010-2019 

Domenii de activitate 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

A Agricultură silvicultură 
şi pescuit 

30 34 43 50 52 57 65 71 79 84 

B Industria extractivă 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

C Industria prelucrătoare 38 43 43 45 46 48 52 57 63 68 

D Producția şi furnizarea 
de energie electrică şi 
termică gaze apa caldă şi 
aer condiționat 

0 1 3 3 3 3 3 3 3 3 

E Distribuția apei 
salubritate gestionarea 
deșeurilor activități de 
decontaminare 

1 1 1 1 1 2 3 5 5 5 

F Construcții 23 26 28 29 31 31 32 35 41 52 

G Comerț cu ridicata şi cu 
amănuntul; repararea 
autovehiculelor şi 
motocicletelor 

96 117 124 134 151 160 170 188 201 227 

H Transport si depozitare 29 31 33 38 41 45 48 54 63 71 

I Hoteluri si restaurante 13 15 16 17 19 21 22 25 29 36 

J Informații şi 
comunicații 

1 2 2 2 3 3 3 8 16 17 

K Intermedieri financiare 
şi asigurări 

0 0 0 1 1 1 3 4 5 5 

L Tranzacții imobiliare 6 6 7 7 8 8 8 8 9 10 

M Activități profesionale 
științifice şi tehnice 

16 19 22 23 28 33 39 45 48 55 

N Activități de servicii 
administrative şi 
activități de servicii 
suport 

6 9 11 14 15 16 17 20 26 26 

P Învățământ 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 

Q Sănătate şi asistență 
socială 

0 2 2 2 2 3 3 4 16 17 

R Activități de spectacole 
culturale şi recreative 

4 5 5 5 5 6 6 6 7 10 

S Alte activități de servicii 15 17 18 21 25 25 25 26 34 39 

T Activități ale 
gospodăriilor private în 
calitate de angajator de 
personal casnic 

0 0 0 0 1 3 7 7 9 9 

Total 279 329 359 393 433 466 507 567 657 737 

Sursa: Prelucrare proprie pe baza informațiilor furnizate de ORC Arad 

Totodată structura întreprinderilor este predominată de IMM-uri, în special de microîntreprinderi, 

depășind 89% din total atât la nivel național, regional, județean, cât și la nivelul oraşului Pecica. 



Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană 2021-2027 a Orașului Pecica  

 
 

Pagina | 28  

Figura 16: Structura întreprinderilor active după numărul de angajați, la nivel național, regional, județean și la 

nivelul oraşului Pecica, 2019 

 
Sursa: Prelucrare proprie pe baza informațiilor furnizate de (INT101O) și date ORC 

La nivel de localități variația agenților economici este spectaculoasă şi în plină expansiune; astfel 

cele mai mari creșteri s-au înregistrat la nivelul localității Bodrogu Vechi, 100% dar fără un impact 

semnificativ asupra numărului de firme. Cele mai multe firme înregistrate în 2019 au fost în cadrul 

oraşului Pecica numărul majorându-se cu 275 firme față de anul 2014 şi implicit cu un procent de 

73%. La nivelul localităților Sederhat şi Turnu, numărul agenților economici s-a majorat cu 30% 

şi respectiv 55%. 

Figura 17: Evoluția numărului de întreprinderi active pe localități în ultimii 5 ani 

 
Sursa: Prelucrare proprie pe baza informațiilor furnizate de ORC 
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• întreprinderile mari reprezintă 0,13% din mediul de afaceri, generând 10,58% din cifra de 

afaceri și 12,57% din locurile de muncă. 

Tabel 8: Tipologia întreprinderilor și structura mediului de afaceri din oraşul Pecica după număr întreprinderi, cifră 

de afaceri și număr angajați – 2019  
% număr firme % cifra de afaceri % procent număr angajați 

0-9 persoane 94,84% 26,05% 27,02% 

10-49 persoane 4,20% 36,82% 27,46% 

50-249 persoane 0,81% 26,55% 32,96% 

250 persoane si peste 0,13% 10,58% 12,57% 

Sursa: Prelucrare proprie pe baza informațiilor furnizate de www.listafirme.ro 

Principalele domenii economice din oraşul Pecica, în funcție de domeniile CAEN care concentrează 

cei mai mulți agenți economici sunt: Comerț cu ridicata şi cu amănuntul; repararea autovehiculelor 

si motocicletelor (31%), Transport şi depozitare (10%), Agricultura silvicultura și pescuit (11%). 

Figura 18: Distribuția agenților economici pe domenii de activitate, în oraşul Pecica 2019 

 
Sursa: Prelucrare proprie pe baza informațiilor furnizate de ORC 

Între activitățile care concentrează cel mai mare număr de angajați în oraşul Pecica, pe lângă C 

Industria prelucrătoare (49%), G Comerț cu ridicata și cu amănuntul (31%); Repararea 

autovehiculelor și motocicletelor (19%) se remarcă activitățile de T Transport şi depozitare (8%) 

şi Q sănătate şi asistență socială (9%). 
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Figura 19: Distribuția numărului de angajați pe domenii de activitate, în oraşul Pecica, 2019 

 

 
Sursa: Prelucrare proprie pe baza informațiilor furnizate de ORC 

Evoluția cifrei de afaceri și a profitabilității 

Ca şi dinamică a volumului de afaceri, în oraşul Pecica activitatea economică a fost în continuă 

creștere în ultimii 5 ani, majorându-se cu aproximativ 55% în anul 2019 față de 2014, cifra de 

afaceri fiind în continuă creștere. În ceea ce privește dinamica numărului de angajați, se 

înregistrează o creștere continuă, în anul 2019 atingând pragul de 2.291 de salariați cu un procent 

de 13% mai mult ca în 2014. 

Figura 20: Evoluția cifrei de afaceri și a numărului de angajați înregistrate de societățile comerciale din oraşul Pecica 

 
Sursa: Prelucrare proprie pe baza informațiilor furnizate de ORC  
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reședință. Satele aparținătoare oraşului Pecica contribuie la cifra de afaceri cu următoarele 

procente: Sederhat (0,26%), Bodrogu Vechi (1,41%) şi Turnu (14,63%). În ceea ce privește 

numărul de angajați cei mai mulți sunt concentrați în Pecica (83,15%), satele aparținătoare 

deținând următoarele procente Sederhat (0,22%), Bodrogu Vechi (0,04%) şi Turnu (16,59%). 
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Figura 21: Număr de salariați si cifrei de afaceri înregistrată în localitățile componente ale oraşului Pecica 

 
Sursa: Prelucrare proprie pe baza informațiilor furnizate de ORC  

Din punctul de vedere al ponderii asupra cifrei de afaceri generate, impactul cel mai mare il au 

întreprinderile active în domeniul C industria prelucrătoare (32%), urmate de G comerț cu ridicata 

şi cu amănuntul; repararea autovehiculelor şi motocicletelor (29%), H transport si depozitare 

(20%), A agricultură silvicultură şi pescuit (8%) şi B industria extractivă (4%). 

Figura 22: Distribuția cifrei de afaceri pe domenii de activitate, în oraşul Pecica 2019 

 
 

Sursa: Prelucrare proprie pe baza informațiilor furnizate de ORC  

Per ansamblu, comerțul şi serviciile a avut cel mai mare impact asupra cifrei de afaceri în oraşul 

Pecica în ultimii 5 ani. 
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Figura 23: Cifra de afaceri generată pe principalele sectoare economice din oraşul Pecica în ultimii 5 ani (lei) 

 
Sursa: Prelucrare proprie pe baza informațiilor furnizate de ORC  

În perioada 2014-2019, cifra de afaceri totală a crescut cu aproximativ 55%, din care cea 

generată de sectorul Agricultură, silvicultură și pescuit a crescut cu 56%, cea generată de sectorul 

Industriei și construcțiilor a crescut cu 96%, iar cea a Comerțului și serviciilor a scăzut cu 36%. 
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tipuri de indicatori pentru fiecare dintre sectoarele economiei, respectiv: marja profitului net 

(profit/cifra de afaceri) și profitul ce revine pe salariat. 
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Dificultăți constate in de dezvoltarea economică: 

Conform anchetei statistice din 2019 privind investițiile efectuată de Banca Europeană de Investiții 

(BEI, 2019) demonstrează faptul că firmele românești investesc mai puțin decât media UE (71% 

față de 85%). IMM-urile și întreprinderile sunt încrezătoare în ceea ce privește extinderea 

investițiilor (cea mai mare creștere la nivelul cifrei de afaceri în oraşul Pecica a fost în sectorul 

industrie şi construcții, evoluție ce își păstrează traiectoria de creștere continuă), însă firmele din 

sectorul serviciilor preconizează o scădere.  

Incertitudinile ce realizează blocaje în calea dezvoltării sunt: disponibilitatea unei infrastructuri de 

transport adecvate, personal cu competențe adecvate și reglementările privind piața forței de 

muncă. 

Mediul rural față de mediul urban încă înregistrează decalaje cu toate că se depun eforturi 

continue de digitalizare şi impulsionare pentru integrarea tehnologiilor digitale în firme.  

Pe lângă toate acestea infrastructura de transport, energie și apă este în continuare precară şi 

astfel conduce la un obstacol în calea integrării teritoriale, constatări valabile atât la nivel național 

cât si la nivel regional inclusiv oraşul Pecica. 

România nu a început încă tranziția către o economie bazată pe cunoaștere. Rezultatele țării în 

materie de inovare sunt slabe, România ocupând ultimul loc în UE în Tabloul de bord european 

privind inovarea din 2019 (Comisia Europeană, 2019). Investițiile în formarea angajaților și în 

soluțiile TIC sunt mai mici decât media UE (BEI, 2019). Investițiile în C-D au fost foarte reduse, 

intensitatea C-D fiind de 0,51% din PIB în 2018, cu mult sub obiectivul național de 2% fixat 

pentru 2020 și media UE de 2,12%. Investițiile publice în C-D erau de 0,2% din PIB în 2018. 

Cheltuielile private privind C-D erau de numai 0,30% din PIB, sub media UE de 1,41%8. 

Conform publicației Carta Albă a IMM-urilor pentru anul 2020 principalele influențe negative 

asupra evoluției activităților agenților economici au fost: incertitudinile evoluțiilor viitoare 

semnalată în 55,69% din IMM-uri, scăderea cererii interne 52,42%, suspendarea temporară a 

activității datorată situației Covid-19 49,03%, pregătirea şi menținerea personalului 47,09%, 

birocrația 43,70%, creșterea nivelului cheltuielilor salariale (40,92%), fiscalitatea excesivă 

(40,44%). 

Figura 24: Factori perturbatori în dezvoltarea mediului de afaceri 

 
Sursa: prelucrare proprie pe baza informațiilor publicației Carta Albă a IMM-urilor din România 2020 

 
8 Sursa: https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2020-european_semester_country-report-romania_ro.pdf  
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Oportunități in de dezvoltarea economică: 

Analizând oportunitățile de afaceri  pentru anul 2020 având în vedere publicația Carta Albă a IMM-

urilor pentru anul 2020, procentul cel mai ridicat este obținut de creșterea cererii pe piața internă 

indicator apreciat cu 70,10% fiind urmat de folosirea de noi tehnologii 55,08%, realizarea unui 

parteneriat de afaceri 51,59%, asimilarea de noi produse 48,18%, obținerea unui grant 46,49%, 

penetrarea pe noi piețe 44,31%, transformarea digitală de afaceri 41,53% şi sporirea exporturilor 

31,96%. 

Figura 25: Intensitatea de manifestare a oportunităților de afaceri 

 
Sursa: prelucrare proprie pe baza informațiilor publicației Carta Alba a IMM-urilor din Romania 2020 

Nota: Carta Albă a IMM-urilor din România9: 

 

Cea mai aprofundată analiză a sectorului întreprinderilor mici și mijlocii din România ce prezintă 

situația de ansamblu a mediului de afaceri în anul anterior analizei, dificultățile cu care se 

confruntă IMM-urile, nevoile și sursele lor de finanțare, modalitatea în care inovează, intenția de 

accesare de fonduri nerambursabile, criteriile de care țin cont în alegerea partenerului de 

business, toate constituind baza pentru propuneri de strategii cu privire la direcțiile de susținere 

și dezvoltare ale mediului de afaceri românesc 

Mediul de afaceri din oraşul Pecica se poate dezvolta continuu având în vedere avantajele 

competitive ale zonei: accesibilitatea pentru afaceri prin conectivitate la autostradă, drumuri 

naționale, linii de cale ferată şi aeroporturi terenuri disponibile pentru investitori; așezarea 

geografică şi accesibilitatea favorizează dezvoltarea afacerilor; tendința de creștere a 

întreprinderilor mici şi mijlocii IMM-uri precum şi existența unei politici de tip Smart City în cadrul 

administrației oraşului Pecica. 

 

 

 

 
9 Sursa: http://cnipmmr.ro/publicatii-imm/ 
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2.2 Agricultură şi silvicultură  

Agricultura la nivelul oraşului Pecica, așa cum a rezultat din analiza cifrei de afaceri, generează 

un procent de 8% din Cifra de afaceri aferentă anului 2019. 

Conform INS, fondul funciar este constituit din terenurile de orice fel, indiferent de destinație, de 

titlul pe baza căruia sunt deținute sau de domeniul (public, privat, cooperatist, obștesc etc.) din 

care fac parte. 

În oraşul Pecica fondul funciar era format la sfârșitul anului 201410 din 23.717 ha, din care 79,28% 

era teren agricol: 

• Din totalul suprafeței agricole (20.242,55 ha), principalele destinații sunt: 19.310,74 ha 

teren arabil, 917,05 ha pășuni, 12,76 ha fânețe şi 2 ha livezi si pepiniere pomicole. 

• Din totalul de 3.336,54 ha ocupate de terenuri neagricole, 2.455,68 ha sunt ocupate de 

vegetație forestieră, 153,65 ha sunt ocupate cu ape (bălţi), 597,2251 ha sunt ocupate cu 

construcții, 130,43 ha ocupate de căi de comunicații și căi ferate.  

Figura 26: Structura suprafeței fondului funciar, după modul de folosință, 2014 

 
Sursa: Prelucrare proprie pe baza informațiilor furnizate de INS (AGR101B) 

Conform ultimelor date disponibile oferite de Institutul Național de Statistică, din totalul fondului 

funciar de la sfârșitul anului 2014, o pondere semnificativă (97,81%) se afla în proprietate privată. 

În ceea ce privește terenul agricol, 99,38% se afla în proprietate privată, iar din terenul neagricol, 

94,23% era în proprietate privată. 

Tabel 9: Situația fondului funciar (ha) al oraşului Pecica, după modul de folosință 

Total Arabilă Pășuni Fânețe Livezi şi 

pepiniere 

pomicole 

Păduri şi 

altă 

vegetație 

forestieră 

Ocupate 

cu ape, 

bălți 

Ocupată 

cu 

construcții 

Căi de 

comunicații 

şi căi ferate 

Terenuri 

degradate 

23.717 17.886 741 173 2 2.673 522 1.007 638 75 

Din care proprietate privată 

20.104 17.814 721 173 2 355 5 826 194 14 

Sursa: Prelucrare proprie pe baza informațiilor furnizate de INS (AGR101B) 

 
10 Notă: Până la finalizarea activității de cadastrare a țării de către ANCPI, datele privind suprafața agricolă 
rămân blocate la nivelul anului 2014 
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Agricultura şi silvicultura înregistrează o creștere de la an la an în ceea ce privește numărul 

firmelor și cifra de afaceri rezultată din activitățile specifice domeniului primar. Astfel, dacă în anul 

2014 la nivelul Oraşului Pecica activau 52 agenți economici, în anul 2019 numărul acestora s-a 

ridicat la 84. De asemenea, cifra de afaceri generată în 2019 a înregistrat o creștere de 

aproximativ 56% față de cea din anul 2014. 

În ceea ce privește numărul salariaților, se păstrează tendința de scădere pentru perioada 2014-

2019, astfel, dacă în anul 2014 numărul total era de 97 de angajaţi, în anul 2019 numărul acestora 

a atins valoarea de 76 angajați. 

Figura 27: Evoluția domeniului de activitate agricultură, silvicultură şi pescuit 2014-2019 

 
Sursa: Prelucrare proprie pe baza informațiilor furnizate de ORC 

Ramurile cu pondere semnificativă în realizarea cifrei de afaceri în domeniul de activitate 

‚Agricultură, silvicultură și pescuit” în anul 2019 au fost 0111 - Cultivarea cerealelor (exclusiv 

orez), plantelor leguminoase şi a plantelor producătoare de semințe oleaginoase (38,56%) şi 

0142 - Creșterea altor bovine (60,33%). 

Figura 28: Structura cifrei de afaceri din domeniul de activitate ”Agricultură, silvicultură și pescuit”, pe ramuri, 2019 

 
Sursa: Prelucrare proprie pe baza informațiilor furnizate de ORC 

În cadrul codului CAEN „0142 - Creșterea altor bovine” agentul economic care se afirma cu cea 

mai mare cifra de afaceri este:  INTERGLOBAL SRL având un număr de 17 salariați la nivel de 

anul 2019 şi o creștere a cifrei de afaceri față de 2018 de 33%. 

În cadrul codului CAEN „0111 - Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase şi a 

plantelor producătoare de semințe oleaginoase” agentul economic care se afirma cu cea mai mare 

cifra de afaceri este:  PALMAR VALI SRL având un număr de 21 salariați la nivel de anul 2019 şi 

o creștere a cifrei de afaceri în scădere cu 25%. 
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2.3 Industrie şi construcţii 

În perioada 2014-2019, industria oraşului Pecica a înregistrat o evoluție pozitivă, o creștere de 

94%, datorită în principal industriei prelucrătoare care deține o pondere covârșitoare în totalul 

producției industriale. La nivelul anului 2019 industria prelucrătoare participa cu un procent de 

96% la cifra de afaceri înregistrată în industrie şi construcții la nivelul oraşului Pecica.  

Per ansamblu, industria oraşului a crescut în perioada analizată, atât per total, cât și la nivelul 

industriei prelucrătoare. 

Figura 29: Evoluția domeniului de activitate industrie şi construcții 2014-2019 

 
Sursa: Prelucrare proprie pe baza informațiilor furnizate de ORC 

În perioada 2014-2019, ramurile industriei prelucrătoare care au crescut din punctul de vedere al 

cifrei de afaceri, peste 90%, pe principalele coduri CAEN sunt: 2361 - Fabricarea produselor din 

beton pentru construcții (9534%), 0812 - Extracția pietrișului şi nisipului; extracția argilei şi 

caolinului (593%), 3030 - Fabricarea de aeronave şi nave spațiale (355%), 2343 - Fabricarea 

izolatorilor si pieselor izolante din ceramica (165%), 2562 - Operațiuni de mecanică generală 

(119,1%) şi 2751 - Fabricarea de aparate electrocasnice (98%). 

Tot în perioada 2014-2019, o parte din ramurile industriei prelucrătoare au înregistrat o scădere 

din punctul de vedere al cifrei de afaceri, astfel: 3109 - Fabricarea de mobila n.c.a. (89%), 1414 

- Fabricarea de articole de lenjerie de corp (19%), 1629 - Fabricarea altor produse din lemn; 

fabricarea articolelor din pluta, paie si din alte materiale vegetale împletite (16%), 1051 - 

Fabricarea produselor lactate si a brânzeturilor (11%), 1520 - Fabricarea încălțămintei (7%) şi 

1071 - Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor şi a produselor proaspete de patiserie (5%). 

Ramurile cu pondere semnificativă în realizarea cifrei de afaceri a producției industriale 

prelucrătoare au fost: 2751 - Fabricarea de aparate electrocasnice (29%), 3030 - Fabricarea de 

aeronave şi nave spațiale (24%), 0812 - Extracția pietrișului şi nisipului; extracția argilei şi 

caolinului (11%) şi 1520 - Fabricarea încălțămintei (10%). 
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Figura 30: Structura cifrei de afaceri din industria prelucrătoare, pe principalele coduri CAEN, 2019 

 
Sursa: Prelucrare proprie pe baza informațiilor furnizate de ORC 

În cadrul codului CAEN „2751 - Fabricarea de aparate electrocasnice” agentul economic care se 

afirma în anul 2019 este: 

• HT EST DIVISION SRL cu o cifră de afaceri de aproximativ 72 milioane lei, cu un număr 

de 288 de angajați şi o creștere a cifrei de afaceri față de 2018 de 11,21%. 

În cadrul codului CAEN „3030 - Fabricarea de aeronave şi nave spațiale” agentul economic care 

se afirma în anul 2019 este: 

• ARSAT INDUSTRIE SRL cu o cifră de afaceri de aproximativ 59 milioane lei, cu un număr 

de 163 de angajați şi o creștere a cifrei de afaceri față de 2018 de 28,38%. 

În cadrul codului CAEN „1520 - Fabricarea încălțămintei” agentul economic care se afirma în anul 

2019 este: 

• SUOLIFICIO ANTICA TOSCANA SRL cu o cifră de afaceri de aproximativ 14 milioane lei, 

cu un număr de 18 angajați şi o creștere a cifrei de afaceri față de 2018 de 43,53%. 

În perioada 2014 -2019, ramurile de construcții ce au înregistrat o creștere din punct de vedere 

al cifrei de afaceri, sunt: 4312 - Lucrări de pregătire a terenului (237%), 4322 - Lucrări de instalații 

sanitare, de încălzire şi de aer condiționat (193%), 4321  -Lucrări de instalații electrice (50%) şi 

4313 - Lucrări de foraj şi sondaj pentru construcții ( 46%) 

Tot în perioada 2015-2019, o parte din ramurile de construcții au înregistrat o scădere din punctul 
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în cazul 4120 - Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale şi nerezidențiale (23%), 4299 - Lucrări 

2751-Fabricarea de 
aparate electrocasnice

29,87%

3030-Fabricarea de 
aeronave si nave 

spatiale
24,37%

0812-Extractia 
pietrisului si nisipului; 

extractia argilei si 
caolinului
11,10% 1520-

Fabricarea 
încaltamint

ei
10,16%

2562-Operatiuni de 
mecanica generala

8,04%

1071-Fabricarea pâinii; 
fabricarea prajiturilor si 
a produselor proaspete 

de patiserie
4,25%

2221-Fabricarea placilor, foliilor, 
tuburilor si profilelor din material 

plastic
3,95%

1610-Taierea si 
rindeluirea lemnului

1,60% 2841-Fabricarea 
utilajelor si a masinilor-

unelte pentru 
prelucrarea metalului

1,40%

1051-Fabricarea 
produselor lactate si a 

brânzeturilor
1,38%

1414-Fabricarea de articole de 
lenjerie de corp

1,28%

1629-Fabricarea altor produse 
din lemn; fabricarea articolelor 

din pluta, paie si din alte 
materiale vegetale împletite

1,18%
3320-Instalarea 

masinilor si 
echipamentelor 

industriale
0,82%

2343-Fabricarea 
izolatorilor si pieselor 
izolante din ceramica

0,60%



Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană 2021-2027 a Orașului Pecica  

 
 

Pagina | 39  

de construcții a altor proiecte inginerești n.c.a (18%) şi 4332 - Lucrări de tâmplărie şi dulgherie 

(12%). 

Ramurile cu pondere semnificativă în realizarea cifrei de afaceri în construcții la nivelul anului 

2019 au fost: 4120 - Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale şi nerezidențiale (48,73%), 

4332 - Lucrări de tâmplărie şi dulgherie (20,62%), 4322 - Lucrări de instalații sanitare, de încălzire 

şi de aer condiționat (14,73%).  

Figura 31: Structura cifrei de afaceri din construcţii, pe principalele coduri CAEN, 2019 

 

Sursa: Prelucrare proprie pe baza informațiilor furnizate de ORC 

În cadrul ramurii industrie şi construcții, construcțiile generează din cifra de afaceri un procent de 

4,11% fiind în continuă creștere față de 2014 cu 43,87% şi față de 2018, când a înregistrat un 

procent de 0,18%. 
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2.4 Comerţ şi transport 

În perioada 2014-2019, comerțul şi transportul oraşului Pecica a înregistrat o evoluție pozitivă, o 

creștere cu 26,41%, datorită codurilor CAEN 4673 - Comerț cu ridicata al materialului lemnos şi 

al materialelor de construcții şi echipamentelor sanitare şi 4711 - Comerț cu amănuntul în 

magazine nespecializate, cu vânzare predominanta de produse alimentare, băuturi şi tutun 

9,49%. La nivelul anului 2019, codul CAEN 4673 - Comerț cu ridicata al materialului lemnos si al 

materialelor de construcții si echipamentelor sanitare participa cu un procent de 27,31% la cifra 

de afaceri din comerț şi transport, iar codul CAEN 4711 - Comerț cu amănuntul în magazine 

nespecializate, cu vânzare predominanta de produse alimentare, băuturi şi tutun cu 9,49%.  

Figura 32: Evoluția domeniului de activitate comerț şi transport 2014-2019 

 
Sursa: Prelucrare proprie pe baza informațiilor furnizate de ORC 

În perioada 2014-2019, ramurile din comerț care au avut creșteri din punctul de vedere al cifrei 

de afaceri, peste un procent de 100%, pe principalele coduri CAEN sunt: 4642 - Comerț cu ridicata 

al îmbrăcămintei şi încălțămintei (2180,47%), 4771 - Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei, în 

magazine specializate (1948,87%), 4669 - Comerț cu ridicata al altor mașini şi echipamente 

(1654,74%), 4520 - Întreținerea şi repararea autovehiculelor (810,34%), 4776 - Comerț cu 

amănuntul al florilor, plantelor şi semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie şi 

a hranei pentru acestea, în magazine specializate (479,06%), 4618 - Intermedieri în comerțul 

specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a. (286,56%), 4673 - Comerț cu 

ridicata al materialului lemnos şi al materialelor de construcții şi echipamentelor sanitare 

(184,92%), 4663 - Comerț cu ridicata al mașinilor pentru industria miniera şi construcții 

(166,47%), 4619 - Intermedieri în comerțul cu produse diverse (136,81%), 4752 - Comerț cu 

amănuntul al articolelor de fierărie, al articolelor din sticla si a celor pentru vopsit, în magazine 

specializate (103,18%) şi 4621 - Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor si tutunului 

neprelucrat (100,05%) 

Tot în perioada 2014-2019, o parte din ramurile de comerț au înregistrat o scădere din punctul 

de vedere al cifrei de afaceri, pe principalele coduri CAEN, cea mai resimțită variație fiind în cazul 

codurilor CAEN 4661 - Comerț cu ridicata al mașinilor agricole, echipamentelor si furniturilor 

(100,00%), 4721 - Comerț cu amănuntul al fructelor si legumelor proaspete, în magazine 

specializate (100,00%), 4611 - Intermedieri în comerțul cu materii prime agricole, animale vii, 

materii prime textile si cu semifabricate (97,68%), 4690 - Comerț cu ridicata nespecializat 

(94,20%), 4645 - Comerț cu ridicata al produselor cosmetice şi de parfumerie (88,55%), 4671 - 

Comerț cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi şi gazoși şi al produselor derivate (87,17%), 
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4730 - Comerț cu amănuntul al carburanților pentru autovehicule în magazine specializate 

(28,64%), 4651 - Comerț cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice şi software-ului 

(26,98%) şi 4639 - Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi şi tutun 

(20,98%). 

Ramurile cu pondere semnificativă în realizarea cifrei de afaceri în comerț la nivelul anului 2019 

au fost: 4673-Comert cu ridicata al materialului lemnos si al materialelor de construcții şi 

echipamentelor sanitare (45,90%), 4711 - Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu 

vânzare predominanta de produse alimentare, băuturi şi tutun (15,94%), 4621 - Comerț cu 

ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor şi tutunului neprelucrat (14,27%), 4730 - Comerț cu 

amănuntul al carburanților pentru autovehicule în magazine specializate (6,22%), 4642 - Comerț 

cu ridicata al îmbrăcămintei şi încălțămintei (3,30%), 4773 - Comerț cu amănuntul al produselor 

farmaceutice, în magazine specializate (3,11%), 4719 - Comerț cu amănuntul în magazine 

nespecializate, cu vânzare predominanta de produse nealimentare (2,84%), 4639 - Comerț cu 

ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi şi tutun (2,01%), 4532 - Comerț cu 

amănuntul de piese şi accesorii pentru autovehicule  (1,77%) şi 4752 - Comerț cu amănuntul al 

articolelor de fierărie, al articolelor din sticlă şi a celor pentru vopsit, în magazine specializate 

(1,44%).  

Transportul se clasează pe locul 2 în ceea ce privește cifra de afaceri pe categoria majora servicii 

cu un procent de 35,29%. În anul 2019, erau 71 firme active în oraşul Pecica în domeniul 

transportului, în creștere cu 73,17% față de anul 2014 și cu 12,70% față de anul 2018. 

În perioada 2014-2019, ramurile din transport care au crescut din punctul de vedere al cifrei de 

afaceri, pe principalele coduri CAEN sunt: 4941 - Transporturi rutiere de mărfuri ( 96%), 5229 - 

Alte activități anexe transporturilor (3%), 5210 - Depozitări  (1%) şi începând cu 2018 au început 

să se afirme din punct de vedere economic firme cu activitate în 5320-Alte activități poștale şi de 

curier şi 5229 - Alte activități anexe transporturilor. 
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2.5 Turism  

În domeniul ”Hoteluri și restaurante”, în anul 2019 erau active 22 întreprinderi în oraşul Pecica, 

generând 1,44% din cifra de afaceri. Numărul întreprinderilor active din domeniu a crescut în 

2019 cu 73% față de anul 2014 şi cu 13% față de anul 2018. 

Unitățile locale active din domeniu turism cu pondere principală în cifra de afaceri, fac parte din 

activitatea „5610 Restaurante” (32%) şi din „5630 Baruri şi alte activități de servire a băuturilor” 

(60%).  

Cifra de afaceri totală din unitățile locale active în domeniul ”Hoteluri și restaurante” din oraşul 

Pecica a fost de 9,2 milioane lei în anul 2019, în creștere față de anul 2014 cu 286%. Conform 

INS, ”unitatea locală” este ”o întreprindere sau o parte a acesteia (atelier, fabrică, depozit, birou, 

mină sau stație etc) situată la o adresa identificabilă”. 

Orașul Pecica are statutul de stațiune turistică de interes local conform Hotărârii Guvernului 

României pentru aprobarea atestării unor localități ca stațiuni turistice de interes național, 

respectiv local, și privind modificarea anexei nr. 5 la Hotărârea Guvernului nr. 852/2008 pentru 

aprobarea normelor și criteriilor de atestare a stațiunilor turistice din 18 iulie 2022. 

Infrastructura de primire turistică 

Dezvoltarea turismului este favorizată de existența posibilităților de cazare a turiștilor. Tocmai de 

aceea, capacitatea de cazare condiționează în cea mai mare măsură volumul fluxurilor turistice 

într-o anumită zonă sau stațiune turistică. 

Conform datelor furnizate de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de afaceri, în oraşul Pecica 

există 3 structuri de primire turistică cu funcțiune de cazare, clasificate, cu 88 locuri 

de cazare. 

În oraşul Pecica există următoarea distribuție:  

Tabel 10: Situația unităților de cazare din oraşul Pecica 
Tip unitate Nume unitate Categorie Număr 

spații     

Număr 

locuri 

Localitate 

componentă 

Pensiune turistică KOMODO 3 STELE 12 26 Pecica 

Pensiune turistică SOFIA 3 MARGARETE 14 30 Pecica 

Hotel TAVERNA PECICANĂ 3 STELE 16 32 Pecica 

Total 42 88  

Sursa: Prelucrare proprie pe baza informațiilor furnizate de http://turism.gov.ro/web/autorizare-turism/ 

Conform datelor INS, capacitatea de cazare în funcțiune în anul 2020 a fost de 60 locuri, în 

creștere cu 54% față de cea din anul 2014. 

În ultimii 3 ani capacitatea de cazare atât la nivel de hotel cât şi de pensiune a rămas constantă. 

Numărul de sosiri ale turiștilor în structurile de primire turistică cu funcțiune de cazare a fost în 

anul 2020 de 3.675. Comparativ cu anul 2014, numărul total de sosiri a crescut cu 291%, iar 

comparativ cu anul anterior 2019 a crescut cu 7%. 

Din totalul de sosiri ale turiștilor cele mai multe au fost înregistrate în cadrul hotelurilor din oraș 

(68%) şi în pensiuni de 32%. 

Numărul de înnoptări în structurile de primire turistică a fost în anul 2020 de 3.713, cu 251% mai 

mare față de anul 2014 şi cu 5% mai mare față de anul anterior 2019. 
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Durata medie de ședere a fost în anul 2020 de 1,01 nopţi. Această durată plasează oraşul Pecica 

în categoria destinațiilor de turism de tranzit, de afaceri sau de weekend. 

Obiectivele turistice relevante la care se poate avea acces din oraşul Pecica sunt11: 

➢ Parcul Natural Lunca Mureşului - este un ecosistem tipic de zonă umedă cu ape curgătoare 

şi stătătoare, cu păduri aluviale, galerii de sălcii şi plopi, precum şi zăvoaie şi șleauri de 

câmpie, important loc de cuibărire şi pasaj pentru cca. 200 de specii de pasări, multe 

dintre ele fiind sub un regim strict de protecție pe plan internațional;  

➢ Ferma de bivoli şi Centrul de Vizitare - Ferma de bivoli, a fost inaugurată în 12 mai 2012 

la Pecica, în vecinătatea Parcului Natural „Lunca Mureşului”, în apropiere de centrul 

oraşului. Prin intermediul proiectului s-a propus reintroducerea la Pecica a unei populații 

de bivoli, care, prin pășunat, să revigoreze flora originară din Parcul Natural Lunca 

Mureşului şi să elimine vegetația neautohtonă. Centrul de Vizitare dispune de ecrane 

touchscreen, proiectoare 3D, o bicicletă interactivă (care utilizează energia creată prin 

pedalare pentru derularea pe ecran a înregistrărilor traseelor de biciclete din Lunca 

Mureşului), un obiect multifuncțional inspirat de forma benzii Moebius, precum şi un 

cuptor autentic, funcțional, construit din cărămidă arsă. Ca o pată de culoare „eco”, unul 

dintre pereți este acoperit complet cu plante; 

➢ Biserica Ortodoxă Română „Sfinţii Trei Ierhari”- în anul 1774 s-a construit biserica 

ortodoxă din cărămidă, închinată Sfinților Trei Ierarhi, pe locul unde se află şi astăzi. 

Aceasta servea atât credincioșilor români, cât şi credincioșilor sârbi şi macedo-români 

(greci). Biserica Ortodoxă Română „Sfinţii Trei Ierhari” este atestată ca monument istoric 

conform Ordin nr. 4074/27.12.2016; 

➢ Biserica Ortodoxă Sârbă - din 1774 până în 1874, credincioșii români, sârbi şi greci aveau 

biserica comună pe locul actualei Biserici Ortodoxe Române. În anul 1874 comunitatea 

sârbă şi-a construit actuala biserică închinată Sfântului Mucenic Gheorghe; 

➢ Biserica Romano-catolică „Praesfânta Treime” - piatra de temelie a fost așezată la 17 iunie 

1757, iar sfințirea s-a făcut în 8 decembrie 1758, în cinstea Tuturor Sfinților. Pentru că a 

devenit neîncăpătoare, la data de 16 iunie 1886 încep lucrările de demolare a vechii, iar 

o lună mai târziu începe ridicarea noii biserici în cinstea Sfintei Treimi. Aşezarea oficială a 

pietrei de temelie s-a făcut la 1 august 1886, construcția noii biserici a fost terminată 

foarte repede, la 15 septembrie 1887 şi a fost sfințită la 13 noiembrie 1887. Biserica a fost 

proiectată în stil neogotic, lungimea interiorului este de 49,24 m, iar înălțimea turnului de 

49,25 m de la nivelul solului. Picturile reprezentând pe Sfântul Arhanghel Mihai şi Sfânta 

Fecioară Ocrotitoare datează din anul 1770. Altarul este pictat de Rezső Gyöngyössy. 

Vitraliile impresionante au fost realizate de Walther Gida, la Budapesta, în anul 1915. 

Biserica Romano-catolică “Praesfânta Treime” este atestată ca monument istoric conform 

Ordinului nr. 4073/26.12.2016; 

➢ Schitul Sfânta Parascheva - a luat ființă în anul 2000 după retrocedarea pădurii aparținând 

Mănăstirii Hodoş-Bodrog. Schitul cu hramul Cuvioasa Parascheva a fost înălțat pe locul 

unde Mănăstirea Hodoş-Bodrog avea un canton pentru paza pădurii. Lăcașul de cult este 

organizat după principiul vieții de obște, din care fac parte mai multe călugărițe. Aici 

veșmintele Sfintei Cuvioase Parascheva sunt adăpostite într-o raclă alături de moaștele 

altor 12 sfinți; 

 
11 Sursa: https://www.pecica.ro/obiective-turistice/  

https://www.pecica.ro/obiective-turistice/
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➢ Biserica Baptistă - în anii 1880 s-au înființat mai multe Biserici Baptiste în această zonă, 

printre care şi Biserica Baptistă din Pecica, în anul 1889; 

➢ Biserica Greco-catolică - lăcașul de cult a fost construit de comunitatea greco-catolică 

pecicană din forțe proprii şi sponsorizări şi sfințită la 11 noiembrie 2007 de către Episcopul 

de Lugoj, Alexandru Mesian;  

➢ Biserica are hramul de Sfinții Apostoli Petru și Pavel.  Iconostasul a fost sfințit la 28 ianuarie 

2018 tot de către Episcopul de Lugoj; 

➢ Biserica Penticostală Eben Ezer - A fost ridicată în anul 2004 pe strada 2, în apropiere de 

Casa de Cultură „Doru Ioan Petescu”. Comunitatea numără aproximativ 110 membri 

adulți; 

➢ Casa de Cultură - cea mai importantă instituție de cultură şi arte a oraşului; 

➢ Momacul - Fântânile publice sunt o mândrie a comunității prin modul lor de realizare de-

a dreptul artistic. Cea mai cunoscută fântână a fost forată în anul 1887 la o înălțime 

impresionantă de 347 de metri şi a costat 6000 de florini. Debitul era de 33 de litri pe 

minut, iar pe vremea forării notar al localităţii a fost Momac Florin, de aici a rămas şi 

numele fântânii. În anul 1911 au fost forate două fântâni arteziene, cu un aspect identic, 

impunător, înalt de câțiva metri. Apa ieșea la suprafaţă în continuu, prin niște guri de 

bronz sub formă de cap de om. Una a fost amplasată în centru, aproape de Primărie, dar 

a fost demolată în anul 1986, înaintea vizitei lui Nicolae Ceaușescu. Pe locul acesteia a 

fost construită în anul 2008 o frumoasă fântână decorativă, care a devenit în scurt timp 

una dintre atracțiile zonei centrale, spațiul din jurul acesteia fiind reamenajat cu bănci şi 

arbuști ornamentali, devenind o zonă de relaxare. Cea de a doua fântână forată în anul 

1911 există şi astăzi, pe strada 401, dar apa este adusă la suprafaţă cu ajutorul unui 

motor, de la o adâncime de peste 200 de metri;  

➢ Brutării - Pita de Pecica, pâinea pe vatră făcută din ingrediente naturale şi fără conservanți, 

din făina de bună calitate obținută pe pământul pecican, a obținut în anul 2011 titlul de 

produs atestat şi este brandul local cu care se mândrește localitatea. Pâinea a devenit 

cunoscută în toată ţara încă de pe vremea comunismului, când era transportată la 

Bucureşti pentru a ajunge pe masa dictatorului Nicolae Ceaușescu, mai ales că se poate 

consuma timp de o săptămână; 

➢ Muzeul Satului - Asociaţia Pro Pir Kult din Turnu a luat fiinţă cu scopul de a păstra şi da 

mai departe tradițiile locale din cel mai mare sat aparținător oraşului Pecica. De-a lungul 

ultimilor ani, conducerea asociației a adunat un număr mare de obiecte, iar cea mai bună 

soluție pentru punerea lor în valoare a fost amenajarea unui adevărat muzeu al satului. 

Datorită numărului foarte mare de obiecte adunate de la turneni, camerele au putut fi 

amenajate exact ca în vechile case țărănești: cu camera „frumoasă”, cea de locuit, 

bucătăria, curtea, anexele etc. Casa este vizitată mai ales de către elevi, dar este deschisă 

la cerere şi este una dintre atracțiile Întâlnirii Naționalităților, ce are loc anual la Turnu. 

Proprietarii Muzeului Satului de la Turnu, reprezentanții Asociației Pro Pir Kult, Tóth Piroska 

şi Suttyák András, au fost decorați cu Titlu de Excelență cu ocazia Praznicului de Pită Nouă 

2012 pentru meritele lor privind păstrarea tradițiilor locale. 

Serviciile legate de activitățile turistice pot conduce la o creștere considerabilă a numărului 

locurilor de muncă prin dezvoltarea și modernizarea dotărilor aferente – hoteluri, pensiuni, spații 

de cazare, alimentație publică, dotări sportive și de agrement, dotări culturale de interes turistic. 

Toate acestea presupun totodată dezvoltarea infrastructurii rutiere și edilitare și a serviciilor legate 

de aceasta. 
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Turismul constituie un domeniu a cărui dezvoltare ar putea conduce la o revigorare a vieții socio-

economice a oraşului, în condițiile în care există deja elemente care îi pot asigura sustenabilitatea: 

cadrul natural, monumentele istorice și culturale existente în zonă, posibilitatea desfășurării de 

activități turistice sportive.  

  

Din analiza efectuată în cadrul Barometrului Urban12 însumând toți factorii de atractivitate la 

nivelul anului 2019, respectiv resurse turistice naturale, resurse turistice antropice, infrastructura 

cu specific turistic şi accesibilitatea la infrastructura majoră de transport, oraş Pecica atinge un 

index general al atractivității turistice de 31,75 puncte clasându-se ca UAT cu indice general al 

atractivității turistice mediu.  

Resursele care contribuie la determinarea factorilor de atractivitate relevanți la nivelul orașului 

sunt următoarele:  

➢ resursele turistice naturale (grad de atractivitate ridicat), bazat pe:   

 Cadrul natural: 

▪ Poziția în raport cu marile unități (trepte) majore de relief; 

▪ Elemente geomorfologice cu impact turistic;  

▪ Componenta biogeografică (vegetație și fauna de interes turistic); 

▪ Elemente hidrografice cu impact turistic; 

▪ Peisaje de interes turistic. 

 Factori naturali terapeutici cuprinzând următoarele componente: 

▪ ape minerale terapeutice; 

▪ lacuri terapeutice; 

▪ nămoluri terapeutice (sapropelice, minerale, de turbă etc.); 

▪ emanații naturale de gaze terapeutice (mofete, solfatare, fumarole); 

▪ ansamblul elementelor fizico-chimice ale litoralului marin 

▪ ansamblul elementelor climatice ale litoralului marin; 

▪ factorii sanogeni ai principalelor tipuri de bioclimă regăsite pe teritoriul 

României, inclusiv de la nivelul peșterilor şi salinelor etc. 

 Arii protejate cuprinzând următoarele componente: 

▪ rezervații ale biosferei; 

▪ parcuri naționale; 

▪ parcuri naturale; 

▪ alte rezervații şi monumente ale naturii. 

➢ resursele turistice antropice (grad de atractivitate mediu): 

 Monumente istorice, cu următoarele categorii: monumente, ansambluri situri 

arheologice, de arhitectură, monumente de for public, respective monumente 

memoriale-funerare 

 Muzee şi colecții publice, cu următoarele categorii: 

▪ muzee, case memoriale 

▪ colecții publice, galerii de artă 

 Manifestări culturale anuale/repetabile, cu următoarele componente: festivaluri, 

serbări, sărbători, târguri etc. 

 
12 Sursa: Barometru Urban, 2020 - https://citadini.ro/barometru-urban-2020/ 
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Infrastructura şi serviciile turistice sunt însă insuficient dezvoltate pentru a susține o ofertă care 

să poată, pe de o parte, valorifica potențialul turistic al oraşului şi, pe de altă parte, să genereze 

venituri şi o activitate economică din turism. Posibile cauze ar putea fi pregătirea insuficientă în 

domeniul antreprenoriatului și managementului turistic, lipsa personalului calificat, grad scăzut 

de instruire în turism sau promovare insuficientă a atracțiilor turistice din oraşul Pecica. 

2.6 Tendințe de specializare 

Pentru identificarea celor mai dezvoltate domenii de activitate din oraşul Pecica au fost analizate 
sectoarele economice care generează cea mai mare cifră de afaceri și concentrează cel mai mare 
număr de firme și de salariați. 

Tabel 11: Domeniile de activitate dezvoltate din oraşul Pecica, 2019 

CAEN Denumire domeniu de activitate 
Cifra de 

afaceri (lei) 

Nr. 

total de 

salariați 

Nr. 

firme 

Domenii relevante din punctul de vedere al cifrei de afaceri 

4941 Transporturi rutiere de mărfuri 117.387.105 285 33 

4673 Comerț cu ridicata al materialului lemnos şi al materialelor de 

construcții si echipamentelor sanitare 

95.050.878 74 5 

3030 Fabricarea de aeronave și nave spațiale 93.081.792 167 1 

2751 Fabricarea de aparate electrocasnice 69.895.701 286 1 

142 Creșterea altor bovine 52.355.113 17 3 

4621 Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor şi 

tutunului neprelucrat 

48.530.586 16 3 

4711 Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare 

predominanta de produse alimentare, băuturi şi tutun 

48.201.810 155 26 

Domenii relevante din punctul de vedere al nr. total de salariați 

2751 Fabricarea de aparate electrocasnice 69.895.701 286 1 

4941 Transporturi rutiere de mărfuri 117.387.105 285 33 

3030 Fabricarea de furnire şi a panourilor din lemn 93.081.792 167 1 

4711 Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare 

predominanta de produse alimentare, băuturi şi tutun 

48.201.810 155 26 

8810 Activități de asistență socială, fără cazare, pentru bătrâni şi 

pentru persoane aflate în incapacitate de a se îngriji singure 

12.689.430 110 5 

1520 Fabricarea încălțămintei 13.664.897 78 3 

4673 Comerț cu ridicata al materialului lemnos şi al materialelor de 

construcții şi echipamentelor sanitare 

95.050.878 74 5 

Domenii relevante din punctul de vedere al nr. de firme 

4941 Transporturi rutiere de mărfuri 117.387.105 285 33 

4711 Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare 

predominanta de produse alimentare, băuturi şi tutun 

48.201.810 155 26 

111 Întreținerea şi repararea autovehiculelor 21.766.148 46 12 

4120 Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale şi nerezidențiale 1.875.406 31 12 

4520 Întreținerea şi repararea autovehiculelor 1.179.375 23 9 

4773 Comerț cu amănuntul al produselor farmaceutice, în magazine 

specializate 

7.412.729 19 7 

7022 Activități de consultanta pentru afaceri si management 1.277.955 5 7 

Sursa: Prelucrare proprie pe baza informațiilor furnizate de www.listafirme.ro 

Indicele de specializare13 reflectă ramurile economice care sunt mai dezvoltate în raport cu 

nivelul național, prin prisma specializării forței de muncă. Analiza indicelui de specializare a 

 
13 Indicele de specializare este utilizat pentru a arata domeniile de activitate în care orașul este mai dezvoltat relativ la 
nivelul național, pe baza numărului de salariați din domeniul respectiv. Modalitatea de calcul presupune raportarea 

http://www.listafirme.ro/
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oraşului confirmă 5 dintre domeniile de specializare inteligentă14 la nivelul Regiunii Vest, respectiv 

agricultură și industrie alimentară, eficiență energetică și construcții (clădiri) sustenabile, industria 

manufacturieră și prelucrătoare, industrii culturale și creative, TIC, industria 4.0 și automotive, 

sănătate și calitatea vieții. 

În ceea ce privește specializarea, în orașul Pecica există specializări de timp dual (formă de 

organizare a învățământului profesional și tehnic, tripartită, ce are la bază un contract de 

parteneriat între operatorul economic, unitatea de învățământ și unitatea administrativ-teritorială, 

precum și contracte individuale de pregătire practică între operatorul economic, elev/părinte-

tutore și unitatea de învățământ) în cadrul Liceului Teoretic “Gheorghe Lazăr” cu două specializări: 

lăcătuș construcții metalice și utilaj tehnologic și operator la mașini cu comandă numerică. 

Societatea comercială parteneră în asigurarea stagiului de practică fiind Arsat Industrie SRL.  

Sub-sectoarele economice în care oraşul este mai dezvoltat, față de nivelul național, țin de toate 

cele 3 sectoare (primar, secundar, terțiar). Astfel, se remarcă:  

• în sectorul primar: 0142-Creșterea altor bovine, 0812-Extractia pietrișului şi nisipului; 

extracția argilei şi caolinului, 0220-Exploatarea forestieră; 

• în sectorul secundar: 2343-Fabricarea izolatorilor şi pieselor izolante din ceramică, 3030-

Fabricarea de aeronave şi nave spațiale, 2751-Fabricarea de aparate electrocasnice;  

• în sectorul terțiar: 8810-Activități de asistență socială, fără cazare, pentru bătrâni şi pentru 

persoane aflate în incapacitate de a se îngriji singure, 9319-Alte activități sportive, 7410-

Activități de design specializat. 

Tabel 12: Indicele de specializare la nivelul oraşului Pecica, 2019 

Nr. 
crt 

Cod CAEN/Activitate 
Număr 

de 
salariați 

% 
Oraș 

Pecica 

% 
Indice 

SECTOR PRIMAR 

1 0142-Creșterea altor bovine 17 0,86 1956,12 

2 0812-Extractia pietrișului şi nisipului; extracția argilei şi caolinului 42 2,13 756,52 

3 0220-Exploatarea forestieră 21 1,06 157,08 

4 0145-Creșterea ovinelor şi caprinelor 1 0,05 133,93 

5 0111-Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase şi a 
plantelor producătoare de semințe oleaginoase 

46 2,33 114,11 

6 0322-Acvacultura în ape dulci 2 0,10 95,51 

7 0150-Activități în ferme mixte (cultura vegetală combinată cu creșterea 
animalelor) 

5 0,25 81,05 

SECTOR SECUNDAR 

1 2343-Fabricarea izolatorilor şi pieselor izolante din ceramică 14 0,71 2783,70 

2 3030-Fabricarea de aeronave şi nave spațiale 167 8,47 2198,72 

3 2751-Fabricarea de aparate electrocasnice 286 14,50 2158,84 

4 2221-Fabricarea plăcilor, foliilor, tuburilor şi pofilelor din material plastic 47 2,38 498,02 

5 1624-Fabricarea ambalajelor din lemn 9 0,46 441,51 

6 4313-Lucrari de foraj şi sondaj pentru construcții 4 0,20 396,46 

7 1629-Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută, 
paie şi din alte materiale vegetale împletite 

16 0,81 360,03 

8 1520-Fabricarea încălțămintei 78 3,96 301,84 

9 2841-Fabricarea utilajelor şi a mașinilor-unelte pentru prelucrarea 
metalului 

7 0,35 300,89 

10 3700-Colectarea şi epurarea apelor uzate 2 0,10 224,81 

 
ponderii numărului de salariați din total salariați ai domeniului respectiv la nivel de oraș cu raportul număr de salariați/ 
total salariați la nivel național. Domeniile de specializare relevante se consideră a fi cele de depășesc un indice de 
specializare mai mare decât 1. 
14 Sursa: Strategia de specializare inteligentă 2021-2027 | ADR Centru 
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Nr. 
crt 

Cod CAEN/Activitate 
Număr 

de 
salariați 

% 
Oraș 

Pecica 

% 
Indice 

11 1051-Fabricarea produselor lactate şi a brânzeturilor 17 0,86 187,15 

12 1414-Fabricarea de articole de lenjerie de corp 14 0,71 186,27 

13 2361-Fabricarea produselor din beton pentru construcții 17 0,86 174,23 

14 4334-Lucrări de vopsitorie, zugrăveli şi montări de geamuri 5 0,25 135,57 

15 1071-Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor şi a produselor proaspete de 
patiserie 

73 3,70 135,46 

16 3230-Fabricarea articolelor pentru sport 2 0,10 99,93 

17 1623-Fabricarea altor elemente de dulgherie şi tâmplărie, pentru 
construcții 

7 0,35 87,17 

18 4339-Alte lucrări de finisare 2 0,10 84,22 

19 4321-Lucrari de instalații electrice 30 1,52 83,22 

20 2512-Fabricarea de uși şi ferestre din metal 4 0,20 79,84 

21 3320-Instalarea mașinilor şi echipamentelor industriale 3 0,15 69,37 

22 4332-Lucrari de tâmplărie şi dulgherie 4 0,20 55,36 

23 1052-Fabricarea înghețatei 1 0,05 48,69 

24 4312-Lucrări de pregătire a terenului 3 0,15 48,60 

25 2229-Fabricarea altor produse din material plastic 6 0,30 39,67 

26 1011-Prelucrarea şi conservarea cărnii 5 0,25 29,64 

27 4299-Lucrări de construcții a altor proiecte inginerești n.c.a 1 0,05 20,19 

28 4120-Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale şi nerezidențiale 31 1,57 14,88 

29 3109-Fabricarea de mobilă n.c.a. 5 0,25 10,83 

30 4322-Lucrări de instalații sanitare, de încălzire şi de aer condiționat 4 0,20 10,62 

31 1610-Tăierea şi rindeluirea lemnului 2 0,10 9,37 

32 1413-Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte (exclusiv lenjeria de corp) 5 0,25 7,96 

33 3511-Producția de energie electrică 1 0,05 3,82 

SECTOR TERȚIAR 

1 8810-Activități de asistență socială, fără cazare, pentru bătrâni şi pentru 
persoane aflate în incapacitate de a se îngriji singure 

110 5,58 19446,15 

2 9319-Alte activități sportive 5 0,25 845,48 

3 7410-Activități de design specializat 9 0,46 282,56 

4 7211-Cercetare - dezvoltare în biotehnologie 1 0,05 278,60 

5 4621-Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor şi tutunului 
neprelucrat 

16 0,81 232,16 

6 4673-Comerț cu ridicată al materialului lemnos şi al materialelor de 
construcții şi echipamentelor sanitare 

74 3,75 218,18 

7 4724-Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie şi produselor 
zaharoase, în magazine specializate 

7 0,35 209,16% 

8 5210-Depozitări 10 0,51 189,87 

9 4941-Transporturi rutiere de mărfuri 285 14,45 187,63 

10 5621-Activități de alimentație (catering) pentru evenimente 9 0,46 157,36 

11 8230-Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor şi congreselor 3 0,15 143,90 

12 4642-Comerț cu ridicată al îmbrăcămintei şi încălțămintei 7 0,35 140,25 

13 4611-Intermedieri în comerțul cu materii prime agricole, animale vii, 
materii prime textile şi cu semifabricate 

2 0,10 136,66 

14 7312-Servicii de reprezentare media 2 0,10 132,02 

15 5630-Baruri şi alte activități de servire a băuturilor 24 1,22 118,02 

16 4622-Comerț cu ridicată al florilor şi al plantelor 1 0,05 93,31 

17 4532-Comerț cu amănuntul de piese şi accesorii pentru autovehicule 12 0,61 90,22 

18 5629-Alte servicii de alimentație n.c.a. 4 0,20 85,03 

19 4711-Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare 
predominantă de produse alimentare, băuturi şi tutun 

155 7,86 83,44 

20 5229-Alte activități anexe transporturilor 15 0,76 81,96 

21 4616-Intermedieri în comerțul cu textile, confecții din blană, încălțăminte 
şi articole din piele 

1 0,05 69,15 

22 7500-Activități veterinare 5 0,25 65,57 

23 4618-Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu 
caracter specific, n.c.a. 

2 0,10 65,45 
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Nr. 
crt 

Cod CAEN/Activitate 
Număr 

de 
salariați 

% 
Oraș 

Pecica 

% 
Indice 

24 4730-Comerț cu amănuntul al carburanților pentru autovehicule în 
magazine specializate 

9 0,46 63,51 

25 4651-Comerț cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice şi 
software-ului 

3 0,15 58,39 

26 7490-Alte activități profesionale, științifice şi tehnice n.c.a. 5 0,25 57,59 

27 4719-Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare 
predominantă de produse nealimentare 

17 0,86 56,18 

28 4520-Întreținerea şi repararea autovehiculelor 23 1,17 55,41 

29 7732-Activități de închiriere şi leasing cu mașini şi echipamente pentru 
construcții 

1 0,05 52,02 

30 8291-Activități ale agențiilor de colectare şi a birourilor (oficiilor) de 
raportare a creditului 

18 0,91 49,11 

31 8299-Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a. 7 0,35 48,02 

32 8690-Alte activități referitoare la sănătatea umană 7 0,35 47,55 

33 4663-Comerț cu ridicată al mașinilor pentru industria minieră şi construcții 1 0,05 47,11 

34 4773-Comerț cu amănuntul al produselor farmaceutice, în magazine 
specializate 

19 0,96 46,85 

35 6492-Alte activități de creditare 2 0,10 42,80 

36 6810-Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii 1 0,05 39,02 

37  4643 Comerț cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodăresc, al 
aparatelor de radio si televizoare 

2 0,10 36,68 

38 4639-Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi şi 
tutun 

10 0,51 36,58 

39 5610-Restaurante 32 1,62 35,61 

40 6190-Alte activități de telecomunicații 1 0,05 34,09 

41 4771-Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei, în magazine specializate 7 0,35 30,27 

42 7111-Activități de arhitectură 3 0,15 28,84 

43 4671-Comerț cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi şi gazoși şi al 
produselor derivate 

2 0,10 28,15 

44 8121-Activități generale de curățenie a clădirilor 5 0,25 24,22 

45 4661-Comerț cu ridicată al mașinilor agricole, echipamentelor şi 
furniturilor 

1 0,05 23,72 

46 4669-Comerț cu ridicată al altor mașini şi echipamente 2 0,10 21,34 

47 9602-Coafura şi alte activități de înfrumusețare 4 0,20 18,12 

48 4752-Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al articolelor din sticlă 
şi a celor pentru vopsit, în magazine specializate 

4 0,20 17,36 

49 4619-Intermedieri în comerțul cu produse diverse 2 0,10 14,28 

50 7022-Activități de consultanţă pentru afaceri şi management 5 0,25 13,78 

51 5320-Alte activităţi poştale şi de curier 2 0,10 10,13 

52 6920-Activități de contabilitate şi audit financiar; consultanta în domeniul 
fiscal 

2 0,10 9,65 

53 6820-Închirierea şi subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau 
închiriate 

2 0,10 9,17 

54 6201-Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat 
client) 

4 0,20 4,86 

55 7112-Activități de inginerie şi consultanta tehnică legate de acestea 2 0,10 4,67 

56 5221-Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre 1 0,05 3,72 

57 4690-Comerț cu ridicata nespecializat 1 0,05 2,94 

Sursa: Prelucrarea consultantului pe baza www.listafirme.ro 

2.7 Probleme identificate la nivel economic 

În urma realizării interogării unui eșantion din agenții economici (agenții economici cu impact 

major asupra cifrei de afaceri) din oraşul Pecica au rezultat o serie de probleme cu caracter major, 

printre care: 

• necesitatea realizării unui demers politic care să reducă taxele şi impozitele; 
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• necesită multă atenție domeniul economic datorită efectelor dezastruoase ale măsurilor 

politice adoptate pe perioada pandemiei; 

• grave probleme datorită sistărilor temporare de activitate; 

 

 

 

Puncte tari Puncte slabe 

• Structură economică diversificată; 

• Forță de muncă calificată în industria 

prelucrătoare; 

• Interesul autorităților locale este de a 

atrage şi stabiliza investitori importanți şi de 

a sprijini dezvoltarea economică locală; 

• Tendință constantă de creștere a cifrei de 

afaceri; 

• Existența inițiativelor economice particulare 

(românești și străine); 

• Amplasarea orașului în zona de frontieră cu 

Ungaria favorizează accesul la piețe 

externe; 

• Existența de zone industriale; 

• Existența rețelei de drumuri, căi ferate și 
telecomunicații, pod peste Mureș, acces la 

autostradă favorizează dezvoltarea 

afacerilor. 

 

• Dependența economiei de  două sectoare 
economice (industria prelucrătoare și 

comerț cu ridicata și cu amănuntul); 

• Insuficienta promovare a oraşului Pecica 
ca spațiu propice dezvoltării unei afaceri 

având în vedere potențialul uman şi 

material al localității; 

• Turismul este un sector de activitate mai 

puțin vizibil din punctul de vedere al 

rezultatelor obținute, având resurse și 

infrastructuri turistice reduse; 

• Accesibilitate redusă către obiectivele 

turistice, insuficientă promovare pe plan 

național şi internațional; 

• Nivel scăzut a duratei medii de ședere a 

turiștilor din cauza infrastructurii turistice; 

• Sectoare neacoperite în domeniul 

serviciilor; 

• Insuficienta utilizare a oportunităților de 
dezvoltare economică şi consolidare a 

competitivității la scară adecvată; 

• Pregătirea insuficientă în domeniul 
antreprenoriatului și managementului 

turistic; 

Oportunități Amenințări 

• Acordarea de facilități pentru investitori, în 

vederea atragerii acestora în orașul Pecica; 

• Legislație națională privind facilități fiscale 

pentru anumite sectoare; 

• Dezvoltarea de relații de parteneriat 

economic şi administrativ; 

• Simplificarea procedurile administrative 

pentru încurajarea investitorilor interni și 
străini; 

• Existența unei politici de tip Smart City în 

cadrul administrației oraşului Pecica. 

• Potențial turistic care ar putea conduce la 

revigorarea vieții socio-economice a 
oraşului 

• Structura întreprinderilor existente în oraş 

predominată de microîntreprinderi cu 

impact nesemnificativ în cifra de afaceri; 

• Legislația națională în continuă schimbare 

cu implicații asupra sectorului privat 

• Derularea dificilă a investițiilor majore și 

pe termen lung din cauza deprecierii 

continue a monedei naționale; 

• Lipsa de receptivitate şi flexibilitate la 

cerinţele pieței determină decalaje 

economice mari, greu de recuperat; 

Analiza S.W.O.T 
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3.1 Amenjare teritorială 

Zone urbane marginalizate 

Zonele urbane „marginalizate” sunt definite ca fiind zone din interiorul orașelor și municipiilor care 

nu satisfac un standard corespunzător pe nici unul din cele trei criterii (criterii principale ce se 

aplică pentru definirea şi analiza diferitelor zone de marginalizare), şi anume au deficit de capital 

uman, au un nivel scăzut de ocupare formală  și oferă  condiții improprii de locuire.  

Conform Atlasul zonelor urbane marginalizate din România ce prezintă distribuția spațială a 

zonelor dezavantajate  și a comunităților marginalizate din mediul urban la nivel de oraș, județ și 

de regiune, prevede că oraşul Pecica are 2 zone marginalizate respectiv15:  

1. Zona 1 - populație de 1.600 de locuitori, se situează în nord-vestul oraşului Pecica, fiind, 

încadrat ca  zonă de tip mahala cu case.  

2. Zona 2 este situată aproximativ în centrul oraşului Pecica. Zona urbană marginalizată are 

o populație de 62 locuitori, fiind încadrată ca zonă de tip ghetou cu blocuri. 

Figura 33: Zone Urbane Marginalizate din oraşul Pecica 

 
Sursa: Banca Mondială – Atlasul Zonelor Urbane Marginalizate 

Prin implementarea strategiei integrate de dezvoltare se urmărește reducerea numărului de 

persoane aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială în cele 2 zone urbane marginalizate 

încercând să se adopte o serie de intervenții cum ar fi: 

 
15 Sursa: Banca Mondială – Atlasul Zonelor Urbane Marginalizate  

  

3. Infrastructură şi echipare teritorială 

https://adrvest.ro/attach_files/Atlas_18Aprilie_RO_final.pdf
https://adrvest.ro/attach_files/Atlas_18Aprilie_RO_final.pdf
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• Dezvoltarea şi completarea infrastructurii edilitare precum și crearea/reabilitarea/ 

modernizarea spațiilor publice urbane din zonele marginalizate în folosul unei comunități 

responsabile; 

• Îmbunătățirea condițiilor de locuire pentru persoanele aflate în risc de sărăcie sau 

excluziune socială; 

• Sprijinirea accesului și menținerii populației din zona analizată pe piața muncii, inclusiv 

prin dezvoltarea antreprenorialului în cadrul comunității din zona analizată; 

• Creșterea accesului populației din comunitățile marginalizate la un învățământ de calitate; 

• Dezvoltarea și furnizarea serviciilor medico-sociale și juridice la nivelul comunității 

marginalizate din zona analizată. 

Conform P.U.G 2020 pentru teritoriul oraşului Pecica terenul situat în intravilanul propus sunt 

prevăzute zone în care lucrările de construire de orice fel sunt condiționate de elaborarea şi 

aprobarea conform legii a unor Planuri Urbanistice Zonale. 

Teritorial oraşul Pecica este alcătuit din următoarele zone şi subzone funcționale constituite, 

urbanizate sau protejate: 

a. C - Zone Centrale (în afara ZCP): 

• CS - zonă centrală secundară (centru secundar), format și din: 

- CS_LC_M - subzona centrală secundară pentru locuințe colective medii (max 

P+4E+M); 

- CS_ISC - subzona centrală secundară pentru activități economice de tip 

comercial - en detail - desfășurate în unități de mari dimensiuni - big box, mall, 

showroom; 

- CS_CCR - subzona centrală secundară pentru transporturi rutiere; 

• CN - zona de nucleu secundar urban, în afara zonei centrale și a zonei construite 

protejate, formate și din: 

- CN_LC_M - subzona de nucleu secundar urban pentru locuințe  colective 

medii (max P+4E+M); 

- CN_ISP - subzonă nucleu secundar urban pentru instituții și servicii publice și 

de interes public; 

- CN_CCR - subzona nucleu secundar urban pentru transporturi rutiere; 

- CN_SVS - subzonă nuclee secundare pentru complexe și dotări sportive 

publice sau/și private; 

b. M – Zone mixte: 

• MDP - zonă mixtă cu regim de construire deschis, adiacentă principalelor artere 

de trafic; 

• MDL - zonă mixtă cu regim de construire deschis, adiacentă arterelor de 

importanță locală; 

c. L – Zone pentru locuire: 

• LC_m – subzona pentru locuințe colective mici (max P+2E, max 10 m la cornișă); 

• LI_U - subzona pentru locuințe individuale (izolate sau cuplate) cu caracter urban 

(max P+1E+M, max 7 m la cornișă); 

• LI_U/PUZ - subzona pentru locuințe individuale (izolate sau cuplate) cu caracter 

urban (max P+1E+M, max 7 m la cornișă) pe care s-a aprobat un PUZ; 

• LI_R – subzona pentru locuințe individuale (izolate sau cuplate) cu caracter rural 

(max P+1E, max 7 m la cornișă); 
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• LI_R_AI – subzona de locuințe rurale mici cu aspect de așezări informale; 

• LT_L - subzona pentru locuințe de vacanță și weekend; 

d. IS – Zone pentru instituții și servicii: 

• ISP_I – subzona pentru instituții și servicii publice și de interes public în clădiri 

dedicate situate izolat și în afara zonelor centrale; 

• ISC – zona pentru activități economice de tip comercial - en detail – desfășurate 

în unități de mari dimensiuni – big box, mall, showroom; 

• ISC/PUZ – zona pentru activități economice de tip comercial – en detail – 

desfășurate în unități de mari dimensiuni – big box, mall, showroom, pe care s-a 

aprobat un PUZ; 

• IST – zonă pentru activități economice de tip terțiar; 

• IST/PUZ – zonă pentru activități economice de tip terțiar, pe care sa aprobat un 

PUZ; 

e. ID – Zone pentru unități industriale și depozitare, formate și din: 

• ID/PUZ – zone pentru unități industriale și depozitare, pe care s-a aprobat un 

PUZ; 

• ID_EX – zonă pentru activități extractive (hidrocarburi); 

f. A – Zone pentru unități agricole și zootehnice: 

• AA – zona pentru unități agricole; 

• AA/PUZ – zona pentru unități agricole, pe care s-a aprobat un PUZ; 

• AZ – zona pentru unități zootehnice; 

• AM – zona pentru activități mixte, agro-zootehnice; 

• AF – zona pentru unități de folosință silvică; 

g. CC – Zone pentru căi de comunicație și transporturi: 

• CCR – zona pentru căi de comunicație rutieră; 

• CCR_S - zona pentru dotări de transport rutier; 

• CCR_S/PUZ - zona pentru dotări de transport rutier, pe care s-a elaborat un PUZ; 

• CCF – zona pentru căi de comunicație feroviară; 

• CCA – zona pentru căi de comunicație aeriene și construcții aferente; 

h. SV – Zone pentru spatii verzi amenajate, perdele de protecție, sport și agrement: 

• SVP – zona pentru parcuri, grădini publice şi scuaruri cu acces public nelimitat; 

• SVE – zona verde de protecție a apelor sau cu rol de culoar ecologic; 

• SVPR – zona verde cu rol de protecție față de infrastructura majoră, plantații cu 

rol de protecție sanitară și de reconstrucție ecologică; 

• SVS – zona pentru complexe și dotări sportive publice sau/și private; 

• SVA – zona pentru agrement public sau/și privat; 

i. TDS – Zone pentru destinații speciale: 

• TDS_MAPN – zona pentru destinații speciale (MAPN); 

• TDS_MAI - zona pentru destinații speciale (MAI); 

j. GC – Zone pentru gospodărie comunală, formată și din: 

• GCC – zona pentru cimitire (și capele, clădiri administrative și anexe ale 

cimitirelor); 

k. TE – Zone pentru echipare tehnico-edilitară: 

• TEAC – zona pentru alimentare cu apă și canalizări; 

• TEET – zona pentru alimentare cu energie electrică și telecomunicații; 

• TEET_I – subzona pentru telecomunicații, situată în zone cu alt caracter; 
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• TEPR – zona pentru diguri de protecție împotriva inundațiilor; 

l. TAI – Terenuri agricole în intravilan; 

m. THI – Terenuri aflate permanent sub ape în intravilan: 

• THIR – zona pentru ape curgătoare; 

• THIB – zona pentru ape stătătoare; 

• THIF – zona pentru sisteme de desecare; 

n. U – Zone pentru urbanizare: 

• U_MDL - zonă de urbanizare mixtă cu regim de construire deschis, adiacentă 

arterelor de importanță locală; 

• U_LG - zona de urbanizare pentru locuințe generale mici; 

• U_LI_U – zona de urbanizare pentru locuințe individuale (izolate sau cuplate) cu 

caracter urban (max P+1E+M/R); 

• U_IST – zonă de urbanizare pentru activități economice de tip terțiar; 

• U_ID – zone de urbanizare pentru unități industriale și depozitare; 

• U_PA – zona de urbanizare pentru parc mixt de activități productive (industriale, 

servicii și agricole); 

• U_AA – zona de urbanizare pentru unități agricole; 

• U_CCR_S - zona de urbanizare pentru dotări de transport rutier; 

• U_SVP – zona de urbanizare pentru parcuri, grădini publice şi scuaruri cu acces 

public nelimitat; 

• U_SVA – zona de urbanizare pentru agrement public sau/și privat; 

• U_SVA_IS – zona de urbanizare cu caracter mixt pentru agrement public sau/și 

privat și servicii; 

o. ZNP – Zone naturale protejate în intravilan: 

• ZNP_LI_R - subzona pentru locuințe individuale (izolate sau cuplate) cu caracter 

rural (max P+1E, max 7 m la cornișă), suprapuse peste zone naturale protejate; 

• ZNP_ID_EX – zonă pentru activități extractive (hidrocarburi), suprapuse peste 

zone naturale protejate; 

• ZNP_AA – zona pentru unități agricole, suprapuse peste zone naturale protejate; 

• ZNP_AF – zona de unități forestiere (silvice), suprapuse peste zone naturale 

protejate; 

• ZNP_TEPR – zona pentru dotări tehnico-edilitare de protecție (diguri, baraje, etc), 

suprapuse peste naturale protejate; 

• ZNP_TAI – zone de terenuri agricole în intravilan, suprapuse peste zone naturale 

protejate; 

• ZNP_THIR – zona pentru ape curgătoare, suprapuse peste zone naturale 

protejate; 

• ZNP_THIF – zona pentru sisteme de desecare, suprapuse peste zone naturale 

protejate; 

p. ZCP – Zone construite protejate în intravilan: 

• ZCPC_A – zona de ansambluri construite în zona centrală suprapuse peste aria 

construită protejată; 

• ZCPC_M – subzona de monumente izolate protejate în zona centrală suprapuse 

peste aria construită protejată; 

• ZCPC_LC_M - subzona pentru locuințe colective medii (max P+3E) în zona 

centrală suprapuse peste aria construită protejată; 
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• ZCPC_CCR - subzona pentru transporturi rutiere în zona centrală suprapuse peste 

aria construită protejată; 

• ZCPC_SVP – subzona pentru parcuri, grădini publice şi scuaruri cu acces public 

nelimitat în zona centrală suprapuse peste aria construită protejată; 

• ZCPC_SVS – subzona pentru complexe și dotări sportive publice sau/și private în 

zona centrală suprapuse peste aria construită protejată; 

• ZCPC_TDS_MAI – subzona pentru destinații speciale MAI (Sediul Poliției 

Orășenești) în zona centrală suprapuse peste aria construită protejată 

• ZCP_TE - zona pentru echipare tehnico-edilitară, suprapuse peste zone construite 

protejate in intravilan (situri arheologice); 

• ZCP_U_ID - zona pentru unități industriale și depozitare propuse spre urbanizare, 

suprapuse peste zone construite protejate in intravilan (situri arheologice); 

Teritoriul intravilan al localității Turnu este compus din următoarele zone şi subzone funcționale 

constituite, urbanizate sau protejate: 

a. C - Zone Centrale (în afara ZCP): 

• C – zona centrală a localității, din care fac parte și următoarele subzone: 

- C_CCR - subzona centrală pentru transporturi rutiere; 

- C_AA - subzona centrală pentru unități agricole; 

b. LI_R – zona pentru locuințe individuale (izolate sau cuplate) cu caracter rural (max P+1E, 

max 7 m la cornișă); 

c. IS – Zone pentru instituții și servicii: 

• ISP_I – subzona pentru instituții și servicii publice și de interes public în clădiri 

dedicate situate izolat și în afara zonelor centrale; 

• IST – zonă pentru activități economice de tip terțiar; 

d. ID – Zone pentru unități industriale și depozitare, formată și din: 

• ID_PUZ – zonă pentru unități industriale și depozitare pe care s-a aprobat un 

PUZ; 

e. AA – zona pentru unități agricole; 

f. CC – Zone pentru căi de comunicație și transporturi: 

• CCR – zona pentru căi de comunicație rutieră; 

• CCR_S - zona pentru dotări de transport rutier; 

g. SV – Zone pentru spații verzi amenajate, perdele de protecție, sport și agrement: 

• SVP – zona pentru parcuri, grădini publice şi scuaruri cu acces public nelimitat; 

• SVS – zona pentru dotări sportive publice sau/și private; 

• SVA – zona pentru agrement public sau/și privat; 

h. TDS_MAI - zona pentru destinații speciale MAI; 

i. GCC – zona pentru cimitire (și capele, clădiri administrative și anexe ale cimitirelor); 

j. TE – Zone pentru echipare tehnico-edilitară: 

• TE_PUZ – zona pentru echipare edilitară pe care s-a aprobat un PUZ; 

• TEET_I – zona pentru telecomunicații, situată în zone cu alt caracter; 

k. THI – Terenuri aflate permanent sub ape în intravilan: 

• THIR – zona pentru ape curgătoare; 

• THIF – zona pentru sisteme de desecare; 

l. U – Zone pentru urbanizare: 

• U_LI_R – zona de urbanizare pentru locuințe individuale (izolate sau cuplate) cu 

caracter rural (max P+1E, max 7 m la cornișă); 
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• U_IST – zona de urbanizare pentru activități economice de tip terțiar; 

• U_ID – zona de urbanizare pentru unități industriale și depozitare; 

• U_AA – zona de urbanizare pentru unități agricole; 

• U_SVP – zona de urbanizare pentru parcuri, grădini publice şi scuaruri cu acces 

public nelimitat; 

• U_SVS – zona de urbanizare pentru dotări sportive publice sau/și private; 

• U_SVA – zona de urbanizare pentru agrement public sau/și privat; 

m. ZNP – Zone naturale protejate în intravilan: 

• ZNP_AA – zona pentru unități agricole, suprapuse peste zone naturale protejate; 

• ZNP_TE - zona pentru echipare tehnico-edilitară, suprapusă peste zone naturale 

protejate; 

n. ZCP – Zone construite protejate în intravilan: 

• ZCPC_M – subzona de monumente izolate protejate situate în zona centrală; 

• ZCPC_SVP – subzona pentru parcuri, grădini publice şi scuaruri cu acces public 

nelimitat situate în zona centrală și suprapuse peste aria construită protejată; 

• ZCP_M - subzona de monumente istorice protejate izolate; 

Teritoriul intravilan al localității Sederhat este compus din următoarele zone şi subzone 

funcționale constituite sau urbanizate: 

a. C - Zone Centrale (în afara ZCP): 

• C – zona centrală a localității, din care fac parte și următoarele subzone: 

- C_CCR - subzona centrala pentru circulații rutiere; 

b. LI_R – zona pentru locuințe individuale (izolate sau cuplate) cu caracter rural (max P+1E, 

max 7 m la cornișă); 

c. ID – Zone pentru unități industriale și depozitare, formate și din: 

• ID_EX – zonă pentru activități extractive (hidrocarburi); 

d. A– Zona pentru unități agricole și zootehnice, formată din: 

• AA – zonă pentru unități agricole; 

• AM – zonă pentru unități mixte, agro-zootehnice; 

e. CC – Zone pentru căi de comunicație și transporturi: 

• CCR – zona pentru transporturi rutiere; 

• CCR_S - zona pentru dotări de transport rutier; 

f. GCC – Zona pentru cimitire (și capele, clădiri administrative și anexe ale cimitirelor); 

g. U – Zone pentru urbanizare: 

• U_LI_R – zona de urbanizare pentru locuințe individuale (izolate sau cuplate) cu 

caracter rural (max P+1E, max 7 m la cornișă); 

• U_IST – zonă de urbanizare pentru activități economice de tip terțiar; 

Teritoriul intravilan al localității Bodrogu Vechi este compus din următoarele zone şi subzone 

funcționale constituite protejate: 

a. ZNP – Zone naturale protejate în intravilan: 

• ZNP_LT_L - zona pentru locuințe de vacanță și weekend, situate în zone naturale 

protejate 

• ZNP_ISP_A - zona pentru servicii de interes public, constituite în ansambluri 

independente (schitul Sf Cuvioasa Paraschiva), situate în zone naturale protejate 

• ZNP_AA – zona pentru unități agricole, situate în zone naturale protejate 

• ZNP_AF – zona pentru unități silvice, situate în zone naturale protejate 
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• ZNP_CCR – zona pentru căi de circulație rutieră, situate în zone naturale protejate 

• ZNP_SVP – zona pentru parcuri şi scuaruri cu acces public nelimitat, situate în 

zone naturale protejate 

• ZNP_SVE – zona verde de protecție a apelor sau cu rol de culuar ecologic, situate 

în zone naturale protejate 

• ZNP_GCC – zona pentru cimitire (și capele, clădiri administrative și anexe ale 

cimitirelor) situate în zone naturale protejate 

Teritoriului extravilan al UAT Pecica este compus din terenuri cu următoarea destinație: 

a. TA – Terenuri cu destinație agricolă: 

• TAA – terenuri arabile 

• TAPS – pășuni 

• TAF – fânețe 

b. TF – Terenuri forestiere: 

• TFPD – păduri 

• TFPDT – păduri tinere, tufișuri 

• TFE – perdele forestiere de protecție cu rol ecologic 

• TFPR – perdele forestiere de protecție pentru agricultură și obiective economice 

(protecția câmpului și a localităților) 

c. TH – Terenuri aflate sub ape: 

• THR – terenuri aflate sub ape curgătoare 

• THB – terenuri aflate sub ape stătătoare 

• THIF – terenuri aflate sub sisteme de desecare 

d. TN – Terenuri neproductive: 

• TNH – terenuri neproductive afectate de apă (râpe, ravene, torenți, mlaștini, etc) 

e. TC – Terenuri pentru circulații, transporturi și construcții aferente 

• TCF – terenuri pentru circulații feroviare, construcții și amenajări aferente 

• TCR – terenuri pentru circulații rutiere, construcții și amenajări aferente 

f. TS – Terenuri pentru destinații speciale 

g. TCc – Terenuri pentru alte construcții și amenajări: 

• TCcID – terenuri pentru sonde de extracție hidrocarburi 

• TCcA – terenuri pentru anexe la exploatații agricole și ferme agrozootehnice 

• TCcTE – terenuri pentru construcții tehnico-edilitare (stații de pompare ANIF, 

baraje, diguri, etc) 

h. TP – Terenuri protejate: 

• TNP – Terenuri naturale protejate: 

• TNP_E – arii naturale protejate (protecție ecologică) 

• TCP – Terenuri construite protejate 

• TCP_S – terenuri cu situri arheologice reperate 

• TPS – Terenuri protejate speciale 

• TPA – Terenuri cu servituți aeronautice civile situate în extravilan 

i. TR – Terenuri cu riscuri: 

• TRN – Terenuri cu riscuri naturale: 

• TRN_S – terenuri cu risc natural seismic 

• TRN_I – terenuri cu risc natural de inundabilitate 

j. TZ – Terenuri pentru rezerve 
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• TZ_CC – Rezerve de terenuri pentru amenajarea căilor de comunicație și 

transporturi (navale, rutiere, cicliste și pietonale) 

Evoluția locuințelor 

Conform rezultatelor preliminare ale Recensământului General al Populaţiei şi Locuințelor din anul 

2011, în oraşul Pecica au fost înregistrate 4.670 clădiri din care 4.667 clădiri cu locuințe, respectiv 

4.321 de gospodării ale populaţiei16. 

Tabel 13: Populaţie, gospodării şi clădiri la recensământul din anul 2011 la nivelul oraşului Pecica 

Oraş 

Pecica 

Populaţie Stabila 

din care: 

Numărul 

gospodăriilor 

populaţiei 

Numărul 

mediu de 

persoane 

pe o 

gospodărie 

a 

populaţiei 

Numărul 

clădirilor 

din 

care: 
Populaţia stabila din 

gospodăriile populaţiei 

Ambele 

sexe 
Masculin Feminin 

Ambele 

sexe 
Masculin Feminin 

Clădiri 

cu 

locuințe 
1) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

11.885 5.769 6.116 11.842 5.742 6.100 4.321 2.74 4.670 4.667 
1) Clădiri rezidențiale, clădiri destinate spațiilor colective de locuit în care se află locuințe convenționale şi clădiri nerezidențiale în 

care se află locuințe convenționale 

Sursa: Recensământului General al Populaţiei şi Locuințelor din anul 2011 

În  oraşul Pecica, numărul de locuințe a continuat traiectoria crescătoare înregistrată în ultimii 10 

ani, existând o creștere în anul 2020 cu aprox. 9% față de anul 2010. Comparativ cu anul 2014 

creșterea numărului de locuințe s-a realizat în procent de 2%. În această perioadă de timp, 

numărul locuințelor în proprietate publică a crescut la 77 iar numărul celor aflate în proprietate 

privată a crescut la 5.30117. Suprafața medie locuibilă la nivelul anului 2019 este de 48,49 m2 

pentru locuințele aflate în proprietate privată și de 48,97 m2 pentru cele aflate în proprietate 

publică.  

Figura 34: Evoluția numărului de locuințe proprietate publică din oraşul Pecica, în ultimii 10 ani 

 
Sursa: Prelucrare proprie pe baza informațiilor furnizate de INS LOC101B şi LOC103B  

 
16 Sursa: INS - Recensământul populaţiei, gospodăriilor şi locuințelor, 2011 
17 Sursa: Date INS - LOC101B - Locuinte existente la sfarsitul anului pe forme de proprietate, județe și 
localități 
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În ceea ce privește proprietatea privată situația de la nivelul oraşului Pecica se prezintă astfel: 

 

Figura 35: Evoluția numărului de locuințe proprietate privată din oraşul Pecica, în ultimii 10 ani 

 
Sursa: Prelucrare proprie pe baza informațiilor furnizate de INS LOC101B şi LOC103B 

Analizând evoluția suprafețelor locuibile la nivelul oraşului Pecica, se observă o creștere a acestora 

pe intervalul 2010-2020, mai ales pe sectorul de proprietăți private. Această situație relevă faptul 

că populația este interesată de achiziționarea/construirea unei proprietăți cu un spațiu cât mai 

mare de locuit pentru asigurarea condițiilor de confort. 

Numărul autorizațiilor de construire eliberate în 2020 față de anul 2014 a scăzut în cazul clădirilor 

rezidențiale (26,98%), clădirilor rezidențiale pentru colectivități (50,00%), alte clădiri (44%) şi au 

fost eliberate 2 autorizații pentru construirea de clădiri administrative. 

Numărul locuințelor terminate în decursul anului 2019 a scăzut față de anul 2014 iar în anul 2020 

nu au fost înregistrate locuințe terminate, cel mai mare număr de locuințe finalizate a fost în anul 

2016. Locuința terminată în cursul unui an este construcția cu aceasta destinație, terminată 

complet în anul de referință, care nu a existat anterior (ale cărei elemente, inclusiv fundația, s-

au construit pentru prima dată) şi la care s-au realizat toate categoriile de lucrări prevăzute în 

documentația de execuție, fiind recepționată de beneficiari. 

Figura 36: Evoluția numărului de locuințe terminate în decursul anului şi a autorizațiilor de construire 

 
Sursa: Prelucrare proprie pe baza informațiilor furnizate de INS LOC104B şi LOC108B 
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3.2 Infrastructură de transport și mobilitate urbană 

Infrastructura rutieră  

Teritoriul oraşului Pecica este traversat de: o autostradă, un drum european, un drum național 

secundar, trei drumuri județene și două drumuri comunale. Autostrada A1, reprezintă cea mai 

importantă arteră rutieră de pe teritoriul oraşului, traversând teritoriul pe direcția E-V, descriind 

o sinusoidă la E de Pecica, unde supratraversează cu nod denivelat DN7 – E68. În ceea ce privește 

accesul la Autostrada A1, se intenționează realizarea unei conexiuni prin intermediul DJ 709Y 

între Pecica si Peregu Mic. 

Drumul național european DN7-E68 cu direcția București-Pitești-Râmnicu Vâlcea-Sibiu-Deva-

Arad-Nădlac, traversează teritoriul administrativ al oraşului Pecica tot pe direcția E-V, acesta 

traversând inclusiv intravilanul orașului Pecica. Drumul național secundar DN7B cu direcția DN7-

Turnu-PTF Turnu, traversează partea de NE a teritoriului administrativ al oraşului Pecica tot pe 

direcția aproximativă SE-NV, acesta traversând și intravilanul localității Turnu. 

Drumul județean DJ709J Nădlac-Peregu Mare- Pecica, face legătura dintre intravilanul Pecica 

(DN7) și comuna Peregul Mare, ieșind din Pecica pe direcția NV. Tot traseu al drumului județean 

DJ709J este considerat și tronsonul Pecica-Turnu-Iratoșu, chiar dacă nu este în continuarea 

traseului de mai sus, și face legătura dintre intravilanul Pecica (DN7) și localitatea Turnu, apoi 

spre comuna Iratoșu, pe direcția NE. Drumul traversează intravilanul localității Turnu. 

Drumul judeţean DJ709D Pecica-Semlac-Şeitin-Nădlac, care porneşte din DN7 la V de Pecica şi 

se termină în oraşul Nădlac, la intersecţia cu drumul naţional DN7, asigurând astfel o variantă 

ocolitoare la traseul pe DN7 dintre cele două oraşe şi legătura cu localităţile Semlac şi Şeitin. 

Drumul județean DJ709E Pecica-Sâmpetru German, reprezintă, pe teritoriul oraşului Pecica, 

centura de V a orașului. Acesta pornește din DN7, la ieșirea dinspre V a acestuia din intravilanul 

Pecica, și urmează ocolitor intravilanul oraşului pe direcția NS, traversând Mureșul și terminându-

se la Sânpetru German în DJ682. 

Drumul comunal DC 86A Pecica-Bodrogul Vechi este singura legătură rutieră a localității Bodrogul 

Vechi. Drumul se termină pe malul Mureșului. Reprezintă de fapt o amenajare cu dale mari de 

beton a accesului către sondele de extracție hidrocarburi din pădurea Luncii Mureșului, dar asigură 

accesul atât la Schitul Sf. Cuvioasa Paraschiva cât și la localitatea Bodrogul Vechi, la capătul căruia 

se află și un bac ce face legătura doar pietonală cu Mănăstirea Hodoș Bodrog și localitatea 

Călugăreni. 

Drumul comunal DC 105 DN7-Sederhat, reprezintă singurul drum de acces clasificat al localității 

Sederhat, care traversează și localitatea, fiind un drum de legatura cu DN7B. 

Cele mai defavorizate legături sunt Pecica-Turnu (unde nu există legături directe) și Pecica-

Bodrogu Vechi, unde nu există deloc legături prin transportul în comun rutier. 

Căile de comunicație şi transport din oraşul Pecica nu satisfac la momentul prezent o bună parte 

a necesităților de mobilitate în condiții de siguranță şi trafic dar sunt de remediat o serie de 

aspecte și disfuncționalități: starea tehnică necorespunzătoare, lipsa trotuarelor şi a marcajelor 

corespunzătoare, lipsa unor parcaje amenajate, neasigurarea șanțurilor şi rigolelor pentru 

scurgerea apelor pluviale, lipsa sau întreținerea necorespunzătoare a indicatoarelor rutiere. 
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În cadrul oraşului Pecica la nivelul anului 2019, lungimea străzilor orășenești este de 93 km, 

distanță care cuprinde lungimea străzilor amenajate în cuprinsul localității și care asigură circulația 

între diverse părți ale acesteia, indiferent dacă au sau nu îmbrăcăminte asfaltică.  

Dintre acestea, lungimea străzilor modernizate este de 40 km (43%), în creștere cu 186% față 

de situația din 2010 (când erau doar 14 km). În măsurarea acestui indicator au fost incluse și 

străzile cu îmbrăcăminte din piatră fasonată (respectiv îmbrăcămintea de piatră cubică, 

paralelipipedică sau de alte forme regulate), asfalt sau beton18. Modernizarea străzilor din oraşul 

Pecica este o preocupare constantă a municipalității, astfel încât proiectele de reabilitări străzi 

sunt implementate ori de câte ori există această oportunitate.  

Lungimea pistelor dedicate/marcajelor pe carosabil/trotuar pentru circulația bicicliștilor în oraşul 

Pecica este de 3,75 km. Pentru oferirea condițiilor de deplasare pe domeniul public pentru 

utilizatorii de biciclete în localitate, se recomandă amenajarea de piste de biciclete, în zonele unde 

trotuarele existente permit lărgirea. 

În Master Planul General de Transport al României sunt prevăzute lucrări de investiții pentru 

infrastructura feroviară și rutieră pe teritoriul județului Arad, după cum urmează:  

• Autostrada Transcarpați A1 Arad Vest-Nadlac 2, 39 km - autostradă în operare; Autostrada 

Transcarpați A1 Izvin-Arad Vest, 54 km - autostradă în operare; 

• Trans Regio Țara Crișurilor (TR33) Arad-Oradea, 121 km; Trans Regio DN76 - Reabilitare 

DN76 Deva-Oradea, 197 km; 

• Modernizare cale ferată km. 614 - Bârzava, dublă electrificată, 142 km – proiect în lucru; 

Modernizare cale ferată Bârzava - Ilteu, dublă electrificată, 36,04 km – proiect în lucru; 

Modernizare cale ferată Ilteu - Gurasada, dublă electrificată, 22,34 km – proiect în lucru; 

Modernizare cale ferată Arad – Oradea, dublă/simplă neelectrificată, 121 km – proiect în 

așteptare; Modernizare cale ferată Timișoara - Arad, simplă electrificată, 57 km – proiect 

în pregătire; Viteză sporită, orar cadențat cale ferată Timișoara - Arad, 57 km; 

Figura 37: Harta proiectelor de infrastructură din Master Plan General de Transport pentru județul Arad 

 
Sursa: 

https://mtransporturi.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=4e84b8ff37de48c6a001c0bae9974693 

 
18 Sursa: GOS105A - Lungimea străzilor orășenești modernizate, pe județe şi localități, 2019 
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Infrastructura feroviară  

Orașul Pecica este deservit feroviar de linia de cale ferată 223 Arad-Nădlac, Nădlac fiind stație 

terminus. Din Nădlac pleacă şi ajung cca. 3 trenuri pe zi, toate pe ruta Arad-Pecica-Nădlac, trenuri 

personale. Din cauza apropierii de Arad, linia este slab folosită, populația preferând autobuzul sau 

alte variante. În ceea ce privește perspectivele de dezvoltare ale infrastructurii feroviare, s-a 

identificat oportunitatea realizării unei legături pe vechiul terasament cu orașul Bătania, Ungaria, 

terenul fiind în proprietatea administrației locale. 

Linia 223 Arad-Nădlac, străbate de la E la V teritoriul administrativ, fiind linie simplă, secundară, 

neelectrificată, neinteroperabilă, infrastructură publică, linie închiriată de S.C. RC-CF TRANS S.R.L. 

Brașov. Lungimea liniei CF 223 Arad-Nădlac pe teritoriul orașului este de 19,715 km. Pe teritoriul 

orașului există o stație de cale ferată, stația Pecica, cu axul stației la km 20+633, semnalul de 

intrare în stație este la km 20+009 iar semnalul de ieșire stație este la km 21+462. 

 

Infrastructura navală  

Pe teritoriul administrativ al oraşului Pecica la ora actuală nu există căi navigabile, de menționat 

este că în schimb, râul Mureș este folosi pentru ambarcațiuni de agrement, fără motor, ce aparțin 

atât de Administrația Parcului Natural Lunca Mureșului, cât și private (Primăria Pecica sau 

persoane fizice); accesul la apă se face în zone neamenajate în acest sens. Aceasta constituie o 

disfuncționalitate a acestei facilități. 

 

Căi de circulație locale în teritoriu 

Pe teritoriul administrativ al oraşului, pe lângă căile de comunicație majore, ce fac legătura de 

obicei între oraş şi teritorii administrative învecinate, mai funcționează o serie de drumuri de 

importanță locală ce asigură relațiile funcționale în interiorul teritoriului administrativ sau de 

importanță turistică: 

• Drumuri industriale - deservesc exploatațiile de hidrocarburi și sunt situate, majoritatea în 

arealul de N al UAT, ele regăsindu-se și în zone de pădure de la S de Pecica. În general 

sunt drumuri betonate sau cu dale de beton, necesare accesului cu utilaje la sondele de 

extracție sau la parcurile petroliere. 

• Drumuri agricole - fac legătura între oraş şi teritoriul agricol exploatat. Cadastral ele poartă 

denumirea de drumuri de exploatare (De) şi au în general lăţimea de 4 m destinate 

circulaţiei utilajelor agricole. Drumurile agricole existente în prezent pe teritoriul 

administrativ al oraşului Pecica sunt în marea lor majoritate drumuri nemodernizate din 

pământ, cu o singură bandă de circulaţie şi fără elemente de preluare şi scurgere ale 

apelor pluviale, ceea ce crează mari probleme de circulaţie pe timp de ploaie. Majoritatea 

drumurilor agricole sunt dispuse în partea de Nord, Est și Vest a teritoriului administrativ 

al oraşului Pecica, zone în care se află cu precădere terenurile agricole. Traficul rutier este 

format cu precădere din autovehiculelor cu specific agricol şi se descarcă direct în rețeaua 

de străzi a oraşului Pecica și a localităților componente şi apoi în drumurile clasificate. 

Principalele disfuncționalități referitoare la drumurile agricole sunt starea drumurilor de 

exploatare în cazul accesului la trupurile izolate (care fiind din pământ şi în situații de 

precipitații bogate, sunt practic inaccesibile cu autovehicule obișnuite), precum şi accesul 

din aceste drumuri în drumurile clasificate, care în aceleași situații de precipitații bogate 
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aduc prin vehiculele agricole o cantitate de pământ pe îmbrăcămintea modernizată a 

drumurilor clasificate. 

Drumuri şi trasee turistice şi de agrement 

Drumurile de interes turistic de pe teritoriul administrativ al oraşului Pecica sunt următoarele:  

• drumul forestier de acces la Schitul Cuvioasa Paraschiva, ce pornește din DC 86A și ajunge 

până în localitatea Bodrogul Vechi; 

Accesul la parcurile şi zonele de agrement limitrofe oraşului precum şi la Parcul Național Lunca 

Mureşului aflat la sud de oraş se face prin intermediul drumurilor agricole nemodernizate din 

pământ. 

Pe teritoriul administrativ Pecica există următoarele trasee de cicliști, situate în Parcul Natural 

Lunca Mureșului: 

• traseul care pornește din Pădurea Ciala, pe malul Mureșului, ajunge la Bodrogu Vechi, 

apoi prin Pădurea Popinilor până sub Pecica, unde traversează Mureșul pe o punte, 

continuând prin Pădurea Rața-Vaida. Traseul este doar marcat, dar neamenajat; 

• pista ciclistă amenajată pe zona superioară a digului de nord al Mureșului reprezintă o 

investiție cu fonduri europene, ce pornește din DJ 682F-Pădurea Ciala; traseul este 

practicabil și folosit de către iubitorii de cicloturism. 

 

Transport public  

Transportul public de persoane interjudețean Pecica – celelalte localități vecine (Pereg, Semlac, 

Turnu, Șeitin, Sederhat) este asigurat de 2 operatori, respectiv Compania de transport public SA 

(Arad) și Transdara S.A. - Atlassib, cu mașinile din dotare - autocare, autobuze, microbuze. Pe 

teritoriul orașului Pecica sunt amenajate 16 stații de autobuz, iar pe teritoriul satelor aparținătoare 

5 stații de autobuz (3 în Turnu și 2 în Sederhat). 

Transportul public de călători se efectuează cu autobuze și este prezent pe toate drumurile 

naționale de pe UAT asigurând relația Arad-Pecica-Nădlac și Arad-Turnu, pe DJ 7090J, DJ 7090D 

și DJ 709E, asigurând legăturile Pecica-Peregu Mare, Arad-Șeitin și Pecica-Satu Mare (jud. Timiș) 

și pe DC 105, pe relația Arad-Sederhat-Pecica. Transportul public este asigurat de Compania de 

Transport Public. Pentru elevi există un sistem de transport public asigurat de Primăria Orașului 

Pecica. 

Transportul în comun este deficitar pe rutele Pecica-Turnu și Pecica- Bodrogu Vechi. 

Realizarea unui sistem de transport public urban propriu UAT – Pecica este necesar, sau 

extinderea serviciului de transport public urban al Municipiului Arad pentru acoperirea necesitaților 

de deplasare a locuitorilor oraşului Pecica.  

În oraşul Pecica, procentul de persoane care se află la 0,5 km de transportul public care circulă 

cel puțin la fiecare 20 de minute este de 26% procentul a fost obținut prin raportare la populația 

din anul 2011 când a fost realizat ultimul recensământ şi oraşul Pecica figura cu 12.762 locuitori, 

conform Barometrului Urban realizat în 2020 în cadrul proiectului de elaborare a Politicii Urbane 

a României19.  

 
19 Sursa: Barometru Urban, 2020 - https://citadini.ro/barometru-urban-2020/ 



Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană 2021-2027 a Orașului Pecica  

 
 

Pagina | 64  

În privința accesibilității spre centru, se estimează că 9% din populaţie ajunge în 10 minute 

în centru, 10% din populaţie ajunge în 15 minute în centru pe când doar 18% din populaţie 

ajunge în 20 minute către centrul oraşului (indicatorul reprezintă distribuția procentuală a 

populației în funcție de timpul necesar parcursului pietonal dinspre reședință către centrul UAT-

ului (sediul Primăriei localității). 

În ceea ce privește accesibilitatea oraşului fată de anumite puncte de interes, se înregistrează 

următoarele date20: 

• accesibilitatea la infrastructura majoră de transport atinge pentru oraşul Pecica un 

punctaj de 10 din 15 situându-se in categoria UAT- urilor cu accesibilitate medie; 

• timpul ce trebuie realizat până la cel mai apropiat aeroport este de aproximativ 14,4 

minute acesta fiind situat în Arad - Aeroportul Internațional Arad; 

• până la cea mai apropiată autostradă se pot face aproximativ 6,8 minute; 

• până la cea mai apropiată gară urbană se pot face 4,8 minute – Gara Pecica; 

• până la cel mai apropiat drum european (punct acces) se pot face 2,9 minute; 

• până la cel mai apropiat parc industrial se pot face aproximativ 17,1 minute (Parcul 

Industrial Uta 2 Arad). 

 

3.3 Infrastructură și utilități publice  

Gradul de dezvoltare al teritoriului reprezintă o componentă importantă a nivelului de civilizație 

care caracterizează un oraș, respectiv accesul populației și al operatorilor economici la facilități 

privind asigurarea condițiilor de trai decent (funcționarea și desfășurarea activității în condiții 

optime). 

Infrastructura de bază a orașului cuprinde rețele de apă, canalizare, energie electrică și gaze 

naturale. Operatorul regional pentru apă și apă uzată este S.C. Compania de apa Arad S.R.L. 

Localitatea Pecica dispune de un sistem centralizat de alimentare cu apă pentru localitatea Pecica. 

Sistemul existent se află în sectorul de operare şi exploatare Vinga al S.C. COMPANIA DE APĂ 

ARAD S.A. Sistemul existent centralizat de alimentare cu apă al localității Pecica este compus din: 

• captare de apă subterană de capacitate: 35,0 l/s; 

• staţie de tratare ( deferizare – demanganizare ): 20 l/s; 

• staţie de pompare treapta a – II –a cu capacitate: 60 mc/h 

• staţia de clorinare; 

• înmagazinare apă: rezervoare cu capacităţile de 300 mc şi 500mc; 

• aducţiune şi reţele de distribuție în lungime totală de L= 34,91 km. 

Sursa de apă este apa subterană şi este compusă din 5 puțuri de medie adâncime (100 m) situate 

la 250 m unul de altul, debitul pe puț fiind de aproximativ 7,0 l/s care în prezent sunt folosite la 

următoarele capacități: 

• F1– pompă Grundfos 30,00 mc/h; 

• F2 – pompă Grundfos 30,00 mc/h; 

• F3 – pompă Grundfos 30,00 mc/h; 

• F4 – pompă Grundfos 30,00 mc/h; 

 
20 Sursa: Barometru Urban, 2020 - https://citadini.ro/barometru-urban-2020/ 
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• F5 – pompă Grundfos 30,00 mc/h; 

Frontul de captare este amplasat pe partea de nord-est a oraşului Pecica, în lungul drumului spre 

Turnu pe direcția S-N, unde este şi stația de tratare a apei. Capacitatea instalată a sursei este de 

35 l/s, şi acoperă 100% din necesitățile de debite ale sistemului. 

În localitățile Turnu, Sederhat şi Bodrogul nou nu există un sistem centralizat de alimentare cu 

apă. 

Rețeaua de distribuție a apei potabile la nivelul anului 2019 avea o lungime de 77,4 km21, cu o 

capacitate de 1.728 m3/zi22. Cantitatea de apă potabilă distribuită consumatorilor în ultimii 10 ani 

a rămas în jurul valorii de 230 mii m3, din care 75% a fost livrată populației, pentru uz casnic23. 

Deși lungimea rețelei de distribuție a apei potabile a crescut în ultimii 10 ani cu 3%, în timp ce 

cantitatea de apă potabilă distribuită consumatorilor a crescut cu 50%.   

Colectarea apelor uzate menajere se face în prezent în sistem separativ de canalizare, iar rețeaua 

de colectare a apelor uzate menajere are o lungime totală de cca 54 km şi este realizată din: 

tuburi de beton simplu cu Dn 300 mm, Dn 400 mm şi tuburi PVC de 250 mm, de 315 mm şi de 

400 mm. 

În localitatea Pecica există 2.612 de racorduri de canal (racorduri persoane fizice - gospodării) şi 

3.121 branșamente alimentare cu apă. 

Rețeaua de canalizare cuprinde o lungime totală simplă a conductelor de 54 km, cu 45,7 km mai 

mult decât în urmă cu 10 ani înregistrând o dezvoltare considerabilă. 

În prezent, nu există un sistem centralizat de canalizare menajeră în localitățile Turnu, Sederhat 

şi Bodrogu Vechi.  

Evacuarea apelor uzate menajere rezultate de la gospodăriile individuale făcându-se în fose 

septice sau latrine uscate, construcții care permit infiltrarea apei uzate în sol. 

Pentru evitarea poluării solului şi subsolului, respectiv pentru a ajunge la cerințele actuale de 

civilizație şi confort, se impune realizarea unui sistem centralizat de canalizare pentru apele uzate 

menajere. 

În prezent, în localitățile Pecica, Turnu, Sederhat şi Bodrogu Vechi, nu există un sistem centralizat 

de colectare a apelor meteorice de pe trama stradală a celor trei localității (colectarea apelor 

pluviale se realizează prin rigole stradale, fiind deversate direct în râurile şi în canalele existente 

din zonă). 

Oraşul Pecica este conectat la rețeaua națională de gaze naturale (doar localitatea Pecica este 

alimentată cu rețele publice de gaze naturale). 

Alimentarea cu gaze este asigurată printr-un sistem de distribuției din SRM-ul situat la N de Pecica, 

alimentat din magistrala administrată de TRANSGAZ SA ce traversează teritoriul administrativ de 

la E la V. Din acest punct s-au realizat rețelele de distribuție montate subteran și care alimentează 

orașul Pecica în totalitate (3.100 racorduri). Operatorul local de furnizare a gazului metan este 

Delgaz Grid SA Arad. În localitățile Turnu și Sederhat, există în lucru studiu de fezabilitate pentru 

 
21 Sursa: INS - GOS106B - Lungimea totală a rețelei simple de distribuție a apei potabile, pe județe și localități, 2019  
22 Sursa: INS - GOS107A - Capacitatea instalațiilor de producere a apei potabile pe județe și localități, 2019 
23 Sursa: INS - GOS108A - Cantitatea de apă potabilă distribuită consumatorilor, pe județe și localități, 2019  
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introducerea unui sistem de alimentare cu gaze. În localitatea Bodrogul Vechi nu există încă rețele 

de gaze naturale. 

Lungimea totală a conductelor de distribuție a gazelor naturale era la sfârșitul anului 2019, de 87 

km, fără a înregistra modificări faţă de anul 2014. În ceea ce privește volumul total al gazelor 

distribuite, în anul 2019, s-a înregistrat o valoare de 2.507 m3, cu 6% mai puțin decât în anul 

2014, din totalul de volum distribuit 72% a fost utilizat pentru uz casnic. 

Teritoriul administrativ Pecica este străbătut de: LEA 400KV ce pornește din stația 220 KV Arad 

și realizează interconectarea sistemelor energetice ale României și Ungariei; LEA 110 KV; LEA 20 

KV principală Pecica-Arad şi LEA 20 KV Pecica-Turnu-Sederhat. 

Alimentarea cu energie electrică a localităților orașului Pecica este asigurată din două surse: 

• Stația de transformare de 110/20 kv Arad Nord, prin linia de medie tensiune LEA 20 KV 

care pornește din Arad și tranzitează teritoriul administrativ al orașului prin partea sa 

centrală, respectiv Nordul intravilanului, paralel cu DN7, alimentând și localitatea Sederhat 

printr-un traseu ce derivă din axul Pecica, printr-o linie de 20KV, alimentând și câteva 

trupuri izolate. La intrarea în Pecica se face joncțiunea cu stația 110 KV Pecica. 

• stația de transformare 110/20 KV situată la NE de Pecica, racordată la sistemul energetic 

național printr-o linie de înaltă tensiune de 110 kv, paralelă cu DN7. Din această stație se 

alimentează localitatea Pecica și celelalte localități învecinate. 

Rețelele de distribuție a energiei electrice acoperă întreaga suprafață administrativă (5.858 

gospodării). Rețeaua de distribuție a energiei electrice către consumatori este alcătuită din linii 

electrice aeriene de medie tensiune, posturi de transformare de 20/0,4 kv aeriene și linii de 

distribuție de joasă tensiune, în majoritatea lor linii aeriene. 

Branșamentele consumatorilor casnici sunt realizate în cea mai mare parte în anii 1960-1970, 

durata de funcționare a acestora fiind depășită. Rețelele de iluminat public sunt alimentate din 

posturile de transformare și sunt prezente pe roate străzile, corpurile de iluminat inițiale fiind 

înlocuite de corpuri de fabricație mai recentă. 

In ceea ce privește iluminatul public in 4.06.2019 a fost semnat contractul pentru Extindere şi 

eficientizare iluminat public în orașul Pecica şi satele aparținătoare între UAT Pecica şi ADR vest, 

investiția vizează reducerea consumului anual de energie finală a iluminatului public din oraş cu 

peste 40% la finalul implementării proiectului (la 0,279 de GWh), precum şi cea a gazelor cu efect 

de seră cu aproximativ același procent. În cadrul proiectului se preconizează a fi montate 2.080 

de corpuri de iluminat noi, cu tehnologie LED, mai eficiente şi mai economice decât majoritatea 

celor existente în momentul de față şi rețeaua de iluminat public va fi extinsă de la 70,14 la 74,24 

de kilometri, ceea ce înseamnă montarea a peste 100 de stâlpi de iluminat noi. 

În cadrul oraşul Pecica funcționează conform listei actualizate la data de 31.12.2020 producătorul 

acreditat ANRE de producere a energiei electrice din surse regenerabile de energie acreditate 

pentru aplicarea sistemului de promovare prin CV: 

• AGRO BIOGRAINS S.R.L. ce deține 1 centrală electrică acreditată (CEF Pecica) cu o putere 

electrică instalată de 0,04 MW. Sursa de energie regenerabila este solară; 

Orientarea strategică a administrației publice spre promovarea şi utilizarea surselor regenerabile 

locale de energie este necesară în vederea acoperirii unei părți cât mai mari din necesarul de 

energie al localităților reducându-se dependența de combustibilii fosili fiind luate în considerare 
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instalații de producere a energiei prin sisteme proprii bazate pe următoarele tipuri de energii 

regenerabile: biomasă – biogaz; energie geotermală; energie solară şi energie eoliană. 

În privința dotării locuințelor cu instalație de încălzire centrală, Barometrul urban realizat în 2020 

estimează că 18% din populație are locuința dotată cu astfel de instalații.    

Iluminatul public a fost modernizat, dar necesită constant investiţii, fiind și în prezent planificate 

lucrări de extindere a iluminatului.  

Rețelele edilitare (electricitate, apă  canal) necesită modernizări, dar și lucrări de extindere.  

Asigurarea conectivității prin conexiune la internet de mare viteză este caracterizată prin24:   

➢ pondere conexiuni internet puncte fixe ≥30Mbps de 24% (2018); 

➢ număr operatori telefonie mobilă în sistem LTE: 4 operatori (2019); 

➢ număr operatori telefonie mobilă în sistem LTE-A: 1 operator (2019). 

La nivelul oraşului Pecica au fost înregistrate şi sunt aplicate politici de tip Smart City.  

Pe teritoriul orașului PECICA funcționează 1 oficiu poștal. Orașul este conectat la serviciile de 

telefonie fixă TELEKOM, serviciile de telefonie mobilă cu acoperire corespunzătoare pentru toate 

zonele din localitate - VODAFONE, ORANGE, TELEKOM, DIGI, servicii de televiziune prin satelit, 

DOLCE, ORANGE, DIGI, FOCUS SAT și BOOM TV, televiziune prin cablu S.C.RDS-RCS S.R.L. 

Rețeaua de internet este asigurată de TELECOM, DJEMBA, UPC, SC RDS-RCS SRL. 

 

3.4 Parcuri și zone de agrement  

Standardele referitoare la suprafața aferentă spațiilor verzi prevăd obligația autorităților publice 

locale de a asigura o suprafață de minim 26 m2 spații verzi/locuitor25. În categoria spațiilor verzi 

se încadrează atât spațiile verzi publice cu acces delimitat (parcuri, grădini, scuaruri, fâșii plantate) 

cât și spații verzi publice de folosință specializată (ex. grădini botanice și zoologice, muzee în aer 

liber etc), spații verzi pentru agrement, pentru protecția lacurilor și cursurilor de apă, păduri de 

agrement, pepiniere și sere. 

În oraşul Pecica, spațiile verzi ocupă suprafața de 55 ha26, ceea ce înseamnă o suprafață de 38,96 

m2 spații verzi/locuitor, depășind cu aproximativ 12,96 m2 standardele privind protecția mediului. 

La nivelul județului Arad suprafața spatiilor verzi este mult sub standardele impuse (11,13 m2 

spații verzi/locuitor). 

Având în vedere suprafața de spațiu verde oraşul Pecica se bucură de o serie de avantaje cum ar 

fi: calitatea aerului este îmbunătățită, încălzirea produsă de suprafețele pavate sau asfalt este 

diminuată, poluarea este redusă, dioxidul de carbon produs de majoritatea agenților economici şi 

de transport este consumat de zona verde, volumul de oxigen din aerul este crescut, acumularea 

de căldură este atenuată. 

 
24 Sursa: Barometru Urban, 2020 - https://citadini.ro/barometru-urban-2020/ 

Nota: LTE (Long-Term Evolution) este un standard pentru comunicațiile wireless de mare viteză pentru telefoanele 
mobile și terminalele de date, bazate pe tehnologiile GSM/EDGE și UMTS/HSPA. Crește capacitatea și viteza folosind o 
interfață radio diferită, împreună cu îmbunătățirile rețelei de bază. 
25 Sursa: OUG 114/2007 pentru modificarea şi completarea OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului 
26 Sursa: Registrul staţiilor verzi 

https://citadini.ro/barometru-urban-2020/
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Principalele parcuri publice, cu acces nelimitat, amenajate de la nivelul oraşului sunt: 

• Parcul din centrul oraşului - cel mai mare şi mai vechi spațiu verde amenajat din oraş, 

are două rânduri de castani seculari, arbuști şi arbori ornamentali, flori şi gazon, mobilier 

urban şi un spațiu de joacă dedicat copiilor, este un popular loc de odihnă şi recreere în 

rândul pietonilor şi al locuitorilor din zona centrală. Monumentul a fost renovat în anul 

2012 şi dedicat Eroilor, tuturor pecicanilor care au pierit în războaie, lângă fiind amplasate 

două tunuri dezafectate. Aleile au fost pavate, s-au montat corpuri de iluminat decorative 

care iluminează din sol arborii. Din boxele montate pe stâlpii de iluminat de pe trotuar se 

aude un post de radio național, cu știri şi muzică. 

• Parcul IRIL – zona este una dintre cele mai populate din oraş şi se află de o parte şi 

cealaltă a Drumului Naţional 7. Aspectul zonei s-a schimbat în totalitate, în mod pozitiv, 

ca urmare a reamenajării spaţiului dintre blocuri unde locatarii pot ieşi la aer curat, iar 

copii să se joace în siguranţă, fără ca părinţii lor să îşi facă griji din cauza traficului. Spaţii 

verzi plantate cu gazon, arbori şi arbuşti ornamentali, alei modernizate, sistem de irigare 

automatizat şi stâlpi de iluminat public creează o oaza de reccreere intre blocuri.  

• Parcul Sfânta Treime – situat în centrul oraşului, în vecinătatea Bisericii Romano-

catolice. La începutul anilor 1990 Parohia Romano-Catolică a luat iniţiativa de a amenaja 

parcul. S-au realizat patru porţiuni dreptunghiulare, care au fost umplute cu pământ, 

însămânţate cu gazon, fiind plantaţi şi câţiva arbori ornamentali (tuia, salcâm) printre care 

şi specii rare, cum este arborele de mătase. Au fost amenajate patru alei, sub formă de 

cruce, iar în mijloc un monument dedicat Revolutiei din Ungaria din 1956. Între timp, aici 

s-au organizat programele culturale şi muzicale dedicate hramului bisericii, care este 

„Sfânta Treime” şi tot aici se găseşte cea mai veche statuie publică din Pecica, care 

datează din anul 1773 şi îl reprezintă pe Sfântul Ioan Nepomuk, preot şi martir catolic. În 

anul 2012 parcul a fost reamenajat în cadrul proiectului „Modernizare centru urban oraş 

Pecica” şi prin investiţia Primăriei: gazonul a fost înlocuit, aleile s-au pavat, au fost montate 

bănci şi corpuri de iluminat decorative. Cu această ocazie parcul a fost denumit, oficial, 

după Sfânta Treime.  

• Parcuri din cartiere - administraţia locală a amenajat mai multe parcuri, spaţii verzi şi 

locuri de joacă în cartierele oraşului, pentru a le asigura locuitorilor din zonele respective 

un loc unde să se relaxeze, să stea de vorbă, iar copii lor să se poată juca în siguranţă. 

Pe lângă întreţinerea celor existente, autorităţile locale vor să amenajeze şi alte spaţii verzi 

în oraş şi satele aparţinătoare. 

• Parcul de agrement –  se afla de-a lungul drumului de agrement de lândă ferma de 

bivoli. Parcul are 44 de mii de metri pătrați de spații verzi (cu iarbă, arbuști și arbori 

ornamentali), alei pietonale cu bănci, coșuri de gunoi, suporți parcare biciclete, panouri 

de informare, un teren de sport multifuncțional (pentru handbal, baschet sau minifotbal), 

două spații de joacă (unul pentru copiii cu vârste de până în trei ani, iar celălalt pentru cei 

mai mari) și mese de tenis de masă, respectiv de șah. 

Pecica are o serie de zone de recreere şi de agrement şi anume: 

• Ferma de bivoli, reprezintă un obiectiv turistic ce conține pe lângă ferma propriu zisă, un 

muzeu digital de ultimă generație, și un spațiu de primire; situată în exteriorul zonei 

locuite, spre Mureș, aceasta constituie un brand local al orașului. 
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• Zona de sport/agrement din Lunca Mureșului, la S de Pecica, ce conține un teren de fotbal, 

câteva mini terenuri de antrenament și o pistă de motocros, reprezintă un areal de 

agrement foarte plăcut. 

• Bălțile de pescuit de la N de Pecica și cea de la N de Turnu care deservesc nu doar pescarii 

din Pecica şi satele aparținătoare, dar vin aici şi pasionații acestui sport din localitățile 

învecinate. Situate toate în zone liniștite, la marginea sau în afara oraşului, departe de 

zgomotul localității, bălțile oferă o oază de liniște şi promit capturi frumoase pentru cei 

cărora le place pescuitul. 

• Pista de biciclete construită pe coronamentul digului de N, ce face legătura cu Pădurea 

Ceala. 

• Începând din toamna anului 2011, cei care trec prin oraş, au posibilitatea de a desfășura 

activități de echitație şi pescuit sportiv la ferma situată la ieșirea din Pecica spre Nădlac. 

La dispoziția lor stau 6 cai (din care 5 pentru călărit), dar şi 2 ponei pentru copiii, alături 

de o persoană care îi învață şi ajută pe începători, dar şi pe cei avansați. Cei experimentați 

pot participa la plimbări în Parcul Natural Lunca Mureşului, programul fiind zilnic de la ora 

12 la apus, dar pe timp de iarnă doar pentru cei avansați. 

Pe lângă acestea, zonele naturale protejate din extravilan reprezintă zone de recreere și agrement 

specifice, în special Parcul Natural Lunca Mureșului, ce are atât trasee turistice pietonale, cât și 

trasee de biciclete, inclusiv cu punte peste Mureș. 

În UAT Pecica sunt cinci categorii de arii protejate - Rezervație Naturală, Parc Natural, Sit Ramsar, 

Sit de Importanță Comunitară și Sit special de Protecție pentru Păsări grupate astfel: un parc 

natural a cărui limite geografice se suprapun cu cele două arii Natura 2000 pe care le 

administrează; trei situri Natura 2000; o rezervație naturală şi un sit Ramsar; 

• Rezervația naturală RONPA0852 Prundul Mare - Prundul Mare este o arie protejată 

de interes național ce corespunde categoriei a IV-a I.U.C.N (rezervație naturală de tip 

mixt). Rezervația naturală (aflată în imediata apropiere a Mănăstirii Bezdin) a fost 

declarată arie protejată prin Hotărârea de Guvern Nr.2151 din 30 noiembrie 2004. Aceasta 

este inclusă în Parcul Natural Lunca Mureșului și reprezintă o arie cu prunduri (nisipuri 

depuse de-a lungul timpului de apele râului Mureș), lunci de câmpie, pâlcuri de pădure, 

pajiști și zone umede cu stuf (Phragmaties australis), păpuriș (Typha sp.). 

• RONPA0926 Parcul Natural Lunca Mureșului - Parcul Natural Lunca Mureșului face 

parte din categoria a V-a I.U.C.N. și a fost declarat ca arie protejată prin Hotărârea de 

Guvern nr. 2151 din 30 noiembrie 2004. Are o suprafață de 17.455 ha și include zona 

îndiguită a Mureșului. Este cuprins între digurile și terasele înalte care mărginesc râul 

Mureș. Lunca Mureșului Inferior este un ecosistem tipic de zonă umedă cu ape curgătoare 

și stătătoare, cu păduri aluviale, galerii de sălcii și plopi, precum și zăvoaie și șleauri de 

câmpie, important loc de cuibărire și pasaj pentru cca. 200 de specii de pasări, multe 

dintre ele fiind sub un regim strict de protecție pe plan internațional. 

• Sit RAMSAR, RORMS0004 Parcul Natural Lunca Mureșului - Limitele Parcului 

Natural Lunca Mureșului sunt și limitele sitului RAMSAR cu același nume din anul 2006 

când zona a fost declarată zonă umedă de importanță internațională. România a aderat 

la Convenția asupra zonelor umede de importanță internațională, prin aprobarea legii 

5/1991. Desemnarea unei zone umede ca sit Ramsar este o recunoaștere a importanței și 

a gestionării adecvate a acelei zone pe plan mondial. Obiectivul declarat al semnării 

Convenției este acela de a proteja biodiversitatea și a menține într-o stare de conservare 
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favorabilă a zonelor umede (întinderi de ape stătătoare sau curgătoare, mlaștini, turbării, 

bălți sau luciu de apă marină ce nu depășește o adâncime maximă de șase metri) ca 

habitat al păsărilor acvatice. 

• ROSCI0108 Lunca Mureșului Inferior Desemnat în decembrie 2007 și actualizat în 

noiembrie 2016, Regiune biogeografică: panonică (100%). 

• ROSCI0401 Turnu ‐ Variașu - Desemnat în ianuarie 2011 și actualizat în noiembrie 

2016. Regiune biogeografică: panonică (100%). 

• ROSPA0069 Lunca Mureșului Inferior – Confirmat ca SPA în octombrie 2007. Regiune 

biogeografică: panonică (100%). 

Față de obiectivele speciale protejate, au fost instituite conform legii, zonele și perimetrele de 

protecție sanitară, hidrologică și hidrogeologică, astfel: 

• față de toate cimitirele existente, există o zonă de protecție de 50 m; 

• față de ferma de bivoli de la Pecica, s-a instituit o zonă de protecție sanitară de 50 m; 

• față de depozite pentru produse de origine vegetală (silozuri de cereale, staţii de tratare 

a semințelor) cu capacitate între 5-100 tone: 100 m; 

• față de stația de epurare orășenească s-a instituit o zonă de protecție de 150 m; 

• față de forajele de alimentare cu apă potabilă a orașului Pecica s-au instituit atât zone de 

protecție cu regim sever, împrejmuite, cât și perimetre de protecție hidrogeologice, 

delimitate conform părții grafice a proiectului; 

Astfel nu există areale protejate speciale care să nu aibă o zonă de protecție instituită. 

Având in vedere aceste zone protejate trebuie să se dea o importanță deosebită pentru evitarea 

efectelor negative cauzate de: 

• defrișările, tăierile ras și lucrările silvice care au ca rezultat tăierea arborilor pe suprafețe 

mari; 

• tăierile selective a arborilor în vârstă sau a unor specii; 

• adunarea lemnului pentru foc, culegerea de ciuperci; 

• turismul necontrolat; 

• amenajări forestiere și tăieri în timpul cuibăritului speciilor periclitate; 

• vânătoarea în timpul cuibăritului prin deranjul și zgomotul cauzat de către gonaci; 

• vânătoarea în zona locurilor de cuibărire a speciilor periclitate; 

• braconaj; 

• practicarea sporturilor extreme: enduro, motor de cross, mașini de teren; 

• distrugerea cuiburilor, a pontei sau a puilor; 

• deranjarea păsărilor in timpul cuibăritului; 

• prinderea păsărilor cu capcane; 

• scoaterea puilor pentru comerț ilegal; 

• împăduriri cu specii neindigene (salcâm, oțetar, cenușar, etc.); 

• înmulțirea necontrolată a speciilor invazive; 

• industrializare și creșterea zonelor urbane; 

• electrocutare și coliziune în linii electrice; 

• intensificarea agriculturii – schimbarea metodelor de cultivare a terenurilor din cele 

tradiționale în agricultură intensivă, cu monoculturi mari, folosirea excesivă a chimicalelor, 

efectuarea lucrărilor numai cu utilaje și mașini; 
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• schimbarea habitatului semi-natural (fânețe, pășuni) datorită încetării activităților agricole 

precum cositul sau pășunatul; 

• cositul în perioada de cuibărire; 

• cositul prea timpuriu (ex. poate distruge poantele de cristel de câmp); 

• arderea vegetației (a miriștii și a pârloagelor); 

 

 

 

 

 

Puncte tari Puncte slabe 

• Conectivitate cu drum european și cu o 

autostradă; 

• Transport feroviar, magistrala feroviară 223; 

• Accesibilitatea la infrastructura majoră de 

transport atinge pentru oraşul Pecica un punctaj 

de 10 din 15 situându-se în categoria UAT- urilor 

cu accesibilitate medie; 

• Timpul ce trebuie realizat până la cel mai 

apropiat aeroport este de aproximativ 14,4 

minute acesta fiind situat în Arad - Aeroportul 

Internațional Arad; 

• Până la cel mai apropiat parc industrial se pot 

face aproximativ 17,1 minute (Parcul Industrial 

Uta 2 Arad); 

• Acces la serviciile de furnizare a telefoniei fixe, 

mobile, a televiziunii prin cablu/satelit, internet 

și a curieratului; 

• Infrastructura de bază a oraşului cuprinde rețele 

de apă, canalizare, energie electrică și gaze 

naturale;  

• Creșterea suprafețelor locuibile; 

• Suprafaţă spatii verzi 38,96 m2 spații 

verzi/locuitor; 

• Existența zonelor de agrement. 

• Rețeaua de piste de biciclete insuficient 

dezvoltată; 

• 57% din străzile oraşului Pecica sunt 

nemodernizate; 

• Transport în comun deficitar; 

• Necorelarea proiectelor de reabilitare a 

drumurilor cu intervențiile la rețelele de apă, 

canalizare sau gaze;  

• Suprasolicitarea infrastructurii edilitare; 

• Prezența a două zone marginalizate; 

• Localitățile Turnu, Sederhat şi Bodrogu nu au 

un sistem centralizat de alimentare cu apă şi 

apă uzată; 

• Localitățile Turnu, Sederhat și Bodrogu Vechi 

nu sunt racordate la reţeau de gaze naturale. 

• Lipsa unui sistem centralizat de canalizare 

pentru apele uzate menajere. 

• Lipsa unui sistem centralizat de colectare a 

apelor meteorice 

 

Oportunități Amenințări 

• Transpunerea şi implementarea Directivelor 

Uniunii Europene în legislația națională; 

• Accesarea de fonduri externe și naționale pentru 

finanțarea dezvoltării infrastructurii tehnico-

edilitare; 

• Orientarea strategică a administrației publice 

spre promovarea şi utilizarea surselor 

regenerabile locale de energie 

• Parte din rețelele de utilități riscă să rămână 

nemodernizate sau nereabilitate din cauza 

posibilităților financiare reduse ale localității; 

• Degradarea infrastructurii poate determina 

accentuarea tendinței migratorii, în special în 

rândul tinerilor; 

• Tendința de creștere a indicelui de motorizare, 

aspect care crește cererea pentru parcări 

rezidențiale şi conduce la suprasolicitarea 

tramei stradale. 

• Accesarea mai rapidă a fondurilor europene şi 

naționale pentru infrastructură de către alte 

localități/ zone de dezvoltare. 

 

Analiza S.W.O.T 
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4.1 Factori și probleme de mediu   

Parte integrantă a factorilor schimbărilor climatice, orașele au o contribuție proprie la consumul 

de energie din întreaga lume, motiv pentru care devin și o parte esențială pentru soluționarea 

acestei probleme. Pentru a prezenta starea mediului, sunt analizați în continuare factorii de 

mediu, precum: apă, aer, sol și alți factori.  

 

Factorul de mediu aer 

Aerul reprezintă factorul de mediu transportator al poluanților în mediu. Poluanții ajunși în 

atmosferă se răspândesc rapid și nu mai pot fi captați pentru a putea fi epurați – tratați, poluarea 

aerului având multe și majore efecte adverse asupra sănătății populație, florei și faunei. Poluarea 

atmosferei se manifestă sub diferite forme precum ploi acide, degradarea stratului de ozon 

stratosferic și efectul de încălzire globală cunoscut și ca efectul de seră. 

Poluarea aerului generează nenumărate provocări referitoare la gestionarea și atenuarea efectelor 

pe care le are asupra mediului. Activitățile antropice cât și sursele naturale reprezintă generatoare 

de emisii de substanțe poluante ce sunt transmise în atmosferă sau se formează direct în 

atmosferă, având un impact negativ asupra mediului înconjurător și a sănătății umane. Poluanții 

atmosferici se pot alcătui sau pot fi transportați pe distanțe mari, având efecte negative asupra 

suprafețelor străbătute. 

Problemele cele mai semnificative referitoare la poluarea aerului sunt generate de emisiile 

poluante. Acestea duc la acidifierea atmosferei, afectarea producției de ozon troposferic, 

creșterea concentrației a particulelor în suspensie, a pulberilor cu metale grele și a gazelor cu 

efect de seră fiind epuizat stratul de ozon și rezultând schimbările climatice. 

Poluanții semnificativi ai atmosferei sunt:  

• Compușii carbonici: CO (monoxid de carbon – poluantul cel mai răspândit, generat de 

vehicule, incendii, erupții vulcanice și din siderurgie, petrochimie etc.), CO2 (dioxid de 

carbon, generat de combustie), CH4 (metan, generat de exploatarea petrolieră și agricolă); 

• Dioxid de sulf: SO2 (dioxid de sulf, generat de arderile combustibililor, erupțiile vulcanice, 

metalurgie etc.), SO3, etc.;  

• Oxizii azotului: NO, NO2 generate de vehicule;  

• Ozon: O3; 

• Pulberile în suspensie: PM10 (particule în suspensie grosiere), PM2,5 (particule în suspensie 

fine) şi O3 (ozon); 

• Pb şi alte metale toxice: Cd (cadmiu), As (arsen), Hg (mercur).  

Calitatea aerului în județul Arad este monitorizată prin măsurători continue în două stații automate 

amplasate în municipiul Arad (AR1 și AR2) și o stație amplasată în orașul Nădlac (AR3). 

Tipurile de stații care activează la nivelul județului Arad sunt următoarele: 

4. Mediu şi infrastructura de mediu 
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• Stație de trafic/industrie (T/I) – stația AR1 – pasaj Micălaca – amplasat în zona cu trafic 

intens. Tipul de poluanți monitorizați sunt: PM 10 (particule în suspensie grosiere) și NO2 

(oxizi de azot); 

• Stație de fond urban (FU) – stația AR2 – amplasată în incinta Colegiului Tehnic de 

Construcții și Protecția mediului. Tipul de poluanți monitorizați sunt: PM 10 (particule în 

suspensie grosiere), NO2 (oxizi de azot), SO2 (dioxid de sulf, generat de exploatarea 

petrolieră și agricolă) și O3 (ozon); 

• Stația de trafic/suburban/(T/S) – stația AR3 – orașul Nădlac. Tipul de poluanți monitorizați 

sunt: PM 10 (particule în suspensie grosiere) și NO2 (oxizi de azot). 

În stațiile de monitorizare din județul Arad, se efectuează măsurători continue pentru: SO2, NO, 

NO2, NOX, CO, PM10, PM2,5, O3 și percusori organici ai ozonului. 

La nivelul oraşului Pecica nu sunt înregistrate surse majore de poluare cu impact asupra 

locuitorilor şi asupra mediului.  

Calitatea aerului înconjurător în oraşul Pecica este determinată de emisiile rezultate din activitățile 

economico-sociale prin surse fixe şi surse mobile, respectiv de emisiile din surse difuze de poluare. 

Sursele fixe - care în general utilizează drept combustibil gaze naturale - acoperă următoarele 

activități: 

• producerea energiei termice în centrale termice, pe combustibili lichizi şi solizi, care au în 

dotare utilaje mai puțin performante, astfel că prin arderea combustibililor se produc 

cantități mari de gaze de ardere care poluează aerul; 

• industria de prelucrare - industria alimentară şi fabricarea articolelor de îmbrăcăminte; 

• stocarea şi distribuția carburanților; 

• utilizarea solvenților; 

• agricultură etc. 

Orașul Pecica reprezintă un UAT în care poluarea cea mai evidentă este cea generată de sistemul 

de drumuri clasificate ce traversează intravilanul localităților, cu precădere la Pecica pe DN7 și la 

Turnu pe DN7B. Poluarea în oraşul Pecica din surse mobile este sub limitele legale admise şi în 

majoritatea timpului se datorează traficul de pe DN7 și DN7B, în intravilan. 

În conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență nr. 195/2005 privind protecția mediului, 

aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările 

ulterioare, responsabilitatea privind monitorizarea calităţii aerului înconjurător în România revine 

autorităților pentru protecția mediului. Poluanții monitorizați, metodele de măsurare, valorile 

limită, valorile țintă, pragurile de alertă şi de informare şi criteriile de amplasare a punctelor de 

monitorizare sunt stabilite de legislația națională privind calitatea aerului înconjurător şi sunt 

conforme cerințelor prevăzute de reglementările europene. 

 

Factorul de mediu apă  

Apa este un element indispensabil pentru viață şi societate, fiind materie primă pentru activități 

productive, sursă de energie şi cale de transport, factor determinant în menținerea echilibrului 

ecologic. Astfel, protecția, punerea în valoare şi dezvoltarea durabilă a resurselor de apă sunt 

acţiuni de interes general. Resursele naturale de apă ale teritoriului sunt formate din rezervele de 

apă de suprafață și din cele subterane care pot fi folosite pentru diverse scopuri.  
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Factorul de mediu apă este afectat de deversări directe ale apelor uzate, de evacuarea în aer a 

unor poluanți care ajung mai apoi în stratul acvifer, de depozitarea incorectă a deșeurilor pe 

suprafețe neprotejate, etc. 

Riscul de poluare a apelor pe lângă evacuarea apelor reziduale menajere este cel al apelor 

provenite din industrii inclusiv alimentară, care este bine dezvoltată în Pecica. Apele evacuate, 

insuficient epurate sau neepurate, în apele de suprafață, sau prin infiltrare în pânza freatică 

prezintă un risc nu doar local ci asupra corpului de apă subteran și a apelor de suprafață. 

Un alt aspect de luat în considerare este riscul de poluare a solului și apelor cu hidrocarburi în 

urma activităților industriale prezente în Zona Pecica-Turnu datorită existenței parcurilor 

petroliere. 

Riscul de poluare a aerului, solului și apelor este mai crescut în localitățile Turnu, Sederhat și 

Bodrogu Vechi unde nu există rețele utilitare de apă, canalizare și gaz. 

 

Factorul de mediu sol  

Solul este cel mai complex factor de mediu datorită compoziției chimice şi fazice. Acesta reprezintă 

o resursă importantă în susținerea civilizației umane, contribuind major la creșterea vegetației, la 

reglarea curgerii apelor şi reducerea poluării aerului, funcționând în același timp şi ca reciclator 

al materiei organice moarte şi a unor poluanți. Investigarea şi evaluarea poluării solului şi 

subsolului reprezintă obligația şi responsabilitatea operatorului economic sau deținătorului de 

teren care a desfășurat ori desfășoară activități poluatoare sau potențial poluatoare pentru mediul 

geologic. 

Calitatea solului este afectată într-o măsură mai mică sau mai mare de diverse restricții 

determinate fie de factori naturali (climă, forme de relief, caracteristici edafice etc.), fie de acţiuni 

antropice agricole şi industriale. În multe cazuri, factorii menționați pot acționa sinergic în sens 

negativ, având ca efect scăderea calităţii solurilor şi chiar anularea funcțiilor acestora. 

Principalele surse de poluare/afectare a solului în UAT Pecica sunt:  

• excavările (balastiere, gropi de împrumut); 

• deponeuri (depozite de deșeuri); 

• poluare cu hidrocarburi (zonele de exploatare, transport a hidrocarburilor); 

• eroziune (eroziuni de mal); 

• dejecții animale (ferme zootehnice, încărcături mari de animale pe unitatea de suprafață, 

depozite de gunoi de grajd); 

• nămoluri de la ape uzate (stație de epurare); 

• compactare (pășunat intensiv), pesticide (culturi intensive); 

Riscul de poluare a aerului, solului și apelor este mai crescut în localitățile Turnu, Sederhat și 

Bodrogu Vechi unde nu există rețele utilitare de apă, canalizare și gaz. 

Măsurile de reducere a riscurilor de poluare vizează riscul de poluare cu substanțe periculoase, 

riscul de supraexploatare a resurselor naturale, riscul de poluare a solului și a apelor subterane 

și de suprafață cu nitriți, nitrați, pesticide și metale grele. 

Poluarea provenită de la obiectivele industriale este nesemnificativă, datorită specificului 

activităţilor industriale. Nu există obiective industriale încadrate în categoria celor poluante. 
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4.2 Sistemul actual de gestionare a deșeurilor    

Gestionarea deșeurilor cuprinde toate activitățile de colectare, transport, tratare, valorificare și 

eliminare a deșeurilor, inclusiv monitorizarea acestor operații și monitorizarea depozitelor de 

deșeuri după închiderea lor. Deșeurile reprezintă ultima etapă din ciclul de viață al unui produs 

(intervalul de timp între data de fabricație a produsului și data când acesta devine deșeu). Pe 

raza oraşului Pecica se desfășoară acțiuni de colectare a deșeurilor de uz menajer.  

La nivelul județului Arad este constituită Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Deșeuri Arad 

formată din toate unități administrativ teritoriale din județ.  

Operatorul care colectează deșeurile orășenești (deșeuri reziduale, deșeuri reciclabile colectate 

separat, deșeuri din piețe, deșeuri din parcuri și grădini, deșeuri stradale) atât de la populație cât 

şi de la agenții economici și instituții publice din oraşul Pecica este RETIM Ecologic Service SA.  

Evacuarea deșeurilor menajere realizată de către Retim Ecologic Service SA, sunt colectate direct 

selectate la producător, după programul de 1 zi/săptămână deșeuri perisabile și odată la două 

săptămâni pentru cele reciclabile (plastic și Al), apoi depuse la operatorii pentru reciclare. 

Deșeurile speciale, rămân în sarcina producătorilor, care au obligația de a face contracte cu 

societățile abilitate să preia și să neutralizeze astfel de deșeuri. Din anul 2019, la nivelul orașului 

Pecica există o platformă comunală pentru depozitarea și managementul gunoiului de grajd. 

Curățenia stradală și ceea de primăvară este asigurată de către un serviciu intern al Primăriei 

Pecica. 

La nivelul oraşului Pecica, cantitatea de deșeuri urbane (cantitatea totală anuală de deşeuri 

urbane, incluzând deşeurile menajere, cele generate de instituţii, unităţi comerciale, agenţi 

economici (asimilabile celor menajere), deşeuri stradale din spaţii publice, străzi, parcuri, spaţii 

verzi, dar şi deşeuri din construcţii-demolări (generate în gospodării), nămoluri de la epurarea 

apelor uzate, produsă la nivelul fiecărui oraş (tone/an)) înregistrate la nivelul unui an este de 

aproximativ 1.503,62 t/an, iar cantitatea de deșeuri urbane pe cap de locuitor (cantitatea totală 

anuală de deşeuri urbane, incluzând deşeurile menajere, cele generate de instituţii, unităţi 

comerciale, agenţi economici, deşeuri stradale din spaţii publice, străzi, parcuri, spaţii verzi, dar 

şi deşeuri din construcţii-demolări, nămoluri de la epurarea apelor uzate, produsă la nivelul 

fiecărui oraş pe cap de locuitor) este de 0,18 tone/an/cap de locuitor27. 

 

4.3 Energia regenerabilă 

Sursele regenerabile de energie (energia eoliană, energia solară, energia geotermală, biomasă și 

biocombustibilii) reprezintă alternative la combustibilii fosili care cauzează emisiile de gaze cu 

efect de seră. Acestea generează diversificarea ofertei de energie și reducerea dependenței de 

piețele volatile și incerte ale combustibililor fosili, în special de petrol și gaze. Legislația UE 

referitoare la promovarea surselor regenerabile a evoluat semnificativ în ultimii ani. În 2009, liderii 

UE au stabilit obiectivul ca, până în 2020, 20% din consumul de energie al UE să provină din 

surse regenerabile de energie. În 2018, s-a stabilit obiectivul ca, până în 2030, 32% din consumul 

de energie al UE să provină din surse regenerabile de energie. În prezent au loc dezbateri privind 

cadrul de politici viitor pentru perioada de după 2030.  

 
27 Sursa: https://citadini.ro/baza-de-date-urbane/ 
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Prin utilizarea energiilor regenerabile, mai exact eoliană, solară, geotermală, biomasă și alte 

energii alternative, este protejat mediul natural, iar teritoriile se dezvoltă în acest fel eficient și 

sustenabil. 

 

Energia eoliană  

Energia eoliană asigură la nivel național aproximativ 20% din producţia de energie, fiind a treia 

cea mai importantă sursă după cărbuni şi hidrocentrale, dar înaintea electricităţii generate de 

centrala de la Cernavodă sau de centralele pe gaze, conform datelor transmise în timp real de 

Transelectrica, transportatorul naţional de energie.  

În județul Arad, potențialul eolian este unul scăzut, viteza medie a vântului la 50m deasupra 

solului fiind de aproximativ 4-6 m/s. Cel mai mare potențial eolian în România se află în zona 

montană și în zona Dobrogea-Litoral, de peste 8-10 m/s. În județul Arad, cel mai ridicat potențial 

se înregistrează în zona de munte, însă poate dezvolta și sisteme de turbine eoliene în zonele de 

deal.  

Conform evidențelor ANRE, în județul Arad, nu figurează centrale electrice eoline de producere a 

energiei electrice, în funcțiune și nu există emise autorizații de înființare sau avize tehnice de 

racordare. 

 

Energia solară 

Energia solară este foarte exploatată în multe părți ale lumii, având potențialul de a furniza de 

câteva ori consumul global de energie curent dacă este exploatată corespunzător. Energia solară 

este folosită direct pentru a produce electricitate sau pentru încălzire și chiar pentru răcire. În 

județul Arad există 159 de centrale electrice fotovoltaice de producere a energiei electrice. 

Cea mai mare putere electrică este instalată în două unități din localitatea Sebiș și măsoară 

7.500.0000 kW.  
Figura 38: Producători de energie fotovoltaică, 2020 

 
Sursa: Prelucrarea consultantului, date ANRE – Adresa nr. 41693 / 15.04.2021 
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Județul Arad beneficiază de o expunere solară între 1.200 – 1.350 kW/m2/an, factor ce favorizează 

și încurajează utilizarea de panouri solare pentru unitățile consumatoare de energie, devenind 

independente energetic. 

Figura 39: Potențial energetic solar în România 

 

Sursa: https://solargis.com/ 

Energia hidroelectrică 

Cea mai importantă sursă de energie regenerabilă din România o reprezintă energia 

hidroelectrică. Potenţialul hidroenergetic al României este de aproximativ 230 TWh/an ca 

potenţial teoretic al precipitaţiilor, de aproximativ 90 TWh/an ca potenţial teoretic al apelor de 

scurgere și de aproximativ 70 TWh/an ca potenţial teoretic liniar al cursurilor de apă.28 

În judeţul Arad se pot amenaja microhidrocentrale în condiţii de eficienţă şi economicitate ridicată 

pe cursurile unor afluenţi ai Crişului Alb şi ai Mureşului. 

 

Energia geotermală  

Energia geotermală reprezintă energia înmagazinată sub formă de căldură sub stratul solid al 

suprafeţei terestre. Potenţialul de energie geotermală cu posibilităţi de exploatare în România 

este de aproximativ 167 mii tep. Judeţul Arad beneficiază de această resursă în cantităţi 

apreciabile. Principalele perimetre geotermale importante din județul Arad sunt:  

 
28 Strategia energetică a județului Arad pentru perioada 2010-2020 
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• Sistemul geotermal Mureş - Crişul Negru Curtici, Macea, Municipiul Arad din judeţul Arad, 

cu o suprafață de 1.060 km2, deține 113 sonde cu un debit exploatabil de 285 m3/h și o 

energie teoretică potențială de 9,3 MWt; 

• Sistemul geotermal Banatul de Vest: Nădlac, Sânnicolau Mare, Saravale,Tomnatic, Lovrin, 

Jimbolia, Periam, Teremia Mare, Comloşu Mare, Grabat, Beregsăul Mic din judeţele Arad 

şi Timiş, cu o suprafață de 2.790 km2, deține 20 sonde cu un debit exploatabil de 1.144,8 

m3/h și o energie teoretică potențială de 62,75 MWt. 

 

Biomasa 

Biomasa constă în partea biodegradabilă a produselor, deșeurilor și reziduurilor din agricultură, 

inclusiv substanțele vegetale și animale, silvicultură și industriile conexe, precum și partea 

biodegradabilă a deșeurilor industriale și urbane, reprezentând resursa regenerabilă cea mai 

abundentă de pe planetă. Pe teritoriul județului Arad există mai multe complexe zootehnice, 

producătoare de gunoi de grajd, cu posibilitatea procesării gunoiului de grajd în instalații 

specializate, cu scopul producerii de curent electric, căldură, dar și utilizarea gunoiului de grajd 

pe post de îngrășământ în agricultură. La nivelul orașului Pecica există o platformă comunală 

pentru depozitarea și managementul gunoiului de grajd. 

Figura 40: Potențialul energetic al județului Arad

 
Sursa: Strategia energetică a județului Arad pentru perioada 2010-2020 
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Puncte tari Puncte slabe 

• Nu există surse de poluare majoră; 

• Existența unui operator de apă care asigură 

servicii de apă şi canalizare; 

• Localitatea beneficiază de serviciu de 

salubritate; 

• Sistem implementat de management al 

deșeurilor; 

• Existența ariilor protejate;  

• Zona Parcul Natural Lunca Mureșului a fost 

declarată sit RAMSAR şi sit Natura 2000. 

 

 

• Depozitarea necontrolată a deșeurilor 

menajere, pe terenuri private și pe 

terenuri aflate în administrarea UAT; 

• Poluarea atmosferei datorată traficului 
auto, mai ales având în vedere faptul că 

Pecica este un oraș de tranzit datorită 

graniței cu Ungaria. 

 

 

Oportunități Amenințări 

• Transpunerea şi implementarea Directivelor 

Uniunii Europene în legislația națională; 

• Impactul pozitiv al campaniilor naţionale, 

locale de informare cu privire la mediu; 

• Existența unor experiențe şi know-how în 

domeniu, care pot fi valorificate; 

• Dezvoltarea turismului ecologic. 

• Progresul economic poate genera 

probleme de contaminare a solurilor, de 

poluare a atmosferei sau a apelor, de 

poluare fonică şi/sau vibrații; 

• Insuficiența educației ecologice privind 

protecția solului şi a apelor conduce la  

deteriorarea mediului; 

• Dezvoltarea urbanistică poate duce la 

diminuarea spațiilor verzi cu efect negativ 

asupra sănătății locuitorilor;  

• Posibilitatea ca agenții poluatori sursă să 

nu implementeze programe de gestionare 

a calităţii factorilor de mediu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analiza S.W.O.T 
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5.1 Forța de muncă, ocupare și șomaj   

Conform Institutului Național de Statistică, resursele de muncă reprezintă acea categorie de 

populație care dispune de ansamblul capacităților fizice și intelectuale care îi permit să desfășoare 

o muncă utilă în una din activitățile economiei naționale. Astfel, resursele de muncă includ: 

populația în vârstă de muncă, aptă de a lucra, precum și persoanele sub și peste vârsta de muncă 

aflate în activitate. După anul 2020, vârsta de muncă este cuprinsă între 16-61 ani pentru femei, 

respectiv 16-65 ani pentru bărbați. 

La nivelul anului 2020, volumul resurselor de muncă din oraşul Pecica era de 9.473 persoane. 

Analizând evoluția resurselor de muncă în dinamica celor 10 ani, se observă o scădere cu 1,28% 

a resurselor de muncă disponibile în anul 2020 față de anul 2010, scădere mai accentuată în cazul 

populației de sex feminin, la diferență de 3% față de populația de sex masculin.  

Tabel 14: Evoluția resurselor de muncă în ultimii 10 ani în oraşul Pecica 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

16-61 ani Feminin 4.622 4.660 4.662 4.633 4.627 4.595 4.579 4.576 4.516 4.503 4.454 

16-65 ani Masculin 4.974 5.028 5.050 5.065 5.045 5.045 5.062 5.081 5.072 5.041 5.019 

Total 9.596 9.688 9.712 9.698 9.672 9.640 9.641 9.657 9.588 9.544 9.473 

Sursa: Prelucrare proprie pe baza informațiilor furnizate de INS POP107D - Populația după domiciliu la 1 ianuarie  

Figura 41: Evoluția resurselor de muncă în ultimii 10 ani în oraşul Pecica 

 
Sursa: Prelucrare proprie pe baza informațiilor furnizate de INS POP107D - Populația după domiciliu la 1 ianuarie  

În anul 2019, în oraşul Pecica, populația activă civilă care cuprinde populația ocupată civilă și 

șomerii înregistrați reprezintă oferta potențială de forță de muncă şi a fost de 3.267 persoane. 

Rata de activitate a resurselor de muncă (raportul procentual dintre populația activă civilă și 

resursele de muncă) în anul 2019 a fost de 34,49%. Populația activă civilă de la nivelul oraşului 

Pecica, defalcată pe sexe este împărțită aproximativ uniform persoanele de sex masculin dețin 

ponderea de 53%, iar populația de sex feminin deține un procent de 47%. 

Populația ocupată (incluzând toate persoanele care au o ocupație aducătoare de venit) de la 

nivelul oraşului Pecica, în anul 2019, a fost de 3.220 persoane. Numărul total de persoane ocupate 

a crescut în anul 2019 cu 58% față de anul 2010, dar a scăzut cu 6% fată de 2015. 

Figura 42: Evoluția populației ocupate în ultimii 10 ani în oraşul Pecica 
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Sursa: Prelucrare proprie pe baza informațiilor furnizate de INS - FOM104D - Numărul mediu al salariaților 

În totalul populației active civile, șomerii înregistrați reprezintă 0,5% (47 persoane), ceea ce 

reprezintă o pondere infimă a șomerilor înregistrați în totalul populației active civile, în ultimii 10 

ani, numărul șomerilor a scăzut cu 88%29. 

Ponderea șomerilor înregistrați la nivelul oraşului este mai mică cu 6% față de cea de la nivelul 

județului Arad 1,6%30 . 

Tabel 15: Evoluția șomerilor înregistrați la nivelul oraşului Pecica, pe sexe, în perioada 2010-2019 

Sexe 

Ani 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Procente 

Total 4,2 2,1 2,1 2,4 1,3 1,5 1,4 0,7 0,6 0,5 1,5 

Masculin 5,3 2,4 2,7 3,1 1,5 1,8 1,2 0,8 0,6 0,5 1 

Feminin 3 1,9 1,6 1,6 1,2 1,2 1,5 0,6 0,7 0,5 2 

Sursa: INS - SOM101F - Ponderea șomerilor înregistrați la sfârșitul lunii în totalul resurselor de muncă 

Începând cu 1 martie 2002 a intrat în vigoare Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor 

pentru șomaj şi stimularea ocupării forței de muncă. În sensul prevederilor noii legi, șomer 

înregistrat este persoana care îndeplinește cumulativ următoarele condiții: 

• este în căutarea unui loc de muncă de la vârsta de minimum 16 ani şi până la îndeplinirea 

condițiilor de pensionare; 

• starea de sănătate şi capacităţile fizice şi psihice o fac aptă pentru prestarea unei munci; 

• nu are loc de muncă, nu realizează venituri sau realizează din activități autorizate potrivit 

legii, venituri mai mici decât valoarea indicatorului social de referenta al asigurărilor pentru 

șomaj şi stimulării ocupării forței de muncă, în vigoare; 

• este disponibilă să înceapă lucrul în perioada imediat următoare dacă și-ar găsi un loc de 

muncă; 

• este înregistrată la Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă. 

Persoanele înregistrate ca șomeri la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă şi care se 

încadrează în muncă, potrivit legii, într-o localitate situată la o distanţă mai mare de 15 km de 

localitatea în care îşi au domiciliul sau reședință, pot beneficia de o primă de încadrare, 

neimpozabilă pe o perioadă de 12 luni. Persoanele înregistrate ca şomeri la agenţiile pentru 

ocuparea forţei de muncă care se încadrează în muncă, potrivit legii, într-o altă localitate situată 

 
29 Sursa: SOM101E - Șomeri înregistrați la sfârșitul lunii, pe sexe, județe şi localități 
30 Sursa: SOM101F - Ponderea șomerilor înregistrați la sfârșitul lunii in totalul resurselor de muncă, pe sexe, județe şi 
localități 
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la o distanţă mai mare de 50 km faţă de localitatea în care îşi au domiciliul sau reşedinţa şi, ca 

urmare a acestui fapt, îşi schimba domiciliul ori îşi stabilesc reşedinţa în localitatea respectivă sau 

în localitățile învecinate acesteia pot beneficia de o primă de instalare, neimpozabilă în cuantum 

diferențiat. 

Asimilați șomerilor sunt: 

• absolvenții instituțiilor de învățământ şi absolvenții școlilor speciale pentru persoane cu 

handicap, în vârstă de minim 16 ani, care, într-o perioadă de 60 de zile de la absolvire, 

nu au reușit să se încadreze în muncă potrivit pregătirii profesionale. 

Tânăr cu risc de marginalizare socială este persoana cu vârsta cuprinsă între 16-26 ani, care 

îndeplinește condițiile prevăzute la calitatea de șomer, se înregistrează la agenția pentru ocuparea 

forţei de muncă în a cărei raza teritorială îşi are domiciliu sau, după caz, reşedinţa şi se încadrează 

în una dintre următoarele categorii: 

• se află în sistemul de protecție a copilului său provine din acest sistem; 

• are dizabilități; 

• nu are familie sau a cărui familie nu îi poate asigura întreținerea; 

• are copii în întreținere; 

• a executat una sau mai multe pedepse privative de libertate; 

• este victima a traficului de persoane. 

Șomerii neîndemnizați sunt, de regulă, persoane care fie că au ieșit din perioada de acordare a 

indemnizației de șomaj fără a se putea încadra, fie nu întrunesc condițiile legale de acordare a 

indemnizației de șomaj, dar apelează la serviciile agenției pentru a-şi găsi un loc de muncă sau 

pentru a urma un program de formare profesională.  

Aceste persoane au un nivel de pregătire scăzut, în majoritate provenind din mediul rural, care 

sunt nevoite să apeleze la autoritățile locale pentru obținerea venitului minim garantat pentru a-

şi asigura mijloacele de trăi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2 Educație - infrastructură și resurse de educație 

Dezvoltarea durabilă are la bază educația, ca factor esențial, pentru a asigura funcționarea 

adecvată a societății. Educația trebuie privită atât sub aspectul relevanței pe care o are în 
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pregătirea forței de muncă, dar mai ales ca un proces continuu care pregătește generațiile tinere 

pentru provocările viitorului. 

Conform cartografierii școlare realizate de Ministerul Educației și Cercetării, configurația 

infrastructurii de învățământ existente în oraşul Pecica după statut și formă de proprietate este 

următoarea:  

Tabel 16: Situația unităților de învățământ din oraşul Pecica 
Unități de învățământ Forma de 

proprietate 

Statut Niveluri de 

învățământ 

Capacitate 

Grădiniţa PN Nr 1 Pecica Publică de interes 

național şi local 

Arondată - Liceul Teoretic 

"Gheorghe Lazăr" Pecica 

Program 

normal 

Număr formațiuni de 

studiu: 3 

Grădiniţa PP Nr 1 Pecica Publică de interes 

național şi local 

Arondată - Şcoala Gimnazială 

nr 2 Pecica 

Program 

prelungit 

Număr formațiuni de 

studiu: 7 

Grădiniţa PP Nr 2 Pecica Publică de interes 

național şi local 

Arondată - Liceul Teoretic 

"Gheorghe Lazăr" Pecica 

Program 

prelungit 

Număr formațiuni de 

studiu: 6 

Grădiniţa PN Nr 3 Pecica Publică de interes 

național şi local 

Arondată - Şcoala Gimnazială 

nr 2 Pecica 

Program 

normal 

Număr formațiuni de 

studiu: 6 

Grădiniţa PN Nr 4 Pecica Publică de interes 

național şi local 

Arondată - Şcoala Gimnazială 

nr 2 Pecica 

Program 

normal 

Număr formațiuni de 

studiu: 3 

Şcoala Primara nr 1 

Pecica 

Publică de interes 

național şi local 

Arondată - Liceul Teoretic 

"Gheorghe Lazăr" Pecica 

Un schimb/zi Număr formațiuni de 

studiu: 5 

Şcoala Gimnazială nr 2 

Pecica 

Publică de interes 

naţional şi local  

Cu personalitate juridică Un schimb/zi 

preșcolar; 

primar; 

gimnazial; 

Număr elevi: 539  

Număr formațiuni de 

studiu: 23  

Număr personal: 62 

Liceul Teoretic 

"Gheorghe Lazăr" Pecica 

Publică de interes 

naţional şi local 

Cu personalitate juridică Un schimb/zi 

preșcolar; 

primar; 

gimnazial; 

liceal; 

postliceal; 

profesional. 

Număr elevi: 999  

Număr formațiuni de 

studiu: 33  

Număr personal: 77 

Clubul copiilor Pecica Publică de interes 

național şi local 

Arondată - Palatul copiilor 

Arad 

Un schimb/zi 

 

 

Grădiniţa PN Turnu Publică de interes 

naţional şi local 

Arondată - Liceul Teoretic 

"Gheorghe Lazăr" Pecica 

Program 

normal  

Număr formațiuni de 

studiu: 3 

Şcoala Primara Turnu Publică de interes 

naţional şi local 

Arondată - Liceul Teoretic 

"Gheorghe Lazăr" Pecica 

Un schimb/zi  Număr formațiuni de 

studiu: 5 

Grădiniţa PN Sederhat Publică de interes 

naţional şi local 

Arondată - Liceul Teoretic 

"Gheorghe Lazăr" Pecica 

Program 

normal  

Număr formațiuni de 

studiu: 3 

Sursa: Ministerul Educației și Cercetării - https://www.siiir.edu.ro/carto/  

Corelat cu tendința descrescătoare a populației de la nivelul oraşului, populația școlară a 

înregistrat o tendință descrescătoare în ultimii 10 an, cel mai afectat fiind învățământul liceal cu 

o scădere de 45% şi  învățământul profesional cu o scădere de 100% în anul 2019 față de anul 

2010. 

Tabel 17: Evoluția populației școlare în ultimii 10 ani 

Niveluri de educație 

Ani 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Număr persoane 

Copii înscriși în grădinițe 430 449 385 408 405 388 369 348 332 340 

Elevi înscriși în învățământul primar 

si gimnazial (inclusiv învățământul 

special) 

1058 1010 1065 1039 1041 1027 990 987 993 992 

Elevi înscriși în învățământul liceal 429 353 291 287 271 258 265 237 223 234 

Elevi înscriși în învățământul 

profesional 
20 0 0 0 25 44 58 31 15 0 

Total 1.937 1.812 1.741 1.734 1.742 1.717 1.682 1.603 1.563 1.566 

Sursa: SCL103D - Populația școlara pe niveluri de educație, județe şi localități 

https://www.siiir.edu.ro/carto/
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În judeţul Arad numărul de elevi a fost în scădere în ultimii 10 ani, tendință urmată inclusiv de 

populația școlară de la nivelul oraşului Pecica. 

Figura 43: Evoluția populației școlare în ultimii 10 ani în oraşul Pecica 

 
Sursa: Prelucrare proprie pe baza informațiilor furnizate de INS - SCL103D - Populația școlara pe niveluri de 

educație, județe şi localități 

La nivelul anului 2018 (ultimul an pentru care sunt disponibile date INS), în Pecica, s-au înregistrat 

148 de absolvenți ai unităților școlare din localitate, din care 66% sunt absolvenți de nivel primar 

şi gimnazial şi 27% sunt absolvenți de liceu. În ultimii 10 ani se remarcă numărul în creștere al 

absolvenților de învățământ liceal şi postliceal. 

Tabel 18: Evoluția absolvenților pe niveluri de educație, în Pecica, în perioada 2010 – 2018 

Niveluri de educație 

Ani 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Număr persoane 

Primar şi gimnazial (inclusiv învățământul 

special) 
112 109 93 97 93 116 96 79 97 

Liceal 114 0 75 47 51 45 88 69 40 

Profesional 16 0 0 0 0 0 19 14 11 

Total 242 109 168 144 144 161 203 162 148 

Sursa: SCL109D - Absolvenți pe niveluri de educație, județe şi localități 

Din datele primite de la Inspectoratul Școlar Județean Arad, aflăm că în județul Arad, rata de 

promovabilitate a examenului de bacalaureat a fost de 56,23%, mai mică decât media națională, 

aceea de 62,9%.  

Din totalul de 3.144 de elevi înscriși în examenul de bacalaureat, un număr de 1.768 de elevi au 

promovat cu succes acest examen, în timp ce, 1.376 de elevi nu au reușit acest lucru. 

Cel mai mare procent de promovabilitate (100%) din județul Arad, în anul 2020, a fost înregistrat 

de Liceul Teologic Baptist „Alexa Popovici” Arad, în care fiecare elev a promovat examenul. 

La Liceul Teoretic „Gheorghe Lazăr" Pecica un număr de 45 de elevi au fost nepromovați 

(35,71%), 25 de elevi au fost promovați în sesiunea din iunie 2020 a examenului de bacalaureat 

şi 37 de elevi s-au înscris la sesiunea din septembrie 2020.   

Din 2009 până în prezent, numărul personalului didactic a scăzut cu 7,82%, iar rata de scădere 

înregistrată de numărul de elevi înscriși în învățământ în ultimii 10 ani este de 11,47%.  

Tabel 19: Evoluția personalului didactic pe niveluri de educație, în Pecica 

Niveluri de educație 

Ani 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Număr persoane 

Învățământ preșcolar 19 20 23 24 24 24 24 25 19 16 

1.937

1.812

1.741 1.734 1.742
1.717

1.682

1.603
1.563 1.566
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Învățământ primar (inclusiv 
învățământul special) 

30 30 40 32 32 32 22 32 30 30 

Învățământ gimnazial (inclusiv 
învățământul special) 

49 36 37 45 41 36 38 41 38 43 

Învățământ liceal 17 16 30 19 15 18 17 12 13 12 

Total 115 102 130 120 112 110 101 110 100 101 

Sursa: SCL104D - Personalul didactic pe niveluri de educație, județe şi localități 

La nivelul anului 2019 cele mai multe cadre didactice erau concentrate în învățământul primar şi 

gimnazial ca şi cei mai mulți elevi care se regăsesc în învățământul primar si gimnazial. 

Figura 44: Repartiția cadrelor didactice pe forme de învățământ 

 
Sursa: Prelucrare proprie pe baza informațiilor furnizate de INS - SCL104D - Personalul didactic pe niveluri de 

educație, județe şi localități 

Efectivele de cadre didactice de la nivelul oraşului Pecica, din anul 2019, acoperă un procent de 

aproximativ 15,5 elevi la un cadru didactic. În cadrul județului Arad raportul este de 14,40 elevi 

la un cadru didactic. La nivel național, în 2019,  la un cadru didactic erau repartizați 15 elevi.  

Având în vedere datele atât de la nivelul județului Arad cât şi de la nivel național, se observă că 

personalul didactic din cadrul oraşului Pecica trebuie suplimentat pentru a putea acoperi cu 

ușurință efectivul populaţiei școlare. Atât la nivelul oraşului cât şi la nivelul județului Arad raportul 

de elevi la un cadru didactic este aproximativ constant în ultimii ani 2017-2019. 

Oferta educațională 

Oferta educațională urmărește formarea de elevi cu personalității complexe, transparente, 

deschisă la inovații şi invenții, optimizarea calificării profesionale compatibile cu cea europeană, 

egalizarea șanselor pentru toți tinerii, inserția socio-profesională a absolvenților. Împreună, 

cadrele didactice, părinții şi partenerii sociali oferă elevilor un sistem de valori spirituale şi morale 

necesare promovării spiritului multicultural european. 

Liceul Teoretic „Gheorghe Lazăr” din Pecica are următoarea ofertă educațională: 

Clasa a IX-a liceu 

• 28 de locuri filieră teoretică, profil real, specializarea matematică-informatică intensiv 

engleză; 

• 28 de locuri filieră teoretică, profil uman, specializarea filologie.  

Invatamant 
prescolar

16%

Invatamant 
primar (inclusiv 
invatamantul 

special)
30%

Invatamant 
gimnazial 
(inclusiv 

invatamantul 
special)

42%

Invatamant liceal
12%
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Școala Gimnazială nr. 2 - clădirea este formată din 2 corpuri în forma de „L” cu ambele laturi 

realizate în aceeași etapă (corpul A construit în 1853, iar corpul B construit în 1871). Astăzi, școala 

poartă numele de Școala Gimnazială nr. 2 Pecica, corpurile de clădire fiind dispuse astfel: 

• 1 corp pe latura vestică care adăpostește: sala de sport cu toate încăperile ce o deservesc 

(vestiare, grupuri sanitare, biroul profesorului de sport, etc); 

• 1 corp pe latura sudică formată din 2 tronsoane după cum urmează: laboratoarele 

amenajate, centrala termică și mici depozitări în partea dinspre piața Ansamblului Urban 

Pecica şi laboratorul neamenajat și sala neamenajată în partea dinspre curtea interioară 

a Școlii Gimnaziale nr. 2. 

Clădirea dispune în total de 21 de spații de învățământ, din care 5 laboratoare şi cabinete școlare 

și 1 sală de sport. Tot în incinta școlii, la subsol, este amenajată și o cantină pentru elevi, pentru 

un număr de 70 de locuri/serie. 

Şcoala primară Turnu - clădirea este formată din 3 corpuri (1 corp construit în anul 1892, iar 

celelalte 2 corpuri construite în anul 1950). Clădirea dispune în total de 5 spații de învățământ din 

care 2 funcționale și 1 teren de sport neamenajat. Suprafața totală de teren deținută de unitatea 

de învățământ este de 3377 mp, din care 625 mp suprafaţă construită și 2752 mp curte.  

Şcoala Primară aparținând Liceului Teoretic Gheorghe Lazăr Pecica - dispune în total de 7 spații 

de învățământ, toate funcționale, și 1 teren de sport amenajat.   

Şcoala Primară nr. 1 Pecica - dispune în total de 6 spații de învățământ, toate funcționale și 

1 teren de sport neamenajat.   

Grădiniţa cu Program Normal nr. 4 Pecica, cu limba de predare maghiară, din piața Bisericii 

Romano-Catolice, a fost prima clădire-școală din Pecica Maghiară, fiind construită, probabil, în 

1850.  

Grădinița cu Program Normal Turnu - dispune în total de 3 săli, din care 1 funcțională, și 1 

spațiu de joacă semi-amenajat.  

Sistemul educativ din Pecica este bazat pe profesionalism, civilizație, modernism şi siguranță, în 

care activează un grup socio-profesional caracterizat prin eficienţă şi flexibilitate, într-o societate 

în continuă dezvoltare. 

 

 

 

 

 

 

5.3 Probleme identificate la nivel educațional 

O parte din elevii care frecventează sistemul educațional din Pecica sunt din localitățile rurale 

Sederhat, Turnu, Peregu Mare, Peregu Mic, Semlac, Șeitin, Sânpetru German, Secusigiu. 

Transportul elevilor, în număr de 53 din anul școlar 2020-2021 , din Sederhat şi Turnu, localități 

aparținătoare de oraşul Pecica, este asigurat cu 2 microbuze școlare. Elevii din celelalte localități, 
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în număr de 24 în anul școlar 2020-2021, folosesc mijloace de transport în comun, autobuze şi 

tren sau vin pe cont propriu. 

În ceea ce privește transportul elevilor din localitățile aparținătoare, procesul decurge normal, 

singurul aspect problematic este cel al numărului de curse mare ce trebuie efectuat, microbuzele 

având doar câte 16 locuri fiecare. O problemă reală este în ceea ce privește transportul elevilor 

din Secusigiu şi Sânpetru German datorită faptului că nu există mijloace de transport în comun 

spre Pecica, motiv pentru care mulți elevi ce are ar dori să vină la Liceul Teoretic „Gheorghe 

Lazăr” optează pentru școlile din municipiul Arad.  

Liceul Teoretic „Gheorghe Lazăr” deține cabinet de asistență psihopedagogică dar există un singur 

post de consilier școlar şi un singur post de logoped pentru toate școlile din oraş. 

Existența unor astfel de servicii este indispensabilă în societatea contemporană, având în vedere 

perioada dificilă prin care trecem şi diversitatea problemelor ce apar în rândul elevilor în funcție 

de vârstă. Numărul specialiștilor ar trebui mărit, fără existența şi colaborarea unor astfel de 

specialiști, integrarea copiilor cu cerințe educaționale speciale devine dificilă întrucât acest tip de 

elevi au nevoie de prezența constantă a specialiștilor în școală unde sunt înscriși astfel de elevi. 

Colaborarea dintre Liceul Teoretic „Gheorghe Lazăr” şi mediul de afaceri este una fructuoasă, 

strânsă, existând de ambele părți interes pentru școlarizarea în învățământul profesional în 

vederea formării unor meseriași de calitate, calificați în domeniul de activitate. 

În ceea ce privește învățământul dual Liceul Teoretic „Gheorghe Lazăr” şi-a arătat interesul şi 

deschiderea de a școlariza în învățământul dual, realizând toate demersurile, documentele şi 

obținând autorizarea pentru funcționarea unor clase de învățământ profesional dual. 

Compania ARSAT INDUSTRIE SRL ce a încheiat contract de parteneriat cu Liceul Teoretic 

„Gheorghe Lazăr” pentru formarea profesională a elevilor a renunțat la învățământul dual din 

cauza faptului că prin modelul de contract avizat de minister nu avea siguranța că elevii vor 

rămâne pentru o perioadă de timp să lucreze în companie iar investiția nu ar fi avut efecte pozitive 

pentru companie.  

Utile ar fi acțiunile de informare atât a părinților cât şi a elevilor cu participarea direct a mediului 

de afaceri în vederea prezentării posibilităților de evoluție în viitor la alegerea unei meserii. 

Lipsa de spații este o altă problemă a învățământului din oraşul Pecica. Clasele de gimnaziu şi 

liceu care își desfășoară activitatea la sediul central al Liceului Teoretic „Gheorghe Lazăr”  

funcționează de foarte mulți ani pe două schimburi, motiv pentru care foarte mulți elevi buni, 

care doreau să participe la activități extrașcolare, au ales școli din municipiul Arad. Toate spațiile 

sunt săli de clasă, există un singur laborator de informatică. 

Studiul științei fără laborator nu este foarte eficient, de aceea şi rezultatele de la profilul real au 

cunoscut o scădere semnificativă. 

Accesul la o educație de calitate este îngrădit uneori chiar de părinții copiilor care au o situație 

financiară precară şi astfel se ajunge la situația de neșcolarizare şi în cele din urmă la abandon 

școlar. 

În ceea ce privește infrastructura pentru anii următori sunt necesare intervenții şi proiecte în 

special în: extinderea liceului cu un corp de clădire care sa asigure necesarul de săli pentru 

funcționarea întru-un singur schimb, spatii pentru birouri, biblioteca, o sală de mese şi o nouă 

sală de sport la standarde actuale, dotate corespunzător. 
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Sistemul educațional din Pecica necesită continuarea procesului de modernizare a clădirilor 

aferente învățământului primar, gimnazial şi liceal precum şi dotarea cu echipamente moderne şi 

angajarea specialiștilor/cadrelor în domeniu educativ. 

 

5.4 Infrastructură socială  

Direcția de Asistență Socială Pecica funcționează în conformitate cu art. 113 alin. 3 din Legea nr. 

292/2011 a asistenței sociale, precum şi în conformitate cu Hotărârea nr. 147 din data de 

28.09.2018, privind aprobarea Regulamentului cadru de organizare şi funcționare al Direcției de 

asistență socială din cadrul aparatului de specialitate al primarului oraşului Pecica. Direcția de 

Asistență Socială a oraşului Pecica a fost înființată conform Hotărârii nr. 119 / 14.08.2018. Este 

acreditată conform CERTIFICATULUI DE ACREDITARE seria AF nr. 004364, eliberat de  Ministerul 

Muncii, Familiei, Protecției Sociale şi Persoane Vârstnice.  

În conformitate cu principalele activități desfășurate de Direcția de Asistență Socială, s-au întocmit 

şi tehnoredactat anchete sociale conform celor constatate în teren; s-au întocmit răspunsuri 

pentru petenți, conform legislației în vigoare, în termen legal; sesizarea în scris, respectiv 

redirecționarea petițiilor în conformitate cu prevederile legale, către instituțiile de competență,  

acolo unde a fost cazul. 

Prestații acordate în anul 2020 

• Ajutor social – 73 dosare; 

• Ajutor lemne – beneficiari ajutor social - 73 dosare; 

• Ajutor înmormântare – 1 beneficiar; 

• Ajutor urgență – 6 dosare; 

• O.U.G. 70/2011 (lemne) – 7 dosare; 

Principalele activități în domeniul alocațiilor pentru susținerea familiei/alocații de stat - anul 2020:  

• Alocație pentru susținerea familiei anul 2020:  

➢ Dosare active – 15; 

➢ Înregistrate in anul 2020 – 8; 

➢ Încetate pe parcursul anului – 5; 

➢ Anchete sociale – 30;  

➢ Cereri reevaluări – 15; 

• Alocație de stat pentru copii anul 2020: 

➢ Dosare – 94; 

➢ Dosare respinse – 0; 

➢ Cereri modificări/titular/card/schimbare adresa etc – 31. 

• Indemnizația pentru creșterea copilului până la 2 ani anul 2020: 

➢ dosare puse în plată (părinți beneficiari) – 109; 

➢ anchete efectuate – 14; 

Conform statisticii, numărul cel mai mare al persoanelor cu handicap grav este în rândul adulților 

(64 cazuri) şi 7 cazuri de minori. 

Indemnizațiile lunare pentru persoanele cu handicap grav care optează pentru aceasta formă de 

protecție în locul asistentului personal au fost în 2020 în număr de 32 de dosare în plată. 
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În anul 2019 s-au înregistrat: 10 indemnizații de însoțitor ai persoanelor cu handicap grav. În 

anul 2020 au încetat 11 dosare de indemnizații şi au fost întocmite dosare pentru eliberarea a 10 

roviniete pentru persoanele cu handicap grav. 

Serviciile sociale de care au beneficiat persoanele cu handicap grav din partea asistenților 

personali au fost de bună calitate, fiind realizate cu respectarea prevederilor Legii nr. 448/2006 

republicată, coroborate cu Codul Muncii. Prin implementarea programului operațional POAD s-au 

acordat ajutoare sub formă de produse de igienă şi produse alimentare unui număr de 187 familii 

defavorizate. 

Datele demonstrează că în anul 2020 activitatea DAS Pecica din cadrul aparatului de specialitate 

al primarului oraşului Pecica și-a atins obiectivele propuse. 

În oraşul Pecica, conform datelor publicate de Ministerul Muncii, sunt acreditați şi funcționează în 

domeniul asistenței următorii furnizori şi tipuri de servicii: 

Tabel 20: Servicii de îngrijire la domiciliu licențiate la 19.07.2021 (cod serviciu social 8810 ID-I) 

Nr. 

Crt. 

Public/ 

Privat 

Denumire 

Furnizor 
Denumire serviciu social                    

Adresa 

serviciu 

social 

Localitate  
Capacitate/  

locuri 

1 Privat 
Crinaforberaten 

S.R.L. 

Unitate de îngrijire la domiciliu 

Credință și speranță 

Str. 1, nr. 

38 
Pecica 50 

2 Privat 
Pro Vetus 

Dienst S.R.L. 

Unitate de îngrijire la domiciliu 

Suflet lângă suflet 

Str. 203, 

nr. 15 
Pecica 50 

3 Privat 
Senex Dienst 

S.R.L. 

Unitate de îngrijire la domiciliu 

Alături de părinții și bunicii noștri 

Str. 203, 

nr. 15 
Pecica 50 

Sursa: http://mmuncii.ro/j33/index.php/ro/2014-domenii/familie/politici-familiale-incluziune-si-asistenta-sociala/4848 

Tabel 21: Servicii sociale licențiate în baza legii 197/2012 - 12 iulie 2021 

Nr. 

crt. 

Public 

/Privat 

Denumire 

Furnizor 

Denumire 

serviciu 

social 

Tip serviciu 

social 

Adresa 

serviciu 

social 

Localitate 
Capacitate/ 

locuri 

1 Privat Crinaforberaten 

S.R.L. 

Unitate de 

îngrijire la 

domiciliu 

Credință și 

speranță 

Servicii de îngrijire 

la domiciliu pentru 

persoane 

vârstnice, 

persoane cu 

dizabilităţi, 

persoane aflate în 

situaţie de 

dependenţă 

Str. 1, nr. 

38 

Pecica 50 

2 Public Direcţia 

Generală de 

Asistenţă 

Socială şi 

Protecţia 

Copilului Arad 

Centrul de 

îngrijire și 

asistență 

Pecica 

Centre rezidenţiale  

pentru persoane 

adulte cu 

dizabilități 

Str. 2, nr. 

199 

Pecica 54 

3 Privat Pro Vetus 

Dienst S.R.L. 

Unitate de 

îngrijire la 

domiciliu Suflet 

lângă suflet 

Servicii de îngrijire 

la domiciliu pentru 

persoane 

vârstnice, 

persoane cu 

dizabilităţi, 

persoane aflate în 

situație de 

dependență 

Str. 203, 

nr. 15 

Pecica 50 
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Nr. 

crt. 

Public 

/Privat 

Denumire 

Furnizor 

Denumire 

serviciu 

social 

Tip serviciu 

social 

Adresa 

serviciu 

social 

Localitate 
Capacitate/ 

locuri 

4 Privat Senex Dienst 

S.R.L. 

Unitate de 

îngrijire la 

domiciliu 

Alături de 

părinții și 

bunicii noștri 

Servicii de îngrijire 

la domiciliu pentru 

persoane 

vârstnice, 

persoane cu 

dizabilități, 

persoane aflate în 

situație de 

dependență 

Str. 203, 

nr. 15 

Pecica 50 

1. structuri specializate din cadrul/ subordinea autorităților administrației Publice locale şi autoritățile executive din 

unitățile administrativ-teritoriale 

8. operatori economici, în condiții speciale, prevăzute de lege 

Sursa: http://mmuncii.ro/j33/index.php/ro/2014-domenii/familie/politici-familiale-incluziune-si-asistenta-sociala/4848 

Tabel 22: Furnizori de servicii sociale acreditați în baza l197/2012 -12.07.2021 

Nr. 

crt. 

Mediu de 

rezidență 
Denumire Furnizor Adresa Localitate 

Tip 

furnizor 

1 Urban Crinaforberaten S.R.L. str. 1, nr. 38 Pecica 8 

2 Urban 
Primăria Oraşului Pecica - Direcția de Asistență 

Socială 
str. 2, nr. 150 Pecica 1 

3 Urban Pro Vetus Dienst S.R.L. str. 203, nr. 15 Pecica 8 

4 Urban Senex Dienst S.R.L. str. 203, nr. 15 Pecica 8 

1. structuri specializate din cadrul/subordinea autorităţilor administraţiei Publice locale şi autorităţile executive din 

unităţile administrativ-teritoriale 

8. operatori economici, în condiţii speciale, prevăzute de lege 

Sursa: http://mmuncii.ro/j33/index.php/ro/2014-domenii/familie/politici-familiale-incluziune-si-asistenta-sociala/4848 

Conform Hărții Serviciilor Sociale Necesare la nivelul oraşului Pecica31, au fost identificate ca fiind 

necesare 3 tipuri de servicii sociale.  

Tabel 23: Tipuri de servicii sociale necesare 

Tip serviciu Localitate 
Număr persoane vulnerabile identificate 

posibili beneficiari 

12 - Centre de zi pentru persoanele vârstnice PECICA 200 

13 - Servicii de îngrijire la domiciliu pentru 

persoane vârstnice, persoane cu dizabilităţi, 

persoane aflate în situaţie de dependenţă 

PECICA 200 

25 - Centre de preparare şi distribuire a hranei 

pentru persoane în risc de sărăcie 
PECICA 80 

Sursa: https://portalgis.servicii-sociale.gov.ro/arcgis/apps/MapJournal/index.html?appid=452fcc543d224674addca36d6f2ff703 

La nivelul judeţului Arad au fost identificate ca fiind necesare 284 tipuri de servicii sociale. 

 

Figura 45: Harta serviciilor sociale necesare la nivelul județului Arad 

 
31 https://portalgis.servicii-sociale.gov.ro/arcgis/home/  

https://portalgis.servicii-sociale.gov.ro/arcgis/home/
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Sursa: Prelucrarea consultantului în baza informațiilor www.portalgis.servicii-sociale.gov.ro  

În ceea ce privește calitatea serviciilor sociale existente, persistă nevoia de formare profesională 

pentru angajații existenți precum și în vederea suplimentării de personal. Din cauza lipsei 

personalului specializat, există servicii sociale licențiate care nu funcționează sau care 

funcționează parțial. Lipsa personalului specializat creează percepția unei lipse de deschidere sau 

a unui interes redus al autorităților locale cu privire la domeniul social. Este necesară 

conștientizarea cu privire la importanța domeniului prin organizarea de evenimente, spectacole 

tematice etc. 

Infrastructura şi serviciile de bază neadecvate reprezintă o piedică în calea egalității de şanse şi 

a dezvoltării socio-economice a zonelor rurale. Deficiențele ce decurg dintr-o infrastructură socială 

locală slab dezvoltată determină o parte din decalajele de accesibilizare a formelor educaționale. 

Combaterea sărăciei şi a excluziunii sociale necesită o abordare locală integrată, de jos în sus, 

bazată pe nevoile locale care va conduce la reducerea disparităților și la oportunități egale pentru 

populația zona rurală. 

 

 

 

 

 

http://www.portalgis.servicii-sociale.gov.ro/
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5.5 Sănătate, infrastructură, resurse umane  

În ceea ce privește infrastructură de sănătate publică, în oraşul Pecica la nivelul anului 2019, sunt 

6 cabinete medicale școlare, 6 cabinete medicale de familie (în localitățile Pecica și Turnu), 6 

cabinete stomatologice, 4 farmacii (în localitățile Pecica și Turnu), 1 laborator de tehnică dentară, 

iar din anul 2021 au fost înființate două laboratoare veterinare. În ultimii 10 ani, variația unităților 

medicale este mai mult statică.  

Tabel 24: Evoluția unităților sanitare, pe categorii de unități în oraşul Pecica 

Categorii de unitati 

sanitare 

Forme de 

proprietate 

Ani 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

UM: Număr 

Cabinete medicale scolare Publică 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

Cabinete medicale de 

familie 

Publică 7 7 7 7 7 0 0 0 0 0 

Privată 0 0 0 0 0 7 5 5 6 6 

Cabinete stomatologice 
Publică 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

Privată 4 4 5 6 6 6 7 6 6 6 

Cabinete medicale de 

specialitate 
Privată 1 1 1 1 1 1 5 4 5 0 

Farmacii Privată 4 5 5 3 3 3 3 3 3 4 

Laboratoare de tehnică 

dentara 
Privată 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Sursa: Date INS - SAN101B - unități sanitare pe categorii de unități, forme de proprietate, județe si localități 

În ultimii ani, numărul de locuitori ce revine la un medic, din sectorul privat a fost constant în anii 

2014-2018. În sectorul public nu mai activează medici aceștia fiind în domeniu privat. În sectorul 

privat numărul de medici a suferit un salt spectaculos în anul 2015 iar în perioada următoare 

numărul acestora a rămas constant până în 2019 când a crescut de la 8 medici la 9 medici.  

Figura 46: Evoluția numărului populației ce revine la un medic și a numărului de medici 

(sector public și privat), în ultimii 5 ani 

 

Sursa: Prelucrare proprie pe baza informațiilor furnizate de INS - Date INS (POP107D; SAN104B) 

Indicatorul numărul de medici la 1.000 de locuitori a avut în 2019 valoarea de 0,63, cu mult mai 

mică decât media națională de 2,85 medici la 1.000 locuitori.  

 

Starea de sănătate a populaţiei 

Speranța de viață la naștere este numărul mediu de ani pe care o persoană, născută în anul 

pentru care se calculează acest indicator, are speranța de a‐i trăi. Indicatorul exprimă vârsta 

medie pe care o poate atinge o persoană, dacă nu se schimbă condițiile care determină 

mortalitatea specifică pe vârste din anul calculării acesteia.  

În anul 2019, speranța de viață la naștere în România era de 75,35 ani, pentru persoanele de 

gen feminin a fost de 79,54 ani, iar pentru genul masculin a fost de 72,45 ani.  
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În județul Arad, speranța de viață la naștere a fost în 2019 de 75,64 ani, pentru persoanele de 

gen feminin a fost de 78,77 ani, iar pentru genul masculin a fost de 71,95 ani, valoare cu 6,82 

ani mai mică față de valoarea înregistrată la genul feminin. De asemenea, se observă o speranță 

de viață mai mare pentru persoanele din mediul urban (76,11 ani), față de cele din mediul rural 

(74,35 ani) cu 1,76 ani.  

Speranţa de viaţă pe sexe şi medii de rezidenţă în anul 2019 faţă de anul 2018, arată valori în 

creștere. Față de anul 2015, în 2019 a crescut speranța de viață pe total cu 0,74 ani, cea mai 

mare creștere fiind în urban (cu 0,93 ani) și pentru sexul feminin (cu 1,45 ani). 

 

Impactul COVID-19 în România   

COVID-19 este boala provocată de cel mai recent coronavirus descoperit odată cu apariția 

focarului în Wuhan, China în decembrie 2019. Coronavirusurile pot afecta atât oamenii cât și 

animalele, iar la om provoacă la infecţii respiratorii, de la răceala comună la boli mai severe, cum 

ar fi Sindromul respirator din Orientul Mijlociu (MERS) şi Sindromul respirator acut sever (SARS).  

În martie 2020, Organizația Mondială a Sănătății a declarat oficial pandemie de coronavirus, fiind 

luate o serie de măsuri pentru prevenirea răspândirii. În august 2020 s-a ajuns la un total de 

peste 20 milioane de cazuri confirmate în întreaga lume si aproximativ 740.000 de decedați.  

În România, primul caz de COVID-19 confirmat a fost anunțat în data de 26 februarie 2020, 

ajungând în august 2020 la peste 65.000 de cazuri confirmate la nivelul întregii țări, din care 

aproximativ 47% au fost declarați vindecați și 10% sunt asimptomatici. La data de 22 iulie 2021, 

la nivelul României au fost confirmate 1,081,953 cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus 

(COVID – 19), 1,047,000 (96.77%) de pacienți au fost declarați vindecați. 

La nivelul județului Arad, numărul persoanelor infectate cu noul coronavirus a atins valoarea 

de 23.696 de cazuri în 22 iulie 202132, rata incidentei cumulative a Covid-19 era de 0,03 la 1.000 

de locuitori. La nivelul oraşului Pecica, conform datelor furnizate de https://vaccinare-

covid.gov.ro/wp-content/uploads/2021/07/AV_5.07.2021.pdf  la data de 5 iulie 2021 rata de 

vaccinare împotriva a Covid-19 era de 19%.  

Furnizarea serviciilor de sănătate a fost puternic afectată de criza COVID-19, generând 

necesitatea unor măsuri care au fost impuse de autorități în vederea limitării transmiterii virusului 

și confruntării directe cu cazurile de îmbolnăvire înregistrate. Această criză a adus în prim plan o 

serie întreagă de limitări cauzate de probleme preexistente forțând, într-un timp foarte scurt, 

adaptări ale sistemului.   

În Oraşul Pecica au fost aplicate prevederile stabilite la nivelul întregii țări, atât pentru instituțiile 

publice, unitățile sanitar veterinare cât și la nivel de comunitate. În mod specific, măsurile luate 

de autoritățile publice în contextul generat de criza COVID-19 au vizat:   

❖ măsuri de sprijin precum: distribuirea de măști de protecție pentru persoanele și familiile 

defavorizate; alocarea de fonduri de către unitățile de învățământ pentru achiziționarea 

de dezinfectanți și alte materiale necesare; testarea gratuită a imunității COVID-19 pentru 

toți angajații unităților de învățământ înainte de începerea anului școlar; 

 
32 Sursa: https://datelazi.ro/ 

https://vaccinare-covid.gov.ro/wp-content/uploads/2021/07/AV_5.07.2021.pdf
https://vaccinare-covid.gov.ro/wp-content/uploads/2021/07/AV_5.07.2021.pdf
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❖ măsuri ce au vizat adaptarea la utilizarea noilor tehnologii: susținerea ședințelor 

administrative pe platforme online; publicarea ședințelor de consiliu locale pe rețele de 

socializare pentru creșterea transparenței față de cetățeni. 

În țara noastră cu un sistem de sănătate fragil, COVID-19 produce disfuncționalități în lanțurile 

de aprovizionare medicale și pune presiune pe resursele financiare și umane. Vizitele la centrele 

medicale au scăzut din cauza carantinei, restricțiilor de deplasare și disfuncționalităților din 

sistemul de transport și pe fundalul temerii comunităților față de infecție33. Totuși, actualul context 

permite și introducerea unor subiecte care pot îmbunătăți sistemul medical, precum telemedicina, 

ca serviciu care se poate presta de la distanță pentru ca medicii să poată consulta pacienții chiar 

în lipsa unui contact direct cu pacientul.  

Dezvoltarea capacității instituționale a sectorului public de a furniza servicii de sănătate este, 

sintetic, măsura care trebuie luată pentru depășirea în condiții optime a acestei crize. Aceasta 

este o măsură multidimensională, care cuprinde34:  

• suplimentarea și profesionalizarea personalului (formarea profesională, angajarea de personal 

calificat) și dotarea corespunzătoare a acestuia;  

• stabilirea unor colaborări funcționale între instituțiile relevante pentru furnizarea serviciilor de 

sănătate la nivel județean și local (furnizori de servicii medicale primare, unități spitalicești, 

serviciul de ambulanță, autorități locale);  

• digitalizare, prin asigurarea accesului la infrastructura necesară, atât pentru furnizorii direcți 

de servicii, cât și pentru beneficiari; câteva exemple în acest sens:  

- stocarea și transmiterea de documente și informații medicale de la pacient la medic 

sau între medici, prin platforme de comunicare medicale sigure;  

- dotarea ambulanțelor cu sisteme portabile de telemedicină care pot asigura 

transmiterea în timp real a principalelor date biometrice și clinice ale pacienților către 

unitățile de primiri urgențe, dar și transmiterea indicațiilor medicului specialist către 

personalul de pe ambulanță;  

- monitorizare de la distanță utilizând diverse dispozitive tehnologice, astfel încât 

medicul să poată urmări starea pacientului aflat la distanță.  

• întărirea parteneriatului la nivel local cu organizațiile societății civile pentru un răspuns mai 

eficient la problemele sociale identificate în condiții de criză. 

Potrivit datelor puse la dispoziția Comitetului Național de Coordonare a Activităților privind 

Vaccinarea împotriva COVID-19 (CNCAV) de către Institutul Național de Sănătate Publică (INSP-

CNSCBT), prin aplicația Registrul Electronic Național al Vaccinărilor (RENV), care ține evidența 

vaccinărilor, situația din ziua de 21 iulie 2021, este următoarea: 

 
33 Sursa: https://www.unicef.org/romania/ro/comunicate-de-pres%C4%83/%C3%AEn-timp-ce-covid-19-pune-la-
grea-%C3%AEncercare-sistemele-de-s%C4%83n%C4%83tate-fragile-peste  
34 Sursa: https://www.unicef.org/romania/sites/unicef.org.romania/files/2020-
04/Raport%20UNICEF_Rapid%20Assessment_runda%20I_FINAL%20_RO_0.pdf  

https://www.unicef.org/romania/sites/unicef.org.romania/files/2020-04/Raport%20UNICEF_Rapid%20Assessment_runda%20I_FINAL%20_RO_0.pdf
https://www.unicef.org/romania/sites/unicef.org.romania/files/2020-04/Raport%20UNICEF_Rapid%20Assessment_runda%20I_FINAL%20_RO_0.pdf
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5.6 Cultură și culte, patrimoniu natural și construit 

Viața culturală a unei localități are un impact semnificativ în creșterea calității vieții locuitorilor 

săi, cultura având un rol important în dezvoltarea urbană, conștientizat în multe din strategiile de 

dezvoltare ale orașelor lumii. 

Din rețeaua de cultură a oraşului fac parte următoarele instituții, structura lor fiind relativ 

constantă în ultimii ani: 

• Casa de cultură „Doru Ioan Petescu” - cea mai importantă instituție de cultură şi arte a 

oraşului. Începând din anul 2012, Casa de Cultură poartă numele regretatului profesor 

pecican Doru Ioan Petescu, unul dintre ocrotitorii folclorului local, director al instituției și 

conducător al ansamblului de dansuri românești timp de mai multe decenii. Datorită 

Administrației locale, Casa de Cultură a beneficiat de fonduri suplimentare care au permis 

refacerea instalației electrice, realizarea încălzirii pe bază de gaz, refacerea scenei, 

zugrăveli interioare, construirea unui grup sanitar modern, precum şi angajarea unui 

muncitor de întreținere şi plata corepetitorilor. Instituția găzduiește şi Cenaclul „Lucian 

Emandi”, Asociaţia Pensionarilor şi sala de repetiții a Ansamblului Păstrătorii Tradiției şi a 

formației Romaflores. Casa de cultură găzduiește numeroase manifestări culturale, 

artistice şi școlare, spectacole, simpozioane, lansări de carte etc. Casa de Cultură a 

colaborat cu mai mulți artiști şi instituţii culturale cum ar fi: Teatrul de Marionete Arad, 

Teatrul de Stat Arad, Ansamblul folcloric „Banatul” din Timişoara, „Doina Mureşului” Arad, 

„Rapsozii Zărandului” etc. De asemenea, a strâns relaţiile de colaborare cu Ansamblul 

Maghiar „Búzavirág”, alături de care ansamblul „Păstrătorii Tradiţiei” au dat mai multe 

spectacole în diverse ocazii. De asemenea, o colaborare foarte bună există cu Clubul 

Elevilor, materializată prin organizarea concursului Judeţean de Folclor „Identitate şi 

Tradiţie”. 

• Biblioteca orăşenească – instituţia a fost renovat şi funcţionează cu program zilnic în aripa 

stângă a clădirii casei de cultură. Biblioteca Orăşenească cuprinde peste 34.79235 de 

volume, aici fiind organizate lansări de carte precum si recenzii de carte. 

• Căminul Cultural Turnu – deservește activitățile culturale din localitatea Turnu și cuprinde 

o sală de spectacole cu scenă, spații la intrare (hol, birouri laterale) cu balcon peste ele și 

spații laterale. Construcția a fost proiectată și executată într-o perioadă fără norme tehnice 

de prorecție seismică și nu respectă normele actuale de protecție seismică, respectiv nu 

este prevăzută cu alimentare cu apă și cu grupuri sanitare interioare și este în stare de 

degradare, însă este în curs de reabilitare prin Programul National Pentru Dezvoltare 

Rurala. 

 
35 Sursa: Date INS - ART106A - Volume existente in biblioteci pe judete si localitati 
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• Biblioteca de la Turnu – în vara anului 2014 s-a inaugurat Biblioteca sătească de la Turnu, 

obiectiv cultural important în viaţa celui mai mare sat aparţinător oraşului Pecica. 

Administraţia locală a decis încă de la începutul anului 2014 să amenajeze o bibliotecă 

într-una din sălile clădirii în care funcţionează Biroul Primăriei, aici fiind aduse volume din 

genuri literare diferite, scrise atât în limba română cât şi în limba maghiară. 

• Casa Muzeală a Asociaţiei Pro Pir Kult din Turnu – Asociaţia Pro Pir Kult din Turnu a luat 

fiinţă cu scopul de a păstra şi da mai departe tradițiile locale din cel mai mare sat 

aparținător oraşului Pecica, pentru punerea lor în valoare a fost amenajat un adevărat 

muzeu al satului: camerele au fost amenajate exact ca în vechile case ţărăneşti: cu camera 

„frumoasă”, cea de locuit, bucătăria, curtea, anexele etc. Aici se pot admira diferite obiecte 

vechi, de uz casnic și gospodăresc, precum și articole de îmbrăcăminte țărănească 

specifice zonei, care în zilele noastre nu se mai folosesc. În cadrul muzeului se încadrează 

perfect un cuptor de lut în care gazda pregătește vizitatorilor langoș pe vatră. 

• Monumente istorice – Orașul Pecica este cuprins în Lista monumentelor istorice din 

România cu mai multe poziții, respectiv la categoria de arhitectură și arheologie. Pe 

teritoriul intravilan al oraşului Pecica, sunt amplasate următoarele monumente istorice, 

existente ca monument în categoria B sau propuse spre includere în LMI prin prezenta 

documentaţie: 

- Arhitectură: - AR-II-a-B-00641 Ansamblul urban Pecica – Zona din jurul Bisericii 

romano-catolice şi fronturile înconjurătoare, datare din anii 1850 – 1900. 

- Arheologie: - AR-I-s-A-00448 Situl arheologic de la Pecica, punct "Şanţul Mare"; 

AR-I-m-A-00448.01 Necropolă "Şanţul Mare", sec. XI - XII, Epoca medievală 

timpurie; AR-I-m-A-00448.02 Aşezare fortificată "Şanţul Mare", Latène, Cultura 

geto – dacică; AR-I-m-A-00448.03 Aşezare fortificată "Şanţul Mare", Epoca 

bronzului; AR-I-s-B-00449 Situl arheologic de la Pecica, punct "Şanţul Mic"; AR-I-

m-B-00449.01 Aşezare "Şanţul Mic", sec. XIV – XV; AR-I-m-B-00449.02 Aşezare 

"Şanţul Mic", Hallstatt. 

- AR-II-m-B-21120 - Biserica Romano-Catolică “Preasfânta Treime”, oraş Pecica, 
jud. Arad, 1886-1887; 

- AR-II-m-B-21119 – Biserica Ortodoxă Română ,”Sfinţii Trei Ierarhi”, oraş Pecica, 
jud. Arad, 1774 

- Zonă istorică protejată cuprinsă între Parcul „Sfânta Treime” şi Liceul Teoretic 
„Ghe. Lazăr” – Scoala Primară str. 2, nr. 81 

 

Evenimente, sărbători şi tradiții cu specific local 

• Zilele Oraşului - are loc în fiecare an în cursul lunii mai şi marchează trecerea de la rangul 

de comună la cel de oraş, prin Legea 83 din 7 aprilie 2004. Evenimentul se derulează timp 

de o săptămână, principalele programe au loc în Piaţa Regele Mihai I din centrul localităţii 

şi la Casa de Cultură „Doru Ioan Petescu”. Printre programele pregătite publicului se 

numără spectacolul grădiniţelor, competiţii sportive, demonstraţii, spectacole artistice, 

culturale, expoziții, lansări de cărți, concerte de diferite genuri muzicale (uşoară, 

simfonică, bisericească, folclorică) şi concursul Miss Pecica. 

• Ziua Copilului – în data de 1 iunie şi la Pecica se sărbătoreşte Ziua Copilului prin intemediul 

căruia se organizează concursuri de sărituri în sac, desen pe asfalt, „căutători de comori”, 

de alergat, de mers cu biciclete etc. în Piaţa Regele Mihai I şi în zona din jur. La Ferma de 

bivoli are loc ziua porţilor deschise, iar Poliţia Română, Poliţia Locală, Jandarmeria şi 
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Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă Pecica oferă demonstraţii şi copiii se pot 

plimba cu maşinile de intervenţie. 

• Zilele Satului Turnu – din anul 2010, Primăria Oraşului Pecica a decis să sărbătorească 

satele aparținătoare printr-o zi dedicată locuitorilor de acolo. În luna iunie are loc Ziua 

Satului Turnu, cel mai mare eveniment cultural al anului în localitate. Începând din anul 

2012, Întâlnirea Naţionalităţilor – un eveniment de tradiţie în Turnu, organizat de Asociaţia 

Pro Pir Kult – are loc în ziua imediat următoare, cu simpozioane, expoziţii şi programe 

artistice axate pe prezentarea tradiţiilor naţionalităţilor care convieţuiesc în cel mai mare 

sat aparţinător.  

• Ziua Satului Sederhat – din anul 2010, Primăria Oraşului Pecica a decis să sărbătorească 

satele aparţinătoare printr-o zi dedicată locuitorilor de acolo. În luna iulie are loc Ziua 

Satului Sederhat, cel mai mare eveniment cultural al anului în localitate.  

• Praznicul de Pită Nouă - cel mai cunoscut eveniment şi are loc după 15 august, a început 

ca o serbare câmpenească în anii 1970 care marca sfârşitul secerişului şi pregătirea pâinii 

noi. Unul din simbolurile valoroase ale oraşului este Pita de Pecica. Gustul inconfundabil 

al pâinii produse aici se datorează, pe lângă reţeta specială şi modul specific de prepare, 

şi grâului crescut în această zonă. Fiind cultivat în Câmpia Mureşului, zonă deosebit de 

fertilă, grâul recoltat este bogat în gluten, de aici şi gustul distinctiv al pitei de Pecica. La 

sfârşitul anului 2011 Pita de Pecica a obținut certificarea de marcă înregistrată, brandul 

local devenind motiv de mândrie pentru întregul oraș. Pornită iniţial ca o sărbătoare de 

trei zile (vineri, sâmbătă şi duminică) Praznicul de Pită Nouă a crescut ca durată, în anul 

2012 desfăşurându-se pe o săptămână. Programele cuprind expoziţii de produse 

tradiţionale sau agricole, competiţii sportive, demonstraţii, concursuri de gătit, spectacole 

artistice, culturale, concerte de diferite genuri muzicale (uşoară, simfonică, bisericească, 

folclorică). De mare succes se bucură concursul de prins purcei, dedicat copiilor.  

• Folk pe pâine – este un eveniment desfășurat anual în luna septembrie. Evenimentul 

cuprinde o serie de recitaluri de muzică folk și poezie la foc de tabără. În cadrul 

evenimentului există mai multe standuri cu mâncare tradițională, amatorii de drumeţii se 

pot campa cu corturile gratuit şi vor putea vizita obiective din zonă: frumuseţea luncii, 

Ferma de bivoli Pecica, cu centrul de informare. Cu bicicletele din dotarea centrului pot 

trece podul peste Mureş, spre Mănăstirea Bezdin. 

• Ziua Națională a României la Pecica – se organizează în fiecare an în ziua de 1 Decembrie, 

fiind organizat de Primăria Orașului Pecica, Consiliul Local Pecica și Casa de Cultură „Doru 

Ioan Petescu”. Manifestările încep cu un Te Deum și depunere de coroane la Monumentul 

Eroilor din parcul central al orașului, urmat de un spectacolul aniversar intitulat „Din suflet 

de român”, la Casa de Cultură „Doru Ioan Petescu”. 

• Pomana porcului – anual orașul Pecica este gazda a singurului concurs internaţional de 

tăiat porci organizat regulat în România. Echipele înscrise, atât din România, cât şi din 

Ungaria, prepară porcul, fiecare, după reţetele tradiţionale specifice localităţilor din care 

vin, în ochii juriului contând atât gustul produselor cât şi felul în care acestea au fost 

făcute. 

Oraşul Pecica deține şi o serie de lăcașuri de cult pe confesiuni:  

• Biserica Ortodoxă Română – s-a construit în anul 1774 biserica ortodoxă din cărămidă, 

închinată Sfinţilor Trei Ierarhi, pe locul unde se află şi astăzi. Aceasta servea atât 

credincioşilor români, cât şi credincioşilor sârbi şi macedo-români (greci). În perioada 1926 

– 1931 lăcaşul de cult se renovează în mod radical: cu acest prilej s-au înălţat zidurile, s-
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au construit cele trei turle, balconul pentru cor, o nouă boltă de scânduri, acoperişul, nişele 

pentru străini şi altarul, dându-i-se actuala înfăţişare arhitectonică. Tot în această perioadă 

vechiul iconostas a fost aurit din nou, iar interiorul bisericii a fost împodobit cu icoane 

pictate în ulei. 

• Biserica Ortodoxă Sârbă – din 1774 până în 1874, credincioşii români, sârbi şi greci aveau 

biserica comună pe locul actualei Biserici Ortodoxe Române. În anul 1874 comunitatea 

sârbă şi-a construit actuala biserică închinată Sfântului Mucenic Gheorghe. În vinerea 

mare a anului 1893 această biserică este distrusă de un incediu, dar prin efortul enoriaşilor 

a fost reconstruită în anul 1894, iar în anul 1897 a suferit o nouă reparaţie capitală în 

urma unei furtuni devastatoare. În anul 2010 a fost renovat exteriorul.   

• Biserica Romano-catolică  - piatra de temelie a fost aşezată la 17 iunie 1757, iar sfinţirea 

s-a făcut în 8 decembrie 1758, în cinstea Tuturor Sfinţilor. Pentru că a devenit 

neîncăpătoare, la data de 16 iunie 1886 încep lucrările de demolare a vechii, iar o lună 

mai târziu începe ridicarea noii biserici în cinstea Sfintei Treimi. Aşezarea oficială a pietrei 

de temelie s-a făcut la 1 august 1886, construcţia noii biserici a fost terminată foarte 

repede, la 15 septembrie 1887 şi a fost sfinţită la 13 noiembrie 1887. Biserica a fost 

proiectată în stil neogotic, lungimea interiorului este de 49,24 m, iar înălţimea turnului de 

49,25 m de la nivelul solului. Picturile reprezentând pe Sfântul Arhanghel Mihai şi Sfânta 

Fecioară Ocrotitoare datează din anul 1770. 

• Biserica Baptistă – credinţa baptistă a pătruns în vestul ţării noastre, în părţile Bihorului. 

În anii 1880 s-au înfiinţat mai multe Biserici Baptiste în această zonă, printre care şi 

Biserica Baptistă din Pecica, în anul 1889. 

• Biserica Greco-catolică – lăcaşul de cult a fost construit de comunitatea greco-catolică 

pecicană din forţe proprii şi sponsorizări şi sfinţită la 11 noiembrie 2007 de către Episcopul 

de Lugoj, Alexandru Mesian.   

• Biserica Penticostală Eben Ezer - A fost ridicată în anul 2004 pe strada 2, în apropiere de 

Casa de Cultură „Doru Ioan Petescu”. Comunitatea numără aproximativ 110 membri 

adulţi. 

• Schitul Sfânta Parascheva - Această aşezare mănăstirească a luat fiinţă în anul 2000 după 

retrocedarea pădurii aparținând Mănăstirii Hodoş-Bodrog. Schitul cu hramul Cuvioasa 

Parascheva a fost înălţat pe locul unde Mănăstirea Hodoş-Bodrog avea un canton pentru 

paza pădurii. Lăcaşul de cult este organizat după principiul vieţii de obşte, din care fac 

parte mai multe călugăriţe. Aici veşmintele Sfintei Cuvioase Paraschieva sunt adăpostite 

într-o raclă alaturi de moaştele altor 12 sfinţi. Veşmintele au fost aduse de la Iaşi, după 

ce, în urmă cu trei ani moaştele Sfântei Cuvioase Parascheva au fost înveşmântate cu ele. 

Cultura are un rol aparte în dezvoltarea unei comunități, acela de a modela masa populară și a 

forma personalități. În sens larg, cultura reflectă modul de viață al membrilor unei comunități, 

înglobând tipare de gândire, limbaj, credințe, comportamente, tradiții, artă, muzică și literatura 

regăsite în modul de viață al cetățenilor. Astfel, între cultură și societate există o relație de 

determinare. 

Activitatea cultural-educativă este o parte importantă a acțiunii generale de educație și se 

desfășoară prin instituții tradiționale (școală, biblioteci, manifestări teatrale, concerte, zilele 

oraşului, etc.), mijloace mass-media (presă, televiziune). 
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Puncte tari Puncte slabe 

• Disponibilitate de resurse apte de muncă; 

• Ponderea mică a șomerilor înregistrați la nivelul 

oraşului 

• Infrastructură de învățământ dezvoltată 

cuprinzând inclusiv învățământul liceal şi 

învățământ profesional; 

• Dotarea satisfăcătoare a unităților de 

învățământ cu echipamente şi materiale 

necesare; 

• Existența „Direcției de Asistență Socială” în 

cadrul Primăriei; 

• Existența unei agende culturale; 

• Posibilitatea dezvoltării unor zone de agrement 

şi sport, având în vedere așezarea geografică a 

localității; 

• Existența lăcașurilor de cult pe confesiuni; 

• Bună colaborare în domeniul cultural a tuturor 

actorilor locali concretizată prin încheierea 

diverselor parteneriate; 

• Susținerea de către autoritățile publice locale a 

activităților în domeniul culturii; 

• Brandul local, Pita de Pecica, a obținut 

certificarea de marcă înregistrată. 

• Forță de muncă slab pregătită (industria 

prelucrătoare şi comerț); 

• Raport mare de elevi ce îi revin unui cadru 

didactic; 

• Lipsa cadrelor medicale specializate; 

• Lipsa cabinelor medicale școlare; 

• Inexistența clinicilor medicale și a spitalelor; 

• Posibilitățile de agrement, inclusiv pentru 

turismul de week-end, sunt insuficiente 

comparativ cu numărul populației orașului și 

numărul persoanelor care vizitează/tranzitează 

orașul 

• Lipsa unui ștrand termal și a bazinelor de înot, 

localnicii mergând în alte localități; 

• Patrimoniul natural, cultural și imaterial 

insuficient cunoscut și promovat la nivel 

național; 

• Inexistența unui spațiu adecvat pentru 

expunerea obiectelor tradiționale și porturilor 

populare. 

• Lipsa specializărilor de tip dual 

• Investiții insuficiente în sistemul educațional 

• Resurse umane insuficiente și slab pregătite în 

domeniul serviciilor sociale 

 

Oportunități Amenințări 

• Existența unor oportunități de finanțare din 

fonduri nerambursabile disponibile pentru 

investiții; 

• Existența surselor de finanțare pentru calificarea 

şi recalificarea forței de muncă şi a șomerilor; 

• Utilizarea mijloacelor tehnice actuale pentru 

îmbunătăţirea procesului didactic şi auto-

didactic, prin ameliorarea modului de 

prezentare, reducerea timpului de 

transmitere/asimilare a informațiilor, sporirea 

numărului de surse de informare şi 

documentare; 

• Dezvoltarea de proiecte în parteneriat cu 

societăți civile pentru sprijinirea şi îmbunătăţirea 

serviciilor publice; 

• Creșterea ocupării în rândul tinerilor și a 

persoanelor de peste 55 ani poate duce la o 

utilizare mai bună a capitalului uman. 

• Competiţia în creștere din partea altor localități 

cu potențial turistic; 

• Degradarea monumentelor istorice şi de 

arhitectură; 

• Lipsa ofertelor/pachetelor turistice; 

• Insuficienta folosire a oportunităţilor acordate 

turismului rural; 

• Lipsa ofertei de muncă existente pe piață 

pentru absolvenții școlilor și migrarea acestora 

către alte localități sau în străinătate; 

• Instabilitatea legislativă; 

• Dificultăți în aplicarea procedurilor în domeniul 

achizițiilor publice (timp îndelungat,  

vulnerabilitate şi pot conduce la blocaje 

temporare şi întârzieri semnificative în 

implementarea proiectelor); 

• Necorelarea între oferta educațională și 

cerințele pieței muncii. 

 

 

Analiza S.W.O.T 
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6.1 Capacitate administrativă  

Relația dintre administrația publică și cetățeni a fost întotdeauna una destul de controversată, 

fiecare parte având așteptări care nu au fost întotdeauna satisfăcute de cealaltă parte. Dacă 

așteptările cetățenilor sunt legate de transparență și eficiența serviciilor publice, așteptările 

aparatului administrativ sunt legate de implicare activă a cetățenilor în viața comunității. 

Primarul îndeplinește o funcție de autoritate publică. El este șeful administrației publice locale și 

al aparatului propriu de specialitate al autorităților administrației publice locale, pe care îl conduce 

și îl controlează. Primarul răspunde de buna funcționare a administrației publice locale, în 

condițiile legii, reprezintă comuna în relațiile cu alte autorități publice, cu persoanele fizice sau 

juridice române sau străine, precum și în justiție. 

Administrația publică oglindește modul instituțional în care este guvernat oraşul răspunzând 

nevoilor societății și funcționează pe bază de structuri organizatorice (compartimente, birouri), 

procese, roluri, relații, politici și programe. Administrația publica de la nivelul oraşului Pecica 

influențează pe de o parte prosperitatea economică durabilă, coeziunea socială și bunăstarea 

oamenilor (calitatea vieții) iar pe de altă parte susține încrederea socială și determină condițiile 

de creare a valorii publice. 

UAT Pecica are un rol fundamental în stabilirea stimulentelor potrivite de dezvoltare. UAT Pecica 

trebuie să reducă incertitudinea și să asigurare prosperitatea oraşului pe termen lung. Astfel că 

trebuie să depună consecvent eforturi conștiente pentru a stimula performanța propriilor 

programe având în vedere schimbările sociale, tehnologice și economice. Administrația  

realizează, eforturi ce se pot concretiza în standarde și instrumente tehnice, analize, schimburi 

de experiență, îndrumare și asistență tehnică. Îmbunătățirea cadrului instituțional de la nivelul 

oraşului Pecica se realizează prin analiza și îmbunătățirea calității şi capacității administrative şi 

prin dezvoltarea potențialului angajaților. 

6. Capacitate administrativă şi mediul 

asociativ 
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Figura 47: Organigrama aparatului de specialitate al Primăriei 

 
Sursa: HCL 125/22.07.2020 
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6.2 Asocieri regionale 

Parteneriatele regionale sunt create cu scopul de a rezolva probleme sau pentru a dezvolta 

proiecte care acoperă o regiunea mai largă, inclusiv Oraşul Pecica. 

Asociațiile de Dezvoltare Intercomunitară (ADI) sunt structuri de cooperare cu personalitate 

juridică, de drept privat, înființate în condițiile legii de unitățile administrativ teritoriale pentru 

realizarea în comun a unor proiecte pentru dezvoltare de interes zonal sau regional ori furnizarea 

în comun a unor servicii publice, spre exemplu: 

• Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare Județul Arad - Asociaţia s-a 

constituit în scopul reglementării, înființării, organizării, exploatării, monitorizării şi 

gestionării în comun a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare pe raza de 

competență a unităților administrativ-teritoriale membre precum şi realizarea în comun a 

unor proiecte de investiţii publice de interes zonal sau regional, destinate înființării, 

modernizării şi/sau dezvoltării, după caz, a sistemelor de utilități publice aferente 

serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, pe baza strategiei de dezvoltare a 

acestuia; 

• Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a Deșeurilor 

Județul Arad – are ca scop înființarea, organizarea, reglementarea, exploatarea, 

monitorizarea și gestionarea în comun a serviciului de salubrizare pe raza de competență 

a celor 78 de UAT-uri membre, precum şi realizarea în comun a unor proiecte de investiții 

publice de interes zonal sau regional destinate înființării, modernizării și/sau dezvoltării, 

după caz, a sistemelor de utilități publice; 

• Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Transport Public Arad are ca scop înființarea, 

organizarea, reglementarea, exploatarea, monitorizarea și gestionarea în comun a 

serviciului de transport public local, pe raza de competență a celor 57 de UAT-uri membre, 

precum şi realizarea în comun a unor proiecte de investiții publice de interes zonal sau 

regional destinate înființării, modernizării și/sau dezvoltării, după caz, a sistemelor de 

utilități publice. 

• Asociația „GAL Lunca Mureșului de Jos" a fost constituită cu scopul implementării strategiei 

de dezvoltare a teritoriului acoperit de asociație, în ansamblu și la nivelul localităților 

componente, prin punerea în aplicare a unei strategii integrate de dezvoltare rurală locală, 

prin conceperea și implementarea proiectelor și accesarea fondurilor europene, prin 

promovarea parteneriatelor de tip public-privat și interconectarea parteneriatelor locale, a 

cooperării între GAL-uri la nivel regional, național și european, în vederea unei dezvoltări 

durabile și a îmbunătățirii guvernanței locale. Grupul are în componență 21 de parteneri 

publici, din care 20 UAT-uri și o Regie Autonomă, 41 de parteneri privați și 7 parteneri din 

societatea civilă. 

Asociațiile doresc să își îndeplinească misiunea prin inițierea, promovarea și implementarea de 

proiecte de mică și mare anvergură de care să beneficieze toți locuitorii comunei. În realizarea 

scopului său, asociația promovează unitatea comunității, asumarea responsabilității sociale și 

individuale, preocuparea față de mediu și cooperarea cu autoritățile publice în vederea dezvoltării 

și creșterii nivelului de bunăstare a comunității. 
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6.3 Experiența locală privind proiectele cu finanțare nerambursabilă 

Primăria Pecica, atât direct, cât și prin intermediul operatorilor regionali, a accesat o serie de 

programe de finanțare nerambursabilă pentru: 

Denumire proiect Valoare proiect 
Sursă de 
finanțare 

identificată 

Construire și dotare Centru de zi în orașul Pecica 997.021 EURO FRDS 

Reabilitarea, modernizarea, extinderea si echiparea educationala a unității 
de învățământ primar, strada 1 nr. 220, oras Pecica, judetul Arad 

447.482 EURO POR 

Modernizare şi dotare clădire str. 401, nr. 128- centru de tineret, oraş 
Pecica, jud. Arad 

974.419 EURO POR - Axa 13 

Construire şi dotare teatru de vară în oraşul Pecica, jud. Arad 1.108.819 EURO POR - Axa 13 

Demolare clădire şi construire Centru Cultural Tradițional în oraşul Pecica, 
jud. Arad 

497.355 EURO POR - Axa 13 

,,Modernizare infrastructură publică urbană în orașul Pecica,, 9.498.784,36 POR - Axa 13 

"Sistem de producere și distribuție a energiei termice, utilizând energie 
geotermală în Orașul Pecica" 

24.619.864,71 lei POIM 

“Modernizare infrastructură de acces agricolă în UAT Pecica, jud. Arad” 
localizate pe raza Orașului Pecica 

1.580.268,89 
EURO 

AFIR 

"Extindere si eficientizare iluminat public in orasul Pecica si satele 
partinatoare" 

12.090.292,82 lei POR 

"Îmbunătățirea mediului urban prin reconversia și refuncționalizarea unor 
terenuri neutilizate în vederea realizării de parcuri publice" 

9.855648,59 lei POR 

”Protejarea sănătății populației în Oraș Pecica și satele aparținătoare în 
contextul pandemiei cauzate de COVID-19” 

249.782,95 LEI POIM 

„Sprijin la nivelul Regiunii de Dezvoltare Vest pentru pregătirea de proiecte 
finanțate din perioada de programare 2021-2027 pe domeniile mobilitate 
urbană, regenerare urbană, centre de agrement/baze turistice (tabere 
școlare), infrastructura si servicii publice de turism, inclusiv obiectivele de 
patrimoniu cu potențial turistic și infrastructură rutieră de interes județean, 
inclusiv variante ocolitoare și / sau drumuri de legătură” 

100.000 EURO POAT 

Regenerare urbană: modernizare spații verzi, oraș Pecica, jud. Arad 100.000 EURO POAT 

Construire, extindere, reamenajare clădiri existente și curte școală - Școala 
gimnazială nr. 2, str. 2 nr. 176, oraș Pecica, județ Arad 

3.878.397,42 LEI PNDL II 

Extindere Liceu cu corp P+1E, str. 2, nr. 37, oraș Pecica, jud. Arad 1.274.359,29 LEI PNDL II 

Grădiniță de patru grupe cu program prelungit în orașul Pecica 2.885.270,80 LEI PNDL II 

Modernizare străzi în orașul Pecica 18.223.676,00 LEI PNDL I 

Echipamente IT pentru învățământul școlar la distanță în Orașul Pecica și 
satele aparținătoare 

2.091.867,63 LEI POC 

Modernizare prin creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă 
a energiei la Grădinița cu program prelungit nr.1, oraș Pecica 

5.826.758,31 LEI AFM 

Stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în  Orașul Pecica 1.711.743,80 LEI AFM 

Sala de Sport oraşul Pecica, localitatea Turnu Lista sinteza* 

Bazin de înot str. 334/1 nr 4 Lista sinteza* 

Construire Biserică - Paraclis cu centru de asistență socială, oraș Pecica, județul Arad Lista sinteza* 

Restaurare monument istoric Biserica Ortodoxă Română „Sfinții Trei Ierarhi”, oraș Pecica, județul 
Arad 

Lista sinteza* 
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Restaurare monument istoric Biserica Romano-Catolică „Preasfânta Treime”, oraș Pecica, județul 
Arad 

Lista sinteza* 

*introducerea pe lista sinteză a subprogramelor pe care CNI le implementeaza reprezintă etapa preliminară privind 
promovarea spre finanțare. 

 

 

 

 

 

 

Puncte tari Puncte slabe 

• Autorități locale deschise; 

• Existența site-ului bine documentat 

https://www.pecica.ro/; 

• Accesare de fonduri din diverse surse de 

finanțare (europene, de stat, buget local); 

• Apartenența la 4 asociații de dezvoltare 

intercomunitară; 

• Experiența elaborării unei Strategii de 

dezvoltare. 

• Lipsa cooperării dintre actori locali în 

vederea implementării politicilor publice 

pentru dezvoltarea durabilă a oraşului; 

• Lipsa resurselor financiare pentru 

susținerea unor proiecte de amploare; 

• Existența decalajului dintre momentul 

pregătirii documentațiilor pentru 

obținerea finanțării și momentul lansării în 

derulare. 

 

 

Oportunități Amenințări 

• Creșterea gradului de descentralizare şi 

autonomie locală; 

• Posibilitatea dezvoltării comunității prin 

atragerea de fonduri nerambursabile; 

• Crearea unui sistem electronic de 

management al documentelor pentru o mai 

bună organizare şi comunicare internă, 

precedat de pregătirea în domeniul utilizării 

noilor tehnologii; 

• Dezvoltarea de relații de parteneriat 

economic şi administrativ cu unități 

teritoriale (similare sau asemănătoare) din 

ţară şi străinătate. 

 

• Blocarea sau întârzierea unor programe 

de finanțare guvernamentală; 

• Menținerea unei imagini publice negative 

a funcționarului din administrația publică; 

• Migrarea personalului calificat către alte 

instituții publice; 

• Modificări frecvente ale Codului Fiscal şi 

ale legislației în domeniu. 

 

 

 

Analiza S.W.O.T 
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7.1 Concluzii şi recomandări privind diagnosticul integrat  

Concluzii/ 

Recomandări 

Context teritorial si profil demografic 
Oraşul Pecica face parte din Regiunea de 

Dezvoltare Vest, fiind al patrulea oraș ca populație 

după Municipiul Arad cu o populație de 176.156 la 

nivelul anului 2020 urmat de oraș Sântana cu o 

populație de 15.649 locuitori şi comuna 

Vladimirescu ce are o populație de 14.169 

locuitori. 

Oraşul Pecica are o așezare geografică 

avantajoasă, din prisma faptului că este poziționat 

pe drumul internațional E68, la 20 de km de 

municipiul Arad și la 30 km față de orașul de 

graniță Nădlac şi 14 kilometri de Vama Turnu. 

Orașul Pecica, este unul din cele mai vechi așezări 

rurale din județul Arad, fiind ridicat în anul 2004 

de la rangul de comună la rangul de oraș. 

Evoluția anuală a populației după domiciliu relevă 

o creștere a populației cu domiciliul în oraşul 

Pecica în anii 2010-2020. Oraşul Pecica avea, în 

2020, o populație stabilă de 14.117 locuitori, după 

domiciliu, majorându-se cu aproximativ 1,64% 

față de efectivul înregistrat în 2010 (13.889 

locuitori). Populația oraşului Pecica reprezintă 3% 

din totalul populaţiei județului Arad, oraşul 

situându-se pe locul 4 la nivel de județ, după 

numărul de locuitori. 

În perioada 2010-2020 populația din grupa de 

vârstă tânără (0-14 ani) a scăzut cu 4,06% (5.246 

persoane) ajungând la 16,07% din totalul 

populaţiei orașului, în timp ce populația vârstnică 

(65 ani şi peste) atinge o pondere de creștere de 

43,60% (4.944 persoane) și anume un procent de 

15,14% din totalul populației aferente orașului, 

ceea ce demonstrează tendința de îmbătrânire a 

populaţiei. 

La nivelul oraşului Pecica putem vorbi de o serie 

de resurse naturale regenerabile printre care: 

resursele de apă, sol, păduri şi faună. 

Principalele resurse ale orașului sunt: petrolul, 

gazele naturale şi apa termală. 

 

• Implementarea unor 

măsuri de poziționarea 

oraşului Pecica ca 

destinație turistică;  

• Valorificarea resurselor 

specifice existente la 

nivelul oraşului;  

• Valorificarea poziției față 

de județele învecinate și cu 

resurse de forță de muncă, 

prin intervenții ce țin de 

îmbunătățirea 

accesibilității și creșterea 

calității vieții, coordonate 

cu măsurile de atragere de 

investiții. 

 

7. Concluzii şi recomandări 
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Concluzii/ 
Recomandări 

Profil economic 

Mediul de afaceri al oraşului Pecica a înregistrat o 

creștere de 58% din punctul de vedere al 

numărului de întreprinderi active față de anul 

2015. Indicatorul a atins valoarea de 737 

întreprinderi active la nivelul anului 2019. 

Cele mai semnificative creșteri din punct de 

vedere al numărului de întreprinderi active s-au 

înregistrat în domeniile G Comerț cu ridicata şi cu 

amănuntul; repararea autovehiculelor şi 

motocicletelor (131 întreprinderi), A Agricultură 

silvicultură şi pescuit (54 întreprinderi), H 

Transport si depozitare (42 întreprinderi), M 

Activităţi profesionale științifice si tehnice (39 

întreprinderi), F Construcții (29 întreprinderi), S 

Alte activități de servicii (24 întreprinderi), C 

Industria prelucrătoare (30 întreprinderi), I 

Hoteluri si restaurante (23 întreprinderi), J 

Informații şi comunicații (13 întreprinderi) şi N 

Activităţi de servicii administrative şi activități de 

servicii suport (20 întreprinderi). 

În oraşul Pecica activitatea economică a fost în 

continuă creștere în ultimii 5 ani, majorându-se cu 

aproximativ 55% în anul 2019 față de 2014, cifra 

de afaceri fiind în continuă creștere. În ceea ce 

privește dinamica numărului de angajați, se 

înregistrează o creștere continuă, în anul 2019 

atingând pragul de 2.291 de salariați cu un 

procent de 13% mai mult ca în 2014. 

Din punctul de vedere al cifrei de afaceri generate, 

întreprinderile active în domeniul C industria 

prelucrătoare (32%), urmate de G comerț cu 

ridicata şi cu amănuntul; repararea 

autovehiculelor şi motocicletelor (29%), H 

transport si depozitare (20%), A agricultură 

silvicultură şi pescuit (8%) şi B industria extractivă 

(4%). 

Ramurile cu pondere semnificativă în realizarea 

cifrei de afaceri a producției industriale 

prelucrătoare au fost: 2751 - Fabricarea de 

aparate electrocasnice (29%), 3030 - Fabricarea 

de aeronave şi nave spațiale (24%), 0812 - 

Extracția pietrișului şi nisipului; extracția argilei şi 

caolinului (11%) şi 1520 - Fabricarea încălțămintei 

(10%). 

Agricultura la nivelul oraşului Pecica, generează 

un procent de 8% din Cifra de afaceri aferentă 

anului 2019. 

 

• Implementarea unor 

măsuri de poziționare a 

oraşului Pecica ca 

destinație turistică;  

• Trasee turistice; panouri 

de informare turistică;  

• Promovarea integrată a 

proiectelor cu impact 

asupra economiei;  

• Echiparea terenurilor cu 

infrastructură și utilități, 

asigurând coerența 

viitoarelor proiecte de 

dezvoltare economică;  

• Informarea companiilor din 

domeniu economic privind 

oportunitățile de finanțare 

și dezvoltare;  

• Sprijin direct prin 

programe destinate 

mediului de afaceri; 

Inventarierea în scopul 

valorificării a terenurilor și 

suprafețelor neutilizate 

(centre logistice, spații de 

agrement, centre);  

• Susținerea participării la 

târguri naționale și 

internaționale; Promovare 

oportunități de realizare a 

investițiilor / Utilizarea si 

crearea de instrumente de 

comunicare adecvate 

(pagina web, materiale de 

promovare etc.).  
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Concluzii/ 
Recomandări 

Infrastructură şi echipare teritorială 

Oraşul Pecica este traversat de: o autostradă, un 

drum european, un drum național secundar, trei 

drumuri județene și două drumuri comunale. 

Autostrada A1, reprezintă cea mai importantă 

arteră rutieră de pe teritoriul oraşului, traversând 

teritoriul pe direcția E-V, descriind o sinusoidă la E 

de Pecica, unde supratraversează cu nod denivelat 

DN 7 – E 68.  

Lungimea străzilor orășenești este de 93 km, 

distanță care cuprinde lungimea străzilor 

amenajate în cuprinsul localității și care asigură 

circulația între diverse părți ale acesteia, indiferent 

dacă au sau nu îmbrăcăminte asfaltică, dintre 

acestea, lungimea străzilor modernizate este de 

40 km, în creștere cu 186% față de situația din 

2010 (14 km).  

Lungimea pistelor dedicate/marcajelor pe 

carosabil/trotuar pentru circulația bicicliștilor în 

oraşul Pecica este de 3,75 km.  

În ceea ce privește accesibilitatea oraşului fată de 

anumite puncte de interes, se înregistrează 

următoarele date:  

• accesibilitatea la infrastructura majoră de 

transport atinge pentru oraşul Pecica un 

punctaj de 10 din 15, situându-se in 

categoria UAT-urilor cu accesibilitate 

medie;  

• timpul ce trebuie realizat până la cel mai 

apropiat aeroport este de aproximativ 

14,4 minute acesta fiind situat în Arad – 

Aeroportul Internațional Arad;  

• până la cea mai apropiată autostradă se 

pot face aproximativ 6,8 minute;  

• până la cel mai apropiat parc industrial se 

pot face aproximativ 17,1 minute (Parcul 

Industrial Uta 2 Arad).  

Transportul public de persoane interjudețean 

Pecica – celelalte localități vecine (Pereg, Semlac, 

Turnu, Șeitin, Sederhat) este asigurat de 2 

operatori, respectiv Compania de transport public 

SA (Arad) și Transdara S.A. - Atlassib, cu mașinile 

din dotare - autocare, autobuze, microbuze. Pe 

teritoriul orașului Pecica sunt amenajate 16 stații 

de autobuz, iar pe teritoriul satelor aparținătoare 

5 stații de autobuz (3 în Turnu și 2 în Sederhat).  

Infrastructura de bază a oraşului cuprinde rețele 

de apă, canalizare, energie electrică și gaze 

• Proiecte de îmbunătățire a 

infrastructurii rutiere; 

• Crearea şi modernizarea 

zonelor de parcare; 

• Realizarea unui sistem de 

transport public urban 

dotat cu autobuze 

electrice; 

• Realizarea de studii de 

trafic şi proiecte tehnice 

pentru modernizarea 

drumurilor; 

• Amenajarea de piste de 

biciclete pentru creșterea 

mobilității și încurajarea 

mijloacelor de transport 

nepoluante; 

• Modernizare şi extindere 

sistem alimentare cu apă, 

canalizare şi rețea gaze 

naturale; 

• Modernizare iluminat 

public; 

• Eficientizare energetică a 

clădirilor în proprietate 

publică şi privată. 
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naturale. Operatorul regional pentru apă și apă 

uzată este S.C. Compania de apa Arad S.R.L.  

Rețeaua de distribuție a apei potabile la nivelul 

anului 2019 avea o lungime de 77,4 km.  

Oraşul Pecica este conectat la rețeaua națională 

de gaze naturale. Lungimea totală a conductelor 

de distribuție a gazelor naturale era la sfârșitul 

anului 2019, de 87 km. In ceea ce privește 

sistemul de canalizare, lungime totală simplă a 

conductelor de 54 km.  

În oraşul Pecica, numărul de locuințe a continuat 

traiectoria crescătoare înregistrată în ultimii 10 

ani, existând o creștere în anul 2019 cu aprox. 9% 

față de anul 2010.  

Localitățile Turnu, Sederhat şi Bodrogu Vechi nu 

sunt branșate si racordate la un sistem centralizat 

de apă şi apă uzat şi gaze naturale  

Spațiile verzi ocupă suprafața de 55 ha, ceea ce 

înseamnă o suprafață de 38,96 m2 spații verzi/ 

locuitor, depășind cu aproximativ 12,96 m2 

standardele privind protecția mediului. 

Concluzii/ 
Recomandări 

4. Mediu şi infrastructura de mediu 

În prezent nu există presiuni semnificative asupra 

mediul înconjurător, dar managementul defectuos 

ar putea conduce în timp la modificarea acestora. 

Evacuarea deșeurilor menajere realizată de către 

Retim Ecologic Service SA, sunt colectate direct 

selectate la producător, după programul de 1 

zi/săptămână deșeuri perisabile și odată la două 

săptămâni pentru cele reciclabile (plastic și Al), 

apoi depuse la operatorii pentru reciclare. 

Deșeurile speciale, rămân în sarcina 

producătorilor, care au obligația de a face 

contracte cu societățile abilitate să preia și să 

neutralizeze astfel de deșeuri. Curățenia stradală 

și ceea de primăvară este asigurată de către un 

serviciu intern al Primăriei Pecica. 

Există necesitatea unor măsuri pentru păstrarea și 

refacerea echilibrului natural: continuarea 

investițiilor de reabilitare și extinderi a rețelelor de 

aducțiune apă/canalizare, alimentare cu gaz şi 

modernizarea infrastructurii rutiere; diminuarea 

până la eliminare a surselor de poluare majoră: 

poluarea din trafic; protejarea şi conservarea 

resurselor de sol; gestionarea continuă a 

deșeurilor. 

• Promovarea, informare și 

încurajare a colectării 

selective; 

• Proiecte de extindere a 

rețelei de colectare 

selectivă; 

• Realizarea de campanii de 

promovare pe tematica 

menținerii sănătății 

mediului înconjurător; 

• Amenajarea şi promovarea 

utilizării durabile a 

resurselor de mediu; 

• Derularea unor programe 

de conștientizare a 

populației cu privire la 

măsurile de protecție a 

mediului și promovarea 

economiei circulare; 
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Concluzii/ 
Recomandări 

Capital uman, infrastructură socială, educație şi sănătate 

La nivelul anului 2020, volumul resurselor de 

muncă din oraşul Pecica era de 9.473 persoane 

reprezentând o pondere de aproximativ 67% din 

populație. În anul 2019, în oraşul Pecica, populația 

activă civilă care cuprinde populația ocupată civilă 

și șomerii înregistrați reprezintă oferta potențială 

de forță de muncă şi a fost de 3.267 persoane. 

Rata de activitate a resurselor de muncă (raportul 

procentual dintre populația activă civilă și 

resursele de muncă) în anul 2019 a fost de 

34,49%. 

Infrastructura unităților de bază din învățământ 

cuprinde învățământ preșcolar, primar şi gimnazial 

liceal şi profesional. Populația școlară în ultimii 10 

ani a înregistrat o tendința de scădere. La nivelul 

anului 2019 cele mai multe cadre didactice erau 

concentrate în învățământul primar şi gimnazial ca 

şi cei mai mulți elevi care se regăsesc în 

învățământul primar si gimnazial. 

Efectivele de cadre didactice de la nivelul oraşului 

Pecica, din anul 2019, acoperă un procent de 

aproximativ 15,5 elevi la un cadru didactic. 

În oraşul Pecica funcționează Direcția de Asistență 

Socială. În cadrul oraşului Pecica sunt necesare 3 

servicii sociale: 12 - Centre de zi pentru 

persoanele vârstnice; Servicii de îngrijire la 

domiciliu pentru persoane vârstnice, persoane cu 

dizabilități, persoane aflate în situație de 

dependență; Centre de preparare şi distribuire a 

hranei pentru persoane în risc de sărăcie 

Orașul Pecica este o localitate care pune un accent 

deosebit pe păstrarea tradițiilor, cunoașterea, 

conservarea și promovarea patrimoniului cultural 

și istoric, a valorilor locale. Un aport deosebit la 

viața culturală îl au comunitățile din satele 

aparținătoare, acestea însă nu au asigurate 

condiții optime necesare desfășurării de 

evenimente culturale. 

• Programe de stimulare a 

cadrelor medicale care 

aleg să profeseze în oraș 

(ex. acordarea de 

stimulente financiare, 

locuințe serviciu); 

• Derularea de campanii 

pentru adoptarea unui stil 

de viață sănătos; 

• Modernizarea și extinderea 

infrastructurii pentru 

servicii sociale; servicii de 

asistență comunitară; 

• Parteneriate de impact 

cultural între administrația 

locală şi organizațiile 

culturale; 

• Îmbunătățirea capacității 

de planificare (cursuri de 

formare şi aprofundare 

profesională); 

• Derularea de programe de 

promovare a beneficiilor, 

oportunităților de calificare 

și angajare la nivel local; 

• Modernizarea unităților de 

învățământ, îmbunătățirea 

facilităților școlare şi 

liceale; 

• Implementarea de 

programe de dezvoltare de 

competențe didactice și de 

acordare de facilități 

pentru personalul didactic; 

• Derularea de programe și 

campanii în școli pentru 

promovarea învățării și a 

programelor de stimulare a 

performanțelor (bursele/ 

stimulentele de merit); 

• Promovarea şi susținerea 

turismului şi a brandului 

local - Pita de Pecica. 

• Construirea unui Cămin 

Cultural la Sederhata 

Concluzii/ 
Recomandări 

Capacitate administrativă şi mediul asociativ 

 
Oraşul Pecica face parte din 4 structuri - structuri 
de cooperare cu personalitate juridică, înființate 
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pentru realizarea în comun a unor proiecte pentru 
dezvoltare de interes zonal sau regional ori 

furnizarea în comun a unor servicii publice, spre 
exemplu: 

• Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Apă 

Canalizare Județul Arad; 

• Asociația de Dezvoltare Intercomunitară 
Sistem Integrat de Gestionare a Deșeurilor 

Județul Arad; 

• Asociația de Dezvoltare Intercomunitară 

Transport Public Arad; 

• Asociația „GAL Lunca Mureșului de Jos". 

• Dezvoltarea de politici de 

personal și proceduri care 

să stimuleze performanța 

profesională în 

corespondență cu nivelul 

motivării financiare;  

• Stabilirea unui program 

sistematic de comunicare a 

informațiilor pentru a 

promova strategia la nivel 

local, regional şi național;  

• Îmbunătățirea capacității 

de planificare (cursuri de 

formare şi aprofundare 

profesională);  

• Lansarea unui set de 

campanii de conștientizare 

a publicului pentru a 

combate dezinformarea şi 

pentru a stimula relațiile cu 

platformele de socializare 

pentru a combate 

dezinformarea localizată la 

nivelul populaţiei;  

• Participarea funcționarilor 

angajați în administrația 

publică la cursuri/instruiri 

pentru dezvoltarea 

competențelor digitale;  

• Derularea de programe de 

promovare a beneficiilor, 

oportunităților de calificare 

și angajare la nivel local. 
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8.1 Contextul general și cadrul partenerial   

Contextul metodologic  

Strategia integrată de dezvoltare urbană reprezintă cadrul care orientează procesul de 

alegere a ordinii obiectivelor pentru care vor fi alocate resurse, cu scopul determinării progresului 

comunității urbane. Aceasta conține planificarea operațională, care furnizează o structură a: 

programelor, proiectelor, acțiunilor, măsurilor, care vor fi luate într-un interval de timp stabilit, a 

resurselor necesare, a rezultatelor așteptate, precum și a responsabilităților care trebuie asumate. 

Elaborarea strategiei de dezvoltare este un proces. Acesta presupune un demers organizat de 

parcurgere a mai multor etape: trecere de la analiză, diagnoză și identificare a nevoilor și 

așteptărilor unei comunități, până la prezentarea unor modalităţi de acţiune determinate în timp, 

integrate cu strategiile și politicile sectoriale existente, relevante (la nivel local, regional și 

național) și a modalităților de acțiune ale căror rezultate sunt previzionate, având permanent în 

vedere un set bine stabilit de obiective şi principii.  

Însă cea mai importantă caracteristică a procesului de elaborare a strategiei de dezvoltare a unei 

comunității, o reprezintă condiția participativ - consultativă, obligatorie în acest tip de demers.  

Acest lucru presupune că trebuie făcut un efort permanent pentru informarea și consultarea 

opiniilor comunității și stake-holderilor, pentru identificarea obiectivelor și intereselor comune ale 

diverselor medii profesionale, politice, ale structurilor instituționale și civice, lideri și chiar cetățeni 

și pentru participarea în procesul consultativ și cooptarea în efortul pentru implementarea 

strategiei, tuturor acestora. 

În acest context întregul procesul de elaborare a strategiei integrate de dezvoltare devine un 

adevărat cadru partenerial pentru actorii relevanți și interesați de dezvoltarea comunității. 

În fiecare etapă din acest proces - cadru, sunt utilizate un set de metode și proceduri de lucru 

care permit experților, colectarea informațiilor, organizarea și analiza acestora și formularea 

concluziilor necesare trecerii în următoarea etapă, progresând în acest fel în elaborarea 

documentului programatic final. 

Corpul metodelor de lucru utilizate, în raport de etapele de elaborare a strategiei, este următorul:  

Etapa de elaborare Metode de lucru 

Analiza contextului local Analiza statistică a datelor colectate 

Analiza datelor secundare 

Analiza swot 

Consultarea experților 

Chestionarea instituțiilor și structurilor relevante 

Formarea Grupurilor de lucru  

Dezbaterile/Focus grupurile 

Identificarea nevoilor și 

direcțiilor de acțiune 

Analiza documentelor și planurilor cu caracter strategice  

Modele de structurare a nevoilor 

Consultarea comunității - Studiul opiniilor locuitorilor 

Dezbateri în Grupurile de lucru 

Propunerea soluției de 

dezvoltare 

Identificare și Analiza alternativelor 

Modelarea și selecția alternativelor 

8. Context argumentativ 
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Etapa de elaborare Metode de lucru 

Planificarea strategică 

Prezentare publică  

Dezbateri consultative / în cadrul Grupurilor de lucru 

Formularea Strategiei 

Integrate de Dezvoltare 

Planificarea intervențiilor 

Elaborarea Planului de Acțiune  

Stabilirea modalității de monitorizare și a indicatorilor 

Informarea publică (a comunității locale, societății civile) 

Informarea directă (a partenerilor și părților interesate) 

Consultarea publică – dezbatere publică 

Colectarea propunerilor și ameliorarea conținutului 

Se remarcă orientarea majorității metodelor de lucru utilizate spre procesul de consultare a 

partenerilor acestui cadru, indiferent dacă vorbim despre consultarea comunității în ansamblu sau 

consultarea unor grupuri de lucru, ori de consultarea experților. Grupurile de lucru au un loc 

central în cadrul acestui proces, fiind direct implicate în majoritatea etapelor și cuprinzând experți 

din domenii diverse, membrii ai autorităților publice locale ai organizațiilor și asociațiilor, ai presei, 

precum și membri ai comunității. 

 

Formalizarea cadrului partenerial 

La baza elaborării, implementării, monitorizării şi evaluării Strategiei Integrate de Dezvoltare 

Urbană a oraşului Pecica pentru perioada 2021-2027 a stat un sistem coordonat de informare și 

comunicare ce a respectat principiile europene şi naționale aplicate în dezvoltarea regiunilor şi au 

fost implicate consultări/ discuții formale şi informale cu reprezentanți ai autorităților competente,  

locale, cu organizații ale societății civile, cu parteneri economici şi sociali, avându-se în vedere 

inclusiv promovarea egalității şi a nediscriminării. 

Pe perioada întocmirii documentului strategic s-a urmărit  în permanență îmbunătățirea activității 

de lucru în parteneriat cu toți participanții relevanți astfel încât principiile de funcționare şi 

aplicabilitate ale documentului să conducă la creșterea, maximizarea şi obținerea cu succes a 

viziunii angajate şi aplicabile. 

Comunicarea continuă, urmărirea scopului documentului strategic şi formularea viziunii de 

dezvoltare au fost indicatoare utilizate împreună cu 

partenerii implicați în procesul de elaborare a 

documentului Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană a 

oraşului Pecica pentru perioada 2021-2027. 

Astfel, procesul de elaborare al Strategiei Integrate de 

Dezvoltare Urbană a fost coordonat de Primăria Oraşului 

Pecica care a asigurat, împreună cu prestatorul de servicii 

de elaborare a strategiei:  

• Identificarea, cooptarea și colaborarea cu factorii 

de interes local care au putut furniza informații 

necesare în procesul de analiza diagnostic și au 

putut formula propuneri de dezvoltare strategică 

a orașului;  
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• Diseminarea activității de elaborare a strategiei integrate, respectiv a propunerii de 

dezvoltare urbană în vederea colectării propunerilor și observațiilor din partea factorilor 

interesați relevanți.  

Pe perioada elaborării SIDU au fost derulate procese de consultare eficiente ce au vizat principiile 

de bază și regulile care ghidează funcționarea structurilor implicate în procesul de programare și 

gestionare a axelor prioritare avându-se în vedere omogenizarea modului de funcționare a 

acestora și creșterea capacității operaționale a proiectelor pentru generarea de rezultate cu 

impact asupra viziunii strategice. 

Prin intermediul cadrului partenerial s-a avut în vedere abordarea procesului de programare și 

gestionare a fondurilor  într-o manieră participativă, incluzivă și nediscriminatorie asigurându-se 

acces la pluralitatea de opinii și perspective, facilitând abordarea holistică și concentrată a 

priorităților strategice. 

Rolul şi scopul cadrului a fost acela de a facilita asocieri ce au condus la atingerea consensului în 

ceea ce privește obiectivele urmărite și rezultatele așteptate, accelerând transferul de cunoștințe 

și de know-how între parteneri, crescând aplicabilitatea și scalabilitatea (abilitatea de a crește 

atunci când sunt adăugate resurse) rezultatelor așteptate. 

Principiile aplicabile cadrului partenerial dezvoltat pentru elaborarea Strategiei Integrate de 

Dezvoltare Urbană a oraşului Pecica pentru perioada 2021-2027 au fost următoarele: 

• respectarea guvernanței pe mai multe niveluri, valorificarea experienței, a bunelor practici 

şi know-how-ului partenerilor relevanți; 

• asigurarea simetriei intereselor părților implicate, urmărindu-se unu echilibru între 

următoarele dimensiuni instituționale: mediu public – mediu privat; mediu economic – 

mediu social; mediu instituțional – societate civilă; 

• asigurarea asumării de către toate părțile implicate a intervențiilor programate. Atingerea 

consensului reprezintă punctul de echilibru în care interesele tuturor părților reprezentate 

în cadrul partenerial sunt satisfăcute în mod rezonabil; 

• consultare partenerială largă şi transparentă în scopul elaborării Strategiei Integrate de 

Dezvoltare Urbană a oraşului Pecica pentru perioada 2021-2027; 

• obținerea acordului partenerilor asupra domeniilor de intervenție, a principalilor indicatori 

de rezultat, precum şi a modalităților de implementare, monitorizare şi evaluare; 

• asigurarea completării intervențiilor/proiectelor din diverse surse publice (analizând 

necesitatea lor); 

• asigurarea participării şi implicării responsabile a partenerilor în scopul stabilirii şi asumării 

intervențiilor programate, inclusiv prin furnizarea informaţiilor necesare fundamentării 

acestora, cu respectarea principiului guvernanței pe mai multe niveluri. 

În cadrul consultărilor, reprezentanții entităților participante s-au implicat activ în dezbateri, 

exprimând puncte de vedere, idei, sugestii, propuneri etc. Strategia Integrată de Dezvoltare 

Urbană a fost întocmită prin asumarea criteriilor de calitate utilizate în evaluarea documentelor 

strategice la nivel european: relevanță, eficacitate, eficiență, consecvență şi coerență, 

sustenabilitate şi aranjamente de management şi monitorizare. 
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8.2 Analiza măsurilor din perioada 2014-2020 

Evaluarea Strategiei de dezvoltare a orașului Pecica 2014-2020 este necesară pentru identificarea 

și analiza rezultatelor, efectelor, mecanismelor implementării și formularea de recomandări și lecții 

învățate. Evaluarea rezultatelor strategia de dezvoltare este utilă pentru furnizarea dovezilor şi 

informațiilor cu caracter strategic referitor la ceea ce s‐a obținut şi cum s‐a obținut, prin 

implementarea planului de dezvoltare, în vederea îmbunătățirii strategiei pentru perioada 2021 – 

2027. 

Viziunea Strategiei de dezvoltare durabilă a oraşului Pecica pentru perioada  2014-2020 a fost: 

”Orașul Pecica pol de dezvoltare zonală, caracterizat prin multiculturalitate și dinamism, preocupat 

de creșterea calității vieții într-un mediu curat și atractiv” 

Astfel, pe orizontul de timp 2014 – 2020, au fost identificate o serie de obiective strategice 

specifice, corelarea cu prioritățile trasate pentru dezvoltarea oraşului fiind redată mai jos: 

Tabel 25: Obiective de dezvoltare durabilă și Direcții de dezvoltare pentru perioada 2014 – 2020 

OBIECTIV STRATEGIC 1 – Dezvoltare economică 

Obiectiv specific Axe prioritare Măsuri 

1.1 – Valorificarea 

potentialului 
economic al 

orașului Pecica 

1.1.1 – 

Consolidarea și 
diversificarea 

mediului de 

afaceri existent 
în vederea 

atragerii de noi 
investitori în 

industrie, 
servicii și comerț 

Sprijinirea dezvoltării zonelor industriale. 

Modernizarea şi dezvoltarea căilor de acces spre zonele cu 

potențial economic. 

Sprijinirea investitorilor care creează noi facilități de 

producție și creează noi locuri de muncă. 

Inventarierea și promovarea ofertei de terenuri/ active/ 
facilități și oportunități de investiții către potențiali investitori 

prin instrumente de comunicare adecvate (pagina web a 
primăriei, materiale de promovare etc.). 

Dezvoltarea colaborării între angajatori, administrația 

publică locală, alte instituții și forța de muncă din localitate 
(organizarea de cursuri de instruire/ specializare, recrutarea 

forței de muncă etc.). 

Susținerea înființării parteneriatelor public-private. 

Organizarea de evenimente care să promoveze schimburi 
de bune practice. 

1.1.2 – 
Dezvoltarea 

agriculturii – 

creșterea valorii 
adăugate a 

producției 
agricole locale 

Reabilitarea și modernizarea drumurilor agricole/ drumurilor 
de exploatare. 

Sprijinirea înființării de unități de depozitare/ procesare/ 

valorificare a produselor agroalimentare. 

Dezvoltarea halei agroalimentare, a piețelor și târgurilor 
locale. 

Sprijinirea producătorilor locali în vederea certificării 
produselor tradiționale, organizarea și participarea la 

evenimente expoziționale organizate la nivel local, național 

și internațional, pentru a promova produsele locale. 

Informarea fermierilor și a producătorilor agricoli interesați 

cu privire la cerințele și standardele UE referitoare la mediu, 

apă, sănătatea și bunăstarea animalelor, sănătatea 
plantelor și sănătatea publică. 

Informare privind avantajele constituirii de exploatații 

agricole de dimensiuni medii, în vederea creșterii eficienței 
activității agricole. 

Sprijinirea promovării agriculturii ecologice, creării și 
funcționării unor rețele de comercializare a produselor 

ecologice. 
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OBIECTIV STRATEGIC 1 – Dezvoltare economică 

Obiectiv specific Axe prioritare Măsuri 

1.2 - Inovare 1.2.1 – 

Sprijinirea 
activităților de 

inovare 

Sprijinirea elaborării și implementării de proiecte inovative. 

1.3- Dezvoltarea 
infrastructurii 

educaționale 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

1.3.1- 
Dezvoltarea, 

reabilitarea și 
modernizarea 

unităților de 

învățământ 

Construire și dotare Grădiniță cu 4 grupe cu program 
prelungit, oraș Pecica, județul Arad. 

Construire și dotare Școală cu clasele I – VIII oraș Pecica, 

județul Arad. 

Reabilitarea/extinderea/modernizarea/dotarea unităților de 
învățământ existente.  

1.3.2 – 

Sprijinirea 
adaptării 

profilelor din 
sfera 

învățământului 

la cerințele 
angajatorilor 

locali 

Identificarea nevoilor/cerințelor economiei locale actuale și 

cu potențial de viitor în vederea creării de noi profiluri în 
sfera învățământului. 

Mijlocirea înființării de parteneriate unități de învățământ-
agenți economici, pentru asigurarea realizării stagiilor de 

practică pentru elevi, necesare în pregătirea profesională a 
viitorilor specialiști. 

1.3.3 – 
Sprijinirea 

creșterii calității 
în educație 

Identificarea și acordarea de facilități cadrelor didactice 
(decontare transport, asigurare cazare etc.) pentru stoparea 

migrării acestora. 

Sprijinirea și încurajarea participării elevilor la competițiile 

școlare locale, județene, naționale și internaționale. 

Sprijinirea activităților de prevenire a părăsirii timpurii a 
școlii, a abandonului școlar. 

Sprijinirea programelor pentru conștientizarea importanței 
educației în rândul elevilor și al părinților, inclusiv printr-un 

sistem de premii oferite elevilor cu rezultate bune la 

învățătură. 

Facilitarea incluziunii copiilor de etnie romă în instituțiile 

școlare. 

 

OBIECTIV STRATEGIC 2 – Creșterea calității vieții 

Obiectiv specific  Axe 
prioritare 

Măsuri  

2.1 – Dezvoltarea 
infrastructurii 

edilitare și locative 

2.1.1 - 
Reabilitarea și 

modernizarea 

clădirilor 

Reabilitarea/modernizarea și creșterea eficienței energetice 
a clădirilor publice. 

Acordarea de sprijin pentru reabilitarea/ modernizarea și 
creșterea eficienței energetice a clădirilor rezidențiale. 

2.1.2- 
Dezvoltarea și 

modernizarea 
infrastructurii 

de transport 

Modernizarea străzilor din localitate și satele aparținătoare – 
asfaltare, trotuare, șanțuri, podețe, accese la case, parcări, 

spații verzi. 

Dezvoltarea modalităților de transport alternative și sporirea 

siguranței rutiere – trasee pietonale, piste pentru bicicliști, 

semnalistică vertical pentru trecerile de pietoni, parapeți 
etc. 

Modernizarea drumurilor comunale aflate pe teritoriul U.A.T. 
oraș Pecica. 

Întocmirea planului de mobilitate. 

Modernizarea drumurilor agricole 
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OBIECTIV STRATEGIC 2 – Creșterea calității vieții 

Obiectiv specific  Axe 

prioritare 

Măsuri  

Achiziționarea de mijloace de transport (autobuze 

/microbuze) pentru funcționarea transportului public în 

comun. 

Modernizarea stațiilor de autobuz. 

Modernizare marcaje și semnalizare rutieră. 

2.1.3 - 

Dezvoltarea 
rețelelor de 

infrastructură 
de bază (apă, 

canalizare, 
electricitate, 

distribuție 

gaze) 

Finalizarea lucrărilor de extindere a rețelei de apă și apă 

uzată în orașul Pecica cuprinse în Master Planul privind 
alimentarea cu apă si evacuarea apelor uzate în județul 

Arad. 

Finalizarea lucrărilor la stația de epurare din orașul Pecica 

cuprinse în Master Planul privind alimentarea cu apă si 

evacuarea apelor uzate în județul Arad. 

Realizarea infrastructurii de apă și canalizare în satele 

aparținătoare cuprinse în faza 2 a Master Planului privind 

alimentarea cu apă si evacuarea apelor uzate în județul 
Arad. 

Extinderea/modernizarea/eficientizarea iluminatului public. 

Extinderea și modernizarea iluminatului festiv. 

Extinderiea rețelelor de infrastructură de bază – apă, 
canalizare, electricitate – pentru proiectul pilot ”Construcția 

a 49 de locuințe sociale pentru comunitățile de romi”. 

Sprijinirea extinderii rețelelor de infrastructură de bază în 
cartierul Europa, zona 500 şi cartierul nou din zona 200. 

Extinderea reţelei de gaz în satele Turnu şi Sederhat. 

2.1.4 – 
Reconversia și 

refuncționaliza

rea terenurilor 
și suprafețelor 

degradate, 
vacante sau 

neutilizate 

Defrișarea vegetației existente, modelarea terenului, 
montarea de elemente constructive (alei, foișoare, pergole, 

grilaje, ansambluri de joacă pentru copii, mobilier urban 

etc.), plantarea și gazonarea suprafețelor defrișate. 

Modernizarea străzilor adiacente terenurilor și suprafețelor 

degradate. 

Crearea, reabilitarea și modernizarea spațiilor publice – 
zone verzi neamenajate, terenuri abandonate, piațete, 

scuaruri, zone pietonale. 

2.2 - Servicii publice 
și siguranță civilă 

2.2.1 – 
Dezvoltarea și 

modernizarea 
serviciilor de 

sănătate 

Sprijinirea înființării unui serviciu pentru asigurarea 
continuităţii asistenţei medicale primare prin centrele de 

permanenţă. 

Sprijinirea înființării unui serviciu medical la domiciliu. 

Încurajarea înființării serviciilor medicale în satele 
aparținătoare. 

Sprijinirea în organizarea și susținerea unor activități de 

educație sanitară a populației în scopul prevenirii 
îmbolnăvirii și adoptării unui stil de viață sănătos. 

Sprijinirea înfiinţării de Centru pentru vârstnici (Cămine 
pentru vârstnici) 

2.2.2- 

Dezvoltarea și 
modernizarea 

serviciilor de 

protecție 
socială și 

siguranță 
civilă 

Sprijinirea derulării unor programe de incluziune socială 

penttru grupurile vulnerabile (șomeri, persoane de etnie 
romă etc.). 

Susținerea înființării parteneriatelor public-private având ca 

domeniu de activitate acoperirea nevoilor speciale ale 
categoriilor de persoane defavorizate. 

Sprijinirea construirii de locuințe sociale. 

Sprijinirea construirii de locuințe destinate tinerilor prin ANL. 
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OBIECTIV STRATEGIC 2 – Creșterea calității vieții 

Obiectiv specific  Axe 

prioritare 

Măsuri  

Dotarea unității Serviciului Voluntar pentru Situaţii de 

Urgenţă cu echipamente performante pentru intervenții în 

timp util și pentru creșterea gradului de acoperire teritorială 
astfel încât să se îmbunătățească capacitatea de reacție în 

cazul unor situații de urgență și a unor dezastre naturale. 

Dotarea Poliției Locale cu echipamente performante pentru 

intervenții în timp util în vederea creșterii gradului de 

siguranță a cetățenilor. 

Extinderea sistemului de supraveghere video al orașului în 

vederea scăderii infracționalității și creșterii gradului de 

confort al cetățenilor. 

2.3 – Patrimoniu 

cultural, sport și 
agrement 

 

 

2.3.1 – 

Conservarea, 
protejarea și 

dezvoltarea 

patrimoniului 
cultural 

Modernizarea Casei de Cultură ”Doru Ioan Petescu” din 

orașul Pecica. 

Reabilitarea căminelor culturale din satele aparținătoare, 
precum și dotarea acestora cu echipamente necesare 

evenimentelor culturale. 

Sprijinirea organizării de activități culturale și artistice prin 
care este promovat folclorul autentic – obiceiuri locale și 

port popular, festivaluri, târguri și expoziții, zilele 
orașului/satului, Praznicul de pită nouă. 

Sprijinirea ansamblului ”Păstrătorii tradiției” și a formațiilor 

de dans ”Buzavirag” și ”Romaflores”. 

Sprijinirea formațiilor de dans modern. 

Renovarea și amenajarea unei case tărănești traditionale – 
muzeu al satului. 

Sprijinirea promovării tradițiilor prin Casa Muzeală de la 

Turnu. 

Dotarea bibliotecilor din localitate și satele aparținătoare. 

Sprijinirea restaurării/reabilitării lăcașelor de cult și a 

activităților desfășurate de către acestea. 

Sprijinirea construirii de case funerare. 

Realizarea operațiunilor de restaurare și reabilitare a 

patrimoniului urban construit (monumente și ansambluri de 

arhitectură, arheologice, etc.) 

2.3.2 – 

Dezvoltarea 

infrastructurii 
sportive 

Sprijinirea asociațiilor sportive. 

Reabilitarea și dotarea bazelor sportive, sălilor și terenurilor 

de sport. 

Susținerea inițiativelor private în organizarea de competiții 
sportive. 

2.3.3 – 

Dezvoltarea 
infrastructurii 

de agrement 

Amenajarea parcurilor cu locuri de joacă pentru copii. 

Dotarea cu mobilier urban a spațiilor publice. 

Instalarea rețelelor de comunicații wireless Wi-Fi în spațiile 
publice. 

Amenajarea unor zone de petrecere a timpului liber pentru 

toate categoriile de vârstă. 

2.4 - Reducerea 

segregării socio-
spaţiale a locuitorilor 

 

2.4.1 – 

Creşterea 
standardelor 

de viaţă 

Implementarea de proiecte integrate 
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OBIECTIV ASOCIAT - Dezvoltarea turismului, protecția mediului, dezvoltarea administrației 
publice și a cooperării transfrontaliere 

Obiectiv specific  Axe 

prioritare 

Măsuri 

3.1 – Dezvoltarea 

turismului 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

3.1.1 – 

Valorificarea 

potențialului 
turistic local 

Atragerea de fonduri europene/investiții private/ încheierea 

unui parteneriat public-privat pentru construirea unui ștrand 

termal. 

Promovarea obiectivelor turistice, locațiilor, zonelor naturale 

cu potențial turistic și includerea lor în circuitul turistic 
zonal/județean/național/ internațional. 

Promovarea eco-turismului. 

Crearea și extinderea unor forme de turism specializat prin 

conceperea unor produse/servicii turistice diversificate 

încercând să răspundă unor hobby-uri diverse (ex. 
Vânătoare, pescuit, gastronomie, motocros, cățărări, 

echitație, observare/filmare/ fotografiere etc.) 

Amenajarea unei zone de campare. 

Constituirea unui parteneriat public-privat în vederea 

obținerii denumirii Indice Geografic Protejat la marca Pita 

de Pecica. Realizarea marketingului, promovării și 
includerea în circuitul turistic al brandului local Pita de 

Pecica. 

Sprijinirea revigorării tradițiilor culturale, religioase, 

folclorice și includerea lor într-un circuit turistic. 

3.2- Protecția 
mediului 

înconjurător 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

3.2.1- 
Păstrarea unui 

mediu 

înconjurător 
curat 

Prezervarea mediului și reducerea riscului de poluare. 

Programe de promovare a educației pentru protecția 
mediului. 

Stimularea reciclării deșeurilor și a colectării deșeurilor 
electrice și electronice. 

Promovarea mijloacelor de transport ecologice și reducerea 

emisiilor provenite din transport. 

Realizarea Registrului Spațiilor verzi. 

Organizarea de acțiuni de conștientizare a populației față de 

ocrotirea mediului înconjurător și respectarea naturii. 

Creearea de spații verzi și plantări. 

Acțiuni de promovare a colectării selective și reducerea 
nicvelului de deșeuri produse atât de utilizatorii individuali – 

gospodării, cât și de agenții economici. 

Susținerea investițiilor în ceea ce privește infrastructura de 
gestionare a deșeurilor, inclusiv atragerea de surse de 

finanțare. 

Susținerea implementării și menținerea sistemului integrat 
al deșeurilor. 

Înfiinţarea unui depozit autorizat pentru colectarea acelor 
deşeuri pe care operatorul autorizat nu le colectează. 

3.3 – Dezvoltarea 

administrației 

publice 
 

 
 

 

 
 

 
 

3.3.1 - 

Dezvoltarea 

capacității 
administrative 

locale 

Promovarea unui dialog activ cu cetățenii și cu mediul de 

afaceri. 

Sprijinirea formelor asociative și încurajarea participării 
publice. 

Dotarea instituțiilor administrației publice cu tehnologie IT 

modernă și performantă care să permită implementarea 
unor soluții software integrate de gestionare ușoară, rapidă 

și modernă a activității curente a administrației publice. 

Implementarea de soluții de e-guvernare în contextul 
creșterii accesibilității populației la internet și a utilizării 

acestuia. 
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OBIECTIV ASOCIAT - Dezvoltarea turismului, protecția mediului, dezvoltarea administrației 
publice și a cooperării transfrontaliere 

Obiectiv specific  Axe 

prioritare 

Măsuri 

 

 

 
 

 
 

 
 

Organizarea de schimburi de experiență cu autorități locale 

din România sau Uniunea Europeană. 

Participarea funcționarilor angajați în administrația publică 
la cursuri / instruiri pentru îmbunătățirea continuă a 

performanțelor profesionale. 

Implementarea sistemelor de management al calității, 
dezvoltarea procedurilor și instrumentelor de monitorizare și 

evaluare a performanțelor personalului din administrația 
locală a orașului Pecica. 

Creșterea gradului de transparență la nivelul administrației 
publice locale. 

3.4 – Cooperare 

transfrontalieră 

3.4.1 – 

Dezvoltarea 
comună a 

zonei de 
cooperare 

Înfrățirea orașului Pecica cu localități din alte tări. 

Dezvoltarea relațiilor de cooperare cu localitățile înfrățite. 

Întărirea coeziunii sociale și economice în regiunea de 
graniță. 

Îmbunătățirea comunicațiilor transfrontaliere. 

Îmbunătățirea facilităților de transport transfrontalier. 

Îmbunătățirea gestionării calității râurilor transfrontaliere și 

a apelor subterane. 

Utilizarea durabilă a patrimoniului natural, istoric și cultural 

în zona eligibilă. 

Promovarea colaborării transfrontaliere între instituții și 
cetățeni. 

 

Evaluarea rezultatelor strategiei anterioare este utilă pentru furnizarea dovezilor și informațiilor 

cu caracter strategic referitor la ceea ce s‐a obținut și cum s‐a obținut, prin implementarea 

strategiei, în vederea îmbunătățirii procesului de implementare a strategiei proiectate pentru 

perioada 2021 – 2027.  

În ceea ce privește relevanța strategiei anterioare, se poate aprecia că logica de intervenție a 

strategiei la nivelul oraşului Pecica a fost relevantă față de nevoile identificate la nivelul oraşului. 

Totuși, în lipsa stabilirii unor indicatori de realizare și de rezultat și monitorizarea constantă a 

acestora, a fost dificilă evaluarea impactului pe care strategia anterioară l-a avut asupra 

realizărilor obținute în raport cu rezultatele așteptate, aspect care se dorește a fi remediat prin 

actuala strategie. Evaluarea eficienței în implementarea strategiei este de asemenea îngreunată 

din lipsa unui sistem de monitorizare adecvat și dificultatea de a compara indicatorii de rezultat 

cu indicatori propuși la începutul perioadei de programare a strategiei, în ceea ce privește 

utilizarea eficientă a resurselor.  

În privința sustenabilității, respectiv a șanselor ca rezultatele atinse să fie păstrate sau dezvoltate 

în viitor, este necesară o implicare pro-activă atât a administrației, cât și a locuitorilor, pentru 

utilizarea în bune condiții a investițiilor realizate și pentru valorificarea acestora după principiile 

unui management durabil. 

În ceea ce privește proiectele propuse, o parte dintre măsurile rămase neimplementate, în măsura 

în care sunt în continuare utile pentru dezvoltarea oraşului, vor putea fi transpuse în strategia 

integrată de dezvoltare urbană aferentă perioadei 2021 – 2027. 
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8.3 Procesul consultativ  

8.3.1 Sumar metodologic  

Pe lângă cadrul partenerial în contextul căruia au fost utilizate instrumentele specifice (consultări, 

dezbateri, interviuri, solicitări de date, focus grupuri, ș.a.), pentru realizarea analizei stării actuale 

a orașului Pecica au fost avute în vedere rezultatele obținute din urma procesului de consultare 

online a comunității locale.  

Prezentul sondaj de opinie reprezintă demersul stiinţific de analiză şi interpretarea datelor 

obţinute dintr-o anchetă pe bază de chestionar, realizată la nivelul orașului Pecica. Cercetarea s-

a desfăşurat în perioada 01.06.2021-19.07.2021, având următoarele etape: iniţierea cercetării, 

elaborarea chestionarului, culegerea datelor, introducerea datelor, prelucrarea computerizată a 

datelor din chestionare, analiza statistică şi interpretarea rezultatelor cercetării, redactarea 

documentului final. 

Studiul pentru identificarea opiniilor cetățenilor s-a desfășurat prin intermediul unui formular 

configurat pe platforma SurveyMonkey și  a fost distribuit în mediul online. Populația de referință 

este compusă din cetățenii orașului Pecica. Participanților li s-a făcut instructajul privind modul 

corespunzător de completare a chestionarelor în descrierea formularului, unde li s-a prezentat și 

scopul cercetării. Aceștia au fost informați cu privire la confidențialitate și caracterul voluntar de 

participare la studiu. Din totalul de 442 de participanți, toate răspunsurile au fost considerate 

valide, acestea regăsindu-se în datele de cercetare pentru studiul prezent.  

Chestionarul folosit pentru obținerea datelor a cuprins un set de 27 de întrebări, dintre care 24 

închise (cu variante de răspuns precodificate) şi 3 deschise, care au permis exprimarea liberei 

opinii privind nivelul de dezvoltare și evaluarea percepției asupra nivelului calității propriului mediu 

de viață.  

Astfel, în urma consultării opiniei publice cu privire la principalele nevoi și probleme ale comunității 

locale, s-au obținut următoarele serii de date de la publicul ţintă, structurate pe următoarele 

domenii: 

 

8.3.2 Datele socio-demografice ale participanților  

1.1 Domiciliul și locul de muncă al respondenților 

• 93,02% din respondenți sunt locuitori ai orașului Pecica, iar 4,65% lucrează într-o 

instituție sau societate comercială cu sediul în oraș. Dintre aceștia, 55,02% din participanți 

nu lucrează în Pecica, în timp ce 44.98% din participanți profesează.  

• 24,4% din respondenți locuiesc în Zona A, 29,24% în Zona B, 2,38% în Zona C, 0,6% în 

Zona D, în timp ce 4.17% locuiesc în Turnu, 13,69% nu au declarat domiciliul, iar 34,52% 

au precizat doar denumirea orașului Pecica.  

 

1.2 Vârsta și genul respondenților 

• 55,13% dintre respondenți se încadrează în intervalul de vârste 26 – 45 ani, 19,01% între 

46 – 55 ani, 15,59% între 18 – 25 ani, 5,7% între 56 – 65 ani, 3,04% sub 18 ani, iar 

3,04% peste 65 de ani.  
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• 56,7% din participanți au fost reprezentați de publicul feminin, în timp ce restul de 43,3% 

de publicul masculin.  

 

1.3 Nivelul de studii al respondenților 

• 33,72% din participanți au finalizat studiile liceale, 27,13% studiile de licență, 22,48% 

studiile postuniveristare, master, MBA/ EMBA, 12,79% școala gimnazială, iar 3,88% 

colegiul fără diplomă. 

 

1.4 Veniturile și ocupația participanților 

• 29,13% din respondenți se încadrează în intervalul 3.001 – 5.000 lei, 24,8% în 2.001 – 

3.000 lei, 18,5% între 1.001 – 2.000 lei, 11,02% între 5.001 – 7.000 lei, sub 1.000 lei, iar 

7,87% peste 7.001 lei. 

• 69,2% din participanți sunt salariați, 10,65% lucrează drept întreprinzători, 7,98% sunt 

elevi/ studenți, 7,22% nu au ocupație, 4.18% sunt pensionari, iar mai puțin de 1% sunt 

șomeri. 

 

8.3.3 Calitatea vieții și nivelul de dezvoltare economică 

2.1 Nivelul de satisfacție general referitor la condițiile de locuire și dezvoltarea economică 

Aproximativ 75% din participanți sunt mulțumiți și foarte mulțumiți de orașul în care 

trăiesc. 17,4% sunt nemulțumiți și foarte nemulțumiți, iar 7,47% se declară drept 

indiferenți.  

Nivelul de dezvoltare economică este apreciat într-un procent de 40,77% drept foarte 

dezvoltat și bine dezvoltat, 35,96% drept relativ dezvoltat, iar 22,31% drept puțin dezvoltat și 

foarte puțin dezvoltat. 

 

2.2 Percepția asupra infrastructurii  

Raportat la aprecierile de tipul calitate „bună” și „foarte bună”, au fost înregistrate următoarele 

procente raportat la caracteristicile: rețeaua de gaze (85,44%), aprovizionarea cu produse 

agroalimentare (77,08%), iluminatul din zonă (73,51%), rețeaua de apă (63,48%), distanța față 

de școală (63,13%), canalizarea din zonă (62,46%), liniștea și siguranța zonei (54,33%), 

mobilierul urban (bănci, coșuri de gunoi etc) (42,74%), parcurile, spații verzi, locurile de joacă 

pentru copii (42,21%), trotuarele, refugiile pentru pietoni (34,22%), calitatea străzilor, a 

drumurilor de acces (33,71%), accesibilitatea pentru persoane vârstnice, copii, persoane cu 

dizabilități (31,85%) și opțiunile pentru petrecerea timpului liber (activități culturale, evenimente) 

(29,42%). 

 

 

 

75% 
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2.3 Percepția asupra celor mai importante aspecte pozitive  

Topul aspectelor pozitive relatate de respondenți este următorul: aspectul orașului, liniștea, 

siguranța și curățenia (28,93%), mobilitatea și infrastructura rutieră (14,88%), potențialul de 

dezvoltare (11,51%), rețeaua tehnico-edilitară (9,83%), disponibilitatea serviciilor și facilităților 

(9,55%), acțiunile desfășurate de administrația publică locală (8,98%), calitatea spațiilor verzi și 

de agrement (6,46%), infrastructura rutieră (4,49%), sistemul de învățământ (2,8%) și 

poziționarea geografică (2,52%). 

 

2.4 Percepția asupra celor mai semnificative probleme  

Topul problemelor semnificative este următorul: infrastructura rutieră (29,23%), rețeaua tehnico-

edilitară (15,45%), calitatea spațiilor de agrement, evenimentelor culturale și sportive (13,96%), 

siguranța cetățeanului (9,31%), sistemul medical (7,44%), curățenia și managementul deșeurilor 

(6,7%), acțiunile desfășurate de administrația publică locală (6,7%), mediul de lucru și 

disponibilitate serviciilor (5,21%), sistemul de învățământ (2,6%), aspectul și liniștea orașului 

(2,6%) și serviciile sociale (0,74%).   

 

2.5 Probabilitatea de mutare a domiciliului 

61,06% din participanți nu doresc să schimbe domiciliul în următorii 3 ani, 28,57% iau în calcul 

această mutare, iar la momentul completării 10,36% au fost nehotărâți privind această decizie. 

 

 

 

 

Rețeaua de 
apă

Canalizarea
din zonă

Rețeaua de 
gaze

Iluminatul
din zonă

Liniștea și 
siguranța 

zonei

Aproviziona
re cu

produse
agroaliment

are

Parcuri, 
spații verzi, 

locuri de 
joacă 

pentru copii

Distanța 
față de 

școală

Calitatea
străzilor, a
drumurilor
de acces

Trotuare,
refugii
pentru
pietoni

Accesibilitat
e pentru 

persoane 
vârstnice, 

copii, 
persoane 

cu 

dizabilități

Mobilier 
urban 

(bănci, 
coșuri de 

gunoi etc)

Opțiuni 
pentru 

petrecerea 
timpului 

liber 
(activități 
culturale, 

evenimente
)

Foarte bună 29,83% 29,22% 45,24% 39,95% 23,29% 37,73% 18,34% 25,76% 10,39% 12,38% 9,40% 17,36% 10,72%

Bună 33,65% 33,25% 40,21% 33,56% 31,05% 39,35% 23,87% 37,37% 23,33% 21,84% 22,45% 25,39% 18,70%

Acceptabilă 22,67% 24,43% 10,85% 15,30% 29,45% 15,74% 26,13% 27,53% 24,48% 22,09% 21,41% 24,09% 23,44%

Slab 8,11% 8,56% 2,12% 8,45% 8,45% 5,32% 18,59% 5,05% 14,09% 18,69% 23,24% 13,73% 27,93%

Foarte slabă 5,73% 4,53% 1,59% 2,74% 7,76% 1,85% 13,07% 4,29% 27,71% 25,00% 23,50% 19,43% 19,20%

33,65% 33,25%

40,21%

33,56%
31,05%

39,35%

37,37%

25,39%

26,13% 27,93%27,71%
25,00%

23,50%
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2.6 Colectarea selectivă a deșeurilor 

78,43% din respondenți colectează deșeurile în conformitate cu procedurile, 18,77% realizează 

acest lucru doar pentru câteva categorii de deșeuri, iar 2,8% nu utilizează procedurile de colectare 

selectivă. 

 

2.7 Percepția asupra siguranței cetățenilor 

30,35% dintre participanții consultării se simt „destul de în siguranță” pentru a merge prin zona 

în care locuiesc pe timpul nopții, 28,57% se simt „relativ în siguranță”, 16,25% „nu prea în 

siguranță”, 15,69% „complet în siguranță”, iar 9,24% „deloc în siguranță”. 

 

8.3.4 Calitatea serviciilor din comunitate 

3.1 Percepția asupra sistemului de învățământ  

Raportat la răspunsurile de tipul „mulțumitor” și „foarte mulțumitor”, respondenții au apreciat în 

următoarea ordine: starea fizică a unităților de învățământ, inclusiv accesul la utilități (80,52%), 

dotările din unitățile de învățământ (71,3%), capacitatea unităților de învățământ (nr. locuri 

disponibile, la clasă) (66,16%), numărul existent al grădinițelor și creșelor (61,47%), nivelul de 

calitate al educației primite în unitățile de învățământ (61,42%) și funcționarea învățământului la 

distanță (școala on-line) (42,03%). 

 

3.2 Percepția asupra sistemului medical 

Răspunsurile de tipul „mulțumitor” și „foarte mulțumitor” indică faptul că respondenții apreciază 

următoarele servicii: serviciile medicale de specialitate furnizate de spitale (68,03%), serviciile 

medicale de urgență furnizate de serviciul de ambulanță (60,67%), serviciile medicale furnizate 

de cabinetele de medicină de specialitate (46,95%), serviciile medicale primare furnizate de 

Nivelul de calitate 

al educației primite 
în unitățile de 

învățământ

Numărul existent al 

grădinițelor și 
creșelor

Capacitatea 

unităților de 
învățământ (nr. 

locuri disponibile, la 
clasă)

Starea fizică a 

unităților de 
învățământ, inclusiv 

accesul la utilități

Dotările din unitățile 

de învățământ

Funcționarea 

învățământului la 
distanță (școala on-

line)

foarte mulțumit/ă 11,75% 25,29% 15,71% 18,84% 15,13% 11,19%

mulțumit/ă 49,73% 55,23% 50,45% 52,46% 46,29% 30,85%

indiferent/ă 13,66% 13,37% 19,94% 13,04% 15,73% 18,31%

nemulțumit/ă 16,67% 5,23% 9,06% 13,62% 19,29% 26,78%

foarte nemulțumit/ă 8,20% 0,87% 4,83% 2,03% 3,56% 12,88%

25,29%

18,84%

49,73%

55,23%

50,45%
52,46%

46,29%

30,85%

19,94%
16,67%

19,29%

26,78%
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medicii de familie (40,97%) și serviciile medicale primare furnizate de cabinetele medicale școlare 

(32,66%). 

 

 

3.3 Percepția asupra sistemului social 

Analizând răspunsurile de tipul „mulțumitor” și „foarte mulțumitor”, respondenții apreciază: 

serviciile de asistență socială acordate pentru copii pentru familii cu copii (49,05%), serviciile de 

asistență socială acordate vârstnicilor (45,34%), serviciile de asistență socială acordate adulților 

(42,73%), alocațiile şi indemnizațiile pentru creșterea copilului (38,77%) și serviciile de asistență 

socială acordate persoanelor vulnerabile (36,86%). 

 

3.4 Percepția asupra serviciilor culturale 

Raportat la răspunsurile de tipul „mulțumitor” și „foarte mulțumitor”, respondenții au apreciat 

următoarele servicii: serviciile culturale organizate în casă/ casele de cultură (67,58%), 

organizarea de manifestări culturale prilejuite de zilele orașului/ sărbători locale (66,08%), 

Serviciile medicale
primare furnizate

de medicii de
familie

Serviciile medicale 
primare furnizate 

de cabinetele 
medicale școlare

Serviciile medicale
furnizate de
cabinetele de
medicină de
specialitate

Serviciile medicale
de specialitate
furnizate de

Spitale

Serviciile medicale 
de urgență 
furnizate de 
Serviciul de 
Ambulanță

foarte mulțumit/ă 13,35% 9,40% 9,57% 8,06% 15,85%

mulțumit/ă 47,33% 31,58% 37,39% 24,60% 52,19%

indiferent/ă 10,92% 23,68% 18,26% 15,73% 12,57%

nemulțumit/ă 20,15% 20,68% 22,90% 28,63% 12,57%

foarte nemulțumit/ă 8,25% 14,66% 11,88% 22,98% 6,83%

15,85%

47,33%

31,58%
37,39%

24,60%

52,19%

23,68%20,15% 22,90%
28,63%

Servicii de asistență 

socială acordate pentru 
copii pentru familii cu 

copii (centre de zi, 
centre rezidențiale)

Alocaţii şi indemnizaţii
pentru creşterea

copilului

Servicii de asistență 

socială acordate 
adulților (ex. persoane 

adulte cu dizabilități)

Servicii de asistență 

socială acordate 
vârstnicilor (ex. centre 

de îngrijire și asistență, 
inclusiv asistență 
medico-socială)

Servicii de asistență 

socială acordate 
persoanelor vulnerabile 

(ex. persoane în risc 
de sărăcie, persoane 

cu diferite adicții, 

persoane fără adăpost, 
tineri în dificultate)

foarte mulțumit/ă 10,19% 7,48% 12,03% 11,34% 9,41%

mulțumit/ă 38,87% 31,29% 30,71% 34,01% 27,45%

indiferent/ă 29,43% 19,73% 29,46% 25,91% 25,88%

nemulțumit/ă 15,47% 27,55% 19,92% 18,62% 25,88%

foarte nemulțumit/ă 6,04% 13,95% 7,88% 10,12% 11,37%

38,87%

31,29% 30,71%
34,01%

27,45%
29,43%

29,46% 25,91%
25,88%

27,55%
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organizarea de evenimente culturale prilejuite de sărbători religioase (56,54%) și organizarea de 

evenimente culturale prilejuite de concerte și spectacole (56%). 

 

 

 

3.5 Percepția asupra activităților sportive desfășurate în comunitate 

Răspunsurile de tipul „mulțumitor” și „foarte mulțumitor” indică faptul că participanții apreciază  

următoarele servicii: activitățile sportive organizate pentru copii (54,18%), existența unor baze 

sportive dotate cu toate elementele necesare sportului de masă (53,4%) și activitățile de 

promovare a sportului de masă în rândul tinerilor (50,71%). 

 

 

8.3.5 Modul de relaționare cu administrația publică locală 

4.1 Percepția asupra rezolvării problemelor  

32,41% din participanți consideră că rezolvarea problemelor este realizată la un nivel „bun”, 

28,05% drept „satisfăcător”, 17,47% drept „foarte bun”, 14,02% drept „slab”, iar 8,05% drept 

„foarte slab”.  

 

Servicii culturale
organizate în

casă/casele de cultură

Organizarea de 
manifestări culturale 

prilejuite de zilele 
orașului/sărbători locale

Organizarea de
evenimente culturale
prilejuite de sărbători

religioase

Organizarea de 
evenimente culturale 

prilejuite de concerte și 
spectacole

foarte mulțumit/ă 13,74% 17,68% 17,43% 15,38%

mulțumit/ă 42,81% 48,41% 50,15% 40,62%

indiferent/ă 23,00% 18,55% 23,24% 19,69%

nemulțumit/ă 15,65% 10,72% 7,34% 17,23%

foarte nemulțumit/ă 4,79% 4,64% 1,83% 7,08%

42,81%
48,41% 50,15%

40,62%

23,00%
18,55%

23,24%
19,69%

Activități sportive organizate 
pentru copii

Activități de promovare a 
sportului de masă în rândul 

tinerilor

Existența unor baze sportive 
dotate cu toate elementele 
necesare sportului de masă

foarte mulțumit/ă 16,36% 14,03% 16,85%

mulțumit/ă 37,82% 36,69% 36,56%

indiferent/ă 20,73% 21,94% 21,15%

nemulțumit/ă 20,36% 20,14% 20,79%

foarte nemulțumit/ă 4,73% 7,19% 4,66%

37,82% 36,69% 36,56%

20,73% 21,94% 21,15%
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4.2 Percepția asupra sprijinului necesar dezvoltării economice  

Privind cele mai importante măsuri de sprijin pe care administrația publică locală le poate oferi cu 

scopul dezvoltării economice a orașului Pecica, a fost înregistrată următoare ordine de interes: 

atragerea de investitori și crearea de locuri de muncă (47,96%), înființarea unui parc tehnologic/ 

industrial care să atragă mai multe firme în oraș (37,33%), acordarea de sprijin pentru 

comercializarea produselor locale (32,8%), înființarea unei platforme pentru deșeuri (centru de 

colectare) deșeuri speciale de tip electrocasnice, lemn, moloz (31,67%), implementarea soluțiilor 

de tip Smart–City/ Oraș Inteligent prin utilizarea tehnologiilor inteligente, implicarea cetățenilor 

în dezvoltarea orașului (29,41%), facilitarea accesului la locul de muncă (transport în comun, 

mobilitate) (24,66%), serviciile mai rapide din partea administrației publice locale (23,3%), 

înființarea unui adăpost pentru animale (20,13%), înființarea unui centru de îngrijire pentru 

persoane vârstnice (17,64%) și înființarea unei piețe de animale (15,38%). 

 

 

4.3 Modalități de informare cu privire la activitatea administrației publice locale 

De cele mai multe ori informarea este realizată prin postările instituției pe rețelele de socializare 

(Facebook) (62,92%) și din presa online (48,85%). Uneori informația se obține direct de la 

cunoscuți, vecini și prieteni (41,89%) și din presa scris/ radio/ TV (32,42%). Rareori este utilizat 

site-ul instituției (29,7%), iar adresarea întrebărilor prin e-mail sau la registratură înregistrează 

procentul cel mai ridicat de tipul „niciodată” (56,15%). 

 

15,38%

17,65%

20,14%

23,30%

24,66%

29,41%

31,67%

32,81%

37,33%

47,96%

Înfiițarea unei piețe de animale

Înfiițarea unui centru de îngrijire pentru persoane vârtsnice

Înfiițarea unui adăpost pentru animale

Servicii mai rapide din partea administrației publice locale

Facilitarea accesului la locul de muncă (transport în comun,…

Implementarea soluțiilor de tip Smart – City / Oraș …

Înfiițarea unei platforme pentru deșeuri (centru de …

Acordarea de sprijin pentru comercializarea produselor locale

Înființarea unui parc tehnologic / industrial care să atragă …

Atragerea de investitori și crearea de locuri de muncă

site-ul instituției
din presa scrisă

/ radio / TV
din presa online

postările 
instituției pe 
rețelele de 
socializare 
(facebook)

direct de la 
cunoșcuți, 

vecini, prieteni

adresând
întrebări directe
prin email sau
la registratură

de cele mai multe ori 27,82% 19,53% 48,85% 62,92% 18,87% 6,92%

uneori 28,20% 32,42% 33,59% 26,22% 41,89% 10,38%

rareori 29,70% 25,78% 12,21% 7,12% 26,42% 26,54%

niciodată 14,29% 22,27% 5,34% 3,75% 12,83% 56,15%

48,85%

62,92%

32,42%
41,89%

29,70%

56,15%
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4.3.1 Instrumente necesare eficientizării fluxului informațional 

Instrumentele ce ar putea facilita comunicarea între cetățeni și administrația publică locală țin de: 

utilizarea rețelelor de socializare (ex. Facebook) sau prin aplicații pe mobil (26,24%), platforme 

online dedicate colectării de sugestii cu privire la proiectele care sunt necesare sau aflate în 

implementare (23,76%), dezvoltarea unor aplicații pe mobil pentru comunicare rapidă (23,76%), 

platformă/ portal e-administrație (19%), formarea unor consilii zonale (15,16%) și corespondența 

pe e-mail (6,56%). 

 

8.3.6 Opiniile privind nevoile și direcțiile de dezvoltare urbană  

5.1 Percepția asupra nevoii de noi lucrări de infrastructură 

În ceea ce privește răspunsurile afirmative ce solicită modernizarea sau îmbunătățirea 

infrastructurii, acestea se regăsesc la nivelul mobilierului urban (80,42%), străzilor (79,36%), 

trotuarelor (76,37%), locurilor de parcare (68,47%), rețelei de alimentare apă și/ sau rețelei de 

canalizare (38,73%), rețelei de alimentare cu energie electrice (38,71%) și rețelei de alimentare 

cu gaz (29,51%).  

 

5.2 Domenii de intervenție la nivelul localității 

Topul domeniilor de intervenție rezultat în urma consultării este următorul: sănătatea (acces la 

servicii de asistență medicală, dotări) (46,38%), educația (starea clădirilor, dotarea tehnică, 

pregătirea cadrelor didactice) (32,57%), extinderea și/ sau amenajarea spațiilor verzi (25,79%), 

oferta de petrecere a timpului liber (parcuri, locuri de joacă, evenimente) (24,88%), oferta de 

locuri de muncă (24,2%), mobilitatea (transport în comun, infrastructură pentru biciclete) 

(21,26%), dezvoltarea economică, stimularea spiritului antreprenorial (16,51%), curățenie, 

colectare selectivă a deșeurilor, reciclare (13,57%), eficientizarea serviciilor publice (12,89%), 

serviciile sociale (infrastructură, asistență pentru grupuri vulnerabile) (10,18%), dezvoltarea de 

noi ansambluri de locuințe (9,27%), facilitarea comunicării dintre cetățeni și administrația publică 

locală (7,91%), eficiența energetică a clădirilor rezidențiale (anveloparea clădirilor, utilizarea 

surselor regenerabile de energie) (7,23%) și infrastructura culturală (3,61%). 

 

8.3.7 Propuneri de proiecte, măsuri și intervenții 

În ceea ce privește propunerile de proiecte/ măsuri/ intervenții, cât și opinii ale 

respondenților ce pot contribui la rezolvarea nevoilor identificate, au fost enumerate 

următoarele aspecte ce se subsumează unor domenii: 

Infrastructura rutieră și Mobilitatea 

• „Limitatoare de viteză pentru anumiți conducători auto” 

• „Treceri de pietoni nesemnalizate” 

• „Iluminat public” 

• „Transport public insuficient” 

• „Asfaltare în zona centrală, cât și pe străzi adiacente” 

• „Pistă pentru bicicliști între Pecica și Arad pentru turiști ” 

• „Numărul mic de piste de biciclete” 

• „Lipsă mijloace de transport în comun pe întreaga zi” 
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Infrastructura edilitară 

• „Lipsă utilități pentru unele străzi” 

• „Fluctuații tensiune de curent” 

• „Apă și canalizare” 

 

Serviciile educaționale 

• „Prevenție în școli privind igiena dentară” 

• „Insuficiență activități recreative cu scop didactic pentru copii” 

• „Biblioteci (unde să se poată cumpăra cărți)” 

 

Serviciile de sănătate 

• „Lipsă centru medical de permanență în oraș” 

• „Renovarea clădirilor gen: dispensar medical” 

• „Nu există cabinet de fizioterapie” 

• „Lipsă medicină de specialitate” 

• „Un mic spital pentru probleme minore care se pot rezolva fără a te deplasa în Arad” 

• „Lipsă farmacie, medic, în zona Moara Mică. Dar de când este serviciul de taxi, să spunem 

că e o soluție pentru vârstnicii care nu se pot deplasa până în centru ori gară” 

• „Lipsă serviciu de permanență-urgență medicală” 

• „Lipsă centru medical cu medici specialiști din cele mai căutate domenii care consultă 

măcar câteva zile pe săptămâni prin casele de asigurări” 

• „Cabinet psihologic” 

 

Serviciile sociale 

• „Lipsă implicare a autorităților sociale pentru copiii din familiile defavorizate” 

• „Inexistența unui centru de refugiu pentru mamele și copiii, victime ale violenței în familie” 

 

Infrastructura de petrecere a timpului liber 

• „Mai multe evenimente culturale pentru copii” 

• „Teatru, muzeu istoric/ etnografic” 

• „Mai multe festivaluri specifice” 

• „Nu există un ștrand cu bazine pentru înot” 

• „Dezvoltarea și altor sporturi neglijate, de exemplu tenis de câmp, atletism, caiac-canoe” 

• „Teren de baschet” 

• „Înot, gimnastica, aerobic, caiac, karate” 

• „Amenajare spații verzi (s-au defrișat pomii, arbuștii ornamentali din cauza modernizării, 

e mare nevoie de umbră, de culoare, momentan totul este gri)” 

• „Păstrare mobilier din parcuri” 

• „Lipsă loc (club) pentru distracție a tinerilor” 

• „Lipsă zonă de agrement, centru comercial, cinematograf” 
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Mediul de afaceri local 

• „Lipsă piață zilnică, fructe și legume proaspete, pecicane” 

• „Amenajare piață organizată pentru legumicultori în zona gării” 

• „Magazine non-stop în zona blocurilor” 

• „Lipsă locuri de muncă pentru persoanele de peste 40 de ani” 

• „Participare la târguri naționale și internaționale pentru promovarea orașului” 

• „Consultanță antreprenorială și management proiecte” 

• „Programe de promovare a afacerilor locale” 

• „Promovare din timp a acțiunilor desfășurate, atât din partea autorităților, cât și a mediului 

privat” 

 

Siguranța 

• „Siguranță, în unele locuri ale orașului” 

• „Lipsă gestiune corectă a animalelor străzii” 

• „Câini și pisici abandonate, controale și verificări mai multe și amenzi mari pentru cei care 

abandonează animale” 

• „Camere de luat vederi în toată Pecica” 

• „Echipamente deteriorate și periculoase în parcul de copii” 

• „Lipsă siguranță personală și a domiciliului, mai ales în zona gării” 

 

Mediul înconjurător și managementul deșeurilor 

• „Fum cauzat de arderea frunzelor” 

• „Nu există un loc amenajat pentru depunerea de deșeuri de orice tip (vegetale, construcții, 

metalice) accesibil cetățenilor” 

• „Ecologie – a se vedea grămezile de gunoaie din zona Lunca Mureșului” 

• „Pubele care ar fi trebuit să fie la fiecare colț de stradă” 

• „Colectare și drenare ape pluviale” 

 

Comunicarea între cetățeni și administrația publică locală 

• „Întâlniri periodice cu liderii locali” 

• „Platformă unde se poate vedea de către orice cetățean în totalitate orice tranzacție făcută 

din banii publici” 

• „Transmitere la Pecica TV a ședințelor consiliului local”. 
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9.1 Contextul european 

Obiectivele tematice la nivel european și național 

Obiectivul Strategiei Europa 2020 a fost acela de a se asigura că redresarea economică a 

Uniunii Europene (UE) în urma crizei economice și financiare este susținută de o serie de reforme 

în vederea punerii unor baze solide pentru creștere economică și crearea de locuri de muncă până 

în 2020.  

Pentru realizarea acestei ambiții, UE și-a stabilit 5 mari obiective de atins până în 2020 cel târziu, 

obiective susținute de 7 inițiative emblematice la nivel european și în țările UE: Uniunea inovării, 

Tineretul în mișcare, agenda digitală pentru Europa, o Europă eficientă din punctul de vedere al 

utilizării resurselor, o politică industrială adaptată erei globalizării, strategia pentru noi competențe 

și noi locuri de muncă și Platforma europeană de combatere a sărăciei.  

În cadrul următorului buget pe termen lung al UE pentru 2021-2027, Politica de Coeziune a 

Uniunii Europene, principala politică de investiții a UE propune 5 obiective / priorități 

investiționale:  

• O Europă mai inteligentă, prin promovarea unei transformări economice inovatoare și 

inteligente  

• O Europă mai verde, cu emisii scăzute de carbon, în tranziție spre o economie fără emisii și 

reziliență, prin promovarea tranziției către o energie nepoluantă și justă, a investițiilor verzi și 

albastre, a economiei circulare, a reducerii impactului asupra schimbărilor climatice și a 

adaptării la schimbările climatice și a prevenirii și gestionării riscurilor 

• O Europă mai conectată, prin dezvoltarea mobilității și a conectivității TIC regionale 

• O Europă mai socială și mai incluzivă, prin implementarea Pilonului european al drepturilor 

sociale 

• O Europă mai apropiată de cetățenii săi, prin promovarea dezvoltării durabile și integrate a 

tuturor tipurilor de teritorii și a inițiativelor locale.  

În cadrul procesului de programare, fiecare țară își va stabili obiective proprii și priorități naționale 

sub forma programelor de finanțare gestionate de autoritățile de management aferente, care vor 

finanța proiecte de investiții a căror implementare va conduce la atingerea obiectivelor specifice 

stabilite.     

Alte două strategii europene care acoperă orizontul 2021 – 2027 sunt Strategia de inovare 

pentru perioada 2021-2027 și Strategia europeană pentru tineret 2019 – 2027.  

În iulie 2019, Institutul European de Inovare și Tehnologie, organism independent al UE, creat în 

2008, care consolidează capacitatea de inovare a Europei, a propus obiectivele pentru Strategia 

de inovare pentru perioada 2021-2027,  a căror implementare va fi urmărită prin următorul 

program al UE de cercetare și inovare Orizont Europa (2021-2027)36:  

 
36 Sursa: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/IP_19_3849 

9. Contextul european, național, 

regional şi județean 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/IP_19_3849
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• Obiectiv 1: Creșterea impactului regional al comunităților de cunoaștere și inovare 

• Obiectiv 2: Stimularea capacității de inovare a învățământului superior 

• Obiectiv 3: Lansarea noilor CCI-uri (Comunități de cunoaștere și inovare) 

Strategia europeană pentru tineret 2019 – 202737 recunoaște că tinerii sunt dornici să își 

ia în mâini propriile destine, să stabilească relații cu ceilalți și să le acorde sprijin și că ar trebui 

acordată o atenție deosebită tinerilor care riscă să fie marginalizați pe baza potențialelor surse de 

discriminare, cum ar fi originea etnică, genul, orientarea sexuală, handicapul, religia, convingerile 

sau opinia politică ale acestora. În cadrul acesteia, au fost definite 11 obiective europene pentru 

tineret care prezintă o viziune pentru o Europă care le permite tinerilor să își realizeze pe deplin 

potențialul și identifică domenii intersectoriale care afectează viețile tinerilor și indică care sunt 

provocările care trebuie abordate.  

 

9.2 Contextul național 

Pe plan național, Strategia națională pentru dezvoltarea durabilă a României 203038 

include 17 obiective de dezvoltare durabilă, care transpun obiectivele Agendei 2030 pentru 

dezvoltare durabilă asumată de statele membre ONU, cu ținte aferente:  

1. Eradicarea sărăciei în toate formele sale și în orice context;  

2. Eradicarea foamei, asigurarea securității alimentare, îmbunătățirea nutriției şi promovarea 

unei agriculturi sustenabile;  

3. Asigurarea unei vieți sănătoase și promovarea bunăstării tuturor, la orice vârstă;  

4. Garantarea unei educații de calitate și promovarea oportunităților de învățare de-a lungul vieții 

pentru toți;  

5. Realizarea egalității de gen și întărirea rolului femeilor în societate;  

6. Asigurarea disponibilității și gestionării durabile a apei și sanitație pentru toți;  

7. Asigurarea accesului tuturor la energie la prețuri accesibile, într-un mod sigur, durabil și 

modern;  

8. Promovarea unei creșteri economice susținute, deschisă tuturor și durabilă, a ocupării depline 

și productive a forței de muncă și asigurarea de locuri de muncă decente pentru toți;  

9. Construirea unei infrastructuri reziliențe, promovarea industrializării durabile și încurajarea 

inovației;  

10. Reducerea inegalităților în interiorul țării și între țări;  

11. Dezvoltarea orașelor și a așezărilor umane pentru ca ele să fie deschise tuturor, sigure, 

reziliențe și durabile;  

12. Asigurarea unor modele de consum și producție durabile;  

13. Luarea unor măsuri urgente de combatere a schimbărilor climatice și a impactului lor;  

14. Conservarea și utilizarea durabilă a oceanelor, mărilor și a resurselor marine pentru o 

dezvoltare durabilă;  

15. Protejarea, restaurarea și promovarea utilizării durabile a ecosistemelor terestre, gestionarea 

durabilă a pădurilor, combaterea deșertificării, stoparea și repararea degradării solului și 

stoparea pierderilor de biodiversitate; 

 
37 Sursa: Jurnalul Oficial al Uniunii Europene C456 din 18 decembrie 2018 
38 Strategia națională pentru dezvoltarea durabilă a României 2030 a fost adoptată de Guvernul României 
în ședința din 9 noiembrie 2018, prin HG nr. 877/2018  
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16. Promovarea unor societăți pașnice și incluzive pentru o dezvoltare durabilă, a accesului la 

justiție pentru toți și crearea unor instituții eficiente, responsabile și incluzive la toate 

nivelurile;  

17. Consolidarea mijloacelor de implementare și revitalizarea parteneriatului global pentru 

dezvoltare durabilă. 

Figura 48: Obiectivele de dezvoltare durabilă aferente Strategiei naționale pentru dezvoltarea durabilă a României 

2030 

 
  Sursa: Strategia națională pentru dezvoltarea durabilă a României 2030 

Strategia de dezvoltare a României în următorii 20 ani, 2016 – 203539 se bazează pe 11 

(+3) proiecte interdisciplinare:  

• Proiect 1: Școala și educația în viziunea Academiei Române 

• Proiect 2: Resursele naturale – rezerve strategice, ce folosim și ce lăsăm generațiilor 

viitoare  

• Proiect 3: Securitatea și eficiența energetică. Alocarea resurselor energetice necesare în 

evoluția și dezvoltarea sistemului energetic pentru dezvoltarea României în perioada 2017 

– 2037 

• Proiect 4: Siguranța informatică – protecția cibernetică, protecția proprietății intelectuale 

în proiecte și în publicarea electronică 

• Proiect 5: Securitate și siguranță alimentară 

• Proiect 6: Economia și calitatea vieții 

• Proiect 7: Sănătatea – de la biologia moleculară la medicina personalizată de vârf în 

România – repere pentru următoarele decenii  

• Proiect 8: Proiectul european al Dunării / Strategia Națională a Dunării  

• Proiect 9: Cultura românească între național, localizare în zona proximă și universal – 

Europa multilingvistică, cultura electronică  

• Proiect 10: România – societate a cunoașterii și a valorii adăugate la ceea ce are 

• Proiect 11: România în era globalizării – spațiu și tradiție de întâlnire a civilizațiilor, de 

echilibru și moderație 

• Proiect 12: Politici financiare și monetare – Echilibru și adăugarea unei dezvoltări durabile  

• Proiect 13: Instituții publice stabile, respectate și durabile – stabilitatea Statului Român 

• Proiect 14: Strategia de apărare a României  

 
39 Sursa: Academia Română – Strategia de dezvoltare a României în următorii 20 ani, volumul I, 2015 



Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană 2021-2027 a Orașului Pecica  

 
 

Pagina | 134  

Prioritățile naționale de investiții pentru finanțarea din fondurile europene 2021 – 2027   

Prioritățile naționale de investiții pentru finanțarea din fondurile europene post-2020 au fost 

enunțate pe baza Obiectivelor Politice (OP) stabilite prin Politica de Coeziune a Uniunii Europene, 

prin detalierea de Obiective Specifice (OS) pentru fiecare dintre acestea, astfel: 

Tabel 26: Corelarea obiectivelor de politică europeană (OP) cu obiectivele specifice (OS) 

Obiectiv de 

politică 
Obiectiv specific 

Obiectivul de 

Politică 1 - O 

Europă mai 

inteligentă și 

mai 

competitivă 

Cercetare și inovare 

OS1. Dezvoltarea capacităților de cercetare și inovare și adoptarea tehnologiilor 

avansate 

Digitalizare 

OS2. Fructificarea avantajelor digitalizării, în beneficiul cetățenilor, al companiilor și 

al guvernelor 

Competitivitate 

OS3. Impulsionarea creșterii și competitivității IMM-urilor 

Specializare inteligentă, tranziție industrială și antreprenoriat 

OS4. Dezvoltarea competențelor pentru specializare inteligentă, tranziție industrială 

și antreprenoriat 

Obiectivul de 

Politică 2 - O 

Europă mai 

ecologică 

Energie 

OS1. Promovarea eficienței energetice și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră 

OS2. Promovarea energiei din surse regenerabile 

OS3. Dezvoltarea de sisteme inteligente de energie, rețele și stocare în afara TEN-E 

Schimbări climatice, riscuri, apă 

OS4. Promovarea adaptării la schimbările climatice, a prevenirii riscurilor și a 

rezilienței în urma dezastrelor 

OS5. Promovarea gestionării sustenabile a apei 

Economia circulară 

OS6. Promovarea tranziției către o economie circulară 

Biodiversitate 

OS7. Îmbunătățirea protecției naturii și a biodiversității, a infrastructurii verzi în 

special în mediul urban și reducerea poluării 

Aer 

OS8. Îmbunătățirea protecției naturii și a biodiversității, a infrastructurii verzi în 

special în mediul urban și reducerea poluării 

Situri contaminate 

OS9. Îmbunătățirea protecției naturii și a biodiversității, a infrastructurii verzi în 

special în mediul urban și reducerea poluării 

Mobilitate urbană 

OS10. Mobilitate națională, regionala și locală sustenabilă, rezilientă în fața 

schimbărilor climatice, inteligentă și intermodală, inclusiv îmbunătățirea accesului la 

TEN-T și a mobilității transfrontaliere 

Obiectivul de 

Politică 3 - O 

Europă mai 

conectată  

Conectivitate 

OS1. Dezvoltarea unei rețele TEN-T durabilă, rezilientă în fața schimbărilor climatice, 

inteligentă, sigură și intermodală 

OS2. Dezvoltarea unei mobilități naționale, regionale și locale durabile, reziliente în 

fața schimbărilor climatice, inteligente și intermodale, inclusiv îmbunătățirea accesului 

la TEN-T și a mobilității transfrontaliere 

Broadband 

OS3. Îmbunătățirea conectivității digitale 
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Obiectivul de 

Politica 4 – O 

Europă mai 

socială și mai 

incluzivă  

Ocupare 

OS1. Îmbunătățirea accesului pe piața muncii pentru toate persoanele aflate în 

căutarea unui loc de muncă, în special pentru tineri, șomeri de lungă durată și 

grupurile dezavantajate pe piața muncii, persoane inactive, prin promovarea angajării 

pe cont propriu și a economiei sociale 

OS2. Modernizarea instituțiilor și a serviciilor pieței muncii pentru a evalua și anticipa 

necesarul de competențe și a asigura asistența personalizată și în timp real urmărind 

asigurarea medierii/plasării (matching), tranziției și a mobilității forței de munca 

OS3. Promovarea participării echilibrate după gen pe piața muncii și a asigurării 

echilibrului dintre viața profesională și cea privată  

OS4. Promovarea adaptării la schimbare a lucrătorilor, întreprinderilor și 

antreprenorilor, a îmbătrânirii active și în condiții bune de sănătate, precum și a unui 

mediu de lucru sănătos și adaptat care să reducă riscurile la adresa sănătății 

Educație 

OS5. Îmbunătățirea calității, eficacității și a relevanței sistemului de educație și 

formare pentru piața muncii, pentru a sprijini dobândirea de competențe cheie, 

inclusiv a competențelor digitale 

OS6. Promovarea accesului egal la educație și formare de calitate și favorabile 

incluziunii, completarea studiilor și a absolvirii acestora, în special pentru grupurile 

defavorizate, începând de la educația și îngrijirea copiilor preșcolari, continuând cu 

educația și formarea generală și profesională și până la învățământul terțiar 

OS7. Promovarea învățării pe tot parcursul vieții, în special a unor oportunități flexibile 

de perfecționare și reconversie profesională pentru toți luând în considerare 

competențele digitale 

Incluziune socială 

OS8. Promovarea integrării socio-economice a resortisanților țărilor terțe și a 

comunităților marginalizate, cum ar fi romii 

OS9. Îmbunătățirea accesului egal și în timp util la servicii de calitate, durabile și 

accesibile; modernizarea sistemelor de protecție socială, inclusiv promovarea 

accesului la protecția socială; îmbunătățirea accesibilității, a eficacității și a rezilienței 

sistemelor de asistență medicală și a serviciilor de îngrijire de lungă durată 

Sănătate 

OS10. Îmbunătățirea accesului egal și în timp util la servicii de calitate, durabile și 

accesibile; modernizarea sistemelor de protecție socială, inclusiv promovarea 

accesului la protecția socială; îmbunătățirea accesibilității, a eficacității și a rezilienței 

sistemelor de asistență medicală și a serviciilor de îngrijire de lungă durată 

Incluziune socială 

OS11. Promovarea integrării sociale a persoanelor aflate în risc de sărăcie sau 

excluziune socială, inclusiv a persoanelor cele mai defavorizate și a copiilor  

OS12. Reducerea deprivării materiale prin furnizarea de alimente și/sau asistență 

materială de bază persoanelor cele mai defavorizate, inclusiv prin măsuri de 

acompaniere 

Obiectivul de 

Politica 5 – O 

Europă mai 

aproape de 

Cetățeni  

Turism, patrimoniu, cultură, securitate urbană 

OS1. Promovarea dezvoltării integrate în domeniul social, economic și al mediului, a 

patrimoniului cultural și a securității în zonele urbane 

Dezvoltare teritorială integrată 

OS2. Promovarea dezvoltării integrate în domeniul social, economic și al mediului la 

nivel local, a patrimoniului cultural și a securității, inclusiv în zonele rurale și de coastă 

și inclusiv prin dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea comunității 

Sursa: Site-ul Ministerului Fondurilor Europene  



Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană 2021-2027 a Orașului Pecica  

 
 

Pagina | 136  

În conformitate cu Acordul de parteneriat pentru perioada de programare 2021 – 

202740, prioritățile investiționale trasate de Uniunea Europeană, vor fi implementate cu ajutorul 

următoarelor programe operaționale: 

Tabel 27: Corelarea obiectivelor de politică europeană cu programele operaționale implementate pe plan național 

Obiectiv european Program operațional 

Obiectivul de Politică 1 - O 

Europă mai inteligentă și mai 

competitivă 

Programul Operațional Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente 

Financiare (POCIDIF) 

Programul Operațional Sănătate (POS) 

Programe Operaționale Regionale – implementate la nivel de regiune (8 POR) 

Obiectivul de Politică 2 - O 

Europă mai ecologică 

Programul Operațional Dezvoltare Durabilă (PODD)  

Programul Operațional Transport (POT) 

Programe Operaţionale Regionale – implementate la nivel de regiune (8 POR) 

Programul Acvacultura și Pescuit (PAP) 

Obiectivul de Politică 3 - O 

Europă mai conectată  

Programul Operațional Transport (POT) 

Programe Operaţionale Regionale – implementate la nivel de regiune (8 POR) 

Obiectivul de Politica 4 – O 

Europă mai socială și mai 

incluzivă  

Programul Operațional Educație și Ocupare (POEO) 

Programul Operațional Incluziune și Demnitate Socială (POIDS) 

Programul Operațional Sănătate (POS) 

Programe Operaţionale Regionale – implementate la nivel de regiune (8 POR) 

Obiectivul de Politica 5 – O 

Europă mai aproape de 

Cetățeni  

Programe Operaţionale Regionale – implementate la nivel de regiune (8 POR) 

Programul Operațional Incluziune și Demnitate Socială (POIDS) 

Programul Acvacultura și Pescuit (PAP) 

Obiectivul aferent Tranziției 

Echitabile 

Programul Operațional pentru Tranziție Justă (POTJ) 

Sursa: Acordul de parteneriat pentru perioada de programare 2021 – 2027  

În contextul legislativ european privind combaterea schimbărilor climatice și tranziția energetică 

se are în vedere creșterea nivelului de ambiție pentru reducerea emisiilor, creșterea ponderii 

surselor regenerabile de energie, a măsurilor de eficiență energetică și a nivelului de 

interconectivitate a rețelelor electrice. În aprilie 2020 a fost lansat Planul Național Integrat 

Energie și Schimbări Climatice (PNIESC) care constituie o obligație a statelor membre, 

conform Regulamentului privind Guvernanța Uniunii Energetice, prin care acestea își elaborează 

strategii de politici energie-climă pe 10 ani, începând cu perioada 2021-2030.  

Planul Național Integrat în domeniul Energiei și Schimbărilor Climatice 2021-2030 

stabilește obiective naționale pe următoarele 5 dimensiuni:  

Dimensiune Componentă 

Dimensiunea 1. Decarbonare  1.1 Emisiile și absorbțiile GES  

1.2 Energia din surse regenerabile  

Dimensiunea 2. Eficiență Energetică   

Dimensiunea 3. Securitate Energetică   

Dimensiunea 4. Piață internă a energiei  4.1 Interconectivitatea rețelelor electrice  

4.2 Infrastructura de transport a energiei  

4.3 Integrarea piețelor  

4.4 Sărăcia energetică  

Dimensiunea 5. Cercetare, inovare și competitivitate   

 
40 Sursa: https://mfe.gov.ro/minister/perioade-de-programare/perioada-2021-2027/ 
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Investițiile necesare pentru implementarea Planului Național Integrat în domeniul Energiei și 

Schimbărilor Climatice 2021-2030 pot fi finanțate prin programele de finanțate anunțate până în 

acest moment pentru exercițiul financiar 2021 – 2027, astfel41:  

Sursa de finanțare OP Ce finanțează:  

Cadrul Financiar 

Multianual 2021 – 2027 

Fonduri Structurale: Fondul 

European de Dezvoltare 

Regională (FEDR) și Fondul 

de Coeziune (FC) 

Programe Operaționale:  

• Programul Operațional 

Dezvoltare Durabilă 

• Programul Operațional 

Creștere Inteligentă şi 

Digitalizare,  

• Programele 

Operaţionale Regionale  

• Progamul Operațional 

pentru Tranziție 

Echitabilă. 

OP2: O 

Europă mai 

verde  

Sector energetic:   

• Promovarea eficienței energetice și reducerea emisiilor de 

gaze cu efect de seră; 

• Promovarea generării energiei din surse regenerabile; 

• Dezvoltarea de sisteme inteligente de energie, rețele și stocare 

în afara TEN-E; 

• Prevenirea și abordarea riscurilor legate de schimbările 

climatice și riscurile naturale (inundații, secetă, incendii 

forestiere, alunecări de teren, cutremure), conform priorităților 

stabilite la nivel național și în cadrul coordonării și cooperării 

transfrontaliere și transnaționale. 

Sectorul mediu:  

• Promovarea adaptării la efectele schimbărilor climatice, 

prevenirea riscurilor și îmbunătățirea rezilienței la dezastre; 

• Promovarea tranziției la o economie circulară. 

OP3: O 

Europă mai 

conectată 

Sectorul transporturilor:  

• Dezvoltarea unei rețele TEN-T durabilă, adaptată la efectele 

schimbărilor climatice, sigură și intermodală; 

• Dezvoltarea și consolidarea mobilității naționale, regionale și 

locale durabile, flexibile și intermodale, inclusiv îmbunătățirea 

accesului la rețeaua TEN-T și mobilitate transfrontalieră; 

• Dezvoltarea prioritară a transportului feroviar şi integrarea 

intermodală a acestuia cu celelalte moduri de transport; 

• Internalizarea costurilor externe ale tuturor modurilor de 

transport. 

  

9.3 Contextul regional  

Obiectivul strategic general al Programului Operațional Regional pentru perioada 2021-2027 

este creșterea competitivității economice regionale și îmbunătățirea condițiilor de viață ale 

comunităților locale din regiune prin sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri, a infrastructurii și 

a serviciilor publice, astfel încât acestea să fie capabile să gestioneze în mod eficient resursele, 

să valorifice potențialul de inovare și de asimilare a progresului tehnologic.  

Obiectiv strategic Politica de Coeziune 2021 - 
2027 

Priorități POR 2021-2027   

OP1 - O Europă mai inteligentă, prin promovarea 
unei transformări economice inovatoare și inteligente 

OS a (i) Dezvoltarea capacităților de cercetare și inovare 
și adoptarea tehnologiilor avansate 

OS a (ii) Fructificarea avantajelor digitalizării, în 
beneficiul cetățenilor, al companiilor și al guvernelor 

OS a (iii) Impulsionarea creșterii și competitivității IMM-
urilor 

OP 2 - O Europă mai verde 

- O Europă mai ecologică, cu emisii scăzute de carbon 
prin promovarea tranziției către o energie nepoluantă și 
echitabilă, a investițiilor verzi și albastre, a economiei 

OS b (i) Promovarea eficienței energetice și reducerea 
emisiilor de gaze cu efect de seră 

 
41 Sursa: Planul Național Integrat în domeniul Energiei și Schimbărilor Climatice 2021-2030, versiunea 
aprilie 2020 
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Obiectiv strategic Politica de Coeziune 2021 - 
2027 

Priorități POR 2021-2027   

circulare, a adaptării la schimbările climatice și a 
prevenirii și gestionării riscurilor 

OS b (vii) Îmbunătățirea protecției naturii și a 
biodiversității, a infrastructurii verzi în special în mediul 
urban și reducerea poluării 

OS b (viii) Promovarea mobilității urbane multimodale 
sustenabile 

OP 3 - O Europă mai conectată, prin dezvoltarea 
mobilității și a conectivității TIC regionale   

OS c (iii) Dezvoltarea unei mobilități naționale, regionale 
și locale durabile, reziliente în fața schimbărilor climatice, 
inteligente și intermodale, inclusiv îmbunătățirea 
accesului la TEN-T și a mobilității transfrontaliere 

OP 4 - O Europă mai socială prin implementarea 
pilonului european al drepturilor sociale 

OS d (ii) îmbunătățirea accesului egal la servicii de 
calitate și favorabile incluziunii în educație, formare și 
învățarea pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea 
infrastructurii, inclusiv prin îmbunătățirea adaptării la 

educație și formare la distanță și online” 

OP 5 - O Europă mai aproape de cetățeni  prin 
promovarea dezvoltării durabile și integrate a zonelor 
urbane, rurale și de coastă și a inițiativelor locale 

e (i) favorizarea dezvoltării integrate sociale, economice 
și de mediu la nivel local și a patrimoniului cultural, 
turismului și securității în zonele urbane; 

e (ii) favorizarea dezvoltării integrate sociale, economice 
și de mediu la nivel local și a patrimoniului cultural, 
turismului și securității înafara zonelor urbane 

 

Strategia de Specializare Inteligentă 2021 – 2027 pentru Regiunea Vest este orientată 

spre Transformare economică prin inovare:  

• Axa prioritară 1. Consolidarea infrastructurii regionale de cercetare, dezvoltare și inovare 

▪ 1.1 Dezvoltarea infrastructurii de cercetare și inovare; 

▪ 1.2 Îmbunătățirea competențelor resurselor umane 

▪ 1.3 Servicii tehnologice și inovative 

• Axa prioritară 2. Creșterea competitivității companiilor prin inovare 

▪ 2.1 Antreprenoriat pentru inovare 

▪ 2.2 Impulsionarea competitivității IMM-urilor 

▪ 2.3 Proprietate intelectuală: patente, brevete, mărci, licențe și know-how 

• Axa prioritară 3. Accelerarea digitalizării companiilor și a societății 

▪ 3.1 Parteneriate, rețele și/sau consorții 

▪ 3.2 Orașe smart 

▪ 3.3 Regiune digitală 

• Axa prioritară 4. Sprijinirea sectoarelor de specializare inteligentă 

Sectoarele de excelență identificate la nivel regional sunt:  

 Agricultură și Industrie alimentară  Industria manufacturieră și 

prelucrătoare 

 TIC şi Automotive 

 Sectrul Eficiență energetică și 

construcții (clădiri) sustenabile  

 Industriile culturale și 

creative 

 Sănătate și calitatea vieții 
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9.3 Contextul regional  

La nivel județean, Strategia de dezvoltare a județului Arad pentru perioada 2014-2020 și-a 

propus o viziune strategică prin care județul să devină un pol de specializare funcțională și 

inteligentă, susținut de o comunitate dinamică, cu un nivel de trai sustenabil și ridicat, o destinație 

atractivă în peisajul multicultural european.  

Strategia de dezvoltare a județului Arad pentru perioada 2021 – 2027 va fi elaborată în perioada 

imediat următoare.    

Nota: Având în vedere că în perioada curentă sunt în curs de elaborare sau de aprobare o serie 

de strategii sectoriale sau regionale, se recomandă actualizarea semestrială a Strategiei Integrate 

de Dezvoltare Urbană a orașului Pecica, pentru asigurarea intercorelării cu noile strategii.   
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10.1 Conceptul de dezvoltare 

„Conceptul de dezvoltare strategică” este soluția de creștere de la starea de astăzi la o stare 

viitoare împărtășită de membrii comunității, care propune o utilizare eficientă a resurselor și 

oportunităților disponibile, pentru punerea în practică a unui pachet prioritizat de proiecte, măsuri 

și intervenții cu scopul atingerii nivelului de dezvoltare așteptat. 

Pe lângă diferitele cadre strategice naționale, regionale, sectoriale, etc. și concluziile analizei 

socio-economice și evaluarea opiniilor locuitorilor orașului privind aspectele generale ale calității 

vieții și percepția nevoilor de dezvoltare, o serie de alte aspecte particularizante ale oraşului 

trebuie avute în vedere pentru a contura tabloul general al premiselor de dezvoltare ale orașului, 

cum ar fi: 

➢ Industrializarea puternică a oraşului îi asigură o poziție extrem de favorabilă din punctul 

de vedere al ofertei locurilor de muncă stabile; 

➢ Oraşul este una dintre opțiunile importante pentru locuitorii din comunitățile învecinate în 

ceea ce privește piața muncii, aprovizionarea cu produse și furnizarea de servicii 

educaționale; 

➢ Așezare favorabilă, la intersecția coridoarelor mari de transport rutier și feroviar; 

➢ Aşezarea în aproprierea municipiului Arad; 

➢ Administrație publică interesată de dezvoltarea comunității și implicată în relația cu mediul 

de afaceri. 

Structura de avantaje, oportunități, interese și nevoi, ale diverșilor actori locali, instituții, 

organizații, întreprinderi și chiar ale locuitorilor, centrează interesul de evoluție al orașului spre o 

anumită arhitectură a dezvoltării viitoare. Această imagine a dezvoltării viitoare, este cuprinsă în 

„viziunea de dezvoltare” a oraşului. 

Astfel, în raport cu acest întreg ansamblu de așteptări ale comunității, sunt construite un set de 

„direcții de dezvoltare”, considerate ca fiind principalele modalități de realizare a scopului de 

creștere generală a nivelului de dezvoltare al oraşului.  

Fiecare dintre aceste direcții presupune parcurgerea unui set de „obiective strategice” care pot fi 

realizate, prin diferite tipuri de intervenții, grupate în axe specifice, și care au forma proiectelor, 

măsurilor, hotărârilor, programelor, etc., de a căror prioritizare, planificare și mod de concretizare, 

depinde implementarea în condiții optime a strategiei integrate de dezvoltare urbană și astfel, 

atingerea obiectivelor propuse. 

Schema de elaborare a conceptului integrat de dezvoltare urbană strategică: 

 

 

 

 

 

 

10. Conceptul, viziunea şi direcțiile de 

dezvoltare strategică 
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Figura 49: Demersul de elaborare al conceptului integrat de dezvoltare urbană 

 

Sursa: prelucrarea consultantului 

Această schemă operațională, leagă intervențiile concrete de un obiectiv strategic, în scopul creării 

unor mecanisme generatoare de progres, capabile să asigure suport și să accelereze dinamica 

dezvoltării așa cum a fost ea proiectată. Însă, dezvoltarea trebuie văzută coerent, omogen și fără 

să producă dezechilibre între diferitele domenii, categorii de locuitori, ori între diferitele zone și 

localități componente. Pentru aceasta sunt urmărite principiile unei dezvoltări convergente, a 

intercorelării,  dezvoltării durabile, dar și al respectării egalității de șanse: 

➢ Dezvoltarea convergentă are în vedere stimularea performanțelor fără a crea decalaje 

de dezvoltare la nivelul orașului. În plus, se vizează reducerea diferențelor deja existente 

între comunități pe plan social, economic, cultural și al accesului la servicii și infrastructură 

publică, caracteristice diferitelor zone. 

➢ Intercorelarea presupune ca obiectivele strategiei să ia în calcul obiectivele planurilor și 

strategiilor regionale, naționale și europene dar și adaptarea măsurilor de acțiune în 

funcție de recomandările politicilor de guvernare ale diferitelor instituții ce acționează la 

nivel de oraş. 

➢ Dezvoltarea durabilă înseamnă propunerea unui tip de dezvoltare care să asigure un 

echilibru între aspectele sociale, economice și ecologice și care să ia în calcul aspectele ce 

țin de restricționarea accesului la resurse al generațiilor viitoare. 

➢ Egalitatea de șanse se aplică și ține cont, în mod particular, de diversitatea etnică și 

religioasă a populației, promovarea capitalului uman făcându-se în mod nediscriminatoriu 

în orice domeniu economico-social. Valorificarea diversității culturale, etnice și a 

diferențelor de gen sau de vârstă constituie premise pentru dezvoltarea comunităților și, 

totodată, asigură un cadru în care relațiile sociale au la bază valori precum toleranța și 

egalitatea.   
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10.2 Viziunea integrată de dezvoltare urbană    

Viziunea integrată de dezvoltare strategică exprimă sensul evoluției comunității și condiționează 

modul de transformare a viziunii în realitate. Aceasta prefigurează modalitățile și resursele 

necesare pentru a ajunge la nivelul de dezvoltare socială, economică și culturală dorit. Procesul 

de evoluție progresivă de la starea de acum către viziunea proiectată presupune o adaptare 

dinamică permanentă în vederea atingerii scopului dorit.  

Formularea viziunii trebuie să conțină elemente care să îi asigure succesul şi credibilitatea. Astfel 

chiar dacă viziunea este o propunere proiectată în viitor, ea se bazează pe prezent, pe analizele, 

concluziile, observațiile obținute, având în vedere dificultățile și obstacolele identificate. 

Viziunea strategică trebuie să implice motivarea și stimularea pentru participare a tuturor 

factorilor care trebuie și pot să contribuie la schimbare, aceasta fiind cheia realizării acesteia. 

Pentru aceasta, cetățenii, instituțiile, organizațiile,  publice și private din comunitate, trebuie să-

și regăsească interesele într-o viziune comună.  

Viziunea integrată de dezvoltare a oraşului Pecica, este centrată pe: consolidarea și dezvoltarea 

mediului economic și pe creșterea calității condițiilor de locuire, privite complementar ca părți ale 

aceleiași soluții așteptate de comunitate, pentru o viață prosperă. Locuitorii oraşului așteaptă o 

creștere a confortului locuirii, înțeles nu numai ca un mediu curat, civilizat, sigur cu infrastructură 

și servicii publice funcționale de bună calitate, cât și din perspectiva accesului la servicii de calitate 

și o infrastructură modernă educațională, medicală, de îngrijire și mai ales de petrecere a timpului 

liber – complementar activității lor de muncă.  

Mediul de afaceri, interesat în motivarea lucrătorilor și atragerea forței de muncă, poate adăuga 

calitatea condițiilor de viață locală, argumentelor cu care pot convinge pe actualii și viitorii 

angajați, alături de beneficiile oferite, să rămână și chiar să caute locuri de muncă în Pecica.  

Aceste două componente ale soluției de creștere a oraşului, trebuie susținute de suportul și 

intervențiile administrației publice locale, care trebuie să faciliteze avantajarea fiecărui domeniu 

de dezvoltare de intervențiile din celălalt domeniu. Mai mult, dezvoltarea economică susținută de 

creșterea calității locuirii atrag în mod obligatoriu și interesul pentru calitatea mediului, eficiență 

energetică  și dezvoltare sustenabilă. 

Astfel, viziunea de dezvoltare a oraşului Pecica, pentru următoarea perioadă 2021-2027, poate fi 

sintetizată astfel: 
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10.3 Direcțiile de dezvoltare integrată 

Atingerea acestei viziuni de dezvoltare presupune concentrarea eforturilor având în vedere cu 

prioritate două direcții de dezvoltare cărora le sunt asociate două obiective majore, cu rolul de 

suport al procesului de dezvoltare. Pentru realizarea acestora au fost identificate o serie de 

”obiective strategice”, fiecare obiectiv  grupând în axe ”axe specifice”, diverse tipuri de  

”intervenții” (proiecte, măsuri, programe, etc.), care sunt modalitățile concrete de acțiune ce vor 

contribui în mod direct la atingerea viziunii de dezvoltare. 

Conform analizei realizate, orașul Pecica a cunoscut în ultimii ani o perioadă de dezvoltare 

economică constantă, asigurată de realizarea unei serii de investiții substanțiale de către diversele 

companii străine active pe teritoriul orașului. Activitățile economice derulate de aceste companii 

asigură necesarul de locuri de muncă nu atât pentru locuitorii orașului, dar și pentru cei cu 

domiciliul în alte unități administrativ aparţinătoare. Spre deosebire de alte orașe de dimensiuni 

asemănătoare, Pecica se bucură de o bază economică solidă care asigură un fluxul de forță de 

muncă ce are potențialul de a transforma localitatea. Prioritizarea direcţiilor de dezvoltare 

integrată asigură condiții atât pentru creșterea atractivității localității pentru atragerea de noi 

locuitori cât şi pentru viitorii şi actualii agenţi economici. Stabilizarea unui trend pozitiv privind 

ritmul de creștere a numărului de locuitori şi a economiei reprezintă o premiză a dezvoltării urbane 

integrate. 

Direcțiile de dezvoltare ale strategiei integrate de dezvoltare sunt:  

„Creșterea economică şi sprijinirea dezvoltării continue a afacerilor”, prima direcție și a 

doua: „Creșterea calităţii condițiilor de viaţă”, acestora fiindu-le asociate două obiective 

majore de dezvoltare suport: „Dezvoltarea administrației publice locale” și „Dezvoltarea 

urbană durabilă și sustenabilă”. 

Caracteristica acestui mod de structurare a conceptului de dezvoltare este interdependența dintre 

elementele prioritare. Astfel fiecare dintre cele două direcții de dezvoltare este și  parte a soluției 

pentru creșterea progresivă a celeilalte. Iar cele două obiective majore prin efectele pe care le 

determină punerea lor în practică, trebuie să asocieze complementar sprijinirea realizării celorlalte 

obiective ale strategiei de dezvoltare. 

Pentru a sublinia importanța capacității administrative și a dezvoltării durabile și în același timp, 

diferența față de direcțiile de dezvoltare prioritară, care subsumează majoritatea domeniilor 

economico-sociale și culturale, acestea au fost definite sub forma a două „obiective majore” de 

dezvoltare, concepte care exprimă un grad de generalitate inferior unei „direcții de dezvoltare” și 

care subsumează la rândul lor „axe specifice”. 

Principalele caracteristici ale „obiectivelor majore” de dezvoltare, sunt că acestea trebuie să 

sprijine realizarea celorlalte obiective și condiționează abordările în cadrul intervențiilor pentru 

realizarea și punerea în practică a strategiei. Astfel, caracterul durabil și sustenabil al dezvoltării 

oraşului este imprimat de promovarea unui set de principii care vor influența și măsurile din alte 

domenii. În același mod măsurile de creștere a capacității administrative și cele subsumate 

dezvoltării durabile reprezintă îmbunătățirea și adaptarea actului public la nevoile actorilor 

economici și la solicitările și așteptările locuitorilor și are efecte directe asupra dezvoltării direcțiilor 

strategice. 

Caracterul de intercorelare al dimensiunilor se păstrează și la nivelul obiectivelor strategice, ceea 

ce înseamnă de exemplu că măsurile referitoare la îmbunătățirea educației vor avea condiționări 

asupra creșterii competitivității economice și vor contribui și la creșterea atractivității condițiilor 

de locuire. 
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Structura conceptului şi a  obiectivelor de dezvoltare este următoarea: 

DD1. Direcția de dezvoltare 1: „Creșterea economică şi sprijinirea dezvoltării continue 

a afacerilor”, această direcție de dezvoltare are în vedere patru obiective strategice, care 

privesc: primul, susținerea și dezvoltarea mediului de afaceri existent; cel de-al doilea, dezvoltarea 

unui sector al IMM-uri locale, puternic și dinamic, important în ponderea veniturilor locale, capabil 

să se adapteze rapid la contextul economic și social și care să diversifice oferta de locuri de muncă 

și nivelurile de calificări cerute pe piața muncii; cel de-al treilea, dezvoltarea activităților turistice, 

în contextul avantajului de a fi poziționat într-unul dintre fluxurile turistice naționale și al 

interesului mare pentru facilități de petrecere a timpului liber; și al patrulea, nevoia puternică 

pentru o economie dezvoltată de resurse umane bine pregătite și de predicție a acestora.  

Dezvoltarea economiei locale are în vedere valorizarea resurselor locale, inclusiv cele umane, prin 

organizarea unor activități care să utilizeze resurse umane cu diverse competențe, timpi de lucru 

flexibili și soluții inovative. 

 

DD2. Direcția de dezvoltare 2: „Creșterea calităţii condițiilor de viaţă” - condițiile de 

viaţă sunt văzute prin toate componentele sale – de infrastructură, clădiri, rețele publice, 

echipamente şi programe culturale, sportive și pentru timp liber, acces la servicii de sănătate, 

educaționale și sociale - care trebuie să răspundă fiecărui locuitor și membru al familiilor acestora 

indiferent de condiție și vârstă prin standarde de calitate foarte ridicate.  

Obiectivele avute în vedere trebuie să răspundă interesului general al locuitorilor pentru un nivel 

cât mai ridicat al condițiilor de locuire și de echilibrare a acestora la nivelul teritoriului - prin 

recuperarea diferențelor dintre zonele orașului (zonele marginalizate și zonele îndepărtate ale 

localităților componente); cât și nevoii de încredere și siguranță a celor care muncesc în calitatea 

supravegherii și îngrijirii celorlalți membrii ai familiei în acest timpul de lucru. 

 

OM 1. Obiectivul major de dezvoltare 1: „Dezvoltarea administrației publice locale”, 

presupune intervenții ale căror rezultat au în vedere creșterea capacității de planificare și 

implementare eficientă a proiectelor, creșterea competențelor resurselor umane, întărirea 

capacității locale de planificare, de facilitare și antrenare, dar și de punere în practică a planurilor, 

măsurilor, proiectelor de dezvoltare, parteneriatelor, etc., dar și digitalizarea serviciilor și 

relaționarea cu diversele structuri locale. Toate acestea influențează și stimulează dezvoltarea 

celor două direcții de dezvoltare prioritară, administrația publică jucând rolul unui catalizator între 

instituții, mediul privat, asociații și organizații, lideri și cetățeni, dinamizând sau echilibrând 

procese.  

 

OM 2. Obiectivul major de dezvoltare 2: „Dezvoltarea urbană durabilă și sustenabilă”, 

are în vedere dincolo de intervențiile și măsurile specifice pentru protejarea mediului, asigurarea 

eficienței energetice și ale dezvoltării durabile și sustenabile, stabilirea unor condiții puse 

întregului cadru al celorlalte obiective de dezvoltare, care afectează de la intervențiile privind 

mediul de afaceri, infrastructura, dezvoltarea unor proiecte, organizarea și funcționarea unor 

servicii, până la deciziile administrative. 
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Figura 50: Concept de dezvoltare strategică. Direcții de dezvoltare și obiective de dezvoltare 

 

 
Sursa: prelucrarea consultantului 

 

Schematic ordinea obiectivelor de dezvoltare se prezintă astfel: 

• DD1. Direcția de dezvoltare 1: „Creșterea economică şi sprijinirea dezvoltării continue 

a afacerilor”: Economia oraşului Pecica este un domeniu în plină expansiune ce trebuie 

fructificat şi susținut astfel încât orașul să se afirme în topul orașelor de mici dimensiuni 

din România. Astfel, prin intermediul părților interesate (locuitori, administrația publică 

locală, factori externi, etc.) şi prin progresul economic se poate adăuga identitate şi 

bunăstare oraşului. Dezvoltarea economică, văzută ca o creștere a capacității de a furniza 

bunuri şi servicii, are ca principale puncte de plecare factorii materiali (infrastructura 

rutiera, utilități, spații de desfășurare a activităților, etc), factorii financiari la care se 

adaugă cu necesitate factorul uman. Acești factori, prin îmbinarea tehnologiei avansate, 

a adaptărilor instituționale şi ideologice pot oferi creșterea dimensiunilor economiei 

oraşului, dimensiuni exprimate în media venitului pe cap de locuitor şi cifra de afaceri în 

decursul unei perioade de timp. Dezvoltarea economică propriu-zisă este un proces de 

transformare complex care ia în considerare sistemul economic în ansamblul şi în dinamica 

sa, prezentând o evoluție ascendentă pozitivă a economiei locale. Având în vedere poziția 

oraşului, disponibilitatea spațială precum şi forța de muncă de care dispune s-au conturat 

o serie de obiective strategice care să susțină şi să atingă treptat țintele de dezvoltare 

fixate: 

- Obiectiv strategic 1 Susținerea și dezvoltarea mediului de afaceri existent:  

✓ Axa specifică 1.1 Adaptarea și dezvoltarea infrastructurii necesare dezvoltării 

afacerilor; 

✓ Axa specifică 1.2 Creșterea competitivității firmelor locale;  

- Obiectiv strategic 2 Diversificarea mediului de afaceri prin valorificarea resurselor 

locale și stimularea utilizării inovării cercetării și dezvoltării tehnologice: 

✓ Axa specifică 2.1 Stimularea înființării de noi întreprinderi în domenii cu 

potențial de creștere, a celor care utilizează tehnologii și soluții de dezvoltare 

inteligentă; 

✓ Axa specifică 2.2 Dezvoltarea infrastructurilor de sprijin pentru afaceri noi 
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- Obiectiv strategic 3 Dezvoltarea serviciilor turistice și a activităților conexe: 

✓ Axa specifică 3.1 Dezvoltării infrastructuri turistice și a serviciilor conexe 

industriei ospitalității; 

✓ Axa specifică 3.2 Reabilitarea, punerea în valoare și accesibilizarea 

patrimoniului natural și cultural al orașului;  

✓ Axa specifică 3.3 Măsuri pentru promovarea turismului și de creștere a 

competențelor lucrătorilor;  

- Obiectiv strategic 4 Dezvoltarea capitalului uman: 

✓ Axa specifică 4.1 Sprijinirea programelor de pregătire profesională și formare 

tehnică în acord cu nevoile angajatorilor;  

✓ Axa specifică 4.2 Sprijinirea ocupării și mobilității forței de muncă. 

 

• DD2. Direcția de dezvoltare 2: „Creșterea economică şi sprijinirea dezvoltării continue 

a afacerilor”: Numărul de locuitori de la nivelul oraşului înregistrează un ușor trend 

ascendent. Această situație are mai multe cauze, pe lângă cele economice numărându-se 

și cele legate de evoluția calității locuirii. Pentru a veni în întâmpinarea dorințelor 

cetățenilor oraşului este necesară inițierea unor măsuri care să rezolve problemele ce 

afectează calitatea locuirii. Acestea trebuie să aibă în vedere pe cele referitoare la serviciile 

de apă-canal, pe cele referitoare la infrastructura rutieră și feroviară, precum și pe cele 

referitoare la  serviciile publice. Măsurile de revitalizare a oraşului sunt necesare pentru 

un plus de valoare adus aspectului urban. Printre proiectele de amploare ale obiectivului 

se numără reamenajarea spațiilor publice, reabilitarea și modernizarea clădirilor 

degradate, reabilitarea energetică a clădirilor, modernizarea spațiilor verzi, a mobilierului 

urban precum şi modernizarea iluminatului public. Măsurile privind siguranța cetățenilor 

și bunurilor comunității sunt aspecte importante, subliniate și de opiniile cetățenilor privind 

așteptările de la autoritățile locale. Salubritatea orașului, modul de colectare și gestionare 

a deșeurilor, optimizarea transportului și dezvoltarea transportului verde reprezintă 

probleme intens reclamate care implică luarea unor măsuri rapide. Obiectivele strategice 

subsumate acestei direcții de dezvoltare sunt: 

- Obiectivul strategic 5 Regenerarea și modernizarea infrastructurii urbane și a serviciilor 

publice:  

✓ Axa specifică 5.1 Dezvoltarea rețelelor de infrastructură de bază (apă, canalizare, 

electricitate, distribuție de gaze și de date); 

✓ Axa specifică 5.2 Reabilitarea și dezvoltarea infrastructurii de drumuri locale; 

✓ Axa specifică 5.3 Construirea reabilitarea și modernizarea clădirilor și recuperarea 

spațiilor urbane degradate; 

✓ Axa specifică 5.4 Dezvoltarea serviciilor publice de gospodărire urbană; 

- Obiectivul strategic 6 Modernizarea infrastructurii de educație: 

✓ Axa specifică 6.1 Modernizarea, dezvoltarea și dotarea cu echipamente a 

infrastructurii educaționale; 

✓ Axa specifică 6.2 Creșterea nivelului de calitate în educației; 

- Obiectivul strategic 7 Dezvoltarea și modernizarea serviciilor de sănătate: 

✓ Axa specifică 7.1 Dezvoltarea profesională a corpului medical; 

✓ Axa specifică 7.2 Campanii de educație pentru un stil de viață sănătos; 
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- Obiectivul strategic 8 Dezvoltarea și modernizarea serviciilor de îngrijire și protecție 

socială: 

✓ Axa specifică 8.1 Modernizarea și dezvoltarea infrastructurii și echipamentelor 

necesare furnizării serviciilor sociale; 

✓ Axa specifică 8.2 Creșterea calității serviciilor de asistență și îngrijire furnizate; 

- Obiectivul strategic 9 Dezvoltarea infrastructurii culturale și de petrecere a timpului 

liber: 

✓ Axa specifică 9.1 Modernizarea și dezvoltarea infrastructurii culturale, de agrement 

și sport; 

✓ Axa specifică 9.2 Promovarea unei agende culturale și de evenimente locale. 

 

• OM 1. Obiectivul major de dezvoltare 1: ”Dezvoltarea administrației publice locale” 
Acest obiectiv are legătură directă cu succesul îndeplinirii celorlalte obiective propuse. 
Printre acestea se numără, de exemplu, cele care vizează revigorarea mediului de afaceri 
sau cele care se referă la asigurarea unei vieți mai bune cetățenilor orașului. Modernizarea 
administrației vizează sistemul de organizare, procedurile existente, dar și mijloacele 
instituționale care reprezintă modalități prin care administrația publică își îndeplinește 
atribuțiile legale în relația cu cetățenii, dar și cu mediul de afaceri sau alte instituții publice 
de la nivel local, județean sau național. Obiectivul de dezvoltare comună a fost asociat 
în egală măsură celor două direcții de dezvoltare, având în vedere faptul că de intervenția 
și de suportul instituțiilor publice locale și al autorităților publice locale depinde evoluția 
progresivă și sustenabilă a direcțiilor de dezvoltare. Acest obiectiv de dezvoltare în comun 
vizează și creșterea capacității instituționale a oraşului, prin dezvoltarea aparatului propriu 
și prin sprijinul pentru creșterea competențelor administrațiilor publice locale. Acest 
obiectiv comun are asociate 3 axe specifice, astfel: 

✓ Axa specifică 10.1 Modernizarea instituțiilor administrației publice locale; 

✓ Axa specifică 10.2 Dezvoltarea competențelor resurselor umane; 

✓ Axa specifică 10.3 Dezvoltarea parteneriatului și consultării cu cetățenii și mediul 

de afaceri;  

 

• OM 2. Obiectivul major de dezvoltare 2: ”Dezvoltarea urbană durabilă și sustenabilă”- 

se bazează pe punctele forte existente ale oraşului și se concentrează în mod corect pe 

sectoarele de bază și pe tehnologiile avansate în care Pecica poate excela în următorii ani 

şi nu numai. Dezvoltarea urbană durabilă și sustenabilă este un catalizator pentru 

creșterea economică și prosperitate și poate contribui la obținerea unui plus viitor 

sustenabil pentru locuitorii oraşului. 

✓ Axa specifică 11.1 Măsurile de protejare a mediului și gospodărire urbană durabilă; 

✓ Axa specifică 11.2 Promovarea principiilor dezvoltării durabile și sustenabile; 
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Figura 51: Structura conceptului de dezvoltare 

 

 
Sursa: prelucrarea consultantului 
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11.1 Lista de intervenții - Portofoliul de proiecte    

Intervențiile propuse în cadrul strategiei integrate de dezvoltare urbană reprezintă modalitatea 

concretă de atingere a obiectivelor strategice propuse pe direcțiile de dezvoltare și prioritățile 

strategice care conduc la atingerea viziunii dorite pentru Orașul Pecica. 

Implementarea în condiții optime a strategiei integrate de dezvoltare urbană este direct 

influențată de prioritizarea, planificarea și modul de concretizare a acestor intervenții. 

Selectarea, ordonarea și planificarea intervențiilor ține cont de contribuția la realizarea cu 

prioritate a obiectivelor strategice, de modul în care influențează celelalte domenii, cât și de 

resursele disponibile. 

Această organizare conceptuală pune în legătură directă și condiționează intervențiile concrete 

de urmărire cu prioritate a unui obiectiv strategic, cu scopul creării unor mecanisme generatoare 

de progres ori capabile să asigure suport și să accelereze dinamica dezvoltării așa cum a fost ea 

planificată. 

Lista completă a intervențiilor propuse este detaliată în Anexa I - Lista completă a intervențiilor 

propuse în cadrul Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană a Orașului Pecica pentru perioada 

2021 – 2027, întocmită pe baza concluziilor rezultate din procesul de analiză a situației existente, 

din rezultatele consultărilor cu societatea civilă, antreprenori, cetățeni și alți actori interesați. 

Investițiile publice necesită o evaluare riguroasă, având în vedere, în primul rând, caracterul 

limitat al resurselor financiare. Prioritizarea investițiilor devine astfel o necesitate în vederea 

asigurării unui management eficient al proiectelor de investiții care să asigure eficientizarea 

gestionării cheltuielilor publice. 

Obiectivele generale urmărite în cadrul procesului de prioritizare a proiectelor de investiții:  

• Corelarea proiectelor de investiții publice cu prioritățile de dezvoltare stabilite pe plan local  

• Includerea în portofoliul de proiecte a unor investiții care să aducă beneficii economice și 

sociale ridicate, respectiv să vină în întâmpinarea nevoilor locuitorilor orașului.  

Selectarea proiectelor prioritare se realizează prin alegerea celor care se încadrează în bugetul 

disponibil, ținându-se cont de următoarele criterii de prioritizare: 

➢ C1. Contribuția directă a proiectului la atingerea obiectivelor strategice de dezvoltare; 

➢ C2. Gradul în care implementarea proiectului răspunde nevoilor identificate ale mai multor 

categorii de beneficiari; 

➢ C3. Gradul de importanță a domeniului de intervenție în care se încadrează proiectul, din 

punctul de vedere al locuitorilor; 

➢ C4. Disponibilitatea surselor de finanțare nerambursabile care pot fi atrase pentru 

realizarea proiectului.  

 

11. Lista de intervenții şi plan de acţiune  
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Mecanismul detaliate de prioritizare a proiectelor este prezentat în detaliu în Anexa II - 

Mecanismul de prioritizare a proiectelor din cadrul SIDU.  

 

11.2 Plan de acțiune pentru implementarea strategiei   

Implementarea cu succes a Strategiei integrate de Dezvoltare Urbană presupune implicarea activă 

a tuturor factorilor interesați de progresul economic şi social al orașului Pecica: autoritate publică 

locală, instituții publice subordonate sau cu activitate la nivel de oraș, organizații, asociații, mediul 

de afaceri şi locuitori ai orașului Pecica. 

Adoptarea strategiei reprezintă doar primul pas în demersul de continuare a dezvoltării durabile 

a orașului, implementarea strategiei fiind condiționată de existența unor mecanisme de 

implementare, monitorizare și evaluare definite clar și transparent.  

Astfel, Planul de acțiuni în vederea implementării strategiei implică totalitatea pașilor care 

trebuie parcurși, a termenelor, instrumentelor manageriale și cheltuielilor necesare implementării 

strategiei: 

 

Acțiune 1: Stabilirea structurii responsabile pentru implementarea strategiei  

1.1 Nominalizarea unui Responsabil (care poate fi un departament/direcție din cadrul 

Primăriei, o structură nou creată cu acest scop sau o persoană împuternicită), care să 

coordoneze procesul de implementare.  

1.2 Nominalizarea direcțiilor din cadrul Primăriei, responsabile de implementarea 

intervențiilor/proiectelor/măsurilor aferente obiectivelor strategice corelate cu activitatea 

desfășurată. 

1.3 Stabilirea unui mecanism agreat de toți cei implicați care să permită monitorizarea și 

evaluarea progresului intervențiilor propuse. Funcționalizarea acestui mecanism reprezintă 

procesul care contribuie în mod direct la succesul implementării strategiei de dezvoltare a 

orașului. Mecanismul poate fi sub forma unei proceduri care descrie cine, ce, când și cui 

raportează despre indicatorii atinși în implementarea strategiei și despre posibilele sugestii 

pentru actualizarea acesteia.  

 

Acțiune 2: Alocarea resurselor pe parcursul implementării strategiei 

2.1 Alocarea resurselor umane implicate în derularea efectivă a intervențiilor, cu trasarea 

clară a responsabilităților pentru implementarea fiecărui proiect/măsură din cele propuse.   

2.2 Alocarea resurselor financiare este esențială pentru succesul implementării unei 

strategii. Astfel, pentru proiectele propuse vor fi identificate periodic surse de finanțare 

interne sau externe.  

 

Acțiune 3: Monitorizare și raportare - Monitorizarea reprezintă colectarea sistematică de date 

privind indicatori specificați, pentru a le oferi actorilor implicați în implementarea strategiei precum 

și responsabililor pentru implementarea strategiei o indicație despre progresele înregistrate și 

gradul de atigere a obiectivelor cuprinse în strategia de dezvoltare durabilă. Pentru monitorizarea 
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strategiei este necesară identificarea clară a surselor de culegere a datelor cu privire la progresul 

indicatorilor de realizare și de rezultat propuși.  

3.1 Colectare și transmitere date. Raportarea presupune colectarea datelor și 

transmiterea lor pe fluxul procedural stabilit în cadrul mecanismului pentru implementarea 

strategiei.  

3.2 Evaluarea stadiului implementării strategiei. Datele astfel colectate trebuie analizate 

de responsabilii cu îndeplinirea obiectivelor și evaluate pentru a estima dacă intervențiile 

propuse conduc către obiectivele stabilite sau dacă necesită ajustări.    

3.3 Se recomandă analize semestriale cu privire la progresul înregistrat în implementarea 

proiectelor și în atingerea indicatorilor de realizare și de rezultat, eventual în ajustarea 

acestora în funcție de schimbările contextului socio-economic. 

  

Acțiune 4: Analiza intermediară a implementării strategiei  

4.1 Strategia poate fi revizuită anual sau ori de câte ori este cazul. În lipsa resurselor 

pentru realizarea acestor analize, analiza intermediară documentată la jumătatea 

perioadei de implementare a strategiei poate fi un moment de reflecție și revizuire a 

strategiei.  

4.2 Situații care pot impuse revizuirea strategiei sunt cele legate de actualizarea surselor 

de finanțare ale proiectelor propuse odată cu aprobarea programelor de finanțare aferente 

perioadei 2021 – 2024 sau după aprobarea altor strategii la nivel de oraș sau de regiune, 

în urma cărora ar putea fi necesară o actualizare a proiectelor/măsurilor propuse în 

strategia orașului.   

 

Acțiune 5: Evaluarea finală a implementării strategiei 

5.1 Evaluarea se desfășoară la sfârșitul perioadei de planificare și în momente de decizie 

esențiale ale acesteia, pentru a estima performanțele planului de acțiuni în raport cu 

obiectivele propuse sau pentru a identifica necesitatea modificării proceselor de 

planificare.  

Rezultatele sunt utilizate în următoarea perioadă de planificare și pot ajuta la găsirea unor soluții 

la întrebări cheie privind dezvoltarea durabilă.  
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Figura 52: Planul de acțiuni în vederea implementării strategiei 

 

 
Sursa: prelucrarea consultantului 

Pentru a asigura o monitorizare coerentă a strategiei, este obligatoriu ca obiectivele strategice 

ale acesteia să fie translatate în indicatori de rezultat cu ținte aferente. Intervențiile propuse 

pentru implementarea strategiei vor avea definiți indicatori de realizare.  

Pentru a putea aprecia în ce măsură obiectivele strategice sunt atinse și strategia este eficientă, 

este definit un sistem integrat de indicatori de realizare și rezultat, prin intermediul căruia 

structura responsabilă de implementarea strategiei să poată evalua permanent progresul 

înregistrat în implementarea strategiei, să își dimensioneze constant resursele necesare și să 

acționeze în direcția creșterii eficienței utilizării acestora. 

De asemenea, implementarea strategiei de dezvoltare durabilă se bazează, în principal, pe 

responsabilizarea direcțiilor de specialitate cu privire la implementarea proiectelor și măsurilor de 

acțiune propuse.  

Responsabilul sau Structura care coordonează implementarea strategiei trebuie să ia în 

considerare riscurile care pot sa apară în implementarea strategiei și să identificare posibile 

măsuri de prevenire a apariției acestora.  

Riscuri  Posibile măsuri de atenuare a riscurilor  

Lipsa resurselor 
financiare 

Planificarea anuală a resurselor financiare necesare implementării 
strategiei. 
Actualizarea semestrială a strategiei în vederea actualizării surselor 
de finanțare, în special a surselor de finanțare externă  

Întârzieri în 
implementare 

Stabilirea clară a responsabilităților pentru implementarea 
strategiei. 
Monitorizarea semestrială a stadiului implementării strategiei      

Calendarul 
depunerilor proiecte 
necorelat cu nivelul 
de prioritate al 
proiectelor stabilite  

Analiza semestrială a stadiului implementării strategiei de 
dezvoltare locală permite actualizarea acesteia și identificarea de 
soluții alternative în raport cu nevoile identificate la nivelul orașului.  
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Planul de acțiune propus pentru atingerea obiectivelor presupune împărțirea proiectelor și 

intervențiilor identificate în 3 niveluri de prioritate, fiecare proiect înscriindu-se într-unul dintre 

aceste niveluri: 

Grad de prioritate Descrierea nivelului de prioritate   

proiecte strategice care contribuie direct și nemijlocit la realizarea obiectivelor 
strategice. 

proiecte suport proiecte a căror implementare/realizare susține atingerea 
obiectivelor strategice 

proiecte punctuale proiecte care presupun dezvoltarea punctuală a orașului   

Împărțirea proiectelor în cele 3 niveluri de prioritate nu presupune stabilirea unei ordini a 

importanței proiectelor. Dincolo de importanța aparentă a proiectelor cu impact direct asupra 

atingerii obiectivelor strategice enunțate, nerealizarea sau neîncadrarea în orizontul de timp a 

proiectelor suport sau a proiectelor punctuale poate conduce la ratarea țintelor propuse de 

dezvoltare și la ineficiența utilizării unor resurse limitate aflate la dispoziția orașului. 

Astfel, planul de acțiune propus indică mai ales raporturile de dependență dintre rezultatele unor 

acțiuni din domenii diferite, de planificarea acestora (inițierea, realizarea și rezultatele obținute) 

depinzând succesul implementării strategiei propuse. 

Pentru planificarea în timp a proiectelor, în vedere maximizării impactului implementării 

strategiei, poate fi utilizată diagrama ”matricea priorităților” sau ”matricea Eisenhower”, care 

presupune clasificarea proiectelor după criteriile importanței și urgenței:    

Urgente & Importante Urgente & Puțin importante 

Proiecte critice care au un impact 

semnificativ rezolvând nevoi acute la 

nivelul comunității  

Acțiune recomandată: de implementat 

imediat  

Ex. proiectele strategice, rezolvarea crizelor, 

proiectele care sunt aproape de finalizare; 

proiecte majore pentru care există surse de 

finanțare   

Proiecte care rezolvă o problemă comunitară 

cu un anumit grad de urgență, dar care nu 

contribuie la atingerea unui obiectiv strategic     

Acțiune recomandată: de delegat 

responsabilitățile pentru rezolvarea imediată  

Ex. proiecte pentru care există surse de 

finanțare disponibilă, proiecte care rezolvă 

probleme curente   

Puțin urgente & Importante Puțin urgente & Neimportante 

Proiecte majore  care au un impact 

semnificativ, dar a căror implementare 

mai poate fi amânată pentru că nu se 

adresează unei nevoi urgente a 

comunității; sunt, în general, 

proiectele care fac diferența în 

dezvoltarea durabilă și necesită o 

planificare riguroasă  

Acțiune recomandată: de planificat 

imediat implementarea lor  

Ex. proiecte de infrastructură; proiecte 

strategice     

Proiecte nesemnificative care sunt 

consumatoare de timp și de alte resurse, fără 

impact semnificativ – efortul aferent ar trebui 

redirecționat către alte tipuri de proiecte mai 

relevante  

Acțiune recomandată: de evitat includerea 

în strategie   

Ex. Proiecte cu impact nesemnificativ în 

îndeplinirea obiectivelor strategice  
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11.3 Monitorizarea și evaluarea strategiei        

Pentru a urmări gradul de îndeplinire a obiectivelor stabilite în cadrul Strategiei Integrate de 

Dezvoltare Urbană a orașului Pecica, este necesară o monitorizare permanentă și o evaluare 

periodică a rezultatelor acțiunilor întreprinse.   

Lista intervențiilor propuse (portofoliul de proiecte) este stabilită pentru orizontul de timp 2021 – 

2027, proiectele având durate diferite în timp, ceea ce înseamnă că și obiectivele stabilite vor 

putea fi atinse treptat, pe baza unui Plan de acțiune anual.  

Implementarea unei strategii de dezvoltare durabilă se bazează, de asemenea, pe 

responsabilizare. În acest sens, monitorizarea și evaluarea strategiei se va realiza către grupul 

de monitorizare. Prin Dispoziție a Primarului orașului Pecica, se va constitui Grupul de 

monitorizare și evaluare, compus din reprezentanți ai principalelor direcții responsabile de 

implementarea strategiei, care vor avea următoarele atribuțiile: 

• Asigurarea legăturilor cu agenții economici, organizațiile neguvernamentale, etc. 

• Culegerea de date și centralizarea raportărilor cu privire la stadiul implementării proiectelor 

cuprinse în strategie; 

• Identificarea proiectelor implementate la nivelul orașului, care contribuie la îndeplinirea 

obiectivelor şi care nu au putut fi nominalizate în strategie; 

• Actualizarea strategiei de dezvoltare a orașului;  

• Implicare în stabilirea de măsuri pentru obținerea de finanțare pentru acele proiecte care 

nu au obținut finanțare în cel puțin trei ani de la începerea implementării strategiei.  

Pentru evaluarea rezultatelor și efectelor implementării se folosesc o serie de indicatori ce 

măsoară impactul strategiei:  

• Indicatori de realizare – reflectă ceea ce s-a produs prin implementarea proiectelor 

propuse în strategie.  Realizările imediate țin de răspunderea exclusivă a structurilor 

responsabile cu managementul proiectelor respective, care trebuie să raporteze pe 

marginea lor prin intermediul sistemului de monitorizare.    

• Indicatori de rezultat – măsoară avantajele resimțite de beneficiarii finali ai acestor 

proiecte. Indicatorii de rezultat ne arată dacă s-a îndeplinit scopul pentru care au fost 

implementate aceste proiecte.  

Pe baza lecțiilor învățate din implementarea strategiei anterioare, pentru culegerea de date în 

vederea monitorizării proiectelor și indicatorilor aferenți, la nivelul tuturor direcțiilor responsabile 

de implementarea strategiei și a unităților administrativ teritoriale, se va utiliza un formular 

standardizat de raportare date, care va fi actualizat semestrial și va cuprinde cel puțin următoarele 

informații:  

• Denumirea instituției/departamentului/serviciului care implementează proiectul; 

• Denumirea proiectului;  

• Valoarea totală a proiectului;  

• Sursa de finanțare (buget local sau denumire program de finanțare); 

• Indicatori de realizare; 

• Ținta atinsă pentru indicatorii de realizare urmăriți; 
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Indicatorii de rezultat propuși pentru fiecare obiectiv strategic sunt sintetizați în continuare: 

Direcția de 

dezvoltare 

Indicatori de rezultat Valoare de 

referință 

Valoare 

țintă 

Sursa de informare a 

valorii indicatorului 

DD1. Direcția de 
dezvoltare  1: 

„Creșterea 
economică şi 

sprijinirea 

dezvoltării 
continue a 

afacerilor” 

Dublarea cifrei de afaceri 
681 milioane 

lei (2019) 

1,362 mld 

lei (2027) 

www.listafirme.ro 

ORC ARAD 

DD2. Direcția de 

dezvoltare 2: 
„Creșterea calităţii 

condițiilor de 
viaţă” 

 

Dezvoltarea rețelelor de 

infrastructură de bază (apă, 

canalizare, electricitate, 
distribuție de gaze și de date) -  

Percepția pozitivă a locuitorilor 
cu privire la calitatea vieții din 

Oraş Pecica (%) 

71% 85% 
Primăria Oraşului Pecica 

- Sondaj online 

Reabilitarea și dezvoltarea 

infrastructurii de drumuri locale 

Nr. km 

modernizați 

40 km (2019) 

 

Nr. km 

modernizați 

75 km 

(2019) 

Indicator INS -   

GOS105A - Lungimea 

străzilor orășenești 
modernizate, pe județe 

şi localități 

Dezvoltarea sistemului de 
educației, modernizarea, 

dezvoltarea și dotarea cu 

echipamente a infrastructurii 
educaționale -  Percepția 

pozitivă a locuitorilor cu privire 
la calitatea sistemului 

educațional din Oraş Pecica (%) 

63,82% 85% 
Primăria Oraşului Pecica 

- Sondaj online 

Promovarea unei agende 
culturale și de evenimente 

locale -  Percepția asupra 

serviciilor culturale 

61,55% 85% 
Primăria Oraşului Pecica 

- Sondaj online 

OM 1. Obiectivul 

major de 
dezvoltare 1: 

”Dezvoltarea 

administrației 

publice locale” 

Percepția pozitivă a locuitorilor 

cu privire la implicarea 

autorității locale în rezolvarea 
problemelor din Oraşul Pecica 

(%) 

49,88% Peste 60% 
Primăria Oraşului Pecica 

- Sondaj online 

OM 2. Obiectivul 
major de 

dezvoltare 2: 

”Dezvoltarea 
urbană durabilă și 

sustenabilă” 

Sistem de furnizare de energie 
nepoluante (energie 

regenerabilă) 
0 1 Primăria Oraşului Pecica 

 

http://www.listafirme.ro/
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