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Cuvânt înainte 

 

 

 

Administrația publică locală și-a propus elaborarea strategiei de dezvoltare pe termen mediu şi 

lung considerând aceasta o necesitate pentru dezvoltarea orașului Pecica și satelor aparținătoare - 

Turnu, Sederhat şi Bodrogul Vechi. 

Strategia sintetizează obiectivele strategice pe care Unitatea Administrativ-Teritorială dorește să le 

atingă în următorii ani, răspunzând nevoilor comunității locale. 

Strategia de dezvoltare a oraşului Pecica pentru perioada 2014-2020 este un document complex, 

care a fost realizat în urma unui proces de documentare și consultare publică, incluzând toate 

domeniile importante: economie, infrastructură, social, învățământ, cultură, sport, mediu, 

cooperare, administrație publică, turism etc. şi propune măsuri pentru atingerea obiectivelor. 

Proiectele și programele operaționale funcționează cel mai bine atunci când fac parte dintr-un 

cadru coerent și când există o coordonare la nivel strategic. De aceea, am avut în vedere ca 

măsurile propuse să poată fi îndeplinite prin proiecte a căror implementare să se realizeze și prin 

accesarea de fonduri nerambursabile în perioada de programare 2014-2020. 

Orașul Pecica își propune să devină un pol de dezvoltare zonală, caracterizat prin 

multiculturalitate și dinamism, preocupat de creșterea calității vieții într-un mediu curat și atractiv, 

unde tradiția se îmbină cu modernul.  

Strategia de dezvoltare a oraşului Pecica pentru perioada 2014-2020 este aşadar un document de 

referinţă, care ne va ghida pe termen mediu și lung, şi va reprezenta baza în procesul de 

prioritizare a proiectelor locale pentru dezvoltarea continuă a oraşului şi a satelor aparţinătoare. 

 

 

Petru Antal, 

Primarul Oraşului Pecica 
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PARTEA I 
ANALIZA SITUAȚIEI EXISTENTE DIN PUNCT DE VEDERE SOCIO-ECONOMIC, 
AL MEDIULUI ȘI NIVELULUI DE ECHIPARE TEHNICA ȘI SOCIALA 

 
1. Cadrul natural  
 
1.1. Aşezare geografică 
 
Situat în Regiunea de Dezvoltare Vest pe malul drept al râului Mureş, la o distanţă de 20 kilometri 
faţă de municipiul Arad, 30 de kilometri de Vama Nădlac şi 14 kilometri de Vama Turnu, oraşul 
Pecica şi-a făcut apariţia în reţeaua urbană a României în aprilie 2004. 
 
Teritoriul administrativ al oraşului se întinde în vestul Câmpiei Aradului, oraşul administrând şi 
satele Bodrogul Vechi, Sederhat şi Turnu. 
 
Orașul Pecica ocupă o suprafaţă de 23717 hectare, reprezentând 3,05% din suprafaţa totală a 
Judeţului Arad, din care cea mai mare suprafață, respectiv 18802 Ha (79.27%) o reprezintă 
terenul agricol. 
 
Coordonate: 46°10′12″N 21°4′12″E 

Harta 1: Localizare oraș Pecica 

 
Sursa: internet - Google Maps 

Vecinătăți 
Teritoriul orașului Pecica se află amplasat la limita vestică a județului Arad, de-a lungul drumului 
național DN 7 Nadlac - Arad - Deva - București, având demarcație de frontieră națională cu 
Ungaria pe o lungime de cca. 24 km spre nord și învecinându-se cu teritoriile administrative ale 
comunelor: Iratoș - spre est; Felnac și Secusigiu - spre sud; Peregu Mare - spre vest. 
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1.2. Stema orașului Pecica 
 
Stema oraşului 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 broşează un stindard dacic, 
de culoare neagră.  
 
În partea inferioară, scutul este reprezentat tripartit 
în pal; în dextra, în câmp albastru, se află un braţ 
înarmat cu un sceptru, totul de argint; în senestra, 
în câmp albastru, se află două cruci încrucişate, 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.  

Figura 1: Stema orașului Pecica1 
 
Semnificaţiile elementelor însumate: 
 
Zidul de argint şi stindardul dacic amintesc de cetatea dacică Ziridava, localizată ipotetic în zonă.  
Braţul înarmat cu un sceptru se referă la răscoala condusă de Petru Seghedinaţ. 
Cele două cruci semnifică credinţa locuitorilor, iar pâinea reprezintă răspândirea faimei acestui 
produs pentru calitatea sa, renumita "Pâine de Pecica".  
Fascia undată simbolizează râul Mureş, care străbate oraşul.  
Coroana murală cu 3 turnuri crenelate semnifică faptul că localitatea are rangul de oraş.  
 
1.3. Istorie 
 
Descoperirile făcute în arealul cetăţii 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. 
 
În perspectiva ultimelor cercetări istorice, localitatea Pecica face parte din regiunea geografico-
istorică a Banatului, care la râdul ei a fost inclusă într-o accepţiune geografico-istorică mai largă – 
PARTIUM (Părţile Vestice). 
 
Situată în spaţiul 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). 
 
Istoria aşezărilor Pecica, Bodrogul Vechi, Sederhat şi Turnu este strâns legată de evenimentele ce 
au marcat prin amploare întreaga zonă a Câmpiei Aradului. 

                                                 
1 Hotărârea Consiliului Local Pecica nr. 273/2013 privind aprobarea stemei oraşului Pecica, judeţul Arad 
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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 aşezarea 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 aşezării noastre şi a societăţii 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 „Petc”, 
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 
Ghedoş, 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. 
 

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. 
 

Pecica a trăit şi vremurile schimbării stăpânirii otomane cu cele ale stăpânirii austriece. 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. 
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Relaţiile între sârbi şi autorităţile austriece la început au fost bune, dar odată cu intensificarea 
politicii de catolicizare făcută de austrieci (catolicizarea îi viza pe ortodocşi şi greco-catolici), la 
care se adaugă şi creşterea abuzivă a unor taxe şi impozite ce loveau în autonomia grănicerească, 
la 1735 izbucneşte o puternică răscoală condusă de căpitanul sârb Pero Iovanovics, supranumit şi 
Pero Seghedinaţ. În Pecica există clădirea pe locul căreia s-a aflat casa lui Seghedinaț. Aici 
conducătorii maselor de răsculați români, maghiari și sârbi au dus tratative pentru pregătirea 
răscoalei. Trădat și arestat la Arad, Pero Seghedinaț a fost executat prin tragere pe roată, corpul 
său fiind spintecat în patru părți, din care una a fost expusă în fața casei sale din Pecica. 
După înfrângerea răscoalei, o mare parte din grănicerii sârbi vor fi obligaţi să plece în Rusia. 
 

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 aduşi colonişti maghiari, iar între anii 1753-1757 sunt colonizate şi primele familii de 
slovaci. 
 

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.  
 

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 funcţionat ca şi centru militar şi în timpul răscoalei lui Horia, când au fost concentrate 
mai multe companii de dragoni trimise apoi spre a înăbuşi 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 sfârşitul 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 revoluţionar al maselor populare. În noiembrie 1918, în Pecica izbucneşte o revoltă 
populară la care participă 4oo-5oo de ţărani români, maghiari, slovaci, sârbi. Aceştia atacă 
primăria, notariatul, prăvăliile, depozitele de cereale. Cel mai mult a avut de suferit notarul Florian 
Momac, care a fost atacat, bătut, iar locuinţa distrusă. Revolta a fot înăbuşită. 
 
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, 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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1.4. Suprafața administrativă 
 

1.4.1. Structura suprafeței administrative 
 

Orașul PECICA ocupă o suprafaţă de 23717 hectare (3.05% din suprafaţa totală a Judeţului Arad), 
din care cea mai mare suprafață (79.27%) o reprezintă terenul agricol - 18802 Ha. 
După forma de proprietate, terenul agricol este deținut în proporție de peste 97.30 % de 
proprietari privați, în timp ce terenul neagricol este deținut într-o proporție de peste 2.70% de 
stat. 

Tabel nr.1- Impărțirea suprafeței administrative, după forma de proprietate 

Specificaţie 
Teren agricol Teren neagricol Total 

ha % ha % ha 
Proprietate publica a UAT 19 0.08 317 1.33 336 

Proprietate privată a UAT 15 0.05 207 0.87 222 

Proprietate privată 18710 78.88 1394 5.87 20104 

TOTAL 18744 79.03 1918 8.08 20662 
Sursa – Biroul Urbanism, Primăria Pecica 

 

Din punct de vedere al evoluției terenului, în ultimii 5 ani structura suprafeței administrative 
a orașului s-a modificat, după cum se poate observa din datele prezentate mai jos, mici variații 
inregistrându-se la categoria teren agricol, păduri,/ ape și bălți, teren intravilan și teren 
neproductiv. 

Tabel nr.2 - Evoluția terenului pe categorii de folosință 

Categorie de folosință 
Suprafața (ha / km) 

An 2014 An 2013 An 2012 An 2011 An 2010 
Teren agricol, din care: 18802 18929 1829 19083 19085 
- arabil 17886 18013 18013 17854 17854 
- pășuni și fânețe 914 914 914 1227 1229 
- vii și livezi 2 2 2 2 2 
Păduri si alte terenuri cu 
vegetație forestieră 2623 2729 2578 2532 2532 

Ape și bălți 522 508 508 452 452 
Teren intravilan 1012 1043 1043 1011 1009 
Neproductiv 75 47 147 130 130 

Suprafața totală 23034 23256 23205 23208 23208 
Drumuri (km) 111,78 111,78 111,78 111,78 111,78 

Sursa- Biroul Urbanism Primăria Pecica 
 
Suprafața agricolă totală este alcatuită din teren arabil în cea mai mare parte – 17886 ha 
75.414%), pășuni și fânețe 914 ha (3.853%) și vii si livezi 2  ha (0.008%). 
 
Fondul forestier acoperă 2623 hectare (11.05% din totalul suprafeței administrative) și este 
reprezentată de păduri și alte terenuri cu vegetație forestieră.  
 
Luciul de apă care se află pe întinderea orașului PECICA este de 452 hectare, reprezentând 
1,90% din suprafața totală a orașului. 
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Figura 2.: Reprezentare grafică a suprafeței administrative a orașului 
 

 

 
 

1.4.2. Intravilanul localității 

Terenul intravilan al orașului Pecica ocupă în prezent o suprafaţă de 695,49 hectare (2,93 % 
din total suprafață administrativă). 
 

Tabel nr.3 (3.1.)- Bilanțul teritorial intravilan – Oraş Pecica 

ZONE FUNCŢONALE 

An 2014 An 2006 

Suprafaţa 
(ha) 

Procent (%) 
din total 
intravilan 

Suprafaţa 
(ha) 

Procent (%) 
din total 
intravilan 

Locuinţe şi funcţiuni 
complementare 

332,36 52,26 332,36 47,79 

Unităţi industriale şi depozite 39,31 5,73 39,31 5,65 

Unităţi agro-zootehnice 174,90 25,14 174,90 25,14 

Instituţii şi servicii de interes 
public 13,54 1,95 13,54 1,95 

Căi de comunicaţie şi 
transport  

 rutier 
 feroviar 

 
 

94,50 
4,82 

 
 

13,58 
0,69 

 
 

94,50 
4,82 

 
 

13,59 
0,69 

Spaţii verzi, sport, agrement, 
protecţie 

4,00 0,57 4,00 0,58 

Construcţii tehnico-edilitare şi 
zone protecţie 0,705 0,10 0,705 0,10 

Gospodărire comunală 1,82 0,26 1,82 0,26 
Destinaţie specială, terenuri 
libere, cimitire 29,535 4,24 29,535 4,25 

TOTAL INTRAVILAN 695,49 100 695,49 100 
Sursa – PUG: Biroul Urbanism Primăria Pecica 

 

18802

2623

522 1012 75
Suprafata administrativa in anul 

2014
Teren agricol

Păduri si alte terenuri 
cu vegetație forestieră

Ape și bălți

Teren intravilan

Neproductiv
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Tabel nr.3 (3.2.)- Bilanțul teritorial intravilan – Turnu 

ZONE FUNCŢIONALE 

An 2014 An 2006 

Suprafaţa 
(ha) 

Procent (%) 
din total 

intravilan 

Suprafaţa 
(ha) 

Procent (%) 
din total 

intravilan 
Locuinţe şi funcţiuni 
complementare 141,75 65,79 141,75 65,79 

Unităţi industriale şi depozite 0,63 0,51 0,63 0,51 
Unităţi agro-zootehnice 37,77 17,53 37,77 17,53 
Instituţii şi servicii de interes 
public 4,60 2,13 4,60 2,13 

Căi de comunicaţie şi transport  
 rutier 
 feroviar 

 
15,00 

- 

 
6,96 

- 

 
15,00 

- 

 
6,96 

- 
Spaţii verzi, sport, agrement, 
protecţie 0,90 0,41 0,90 0,41 

Construcţii tehnico-edilitare - - - - 
Gospodărire comunală, culte 7,45 3,45 7,45 3,45 
Destinaţie specială 0,15 0,07 0,15 0,07 
Terenuri libere 4,00 1,85 4,00 1,85 
Ape 3,20 1,30 3,20 1,30 
TOTAL INTRAVILAN 215,45 100 215,45 100 

Sursa – PUG: Biroul Urbanism Primăria Pecica 
 

Tabel nr.3 (3.3.)- Bilanțul teritorial intravilan – Sederhat 

ZONE FUNCŢIONALE 

An 2014 An 2006 

Suprafaţa  
(ha) 

Procent (%) 
din total 

intravilan 

Suprafaţa 
(ha) 

Procent (%) 
din total 

intravilan 
Locuinţe şi funcţiuni 
complementare 28,72 86,95 28,72 86,95 

Unităţi industriale şi depozite 
ind. extractivă, 
au fost trecute 

la Turnu 
- 

ind. extractivă, 
au fost trecute 

la Turnu 
- 

Unităţi agro-zootehnice au fost trecute 
la Turnu - au fost trecute 

la Turnu - 

Instituţii şi servicii de interes 
public 0,50 1,51 0,50 1,51 

Căi de comunicaţie şi 
transport  

 rutier 
 feroviar 

 
 

2,18 
- 

 
 

6,60 
- 

 
 

2,18 
- 

 
 

6,60 
- 

Spaţii verzi, sport, agrement, 
protecţie - - - - 

Construcţii tehnico-edilitare - - - - 
Gospodărire comunală 1,00 0,10 1,00 0,10 
Destinaţie specială, terenuri 
libere, cimitire 1,60 4,84 1,60 4,84 

TOTAL INTRAVILAN 34,00 100 34,00 100 
Sursa – PUG: Biroul Urbanism Primăria Pecica 
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Tabel nr.3 (3.4.)- Bilanțul teritorial intravilan – Bodrogul Vechi 

ZONE FUNCŢIONALE 

An 2014 An 2006 

Suprafaţa  
(ha) 

Procent (%) 
din total 

intravilan 

Suprafaţa  
(ha) 

Procent (%) 
din total 

intravilan 

Locuinţe şi funcţiuni 
complementare 17,40 76,66 17,40 76,66 

Unităţi industriale şi depozite 
ind. extractivă, 

trecute la 
Pecica 

- 
ind. extractivă, 

trecute la 
Pecica 

- 

Unităţi agro-zootehnice - - - - 
Instituţii şi servicii de interes 
public 0,50 2,20 0,50 2,20 

Căi de comunicaţie şi transport  
 rutier 

 
2,30 

 
10,13 

 
2,30 

 
10,13 

Spaţii verzi, sport, agrement, 
protecţie 0,30 1,32 0,30 1,32 

Construcţii tehnico-edilitare şi 
zone protecţie 

- - - - 

Gospodărire comunală, cimitire 2,20 9,69 2,20 9,69 
Destinaţie specială - - - - 
TOTAL INTRAVILAN 22,70 100 22,70 100 

Sursa – PUG: Biroul Urbanism Primăria Pecica 
 

Tabel nr.3 (3.5.)- Bilanțul teritorial intravilan – total U.A.T. Pecica 

ZONE FUNCŢIONALE 

An 2014 An 2006 

Suprafaţa 
(ha) 

Procent (%) 
din total 

intravilan 

Suprafaţa 
(ha) 

Procent (%) 
din total 

intravilan 
Locuinţe şi funcţiuni 
complementare 

520,23 53,76 520,23 53,76 

Unităţi industriale şi depozite 39,94 4,13 39,94 4,13 
Unităţi agro-zootehnice 212,67 21,98 212,67 21,98 
Instituţii şi servicii de interes 
public 

19,14 1,98 19,14 1,98 

Căi de comunicaţie şi 
transport  

 rutier 
 feroviar 

 
 

113,98 
4,82 

 
 

11,78 
0,50 

 
 

113,98 
4,82 

 
 

11,78 
0,50 

Spaţii verzi, sport, agrement, 
protecţie 5,20 0,54 5,20 0,54 

Construcţii tehnico-edilitare şi 
zone protecţie 0,705 0,07 0,705 0,07 

Gospodărire comunală 12,47 1,29 12,47 1,29 
Destinaţie specială, terenuri 
libere, cimitire 

35,285 3,64 35,285 3,64 

Ape 3,20 0,33 3,20 0,33 
TOTAL INTRAVILAN 967,64 100 967,64 100 

Sursa – PUG: Biroul Urbanism Primăria Pecica 
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1.4.3. Fondul locativ  
 

Fondul locativ constituie totalitatea încăperilor locative, indiferent de forma de proprietate, inclusiv 
case de locuit, case specializate (cămine, case-internat pentru invalizi, veterani, case speciale 
pentru bătrâni singuratici şi altele), apartamente, încăperi de serviciu şi alte încăperi locative în 
alte construcţii utile pentru locuit. 
 

Fondul locativ pe forme de proprietare se divizează astfel: 
 fondul locativ public - fondul locativ care se află în proprietatea statului şi în deplină 
administrare gospodărească a întreprinderilor de stat; fondul locativ municipal care se află în 
proprietatea raionului (oraşului), municipiului, precum şi fondul care se află în administrarea 
gospodărească a întreprinderilor municipale sau în administrarea operativă a instituţiilor 
municipale; 
 fondul locativ privat - fondul care se află în proprietatea cetăţenilor (case de locuit individuale, 
apartamente şi case de locuit privatizate şi procurate, apartamente în casele cooperativelor de 
construcţie a locuinţelor) şi fondul care se află în proprietatea persoanelor juridice (create în baza 
proprietarilor privaţi), construit sau procurat din contul mijloacelor proprii; 
 fondul locativ cu forma de proprietate mixtă - fondul care se află în proprietatea personală, în 
proprietatea comună sau în cote-părţi ale diferitor subiecţi ai proprietăţii publice şi private; 
 proprietatea întreprinderilor mixte - fondul locativ care se află în proprietatea întreprinderilor 
mixte cu participare străină. 
 

Tabel nr. 4 -  Evoluția fondului locativ din orașul PECICA în perioada 2010-2013 

An Total locuințe 
(număr) 

Total suprafață 
locuibilă 

(mp) 

Proprietate 
publică 
(număr) 

Proprietate 
privată 

(număr) 

Proprietate privată 
(mixtă) 
(ANL) 

2002 4970 209371 30 4940 - 
2010 4971 211349 50 4901 20 
2011 5293 252422 28 5245 20 
2012 5284 251869 28 5236 20 
2013 5291 252455 28 5243 20 

Sursa – INSSE Tempo online, Biroul Urbanism Primăria Pecica 
 

În zona de câmpie, impactul urbanului asupra stilului arhitectonic este mult mai puternic resimțit 
în localități precum Pecica. Cu toate acestea, alături de casele moderne ridicate conform celor mai 
noi tehnici de construcție, s-au păstrat și case tradiționale sau care mai conțin linia construcțiilor 
vechi. Aici ne referim atât la ridicarea pereților din pământ bătut cu maiul direct de la sol fără 
fundație, cât și la pereții din cărămidă nearsă lipită cu pământ. Apariția fundației de piatră sau din 
ciment evidențiază o imagine mult apropiată de zilele noastre. 
 

Acoperișul în două ape al caselor de câmpie în trecut era din trestie, mai rar din țiglă în special la 
cei avuți. O particularitate a zonei este reprezentată de configurația multietnică a localităților 
studiate în câmpie: aici întâlnim casa maghiară, casa germană sau casa slovăcească. În localități 
de câmpie, precum Pecica, se face simțită prezența unei case denumită "casa de la sălaș". Ea se 
află situată în afara localității, deservind mai ales ocupații precum depozitarea cerealelor, 
creșterea animalelor, fiind locuită de proprietar, dar și de angajații sezonieri. Structura ei 
cuprinde: casă, tindă, casa dinapoi, cămară, grajd, pod, colnă. Dimensiunile ei sunt legate și de 
starea materială a proprietarului. 
 
O altă caracteristică a structurii arhitecturale o reprezintă casa germană supraînălțată de la sol, 
materializând o stare socială mai bună, cu porți închise și ferestre a căror formă se inspiră din 
arhitectura urbană. 
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1.5. Relieful şi depozitele de solificare 
 

Relieful oraşului Pecica, în ansamblu, este situat în Câmpia Mureşului, care este cea mai întinsă 
dintre subdiviziunile Câmpiei de Vest sau Banato-Crişanei și se întinde între Crişul Alb (la nord) şi 
Câmpia Timişului (la sud), începe de sub Munţii Zărandului şi din poala vestică a Dealurilor 
Lipovei, iar spre vest se întinde în apropierea Tisei între Zrenjanin şi Szarvas.  
Situat în vestul câmpiei Aradului, teritoriul Pecica prezintă, din punct de vedere al reliefului, 
caracteristicile specifice câmpiilor de loess şi câmpiilor de divagare recente, cu mare complexitate 
litologică şi geomorfologică.  
Localitatea se întinde pe 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. 
 
Relieful Câmpiei Mureşului - pe fondul geologic şi geotectonic - a fost compartimentat în 
subunităţi geomorfologice sub aspect morfogenetic şi de altitudine. Câmpia Nădlacului (sau 
Câmpia Pecica-Semlac) este de tip piemontan-tabulară loessoidă, pe un areal de con de dejecţie 
al Mureşului, al cărui subasment – între Pecica şi Semlac – este mai ridicat. Este cu 5-10 m mai 
înaltă decât media Câmpiei Aradului, către lunca Mureşului.   
Geologic, localitatea Pecica se găseşte la marginea estică a bazinului Pannonic, în apropierea 
contactului cu zona montană. Datorită acestui fapt, structura adâncă este foarte complicată. 
Structura geologică a teritoriului este alcătuită din două formaţiuni foarte diferite, atât prin 
compoziţie, cât şi prin evoluţie: o formaţiune bazală, compusă din fundamentul cristalin-magmatic 
şi sedimente paleozoice, şi o formaţiune alcătuită din sedimente neogene.  
 
În cuprinsul formaţiunii bazale întâlnim roci epimetamorfice reprezentate prin şisturi cloritoase, 
şisturi sericitoase şi şisturi cuarţitice. Aceste roci ocupă partea de nord-vest a teritoriului localităţii 
şi se continuă spre vest de Pecica şi la sud de Mureş, unde devin dominante în alcătuirea 
formaţiunii bazale. Adâncimea de apariţie a şisturilor, în apropiere de Turnu, este de cca 1000 m 
şi se scufundă spre vest, în zona Nădlac, atingând adâncimea de 3000 m.  
În partea de sud-est a teritoriului localităţii, şi în continuare spre est, ca formaţiune bazală apare 
un complex grezo-conglomeratic de culoare roşie cu aspect arcozian, afectat de un metamorfism 
incipient local cu trecere spre filite. Acestui complex, prin corelare cu alte formaţiuni 
asemănătoare i s-a atribuit vârsta permiană cu eventuale treceri în triasicul inferior. Acest 
complex apare în adâncimile cele mai mici din formaţiunea bazală, între 900 şi 1000 m, formând 
partea cea mai ridicată în sectorul Sederhat - Sântoma - Arad Vest.  
În partea de nord-est apare un corp granitic de dimensiuni mari, care formează subasmentul 
zonei Turnu - Iratoş şi se continuă pe teritoriul Ungariei, apărând la adâncimi cuprinse între 1000 
- 1050 m. Corpul granitic şi fundamentul şistos nu se influenţează reciproc, astfel se presupune că 
s-au format în acelaşi timp, înaintea permianului.  
Peste formaţiunea bazală se dispun transgresiv şi discordant sedimentele neozoice reprezentate 
prin depozite de vârstă miocenă şi pliocenă. Aceste sedimente mulează formaţiunea bazală. 
Depozitele miocene superioare au grosimi reduse de 50 - 60 m, situate mai cu seamă peste 
zonele mai ridicate ale fundamentului şi sânt alcătuite din calcare organogene, calcare oolitice, 
calcare cretoase şi gresii calcaroase.  
 
Peste sedimentele miocene se dispune o stivă groasă de sedimente pliocene, care reprezintă 
umplutura finală a bazinului Pannonic. Pliocenul inferior este reprezentat prin marne, având în 
baza lor un complex gros de marno-calcare. Grosimea pachetului inferior variază între 300 - 400 
m. Pliocenul superior este o alternanţă de nisipuri şi argile slab consolidate, care în partea lor 
superioare trec în depozite cuaternare. Grosimea pachetului variază între 600 - 700 m pe teritoriul 
localităţii Pecica.  



 
 

21 
 
 
 

Cuternarul este reprezentat prin cuaternarul inferior – pleistocen -, format din depozite lacustre, 
argile amestecate cu pietrişuri şi nisipuri, apoi depozite eoliene formate din loess, depozite 
loessoide (3-15 m), nisipuri şi cuaternarul superior – holocen - format din terasele inferioare din 
aluviuni şi soluri, având o grosime medie de 20 m. 
 
Aceste formaţiuni geologice, în marea lor majoritate au şi importanţă economică (zăcăminte de 
hidrocarburi).  
 
Un fenomen caracteristic bazinului Pannonic este gradientul geotermic ridicat, astfel, la adâncimi 
relativ mici, avem temperaturi mai mari ca în alte zone, în zonele cu sedimente groase peste 2000 
m putem obţine ape fierbinţi. În zona Pecica, grosimea sedimentelor este mai redusă, deci şi 
aceste surse sunt mai modeste. Din intercalaţiile grezoase ale pliocenului inferior se pot obţine 
ape mezotermale folosibile în scopuri terapeutice sau de agrement.  
Nisipurile pliocen superioare şi cuaternare sunt o sursă importantă de apă potabilă. 
 
Alături de suprafeţele 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 condiţii hidrogeologice variate şi, ca atare, 
influenţe deosebite în geneza solurilor. 
 
Hărţile topografice indică o înclinare generală de la vest spre est, de la cca 110 m la cca 105 m 
(Sederhat) şi, de asemenea, o înclinare de la sud spre nord, de la cca 110 – 115 m, la nord de 
Pecica, până la cca 100 m, la nord de Turnu. 
Partea de est şi de nord a teritoriului reprezintă de fapt o zonă depresionară, caracterizată prin 
foste privaluri şi mlaştini, astăzi colmatate, probabil o zonă de intensă divagare a apelor în trecut. 
Acesta este şi motivul pentru care trecerile de la o formă de relief la alta sunt foarte greu de 
observat în această parte. În schimb, ele sunt destul de bine marcate în jumătatea de vest a 
teritoriului. 
Astfel, în jumătatea de vest a teritoriului, trecerea de la câmp la luncă se face printr-un versant 
scurt, cu înclinări diferite, local peste 50%.  
La circa 1 km vest de Pecica, de unde şoseaua urcă pe câmp, se delimitează spre est o treaptă 
mai ridicată a luncii (terasă joasă), evident delimitată de luncă. 
Diferenţa de nivel dintre câmpie şi terasă, de circa 10 m, până aproximativ la nord de Pecica, 
scade treptat spre est până la confundarea lor, în câmpia de divagare din est. 
 
Acelaşi lucru se petrece şi cu trecerea de la terasa joasă la luncă, la vest de Pecica, având o 
altitudine relativă de 1 – 3 m, după care, la est de Pecica, terasa se confundă cu lunca, valea 
Parcaşi (un braţ colmatat al Mureşului), fiind o delimitare ceva mai sigură. 
 
Lunca Mureşului, cu o dezvoltare de circa 1 km, în extrema vestică a teritoriului, până la peste 5 
km, în partea de est, la Bodrogul Vechi, se caracterizează printr-o variaţie relativ mare a 
teritoriului şi a texturii aluviunilor. 
Suprafeţele pozitive ale luncii plane sau cu aspect de grinduri, aplatizate, sunt întretăiate de arii 
depresionare, baleaje colmatate şi fire de vale. 
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1.6. Solurile 
 

Consideraţii asupra proceselor pedogenetice şi solurile identificate 
În partea sud-vestică a teritoriului, pe câmpul înalt, se separă ca tip de sol zonal cernoziomul. 
Justificarea climatică este clară, elementele înregistrate încadrându-se în domeniile de variaţie 
admise pentru acest sol (temperatura medie anuală 8,3 – 11, 5 oC, precipitaţiile medii anuale 378 
– 560 mm). Ca urmare a tasării materialului parental (depozite loessoide), rezultând un relief 
ondulat (crovuri frecvente mai largi sau mai accentuate), se crează, pe formele pozitive de relief, 
condiţii diferite de regim hidric faţă de zonele depresionare. Astfel, s-au separat cernoziomuri 
carbonatice diferite de cernoziomurile din crovuri, cu carbonaţii levigaţi pe profil (decarbonatate 
sau diferit levigate), interdependenţa microrelief-levigare a carbonaţilor fiind evidentă. 
 

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). Corelaţia dintre relief 
(microrelief) şi levigarea carbonaţilor este de data aceasta mai puţin strictă; frecvent, 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. 
 

Limitele de levigare luate în considerare la separarea subtipurilor sunt cele cunoscute până la 20 
cm, sol proxicalcaric, 21 – 50 cm, soluri epicalcarice, 51 – 100 cm, soluri slab levigate 
(decarbonatate) sau mezocalcarice, 101 – 150 cm, soluri moderat levigate (decarbonatate) sau 
baticalcarice, 151 – 200 cm, soluri puternic levigate (decarbonatate), mai jos de 200cm, soluri 
necalcarice. 
 

Deşi pe profil, ca umiditate, se simte influenţa franjei capilare, morfologic nu se poate spune că se 
evidenţiază clar fenomenul de gleizare. Procesul este mai evident (gleizare slabă) la 
cernoziomurile moderat levigate, situate pe crovuri mai accentuate, ca şi la cernoziomurile 
gleizate. Acest fapt s-ar putea explica admiţînd că ridicarea freatică este de dată recentă, legată 
de influenţa sistemului de irigaţie din teritoriile învecinate, corelată cu existenţa unor proprietăţi 
hodrofizice bune. 
 

Soluri asemănătoare au fost separate şi pe lunca înaltă (terasă aluvială) de la nord şi est de 
Pecica. 
În general, cernoziomurile şi faeoziomurile sunt solurile cele mai fertile din teritoriu, asigurând 
producţii constant ridicate cu minim de consum energetic. 
 

Pe versantul scurt de trecere de la câmp la luncă s-au separat cernoziomuri diferit erodate (slab 
până la puternic) şi local erodosoluri. 
 

Un facies pedologic cu totul deosebit se remarcă în jumătatea estică a teritoriului, pe câmpia 
joasă ce se întinde în jurul satelor Turnu şi Sederhat. 
Trecerea se face treptat prin pătrunderea de materiale loessoide ale câmpiei înalte peste 
materialele fine aluviale alcalizate şi slab salinizate ale câmpiei. Textura fină se asociază aici cu 
nivelul freatic, în trecut foarte aproape de suprafaţă (gleisoluri, vertisoluri, mlaştini), actualmente 
drenate la 1 – 3 m, prin canalele sistemului Jer – Frontieră. Existenţa interdependentă a 
materialului parental textural fin alcalizat şi salinizat şi a apei freatice mineralizate, a determinat 
formarea hidrosolurilor, pelisolurilor şi salsodisolurilor. 
 

În cadrul clasei pelisolurilor s-au putut distinge vertosolurile şi pelosolurile drenate (apa freatică 2 
– 3 m), gleiosoluri (pe lunca înaltă de la sud de şoseaua Arad – Pecica, cu apa freatică la 1 – 2 
m). 
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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. 
 

Ca termen extrem de alcalizare la sud – est de Turnu şi mai puţin în nordul acestui sat, s-au 
delimitat soloneţuri cu calcare la adâncime mică – medie, slab – moderat salinizate, local slab 
solodizate. Sunt solurile cele mai puţin prielnice agriculturii din teritoriu şi sunt folosite ca pajişti 
de calitate foarte slabă. Se pare că în trecut, pe acest teren au existat orezării, degradarea 
actuală putând reprezenta un fenomen secundar. 
 

În jurul trupurilor de soloneţ s-a separat un complex de vertosoluri drenate alcalizate şi salinizate 
(80%) şi soloneţuri (20%). 
 

În lunca propriu – zisă s-au format aluviosoluri stratificate carbonatate sau levigate, cu un grad 
diferit de humifiere, de la slab gleizate până la gleice (în S – V Pecica), în general de textură 
medie şi grosieră. În cadrul acestor grupe, succesiunea unităţilor de sol este dată de intensitatea 
levigării, drenaj, nivelul şi intensitatea alcalizării şi salinizării, caracterul materialului parental, 
intensitatea eroziunii.  
 

Învelişul de sol reflectă în mod fidel interferenţa factorilor pedogenetici, care sunt destul de 
variaţi. 
Omul, prin activităţile economice necesare existenţei sale, a modificat în sens pozitiv sau negativ 
învelişul de sol. În decursul istoriei, o primă şi importantă modificare a fost adusă concomitent cu 
luarea în cultură a acestor terenuri. Prin aceasta s-a modificat procesul de acumulare a materiei 
organice, din punct de vedere cantitativ, dar mai ales calitativ. Astfel, resturile organice ale 
vechilor păduri şi/sau pajişti au fost înlocuite cu resturile vegetale ale culturilor agricole. 
 

Dacă în regim de pădure predomină acumularea resturilor organice la suprafaţa solului, în pajiştile 
din zonă resturile organice sunt de 2- 3 ori mai mari, iar în solurile cultivate cantităţile de resturi 
organice ce se acumulează în sol depind de cultură. 
 

Transformările materiei organice în sol: mineralizarea, humificarea diferă în mod esenţial de la un 
mod de folosinţă la altul, ca urmare a naturii diferite a resturilor organice a condiţiilor de mediu şi, 
legat de acestea, şi de intensitatea activităţii mezofaunei şi microorganismelor. 
Astfel, în noile condiţii se modifică în mod esenţial raportul dintre acizii fulvici şi cei huminici. 
Prin desţeleniri şi cultivarea solurilor, au avut loc scăderi permanente, dar nedirijate, a 
conţinutului de humus. 
 

Prin lucrări agrotehnice neadecvate executate când solurile sunt uscate sau umede au loc procese 
de distrugere a structurii. Acest proces a fost accentuat o dată cu utilizarea pe scară largă a 
îngrăşămintelor chimice şi, cu deosebire, a celor acidifiante. 
Introducerea irigaţiilor a accentuat procesele de sărăcire în humus a solurilor şi de distrugere a 
structurii solurilor. 
 

Dar cel mai intens proces care a apărut este tasarea solurilor. Aceasta s-a datorat în primul rând 
sistemului de lucru şi mai puţin maşinilor. Prin lucrări agrotehnice executate pe soluri umede, mai 
ales pe cele din incintele desecate, solurile au fost tasate. Prin tasare s-a înrăutăţit regimul 
aerohidric din sol şi s-a distrus parţial textura solurilor. 
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1.7. Clima 

Pentru localnicii oraşului Pecica derularea condiţiilor meteorologice este importantă datorită 
faptului că activitatea productivă predominantă a fost, şi este şi în prezent, în mare parte, 
agricultura, care, la rândul ei, este mult influenţată de factorul climatic. 
 
Climatul unei regiuni depinde de anumiţi factori genetici ai climei: aşezarea (în spaţiul geografic), 
radiaţia solară, relieful (altitudinea, orientarea culmilor), apropierea oceanelor, direcţia de mişcare 
a maselor de aer, vegetaţia etc. 
 
Oraşul este situat pe continent, în Europa Centrală, în partea de vest a României, în cadrul 
Câmpiei Tisei (câmpia joasă Makó - Pecica) şi se încadrează în regiunea climatică temperat 
continental - moderată. În acest sector geografic, clima este influenţată din sector oceanic 
(datorită dezvoltării activităţilor ciclonare şi anticiclonare din Oceanul Atlantic, aducătoare de 
precipitaţii) şi mediteranean, din sector sud-vestic. Înălţimile lanţului Carpatic şi orientarea 
acestuia opresc în bună parte pătrunderile de aer rece, continental, din sector nordic şi nord-estic. 
Radiaţia totală (solară şi difuză) în această regiune este favorabilă, având o cantitate anuală, 
aproximativă, măsurată pe o suprafaţă orizontală, de 1 cm2 de 110 - 120 mii cal/cm2/an. Din 
punct de vedere fitoclimatic, oraşul este situat în arealul de silvostepă, având un climat temperat 
continental - moderat. 
 
Pentru a putea descrie acest tip de climă vom specifica fiecare element climatic (regimul termic, 
umezeala relativă, nebulozitatea, precipitaţiile atmosferice, vântul etc.) cu valorile caracteristice, 
înregistrate în această regiune geografică. 
 

1. 7. 1. Regimul termic 

Temperatura medie multianuală în oraşul Pecica este de 10,8 oC. Luna cea mai caldă este iulie, cu 
o temperatură medie de 21,4 oC. Maxima este de 40,4 oC, măsurată în 16 august 1952. Luna cea 
mai rece este ianuarie, cu o temperatură medie de - 1,1 oC. Minima absolută este de - 30,1 oC, 
măsurată în 6 februarie 1954. Temperaturile medii lunare, precum şi maximele şi minimele lunare 
apar în tabelul de mai sus. 
 
Amplitudinea (diferenţa) medie este de 22,5 oC, această temperatură favorizând cultura 
cerealelor. Diferenţa dintre temperatură maximă şi minimă este de 67,4 oC, ea arătând caracterul 
continental al climei. Pe o perioadă de 300 - 320 de zile ale anului, temperatura medie este de 
peste 0 oC. Numărul zilelor cu peste 10 oC temperatura medie este de 195 - 200 zile, iar al celor 
cu peste 25oC se cifrează anual între 95 - 100 zile. 
 
Aceste valori de temperatură arată condiţiile optime pentru cultivarea plantelor cu o necesitate 
mare de căldură, bineînţeles dacă perioada de vegetaţie a lor este corespunzătoare. 
Din aceleaşi valori termice putem trage concluzia că iernile sunt blânde, iar verile nu sunt extrem 
de calde. Când predomină influenţa centrului azoric, iernile sunt mai blânde, iar când predomină 
influenţa centrului siberian, iernile sunt mai geroase, cum au fost, de exemplu, iernile anilor 1947, 
1954, 1962 şi 2003. 
 
În zilele călduroase, când luăm în consideraţie necesitatea de căldură a plantelor în perioada de 
vegetaţie, temperaturile acumulate de peste 0 oC sunt 3802 oC şi peste 5 oC sunt 2627 oC. Durata 
medie a intervalului, în care temperatura este mai mare sau egală cu 5 oC, este de 250 - 259 zile. 
Prin urmare, pe teritoriul localităţii Pecica se pot cultiva cu succes toate plantele agricole, cu 
excepţia acelora care au nevoie de peste 3000 oC. 
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Media zilelor de îngheţ variază între 60 - 115 zile anual. În ceea ce priveşte frecvenţa brumelor şi 
a fenomenelor de îngheţ, pot apărea îndeosebi primăvara, în luna martie, în perioada 10 - 15 
aprilie şi, rar, în perioada 10 - 20 mai. Toamna, din înregistrările făcute, s-a constatat că data 
medie a primelor îngheţuri este pe la sfârşitul lunii octombrie. Cel mai timpuriu îngheţ a fost 
înregistrat la 29 septembrie 1939, iar ultimul îngheţ s-a înregistrat la 20 mai 1952.  
 

Din toate aceste date se poate observa că, şi în anii cu cele mai multe zile de îngheţ, numărul 
zilelor călduroase este suficient de mare pentru satisfacerea celor mai pretenţioase culturi sub 
raportul longevităţii perioadei de vegetaţie. 
 

1. 7. 2. Presiunea atmosferică 

Valoarea presiunii atmosferice şi variaţiile sale periodice şi neperiodice au o însemnătate 
climatologică foarte mare. În unele cazuri rolul lor devine chiar determinant. De exemplu, legat de 
viteza şi direcţia vântului, media anuală a presiunii atmosferice, în regiunea studiată, este de 
762,4 mm Hg. Se distribuie destul de uniform, diferenţele nu sunt mai mari de 1-2 mbar. 
Amplitudinea anuală a oscilaţiilor nu depăşeşte 4-6 mb. Cele mai mari creşteri ale presiunii 
atmosferice se produc în lunile august şi septembrie, iar cele mai mari scăderi se produc în lunile 
ianuarie - februarie. 
 

1. 7. 3. Vânturile  

Regimul vântului este determinat de caracterul, succesiunea şi frecvenţa sistemelor barice şi a 
proceselor circulaţiei atmosferice. Relieful modifică esenţial direcţia şi viteza vântului. 
Vânturile care acţionează asupra teritoriului localităţii sunt vânturile de nord, aducătoare de 
friguri, iar vânturile de sud sunt cele calde de vară, care au o importanţă mare în evaporarea 
apelor subterane. Într-o mică măsură acţionează vânturile din partea vestică, aducătoare de 
precipitaţii în cantităţi mai mari.  
 
Teritoriul localităţii Pecica se află la influenţa vânturilor de vest (Austrul), vântului de nord şi 
vântului de nord-vest.  
 
Austrul se formează datorită existenţei centrului de maximă presiune din regiunea Azorelor, bate 
mai mult la sfârşitul primăverii şi începutul verii. E un vânt relativ uscat, cald şi prezenţa lui în 
anotimpurile amintite explică tendinţa de creştere a temperaturii în lunile de vară.  
 
Vânturile de nord şi nord-vest au o intensitate slabă, dar sunt foarte frecvente în timpul iernii, 
când au intensitate mai mare, accentuând caracterul friguros al ţinutului nostru. Vânturile 
puternice sunt rare. Din acest punct de vedere ne situăm într-o regiune cu vânturi uşoare.  
 
Pădurea de foioase cu o întindere de 32 ha, cu numele de Pădurea Mare, Hada şi Gheduş, care 
înconjoară Pecica, în partea de sud şi de sud-est, de o parte şi de alta a Mureşului, favorizează 
menţinerea climatului moderat, încetineşte viteza vânturilor, atrage masele de nori încărcaţi cu 
precipitaţii şi menţine zăpada pe o perioadă mai lungă de timp. 
 

1. 7. 4. Nebulozitatea 
 

Nebulozitatea reprezintă gradul de acoperire a cerului cu nori. Norii sunt nu numai surse de 
precipitaţii, ci şi cei care ecranează soarele în perioada zilei, iar noaptea reţin căldura emisă de 
Pământ. Nebulozitatea (notare de la 0 la 10) medie anuală în regiunea Pecica este de 5,3 zecimi, 
în luna ianuarie nebulozitatea maximă fiind de 7,0 zecimi. 
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1. 7. 5. Precipitaţiile atmosferice 
 

Cantitatea medie anuală a precipitaţiilor pe teritoriul oraşului este de 584 mm/ m2. Regimul 
pluviometric are un caracter continental. Cantităţile cele mai mari de apă cad la sfârşitul 
primăverii şi la sfârşitul verii, în lunile mai, iunie, iar cele mai mici- în lunile de iarnă, ianuarie, 
februarie. 

Cantităţi medii lunare de precipitaţii (mm/m2) 
Cercetându-se media precipitaţiilor anuale, s-a constatat că cei mai ploioşi ani au fost anul 1941, 
care a avut 794,1 mm/ m2, şi, mai recent, anul 1999, cu o cantitate de 843,1 mm/ m2. Ani 
secetoşi s-au înregistrat în 1928 sau, mai recent, în anul 2000. 
În preajma începutului mileniului trei s-au produs o serie de recorduri seculare în ceea ce priveşte 
cantităţile atât pozitive cât şi negative de precipitaţii. Astfel, în anul 1999 s-au înregistrat 
precipitaţii de 843,1 mm/ m2, depăşindu-se recordul secolului al XX-lea, din anul 1915, cu 840,3 
mm/ m2. 
De asemenea, tot în anul 1999, în luna iulie, s-a înregistrat un alt record secular prin faptul 
că,într-o singură lună, a căzut o cantitate de 208,8 mm/ m2. În acelaşi an, aceeaşi lună, pe data 
de 9, într-un interval de 24 de ore au căzut 54,2 mm/ m2 de precipitaţii ce constituie un alt record 
pozitiv al secolului al XX-lea.  
 

În ceea ce priveşte cantităţile scăzute de precipitaţiii, anul 2000, ultimul an de secol şi mileniu, a 
fost un an foarte secetos. În tot cursul anului, cantitatea totală de precipitaţii a fost doar de 242,7 
mm/m2, valoare ce constituie recordul negativ din secolul al XX-lea, sub cantitatea de 275 
mm/m2 înregistrată în anul 1928. 

Precipitaţiile anuale (mm/m2) 
În analiza regimului de precipitaţii pe durata unui an s-a constatat că, pe teritoriul Pecicăi, 
repartiţia precipitaţiilor nu este uniformă. De exemplu, în lunile de vară, iulie şi august, când 
temperaturile sunt mai ridicate, precipitaţiile care cad sunt mai mici. 
Cantităţile de zăpadă ce se înregistrează în perioada de iarnă, în această regiune,este relativ 
scăzută. Anual sunt aproximativ 15-20 de zile cu ninsoare, formându-se un strat de zăpadă care 
se menţine aproximativ 30 de zile din an. 
 

1. 7. 6. Umezeala aerului 

Se ştie că aerul atmosferic conţine în permanenţă o cantitate mai mare sau mai mică de vapori de 
apă, în funcţie de temperatură, presiune, dinamică, natura şi forma suprafeţei subiacente etc. 
Vaporii de apă dau umezeala aerului - un element meteorologic principal. Ei formează 
hidrometeori, care participă la stabilirea caracteristicilor stărilor de vreme şi la caracterizarea 
climatelor. De umezeala aerului depinde cantitatea precipitaţiilor atmosferice, opacitatea aerului 
şi, legat de aceasta, vizibilitatea; ea reţine radiaţia solară şi terestră etc. Tot umezeala aerului 
influenţează dezvoltarea vegetaţiei, organismul animalelor şi al oamenilor. 
 

Umezeala relativă este raportul procentual dintre tensiunea actuală e şi tensiunea maximă E a 
vaporilor de apă existenţi în atmosferă la o temperatură dată. Ea se exprimă prin relaţia: 

 

r = e / E x 100 
 

Valoarea umezelii relative ne dă indicaţii precise despre starea de umiditate a aerului, deoarece 
ne arată procentual cât de departe este aerul de saturaţie în vapori de apă la un moment dat sau 
într-o perioadă de timp. 
Valoarea medie anuală în apropierea Pecicăi este cuprinsă între 70-75 %, fiind mai scăzută în 
lunile de vară (iulie 60 %) şi mai ridicată în cele de iarnă (ianuarie 88 %). 
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1. 7. 7. Microclimatul 

Anumite spaţii mai mici din cadrul geografic al localităţii Pecica au o climă aparte faţă de cea 
generală descrisă în paginile anterioare. 
 
De exemplu, pădurea din apropierea localităţii are un rol ameliorativ în comparaţie cu valorile 
elementelor climatice din ansamblul regiunii. Din punct de vedere termic, în pădure valorile (medii 
anuale şi extreme) sunt atenuate. Acest fapt se evidenţiază mai ales în zilele calde de vară, 
perioadă în care pădurea are coroana arboricolă bine dezvoltată. 
 
În perioada de iarnă, acest fenomen se va observa prin faptul că stratul de zăpadă mediu se va 
păstra mai mult timp decât pe terenurile agricole. Tot pădurea are un rol atenuant în ceea ce 
priveşte viteza vântului. Umezeala relativă a aerului prezintă şi ea valori mai mari, atât ca medie 
anuală, cât şi lunară, datorită evapotranspiraţiei mai puternice. 
 
Mureşul are şi el un rol ameliorator, legat de temperatura aerului în tot cursul anului. De 
asemenea, umezeala relativă a aerului în apropierea Mureşului are valori mult mai ridicate (în 
special în perioada caldă a anului) datorită evaporaţiei. În sezonul rece, tot aici, sunt mult mai 
frecvente posibilităţile de producere a fenomenelor precum ceaţa, bruma sau chiciura. Acest 
spaţiu se limitează îndeosebi în cadrul albiei majore sau în sectorul dintre cele două diguri (dolme) 
de apărare împotriva inundaţiilor. 
 
Actualmente, oraşul cu toate edificiile construite are un efect de încălzire a temperaturii aerului, 
faţă de spaţiile naturale din împrejurimi, atât în perioada de vară, cât şi în cea de iarnă. 
 
Un alt teritoriu cu un microclimat specific se află pe micul versant din partea de nord şi nord-vest 
a oraşului, ce constituie, de fapt, limita câmpiei cu depozite loessoide şi de loess. În prezent, 
acest teritoriu este puternic degradat datorită lucrărilor agricole necorespunzătoare (arături de-a 
lungul pantei). Acest versant orientat spre sud are o pantă pe care razele solare cad cu un unghi 
mai mare, motiv pentru care această suprafaţă beneficiază de mai multă căldură. Acest surplus de 
căldură a fost suficient pentru plantaţiile viticole ce au existat pe acest versant (până prin anii 
1960), de unde proprietarii împreună cu culegătorii, ba câteodată chiar şi cu lăutari ieşiţi la cules, 
puteau gusta în fiecare toamnă mustul produs, chiar în marginea localităţii. 

 
1.8. Elemente hidrologice 

Câmpia Aradului şi, în consecinţă, şi localitatea Pecica sunt străbătute de la est la vest de cursul 
inferior al Mureşului, acesta având o lungime de 18,7 km. 
 
Datorită energiei reduse a pantei sale de numai 0,1 m/km, albia Mureşului este bine dezvoltată şi 
neandrată, cu numeroase braţe secundare. În zona Bezdin, Mureşul nu are nici un afluent, dar 
debitul său variabil, scăzut vara, în medie, la aproximativ 120 m3/s, provoacă în celelalte 
anotimpuri 2-3 inundaţii, cu viituri de regim hidric ridicat, cu peste 2000 m3/s. Asemenea 
inundaţii au fost semnalate, îndeosebi, în anii 1927, 1857, 1877, 1932, 1970 şi 1975. 
 
În zona rezervaţiei, viitura record cu un nivel de 490 cm (debit maxim de 2080 m3/s) a fost 
înregistrată în luna iulie 1975. 
 
Frecventa creştere a nivelului apei, peste cota de inundaţie (410 cm), a provocat dese schimbări 
ale configuraţiei malurilor şi chiar a albiei puternic neandrate, cu numeroase braţe secundare. 
Mureşul a părăsit de multe ori albia veche şi a schimbat direcţia cursului. 
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Din acest motiv, lunca situată la o altitudine de 98-102 m, cu o uşoară cădere de la est la vest, e 
străbătută de o reţea de canale, albii vechi colmatate şi zone depresionare, unde se acumulează 
apa provenită din inundaţii sau precipitaţii, apă menţinută sub formă de ochiuri mai mult timp. Ele 
sunt alimentate şi din stratul acvifer freatic ridicat, aflat la numai 1,50 – 2,50 m adâncime, baza 
fiind alcătuită din argilă vânătă ce coboară între 6,50 – 14 m. 
 
Acest strat compact cantonează apă cu nivel liber, formând „japse” şi „belciugi” sau suprafeţe 
înmlăştinite, unde nivelul apei variază în funcţie de cel al Mureşului. Ele alternează cu terenuri 
adânci şi noroioase, cu umiditate ridicată, alături de porţiuni aride, însorite (diguri, poieni, margini 
de drumuri). Întregul sistem deţine o suprafaţă de 78 ha, adică 8% din suprafaţa unităţii Bezdin. 
 
În interiorul Parcului Natural Lunca Mureşului, aria protejată constituită de-a lungul râului Mureș în 
aval de municipiul Arad până la granița cu Ungaria, râul străbate o lungime de 88 km având o 
lăţime medie de 120 m, ultima porţiune de la Nădlac la Cenad reprezentând şi graniţă între 
România şi Ungaria.  
 
Debitul mediu anual al râului Mureş este de 184m3/s. Debitul maxim poate ajunge peste 2000 
m3/s (de exemplu, 2.330 m3/s în timpul inundaţiei din 1975).  
 
În zona luncii Mureşului Inferior folosinţa apelor sale este restricţionată de calitatea lor şi de faptul 
că râul se apropie aici de zona de drenaj, preluând poluanţi care îl fac inutilizabil doar pentru 
industrie şi agricultură. Totuşi, în acest sector în ultimii ani Mureşul şi-a îmbunătăţit calitatea 
parametrilor săi.  

  Harta 2: Râul Mureș - zona orașului Pecica 

Sursa: internet - Google Maps 
 
 
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 puţin de 3 m 
adâncime). 
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Hidrogeologia zonei 
 
Limitele geologice din zonă, conform datelor sondelor din Pecica-Turnu-Arad, sunt următorele: 
- Cuaternar/Pannonian superior         =   60 -     70 m; 
- Pannonian superior/Pannonian inf   =  690 -   750 m; 
- Pannonian inferior/Miocen              =  800 -   900 m; 
- Miocen/Fundamentul cristalin          =1000 - 1200 m. 
 
În anul 1984 a fost săpată sonda nr. 1547 de prospecţiune pentru hidrocarburi în oraşul Pecica de 
către I.F.L.G.S-Bucureşti.   
Probele de producţie efectuate la sonda 1547 Pecica de prospecţiune pentru hidrocarburi au dat 
următoarele rezultate: 

- pe intervalul Cristalin + Miocen perforat (cu I 43), pe intervalul 1140-938,5 m, colectorul 
fiind probabil calcarele organogene la nivelul miocenului, obţinând apă sărată (peste 10 g/l săruri) 
cu slabe urme de gaze semicombustibile; s-a plasat un dop de ciment pentru izolarea 
formaţiunilor miocene; 

- pe intervalul Pannonianului superior s-a perforat formaţiunile poros-permabile nisipuri din 
baza, intervalul 695-548 m.  
 
Rezultate hidrogeologice obţinute:  
Q art = 7 l/s ; T= 47 0C ;  P t/c = 1/2 kgf/ cm2 , 
apa este cloro-sodică bicarbonatată cu o mineralizaţie totală de 3 g/l. 
      
Litologic, colectorul permeabil cu o porozitate cca. 25%, sunt nisipuri, având vârste pannoniene 
superioare (baza) şi partea superioară. Grosimile individuale ale stratelor acvifere variază între 4-
18 metri. 
 
Hidrochimic, sistemul acvifer termal ponţian conţine ape de tip bicarbonatat sodopotasic cu 
tendinţă de trecere, în anumite cazuri, spre ape clorurate sodopotasice; rezidiul fix variază între 
0,89 şi 8,75 g/l, cu o medie în jur de 3 g/l; duritatea este cuprinsă între 1,5-2 gr. germane.  
 
Complexul purtător de apă a fost încadrat din punct de vedere geochimic la tipul “hidrolizat” 
datorită prezenţei mineralelor argiloase formate în urma reacţiilor dintre apă şi silicaţi. În porii 
unor asemenea roci pot rămâne pe perioade foarte lungi soluţii mai mult sau mai puţin saline, 
provenite din mediul de sedimentare. Mecanismul geochimic care conduce la formarea tipului de 
apă amintit este legat de schimbul de baze, favorizat de prezenţa argilelor sodice în regiune, care 
preiau Ca2+ şi Mg2+ din apă eliberând Na+. Valorile pH cuprinse între 7-9 (ape alcaline) se explică 
prin existenţa unor cantităţi mari de substanţe organice, în prezenţa cărora este frecvent 
fenomenul de reducere a sulfaţilor, însoţit de creşterea cantităţii de HCO3. Prezenţa unor cantităţi 
mari de CO2 în depozitele pliocene este pusă pe seama oxidării hidrocarburilor de către sulfaţi în 
prezenţa bacteriilor anaerobe şi a proceselor asociate bitumizării. 
 
Valorile medii ale parametrilor fizici şi termodinamici ai complexului acvifer termal ponţian sunt 
următoarele:     

ROCĂ + APĂ 
Compresibilitate totală acvifer  
(rocă+apă) 9,00-10,5 x 10-10 m2/N 

capacitate calorică totală acvifer 
(rocă+apă) 2750-2850 KJ/m3  0K 
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În majoritatea forajelor executate, acviferul panonian se manifestă eruptiv, excepţie făcând 
forajele plasate la cote ridicate, pe dealuri.  
 
 Calculul parametrilor hidrogeologici  
 
Pentru aprecierea potenţialului acviferului ponţian din zona studiată se pot lua în considerare 
rezultatele unor foraje executate anterior pentru cercetare hidrogeologică. Pentru calculul 
parametrilor au fost interpretate şi prelucrate datele obţinute la data finalizării execuţiei forajelor 
prin calarea pe modelul testului de eficacitate.  
 
Temperatura colectorului şi a apelor complexului 
 
Izolinia de 750C se găseşte la adâncimea de 1200 m. Temperaturile măsurate la gura sondelor au 
valori cuprinse între 45 0C - 47 0C.  Gradientul geotermic mediu al zonei se încadrează între 6 -
6,50C/100 m. 
 
Proprietaţile chimice  
 
Analizele chimice ale fluidului extras din stratele colectoare cristalofiliene alterate şi calcare 
organogene fisurate (interval 1140-938 m) arată o apă cu o salinitate foarte mare. Conţinutul 
sărurilor depăşeşte 10 grame/ litru şi conţine şi gaze semicombustibile. 
 
Buletinul de analiză fizico-chimică al apei geotermale extrasă din colectorul din baza 
pannonianului superior (interval 695-548 m) arată că apa este de tipul alcalino-hidrocarbonatată 
cu o salinitate moderată de cca.3 g/l , mai are şi un conţinut mic de iod, potasiu şi fosfat. Nu are 
elemente toxice (fenol, hidrogen, sulfat). 
 
Raţia de gaze–apă este de 0,5 Nm3/m3 din care 50-65% metan (date luate din sonde 
învecinate). 
 
În baza analizei datelor obţinute cu lucrările de cercetare regională coroborate cu cele obţinute 
din forajele pentru ape geotermale şi de  hidrocarburi din zona Crişul Negru-Mureş reiese că  în 
zona cercetată există premize favorabile ca rocile colectoare pannoniene superioare, să conţină 
apă geotermală  utilizabile pentru obţinerea energiei termice. 
 
Analizând structura hidrogelogică până în limita fundamentului aflată la 1200 m, s-a ajuns la 
concluzia că adâncimile  propuse ale forajelor de cercetare vor fi de  1200 m. 
 
Având în vedere datele prezentate, un proiect hidrogeolologic propune extinderea cercetării 
geologice asupra sistemelor geotermale în zona PECICA  având la bază următoarele aspecte: 
 

- structural: perimetrul cercetat aparţine (geologic şi structural) extremităţii sud-estice a 
Depresiunii Pannonice în cuprinsul unei arii de ridicare a fundamentului pe linia Turnu-
Pecica-Arad, acoperite direct de depozite neogene şi cuaternare; 

 
- geologic: în baza analizei datelor obţinute cu lucrările de cercetare regională (15 

foraje) coroborate cu cele obţinute din forajele executate în zonă pentru hidrocarburi 
reiese că  în zona localităţii Pecica, există premise favorabile ca rocile colectoare 
pannoniene  să conţină apă geotermală adecvată pentru agrement; 
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- hidrogeologic: acviferul termal multistrat din baza Pannonianului superior are 
extindere regională şi reprezintă cel mai important colector din Câmpia de Vest, fiind 
legat de dezvoltarea unor nivele de nisipuri cu grosimi diferite, în alternanţă cu nivele 
de argile nisipoase şi de argilă; intercalaţiile permeabile (psamitice) sunt reprezentate 
prin nisipuri ale căror particule au dimensiuni cuprinse între 2,0 mm şi 0,02 mm, deci 
acoperă în întregime toată gama de nisipuri separate pe criterii granulometrice (nisip 
mare, mijlociu, fin şi făinos); se remarcă însă predominarea nisipurilor mai grosiere 
către baza acviferului pannonian. Întregul complex însă se caracterizează printr-o 
puternică aniziotropie atât pe orizontală cât şi pe verticală; de remarcat aici şi 
compactizarea locală sau chiar cimentarea acestor nisipuri până la nivele de gresii; 
obţinerea unor debite de apă termală semnificative (400-500 m3 / zi) cu temperaturi 
care oscilează în jurul valorii de 45-500C în colectorul ponţian, cu foraje; alimentarea 
acviferelor se face prin infiltrarea precipitaţiilor sau prin intermediul reţelelor 
hidrografice în zonele de aflorare ale depozitelor mio-pliocene sau prin drenarea unor 
acvifere freatice, fiind puţin probabilă situaţia în care acestea ar fi sisteme închise; 

 
- chimic se remarcă caracterul bicarbonatat-sodic sau clorurat-sodic al apelor termale 

din colectoare pannoniene, cu mineralizaţii totale scăzute (atingând cel mult 3-4 g/l ); 
apele termale ale acviferului din baza Pannonianului superior (acelaşi cu complexul 
termal ponţian) se caracterizează prin conţinutul de gaze dizolvate. Fluidul geotermal 
este monofazic şi este nesaturat în gaze; degazarea (degazeificarea) are loc practic în 
mod obişnuit în mod natural, în atmosferă. Se acceptă în general o raţie de 0,5 Nm3 de 
gaze combustibile la un m3 de apă caldă; gazele dizolvate sunt mai ales hidrocarburi, cu 
predominarea metanului (urmat de azot şi dioxid de carbon); 

 
- anomalia geotermică se datorează valorilor ridicate de flux termic dinspre interiorul 

litosferei spre suprafaţă sunt o particularitate importantă a părţii de nord-est a 
Depresiunii Pannonice strâns legată de cunoscutele fenomene de geotermalism ce 
caracterizează întregul areal pannonic; cauza principală a acestui fenomen se datorează 
cel mai probabil subţierii scoarţei terestre şi a litosferei sub Bazinul Pannonic (respectiv 
apropierii de suprafaţă a materialului fierbinte al mantalei); 

 
- gradientul geotermic mediu al zonei se încadrează între între 6-6,5 0C / 100 m. 

 
În baza analizei datelor obţinute cu lucrările de cercetare regională (15 foraje) coroborate cu cele 
obţinute din forajele executate în zonă pentru hidrocarburi reiese că  în zona localităţii Pecica  
există premise favorabile ca rocile colectoare pannoniene superioare să conţină apă geotermală 
cu puţine gaze asociate. 
 
Se propune cercetarea formaţiunilor sedimentare de umplutură de vârstă neogenă, până la 1200 
m (cristalin), având în vedere modul de deschidere al aviferului din baza pannonianului superior, 
prin execuţia  forajelor P2-P3– Pecica, proiectat de VIKUV-Cegléd, în perimetrul de explorare 
Aquaparc Pecica. 
 
Rezultatele hidrogeologice preconizate: 
 
Q art = 7-10 l/s ; T= 47-500C ;  P  = 1,5 kgf/ cm2 , 
apa cloro-sodică bicarbonatată cu o mineralizaţie totală de cca. 3 g/l. 
 
 
 



 
 

32 
 
 
 

1.9. Flora 

1.9.1. Caracterizarea generală a florei 

Cercetările palinologice (analiza de polen) efectuate pe Câmpia Tisei, cu care se asociază în mod 
organic Câmpia Mureşului, au dovedit că ultimul peisaj natural, pe aceste meleaguri, a fost silvo-
stepa de luncă. 
 
Apariţia omului în această regiune a însemnat o adevărată piatră unghiulară în evoluţia profilului 
peisagistic al zonei. Treptat, datorită activităţii omului (păşunat, defrişări, desţeleniri etc.), s-au 
schimbat mult biotopurile naturale existente, ceea ce a atras după sine şi schimbarea 
biocenozelor. 
 
Prin defrişări şi desţeleniri, suprafeţe întinse au fost cuprinse în circuitul agricol. Astfel, pe 
teritoriul administrativ al localităţii, în mod treptat, o suprafaţă de 17 590 ha din silvo-stepă a 
devenit teren agricol cultivat cu plante cerealiere, respectiv tehnice, iar suprafaţa de 1706 ha a 
fost păstrată pentru păşunatul animalelor domestice.  
 
Din acest motiv, o serie de elemente ale florei primitive, tipice silvo-stepei de luncă, au fost 
nevoite să găsească refugiu de supravieţuire şi de perpetuare în suprafeţe relativ reduse, 
neglijate, fără importanţă economică, cum sunt: 
 

a) depresiuni, locuri joase, albii şi canale vechi, colmatate şi depresionate adânc, în care apa 
provenită din precipitaţii, din inundaţii şi din stratul acvifer freatic este cantonată sub formă de 
ochiuri în tot timpul anului, formând bălţi (japsee, belciuguri) şi mlaştini; 

b) terenuri adânci şi noroioase cu umiditate ridicată (periodic cu apă stagnantă); 
c) terenuri însorite, aride (poieni, margini de drumuri, locuri ruderale etc.). 

 
S-au petrecut transformări esenţiale şi în ce priveşte asociaţiile vegetale ale pădurilor. Azi, cu 
excepţia pădurii naturale, luxuriante de galerie din Prundu-Mare, restul formează deja păduri 
derivate (artificiale). 
 
În secolele al XIX-lea şi al XX-lea apar noi forme distrugătoare ale activităţii omului, după cum 
sunt: desecările, regularizarea albiei Mureşului, chimizarea etc. Toate acestea constituiau un 
pericol ireparabil pentru o serie de specii vegetale, în special din asociaţiile acvatice. Unele, ca de 
exemplu cornacii, au şi dispărut, altele sunt ameninţate şi în prezent cu dispariţia, ca de exemplu: 
nufărul alb, plutica, otrăţelul de baltă, peştişoara. 
 
Totuşi, în prezent, 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 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. 
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Pe locuri aride şi însorite, pe diguri, speciile cele mai răspândite sunt: păiuşul mare, obsiga, 
ruscuţa de primăvară, şovarul, rogozul. 
 
Flora pădurii cuprinde specii lemnoase de arbori şi arbuşti, specii de plante căţărătoare şi specii 
ierboase. Specii de arbori mai de seamă sunt: plopul alb şi negru, ulmul, frasinul, stejarul etc. 
Subarboretul este format din specii de arbuşti precum: cornul, sângerul, păducelul, lemnul 
câinesc, alunul, salba moale, cruşinul, călinul, socul, răchita roşie, zălogul. De asemenea, se 
întâlnesc specii de plante căţărătoare ca: viţa sălbatică, curpenul de pădure, iedera, hameiul, 
dovleacul de arici. 
 
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. 

 
1.9.2. Prezentare fitotaxonomică 

În zonele limitrofe cu localitatea Pecica au fost identificate 827 specii de plante, magnoliofitele 
constituind majoritatea, adică 785 specii (din care 618 specii în flora spontană şi 167 specii 
cultivate) grupate în 100 familii.  
 
Cele mai reprezentative familii de magnoliofite sunt: 

- asteraceae (compozitae) 86 specii = 11,0% 
- gramineae 68 “ = 8,7% 
- labiatae (lamiaceae) 49 “ = 6,3% 
- leguminosae (fabaceae) 43 “ = 5,5% 
- cruciferae (brassicaceae) 34 “ = 4,4% 
- cariophyllaceae 30 “ = 3,9% 
- scrophulariaceae 28 “ = 3,6% 
- liliaceae 27 “ = 3,4% 
- umbelliferae (apiaceae) 25 “ = 3,2% 
- rosaceae 24 “ = 3,0% 
- chenopodiaceae 21 “ = 2,7% 
- cyperaceae 21 “ = 2,7% 
- ranunculaceae 19 “ = 2,4% 
- borraginaceae 17 “ = 2,1% 
- salicaceae 16 “ = 2,0%  

 
Aceste 15 familii totalizează 508 specii, ceea ce constituie 67% din totalul speciilor identificate în 
flora spontană şi în cele cultivate. 
 
 
1.9.3. Prezentarea elementelor floristice (geoelemente) 

Speciile vegetale care au acelaşi areal de răspândire formează elemente floritice sau 
geoelemente. Ele pot fi endemisme, adică sunt băştinaşe în zona descrisă. Asemenea elemente 
endemice sunt foarte puţine în această zonă. 
 
Au fost identificate următoarele endemisme transilvano-vestice: pătlagina şi boghiţa sau hreanul 
sălbatic. 
 
Majoritatea speciilor însă sunt venetice.  
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După regiunea de unde provin, speciile prezente în flora localităţii Pecica pot fi grupate astfel: 
1. elemente eurasiatice = 51,1% 
2. elemente europene = 19,7% 
3. elemente circumpolare = 11,4% 
4. elemente cosmopolite = 10,1% 
5. elemente mediteraneene = 4,6% 
6. elemente adventive = 2,0% 
7. elemente atlantico-mediteraneene = 0,9% 
8. daco-balcanice = 0,2% 

 

Pe baza celor de mai sus, zona descrisă din punctul de vedere a geoelementelor se încadrează în 
regiunea holarctică, subregiunea central-europeană, est-carpatică, circumscripţia “Câmpia 
deVest”. 
 

Predominanţa elementelor eurasiatice (Eua = 51,1%) atestă apartenenţa zonei la subregiunea 
euro-siberiană. Elementele europene, în sens larg, sunt bine reprezentate (Eu=19,7%), în 
schimb, numărul elementelor atlantico-mediteraneene este mic (Atl-Md=0,9%), ceea ce denotă 
apartenenţa perimetrului din cursul inferior al Mureşului la domeniul floristic central-european, în 
cadrul provinciei central-europene, est-carpatice, circumscripţia “Câmpia de Vest”. 
 

Prezenţa elementelor circumpolare (Cp=11,4%) atestă apartenenţa la regiunea floristică holartică. 
Prezenţa relativ considerabilă a speciilor de origine sudică (elemente mediteraneene) semnalează 
climatul călduros, favorabil creşterii şi dezvoltării speciilor termofile. 
 

Regiunea este relativ bogată şi în elemente cosmopolite (Cosm=10,1%) şi adventive 
(Adv=2,0%), ceea ce se datorează influenţelor antropogene confirmând vechea culturalizare, 
precum şi ruderalizarea vegetaţiei din zonă. 
 

Numărul elementelor daco-balcanice este foarte redus (D-B=0,2%). 
 

Dintre elementele eurasiatice ce intră în proporţii remarcabile în multe asociaţii vegetale 
semnalăm: plopul alb, plopul de munte, golomăţul, cruşinul, păiuşul, pochîvnicul, toporaşii, 
peştişoara. 
 

Speciile europene sunt prezente, în special, în păduri şi în zonele mezofile. În acest sens amintim 
următoarele specii: cuscrişorul, păştiţa, brebenelul, coada cocoşului, porumbarul, sângerul, lemnul 
câinesc, alunele. 
 

Specii circumpolare mai de seamă sunt: floarea paştilor, lăcrimioarele, măcrişul iepuresc, firuţa. 
 

Elementele cosmopolite ca: feriga, troscotul, neghina, răcuina, traista ciobanului, volbura sau 
rochiţa rândunicii, ciumăfaia, holera s-au răspândit paralel cu extinderea pădurilor, iar altele ca: 
trestia, papura, lintiţa, prin acomodare la mediul acvatic. 
 

Elementele mediteraneene şi submediteraneene imprimă o notă caracteristică florei din zona 
prezentată prin următoarele specii: stejarul, cerul, crinul, toporaşul etc. 
 

Speciile adventive ca: salcâmul, amorfa, luminiţa sunt elemente endemice în alte continente şi s-
au răspândit în zona localităţii datorită activităţilor voluntare sau involuntare ale omului. 
 

Elementele atlantico-mediteraneene sunt reprezentate de lemnul câinesc, ciuboţica cucului, iar cel 
daco-balcanic - prin menta de baltă. 
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1.9.4. Prezentarea bioformelor 
 

Acomodarea este cerinţa fundamentală a supravieţuirii. Condiţiile de viaţă din mediul în care 
trăiesc plantele sunt în permanentă schimbare. Din acest motiv, anual, în anumite perioade, în 
special iarna, datorită zilelor geroase, plantele sunt nevoite să ducă o viaţă latentă pentru a 
supravieţui. 
Adaptându-se, plantele şi-au format nişte organe specifice, denumite şi organe de iernare 
(muguri, bulbi, tuberculi, rizomi, seminţe) care, fiind foarte rezistente, asigură perpetuarea 
speciei. 
 

După tipul şi locul unde sunt plasate aceste organe, plantele pot fi grupate în nişte categorii, 
denumite de botanistul danez Raukiaer: bioforme.  
 

Principalele tipuri de bioforme sunt: 
1. Mega şi mezofanerofite - din această bioformă fac parte arborii stejar, frasin, plop, etc. 

Organele lor de iernare sunt mugurii plasaţi pe lăstari. 
2. Nanofanerofite - şi la această bioformă mugurii constituie organele de iernare, care, de 

asemenea, sunt plasaţi pe lăstari. Fac parte din această bioformă elementele subarboretului 
precum alunul, sângerul, lemnul câinesc etc. 

3. Chamefite - mugurii sunt plasaţi direct deasupra solului acoperit de frunze şi astfel se 
iernează (de exemplu, toporaşul). 

4. Hemicriptofite - mugurii sunt plasaţi pe diferite organe vegetative deasupra solului sau chiar 
în sol. Sub ocrotirea frunzelor iernează mugurii la păpădie, la pătlagină, iar la zaleş şi cerenţel, 
mugurii sunt plasaţi pe rizomi. 

5. Geofite - ghiocelul, care iernează prin bulb, brebenelul, la care organul de iernare este 
tuberculul, lăcrimoioara şi pecetea lui Solomon, care iernează prin rizomi, fac parte din această 
bioformă. 

6. Hidato şi halofite - organele de iernare la aceste plante se află în apă sau în nămol, cum 
este cazul nufărului alb şi galben, pluticăi, etc. 

7. Hemitherofite - plante bienale. În primul an se formează organul de iernare, iar în al doilea 
an apare fructul şi sămânţa. Din această grupă fac parte ridichea, varza, morcovul etc. 

8. Therofite - organele lor de iernare sunt fructele şi seminţele. Fac parte din această bioformă 
plantele silvo-stepice şi stepice. 

9. Epifite - plante care trăiesc pe alte plante, dar nu sunt parazite, ca de exemplu algele, 
lichenii, muşchii etc. 
 

În funcţie de participarea procentuală a bioformelor, în flora zonei prezentate se constată 
predominarea Hemicriptofitelor (40%), urmată de Therofite (25%), Hidato şi Halofite (10,5%), 
Geofite (7%), Hemitherofite (5%), Nanofanerofite (5%), Mega si Mezofanerofite (5%), Chamefite 
(l%), Epifite (0,5%), fapt care atestă fizionomia ierboasă a covorului vegetal din regiune. 
 

Procentul ridicat al Hemicriptofitelor indică existenţa pajiştelor şi a speciilor ruderale. Existenţa în 
procent mare a Therofitelor se datorează influenţelor antropogene, afirmate într-un climat arid de 
silvostepă, apropiat de climatul secetos de stepă. Prezenţa Therofitelor anuale confirmă vechea 
culturalizare a zonei, precum şi ruderalizarea vegetaţiei cu predominanţa agrofitocenozelor. 
 

1. 9. 5. Caracterizarea ecologică 

În vederea caracterizării ecologice a florei s-au luat în considerare cei trei factori de importanţă 
majoră: umiditatea aerului, temperatura şi reacţia solului. Pentru aceşti factori au fost folosite 
scările elaborate de H. Ellenberg, adaptate la condiţiile ţării noastre de Şt. Csuros şi colaboratorii 
săi, exprimând cantitativ atât exigenţa speciilor faţă de un anumit factor, cât şi prezenţa factorului 
respectiv în staţiunea dată.  
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Analizând flora zonei Pecica se constată următoarele: 
 
a. Factorul de umiditate 

Cel mai mare procentaj de participare îl au speciile mezofile cu 23,8%, ceea ce indică existenţa 
condiţiilor de umiditate favorabile pe tot timpul anului. 
Procentajul considerabil al mezohigrofitelor şi higrofitelor confirmă prezenţa bălţilor şi a climatului 
de luncă, ce favorizează dezvoltarea acestor plante. 
Participarea xerofitelor şi a xeromezofitelor este realizată de speciile xeroterme sudice şi pontice, 
reflectând clima călduroasă şi, uneori, chiar secetoasă, din lunile de vară (de exemplu în anul 
2002, respectiv 2003).  

 
 
b. Factorul de temperatură 

Se constată că mai mult de jumătate - 61,5% - din specii sunt mezoterme, oglindind condiţii de 
temperatură favorabile. 
Speciile moderat - termofile cu 21,5% indică participarea în număr apreciabil a speciilor termofile 
sudice, submediteraneene şi mediteraneene la flora perimetrului prezentat. 

 
c. Factorul reacţia solului 

Existenţa speciilor slab - acide neutrofile într-un procent de 36,8% atestă adaptarea florei 
cercetate la solurile slab - acide până la alcaline, formate de aluviuni şi roci sedimentare. 
În concluzie, putem sublinia că toţi indicii ecologici din această zonă atestă existenţa unor condiţii 
de viaţă foarte bune pentru lumea vegetală (flora spontană şi cea cultivată). 
 
Flora spontană, la rândul ei, oferă diverse posibilităţi de valorificare ca resurse materiale în diferite 
categorii economice: 
 

1. Plante cu valoare alimentară: alunul, cornul, păducelul, mărul, părul, murele, aflate mai ales 
în pădurea de pe malul Mureşului. 

Prin pădurea de luncă şi păşuni, localnicii adună pentru consum ciuperci comestibile: ciuperca 
de câmp, zbârciogul etc. 

2. Plante furajere din familia poaceae şi fabaceae: pirul, păiuşul, coada vulpii, golomăţul, 
păiuşii de livezi, zizania. 

3. 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. 

4. 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. 

5. Plante toxice (în zona studiată sunt destul de răspândite) au fost identificate 84 specii. 
Aceste plante conţin substanţe toxice de origine vegetală (fitotoxine), provocând îmbolnăviri 
trecătoare sau mortale atât la om cât şi la animale. 

Astfel de plante sunt: măcrişul, odogaciul, cocoşeii de câmp, zârna, cucuta de baltă, 
mărăraşul, iarba fiarelor, ciuperca albă. 

6. Plante industriale cu întrebuinţări 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. 

7. Plante decorative apreciate pentru aspectul frunzelor, coloritul şi parfumul florilor. Din 
acesată categorie amintim: toporaşul, bănuţii, iedera, luminiţa etc. 
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1.10. Vegetaţia 

1.10.1. Caracterizarea generală a vegetaţiei 

În ansamblu, vegetaţia regiunii are caracter mozaicat, determinat de microrelieful văii Mureşului, 
fără denivelări mari, străbătută însă haotic de albii secundare, cu locuri joase, cu bălţi şi mlaştini. 
Acest microrelief a favorizat formarea unor variate biotopuri de luncă, de biocenoze specifice: 
acvatice, de mlaştini, de pajişti (poieni şi diguri), de pădure. 
 
 

1.10.2. Sindinamica vegetaţiei  

Evoluţia şi succesiunea asociaţiilor vegetale s-a desfăşurat în strânsă legătură cu factorii 
pedoclimatici şi cu acţiunea factorilor naturali şi antropogeni conjugate cu varietatea 
microreliefurilor. Toate acestea justifică prezenţa în această zonă a 20 de asociaţii vegetale. 
Asociaţiile vegetale sunt denumite după speciile dominante numeric într-o biocenoză dintr-un 
biotop. 

 
Asociaţiile vegetale din zona localităţii Pecica pot fi clasificate după cum urmează: 

 
a. Vegetaţia ierboasă: 

a. 1. Vegetaţia ierboasă a bălţilor: 
a. Vegetaţia plutitoare a bălţilor formată din: 

- asociaţia de lintiţă - otrăţel de baltă; 
- asociaţia de iarba broaştelor - foarfeca bălţii. 

b. Vegetaţia fixată, submersă a bălţilor formată din: 
- asociaţia de peniţă – broscăriţă. 

c. Vegetaţia fixată, emersă a bălţilor: 
- asociaţia de nufăr alb - nufăr galben. 

d. Vegetaţia de stuf - păpurişuri: 
- asociaţia de stuf - pipirig de baltă.  

a. 2. Vegetaţia ierboasă a mlaştinilor: 
a. Mlaştini cu rogozuri: 

- asociaţia de rogozuri. 
a. 3. Vegetaţia ierboasă a pajiştilor de luncă: 

a. Pajişti umede: 
- asociaţia de şovar; 
- asociaţia de păiuş. 

b. Pajişti mezofile: 
- asociaţia de ovăscior; 
- asociaţia de păiuş de câmp. 

c. Pajişti xerofile: 
- asociaţia păiuşul mare – obsiga; 
- asociaţia de coada şoricelului - păiuşul de câmp. 

 
b. Vegetaţia lemnoasă 

b. 1. Vegetaţia lemnoasă a pădurii: 
a. Vegetaţia pădurii de luncă: 

- asociaţia de arbuşti de zălog; 
- asociaţia de răchită roşie; 
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- asociaţia de salcie; 
- asociaţia de răchită albă - salcie fragedă; 
- asociaţia de plop alb - plop negru - răchită albă - salcie fragedă; 
- asociaţia de stejar - frasin – ulm; 
- asociaţia de salcâm; 
- asociaţia de porumbar – păducel. 

 
Din aceste asociaţii prezentate merită să fie scoasă în evidenţă asociaţia de nufăr alb – nufăr 
galben din Balta-Bezdin. În acest biotop se află o vegetaţie acvatică şi palustră aparte, cu 
specii rare în judeţul Arad. Merită de asemenea evidenţiată asociaţia de plop alb – plop negru 
– răchită albă – salcie fragedă prezentă în zona Prundu-Mare, formând păduri naturale de 
galerie cu o vegetaţie luxuriantă. Aceste biotopuri constituie un ultim refugiu pentru plantele 
tipice silvostepei de luncă din Câmpia Mureşului. 
 
Accelerarea colmatării apelor, prin acumularea continuă a substanţelor organice rezultate din 
descompunerea hidrofitelor depozitate pe fundul apelor (anual 4-5 mm depuneri de nămol 
organic), ca şi procesele de descompunere aerobă şi anaerobă modifică chimismul apei şi asigură 
condiţii favorabile evoluţiei vegetaţiei acvatice. 
 
În cazul stufărişurilor are loc o intensificare a procesului de transpiraţie şi a fotosintezei, care va 
duce,de asemenea, la creşterea depozitului de substanţe organice depuse în apă şi la scăderea 
stratului de apă. Acest fenomen a primit un caracter accentuat în ultimul deceniu şi, din acest 
motiv, există pericolul de eutrofizare, în unele locuri chiar de hipertrofizare a apei, ceea ce 
periclitează echilibrul biologic al apelor stagnante. Aceste fenomene, conjugate cu altele precum: 
deficitul de apă din cauza lipsei inundaţiilor şi a precipitaţiilor, poluarea apei, desecări, defrişări 
etc., pun în pericol perpetuarea anumitor specii rare, vulnerabile. Pentru aceste specii zona 
noastră constituie unicul teritoriu din această parte a ţării, zonă unde se mai păstrează aceste 
elemente primitive ale florei tipice silvostepei de luncă. 
 
Asemenea specii cu biotopul prin bălţi, canale, mlaştini şi locuri umede din luncă, periclitate de 
colmatare, eutrofizare, desecări, defrişări sunt: broscăriţa plutitoare, crinul de baltă, jaleşul de 
mlaştină, laptele câinelui, mlăştiniţa, nufărul alb, nufărul galben, otrăţelul de baltă, peştişoara, 
plutica, răchitanul, săgeata apei, spălăcioasa şi stupiniţa. 
 
Studiind flora şi vegetaţia regiunii am constatat şi un fenomen foarte îmbucurător, şi anume, 
faptul că au apărut o serie de specii, care sunt elemente montane sau submontane. Acestea au 
ajuns în zonă prin diferite moduri şi căi (prin apa Mureşului, prin intermediul vântului, prin 
intermediul animalelor, prin activitatea omului în mod voluntar sau involuntar), s-au acomodat 
condiţiilor de viaţă existente în aceste biotopuri, îmbogăţind flora.  
 
Asemenea specii identificate în zonă sunt: 
 

a. brânduşa de toamnă - element submontan; 
b. bălbisa, brebenelul, ciuboţica cucului, coada cocoşului, colţunii popii, cucuta de baltă, feriga 

comună, floarea paştilor, grâuşorul, ghiocelul, gricioaerei, iarba moale, măcrişul iepuresc, mama 
pădurii, năpraznicul, plăştiţa, plumănărica comună, plumănărica pufoasă, pochâvnicul, pufuliţa de 
munte, splina, stupiniţa, şopârliţa, urzica, moartea galbenă şi viorelele - elemente montane; 

c. amorfa, dovleacul de arici, bătrânişul, luminiţa, plopul canadian, salcâmul şi holera - 
elemente americane. 
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Ecologiştii pecicani au fost primii care au recunoscut şi au sesizat aceste bogăţii naturale din zonă 
şi au făcut demersuri pentru ocrotirea şi conservarea lor. În acest sens, Balta Bezdin şi 
pădurea Prundu Mare au fost declarate, în anul 1982, rezervaţie ştiinţifică mixtă 
(botanică şi zoologică).  
 
Ocrotirea, conservarea şi cercetarea zonei, în prezent, cade în competenţa conducerii 
administrative a Parcului Natural Lunca Mureşului, care colaborează în mod eficient cu 
ecologii pecicani - cu statut de colaboratori voluntari externi. Datorită acestei colaborări, 
administraţia Parcului Natural Lunca Mureşului, a primit sprijin substanţial din partea ecologiştilor 
pecicani în special sub formă de fotografii, diapozitive, grafice, profiluri de vegetaţie etc, care au 
fost valorificate în primul rând la Punctul de Informare şi de Documentare din Pecica. 
 
Este îmbucurător, faptul că administraţia Parcului Natural este recunoscătoare pentru sprijinul 
acordat de ecologiştii pecicani. Din acest motiv observatorul ornitologic din zona Prundu-Mare, cu 
consimţământul conducerii Parcului, a fost denumit „Observatorul Ornitologic Libus András”, 
în amintirea regretatului și neobositului cercetător pecican în domeniul ornitologic.  

 
1.11. Fauna 
 
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 bogăţie importantă atât din punct de vedere ştiinţific, cât şi economic (pescuit, 
vânat etc.). 
 

1.11.1. Caracterizarea generală a faunei locale 

Supravieţuirea şi perpetuarea speciilor animale într-o zonă depinde şi de capacitatea de 
acomodare a indivizilor la condiţiile de viaţă existente în biotopurile zonei. 
Biotopurile – indiferent că sunt acvatice sau terestre – sunt populate de plante şi animale, 
formând împreună biocenoza biotopului respectiv. 
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Diversitatea biotopurilor din zona localităţii Pecica, bogăţia florei şi vegetaţiei, condiţiile de viaţă 
prielnice pentru plante şi animale, au favorizat formarea unui număr însemnat de biocenoze cu o 
faună bogată şi variată. 
 
Viaţa animalelor este indisolubil legată de existenţa plantelor, deoarece plantele au capacitatea de 
valorificare a energiei solare în procesul de fotosinteză, producând materii organice şi oxigen din 
materii anorganice (apă, bioxid de carbon, săruri minerale) existente în mediul lor. 
 
Materiile organice sintetizate de plante sunt consumate şi valorificate în procesul de hrănire – în 
mod direct – de animalele ierbivore, rozătoare (iepure, hârciog), rumegătoare (căprioară) sau – 
indirect – de animalele omnivore (mistreţ) sau carnivore (pisica sălbatică, vulpe, dihor etc.). 
 
Plantele însă au şi alte funcţii în viaţa animalelor. Vegetaţia biotopurilor pădurii (arboret, 
subarboret, strat ierbos, muşchi) asigură loc de refugiu pentru melci, gândaci, fluturi, amfibii, 
reptile, păsări, mamifere, iar pentru altele - loc de cuibărit, clocit şi creşterea puilor (păsări), loc 
de fătare (mistreţ, căprioară, cerb). 
 
Bogăţia şi varietatea faunei este justificată de faptul că în zonă au fost identificate 386 de specii 
din care: 
 

a. nevertebrate – 138 specii, după cum urmează: 
- scoici 2 specii 1,5%, 
- melci 6 specii 4,5%, 
- raci 4 specii 3,0%, 
- păianjeni 5 specii 3,7%, 
- insecte 121 specii 87,3%. 

Din această enumerare rezultă că, dintre nevertebrate, familia insectelor este cea mai bogată în 
specii, dominând peste celelalte clase de nevertebrate. Merită subliniat şi faptul că majoritatea 
speciilor din familia insectelor sunt bogate sau chiar foarte bogate în indivizi. Şi datorită capacităţii 
lor de acomodare sunt prezente şi chiar foarte răspândite în toate biotopurile principale. 

 
b.Vertebrate – 248 specii, după cum urmează: 
- peşti 32 specii 12,9%, 
- amfibii 9 specii 3,6%, 
- reptile 6 specii 2,4%, 
- păsări 172 specii 69,4%, 
- mamifere 29 specii 11,7%. 

 
La vertebrate clasa păsărilor este dominantă, fiind reprezentată de 172 specii, urmată de clasa 
peştilor cu 32 specii şi de clasa mamiferelor cu 29 specii. Cauza acestei situaţii trebuie căutată în 
trecutul peisagistic al zonei. Aşa cum am arătat în capitolul precedent, ultimul peisaj natural în 
această zonă – înainte de regularizarea albiei Mureşului, de desecări şi de construirea digurilor 
protectoare – a fost silvo-stepa de luncă, cu suprafeţe întinse acoperite de ape stagnante şi 
curgătoare (râul Mureş), de păduri şi de pajişti de luncă intercalate cu suprafeţe însorite, 
nisipoase şi loessoide. 
Toate acestea au creat condiţii favorabile pentru formarea unui paradis, în special pentru păsări şi 
peşti, dar şi pentru mamifere. 
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1.11.2. Prezentarea biotopurilor din zonă 

1.11.2.1. Categoriile de biotopuri din zonă 
 
Biotopurile existente în zona noastră pot fi grupate în două tipuri principale: 

1. biotopuri terestre – păduri, pajişti de luncă, câmpii cultivate, cotlonuri, galerii şi vizuine 
subterane ; 

2. biotopuri acvatice – râul Mureş, ape stagnante, canale, mlaştini. 
 
De menţionat este faptul că toate biotopurile sunt în contact direct cu atmosfera care asigură 
necesarul de oxigen pentru organismele vii, fără de care ar fi imposibilă viaţa animalelor. 
Biotopurile având caracteristicile lor, condiţiile de viaţă diferă de la un biotop la altul. Din acest 
motiv, la o serie de animale putem observa prezenţa anumitor organe speciale, ca o manifestare 
a acomodării la condiţiile de viaţă specifice ale biotopului respectiv. 
Astfel, la animalele care trăiesc în cotloanele subterane (galerii şi vizuine) precum cârtiţa, 
membrele anterioare s-au transformat în organe (picioare) săpătoare. Organul olfactiv şi cel 
auditiv sunt bine dezvoltate, dar cel ocular este degenerat. 
La animalele care trăiesc în biotopuri terestre putem observa un fenomen interesant – şi anume – 
acomodare prin colorit la culorile mediului (homocromie), cum întâlnim la: broască, şopârlă, 
prepeliţă, iepure, căprioară. Avem şi acomodare prin forma corpului la obiectele din mediu 
(mimetism), de exemplu călugăriţa. 
 
O categorie aparte, dar totodată foarte interesantă, formează speciile de animale – atât 
nevertebrate, cât şi vertebrate – care trăiesc în biotopuri terestre, acestea prin acomodare au 
reuşit să obţină o anume capacitate senzaţională, capacitatea de locomoţie aeriană, adică 
capacitatea de zbor. Fac parte din această categorie o serie de insecte (libelula, albina, fluturele 
alb, cosaş, rădaşcă), păsări (egretă mică, stârc cenuşiu, barză albă, raţă sălbatică, uliul porumbar, 
nagâţ, piţigoi, pupăză, dumbrăveancă, prigorie, pescăruş albastru) şi o specie de la mamifere 
(liliacul). Locomoţia aeriană (zborul) însă presupune existenţa organelor corespunzătoare zborului, 
adică existenţa aripilor. 
 
Aripile insectelor sunt foarte variate, atât ca structură, cât şi ca număr, dar nu sunt analoage cu 
aripile păsărilor. Rolul lor este acelaşi, dar originea nu, fiindcă aripile păsărilor au evoluat prin 
transformarea funcţională a membrelor anterioare. 

 
La insecte întâlnim următoarele tipuri de aripi: 
a. 4 aripi (2 perechi) membranoase cu nervuri dese, cum este la libelula, cosaşul verde, 

greierul de câmp; 
b. 4 aripi (2 perechi) membranoase, transparente cu nervuri rare, de exemplu la albină, 

bondar, viespe; 
c. 4 aripi (2 perechi) membranoase acoperite cu solzişori mărunţi. Asemenea aripi întâlnim la 

fluturi: albiniţă, nălbarul, fluture de zi cu ochi de păun, fluture de noapte cu ochi de păun; 
d. 4 aripi (2 perechi), din care 2 aripi sunt membranoase şi 2 chitinoase, de exemplu: 

cărăbuşul, rădaşca, buburuzul, gândacul cartofului (gândacul de Colorado); 
e. 4 aripi (2 perechi) pergamentoase, de exemplu păduchele de trandafir; 
f.  2 aripi (1 pereche) membranoase, cum este la musca de casă, ţânţarul obişnuit. 

 
Aripa liliecilor este doar o membrană pergamentoasă lipită de părţile laterale ale corpului. 
Aripa păsărilor este considerată ca aripă adevărată, ce s-a dezvoltat din membrele anterioare prin 
transformarea lor.  
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Modul de viaţă aeriană a atras după sine şi alte modificări structurale ale organismului lor cum 
sunt: 

- oase subţiri, dar rezistente, 
- schelet uşor, 
- muşchi pectorali foarte dezvoltaţi, 
- corp aerodinamic acoperit cu pene etc. 

 
Coloritul penajului este foarte variat. La unele specii există un colorit modest, asemănător cu 
coloritul mediului (vrabia, ciocârlia, prepeliţa, uliul porumbar), iar la altele coloritul este vioi şi 
atrăgător, în unele cazuri chiar uimitor. Datorită coloritului unele specii fac impresia că sunt păsări 
exotice. Asemenea specii din avifauna noastră sunt: dumbrăveanca, prigoria, pescăruşul albastru, 
grangurul.  
 
În multe cazuri se poate observa o diferenţă vizibilă şi în coloritul penajului masculilor şi a 
femelelor, chiar din aceeaşi specie, ca de exemplu la mierla neagră, unde masculul este negru, iar 
femela cafeniu- închis sau la fazan, raţa sălbatică. 
 
Penajul corpului poate să aibe şi unele formaţiuni caracteristice speciei respective. Astfel, pupăza 
pe cap are o creastă de pene, egreta mică şi stârcul cenuşiu au pene ornamentale pe cap şi în 
regiunea spatelui, iar nagâţul poartă un moţ arcuit de pene pe cap. 
 
Biotopurile acvatice au o serie de caracteristici speciale. 
Apa are densitatea mai mare decât aerul, ceea ce îngreunează locomoţia speciilor din aceste 
biotopuri. Oxigenul se află în stare dizolvată în apă şi nu poate fi valorificat decât cu organe 
specializate pentru acest mod de respiraţie. Astfel de organe sunt branchiile. 
 
Dintre speciile de animale, din fauna noastră, care trăiesc exclusiv în biotopuri acvatice, amintim: 

- scoica: organul locomotor este piciorul cărnos din partea ventrală a corpului, iar pe cel 
respirator îl reprezintă branchiile. 

- racii: au două tipuri de organe locomotoare. Picioarele servesc pentru locomoţie pe fundul 
apei, iar cu lopeţile înotătoare de pe coadă înoată. Organul respirator îl reprezintă branchiile. 

- peştii: sunt organisme tipice biotopurilor acvatice. Au corp fusiform (hidrodinamic) acoperit 
cu solzi, organele de locomoţie sunt înotătoarele, iar organul respirator este format din branchii, 
plasate sub o placă pe părţile laterale ale capului. 
 
În zonă avem şi specii de animale care s-au acomodat secundar condiţiilor de viaţă din biotopurile 
acvatice. Asemenea specii sunt: broasca, raţa, gâsca, vidra etc. Fiecare din cele de mai sus 
trăieşte în biotopuri terestre şi respiră prin plămâni, dar au organe de locomoţie (picioare) 
specializate pentru înot, având o pieliţă înotătoare între degetele labei. 
 

1.11.2.2. Repartizarea speciilor din faună după biotop 

Din totalul de 386 specii (nevertebrate şi vertebrate), 248 trăiesc în biotopuri terestre, 70 în 
biotopuri acvatice, iar 68 sunt amfibii, adică viaţa lor este legată atât de biotopurile terestre cât şi 
de biotopul acvatic, de exemplu, broasca, care în forma de adult este terestră, iar în formă de 
mormoloc (larvă) trăieşte în apă. 

Cifric, situaţia se prezintă astfel: 
- terestru 248 specii 64,2%, 
- acvatic 70 specii 18,1%, 
- amfibiu 68 specii 17,7%.  
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1.11.2.3. Repartizarea speciilor din faună după frecvenţă 
 
Indivizii unei specii nu sunt uniform răspândiţi în toate regiunile geografice, chiar dacă biotopurile 
au aceleaşi caracteristici, sau cel puţin caracteristici asemănătoare. De exemplu, în pădurile de 
galerie din lunca Mureşului, numărul indivizilor de mistreţ – adică frecvenţa lor – nu este acelaşi 
cu numărul indivizilor din pădurile Munţii Zărandului. 
 
După numărul indivizilor prezenţi în biotop, adică după frecvenţa lor, putem delimita 4 categorii 
principale: 
 

1. frecvent, specii bogate în indivizi; 
2. comun, specii relativ bogate în indivizi; 
3. rar, specii sărace în indivizi; 
4. accidental, specii a căror indivizi apar doar întâmplător în biotop. 

 
De menţionat este faptul că speciile din categoria a 3-a (rare) şi a 4-a (accidentale), nu numai că 
sunt reprezentate de indivizi puţini, dar sunt şi sensibile la schimbarea mediului (poluare, 
chimizare, defrişări), motiv pentru care sunt ameninţate cu dispariţia. Asemenea specii sunt: 
scoica de râu (dintre scoici), rusalia de la insecte, caracuda, linul, sabiţa, zvârluga, fusarul, din 
clasa peştilor care trăiesc în apele Mureşului şi sunt foarte sensibili la poluarea apei cu poluanţi 
anorganici (fosfaţi, nitraţi, nitriţi, cianură, săruri de metale grele). Ţiparul trăieşte în ape 
stagnante şi este periclitat din cauza desecărilor.  
 
Din clasa păsărilor: acvila mică, şoimul dunărean, cioc-întors sunt periclitate din pricina 
restrângerii ariei de înmulţire şi de vânat, precum şi din cauza defrişărilor şi chimizării. De la 
mamifere:vidra şi bizamul, care sunt specii amfibii (terestru şi apă), sunt periclitate, fiind 
deranjate în modul lor de viaţă (hrană, înmulţire) şi vânate pentru blană. 
 
În zona noastră, din totalul de 386 specii (nevertebrate şi vertebrate) sunt: 
- frecvente 169 specii 43,8%, 
- comune 107 specii 27,7%, 
- rare 96 specii 24,9%, 
- accidentale 14 specii 3,6%. 

 
1.11.3. Originea geografică (element faunistic), stabilitatea şi înmulţirea speciilor 
 

1.11.3.1. Originea geografică (element faunistic) a speciilor din zonă 
 
Animalele sunt organisme heterotrofe, adică se hrănesc cu materii organice sintetizate de plante. 
Aceste materii organice sunt consumate în mod direct de ierbivore şi omnivore şi indirect – prin 
intermediul ierbivorelor – de carnivore şi omnivore. 
 
Procurarea hranei este o necesitate absolută pentru supravieţuire. Ea presupune o dibăcie şi o 
mare mobilitate din partea animalelor, fiindcă pentru găsirea hranei animalele – de multe ori – 
trebuie să parcurgă distanţe mari. 
 
Mobilitatea (terestră, acvatică sau aeriană) presupune existenţa organelor de locomoţie 
corespunzătoare mediului (înotătoare, picioare, aripi). Capacitatea de locomoţie a fost şi este 
avantajoasă pentru animale, deoarece o serie de specii au reuşit să ajungă dintr-o zonă 
geografică în alta, devenind elemente faunistice în zona respectivă. 
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Asemenea specie este gândacul de Colorado (gândacul cartofului), originar din America. El ajunge 
în Europa datorită activităţii involuntare a omului (probabil, prin produsele infestate de acest 
gândac). În anii 1950 a apărut şi la noi în ţară, iar de atunci s-a răspândit în toate regiunile 
agricole, devenind comun şi foarte nedorit de cultivatorii cartofului. 
 
Cele mai multe elemente faunistice, originare din alte zone geografice, chiar din alte continente, 
sunt la păsări. Ele pot fi grupate astfel: 
1. european 89 specii 51,7% – barză albă, prepeliţa, acvilă pitică; 
2. transpaleartic 37 specii 21,5% – stârc cenuşiu, raţă sălbatică, uliul porumbar; 
3. mongol 14 specii 8,1% – nagâţ, vânturel de seară, cucuvea; 
4. siberian 14 specii 8,1% – şoim de iarnă, raţă fluierătoare; 
5. mediteranean 11 specii 6,4% – stârc roşu, egretă mică; 
6. arctic 5 specii 3,0% – gâscă de semănătoare, şorecar încălţat; 
7. chinez 2 specii 1,2% – fazan. 

 
Elemente faunistice provenite din alte zone sau din alte continente găsim însă şi la peşti, dar şi la 
mamifere. 
Unele au ajuns în zona noastră pe cale naturală, cum este fusarul mare. Această specie este 
băştinaşă din apele râului Tisa, dar prin apa Mureşului a ajuns în zona noastră. Altele au apărut în 
ichtiofauna ( fauna peştilor) noastră datorită activităţii voluntare a omului. Asemenea specie este 
crapul chinezesc, care, având o mare valoare economică, a fost introdus în mod artificial. 
 
În mod asemănător a apărut în fauna mamiferelor bizamul. Această specie – originară din 
America – a fost introdusă în Europa, lângă Praga, în 1905, de unde s-a extins rapid ajungând şi 
la noi. Azi este prezent în toată lungimea Mureşului. 
 

1.11.3.2. Stabilitatea speciilor 

Speciile avifaunei formează o populaţie de păsări la un anumit biotop. Strămoşii lor au trăit în 
zone geografice diferite, au ajuns în zona noastră, s-au acomodat total sau parţial condiţiilor de 
viaţă existente, condiţiilor de climă. Unii dintre ei găsesc în această regiune condiţii optime de 
viaţă – de climă, de hrană etc. – în tot cursul anului, din care motiv piţigoiul mare, turturica, 
piţigoiul albastru, fazanul, vrabia, uliul porumbar, cucuveaua, coţofana sunt prezenţi la noi în 
permanenţă, adică sunt stabili aici, şi se numesc sedentari. Alţii ca: barza albă, pupăza, 
rândunica, prigoria, stârcul cenuşiu, graurul, nagâţul sunt nevoiţi să plece (să migreze) în alte 
regiuni climatice, unde clima este caldă în perioada lunilor septembrie – aprilie, şi unde îşi pot 
procura hrana, dar cuibăresc şi se înmulţesc numai la noi.  
 
Speciile care doar trec pe la noi fac parte din categoria pasaj: barză neagră, lebădă, cocor. Sunt 
însă şi specii care ne vizitează doar în perioada iernii – oaspeţi de iarnă –, fiindcă la locul lor de 
baştină – în zonele submontane şi montane – iernile sunt foarte geroase şi din această cauză nu-
şi pot procura hrana necesară. Aceste specii sunt: şoim călător, sturz de vâsc, auşel, mugurel, ele 
ne vizitează pentru o perioadă mai scurtă sau mai lungă, dar nu cuibăresc la noi. 
 
Ţinând cont de cele de mai sus, din punctul de vedere al stabilităţii speciilor, situaţia se prezintă 
astfel: 
– migratori 75 specii, 43,6%, 
– sedentari 35 specii, 20,3%, 
– pasaj 40 specii, 23,3%, 
– oaspeţi de iarnă 22 specii 12,8%. 
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1.11.3.3. Cuibărit şi înmulţire 

Indiferent de originea geografică, majoritatea speciilor de migratori şi sedentari sunt acomodaţi 
biotopurilor zonei noastre, în aşa măsură,încât, numai aici cuibăresc şi se înmulţesc. Dintre cele 
110 specii de migratori şi sedentari, din ornitofauna sau avifauna noastră, au fost identificate 
peste 100 specii cuibăritoare, ceea ce dovedeşte faptul că în această regiune sunt condiţii foarte 
bune pentru cuibărit şi înmulţire. 
 
Ornitofauna din Prundu-Mare este deosebit de bogată în specii cuibăritoare (dintre cele peste 100 
specii cuibăritoare din zonă, 50 cuibăresc acolo). Motivul acestei situaţii trebuie căutat în faptul că 
în Prundu-Mare există păduri de luncă unde vegetaţia are caracter luxuriant. Printre structurile 
arborilor bătrâni şi scorburoşi, înalţi şi rămuroşi, a arbuştilor cu caracter de zăvoi sunt asigurate 
excelente condiţii de cuibărit. 
 
La păsările cuibăritoare, locul şi modul de construire a cuiburilor sunt foarte variate. Putem spune 
că toate locurile optime pentru cuibărit sunt folosite la maximum. 
 
Sunt specii care îşi construiesc cuibul în subteran, în galerii săpate de ele. Astfel, prigoriile 
cuibăresc în galeriile săpate în peretele loessoid, de pe malul Mureşului, iar în malul lutos al râului 
sapă galeriile pentru cuib pescăruşul albastru. Alte specii îşi construiesc cuibul pe sol, de exemplu: 
fazan, prepeliţă, potârniche, ciocârlan, ciocârlia. 
 
Privighetoarea şi mierla neagră cuibăresc în zăvoaie, iar pe ramurile copacilor înalţi îşi construiesc 
cuibul: stârcul cenuşiu, egreta mică, gaia neagră, cioara, coţofana, grangurele. Scorburile 
copacilor bătrâni sunt valorificate pentru cuibărit de: pupăză, dumbrăveancă, ciocănitoare.  
La stufărişul malului sau pe insulele vegetale ale apelor stagnante îşi construiesc cuibul: raţa 
sălbatică, raţa pitică etc. Pe fire de stuf leagă cuibul lăcarul, iar în nisip formează cuibul 
prundăraşul mare.  
 
Stâlpurile electrice şi coşurile de evacuare a fumului sunt folosite 
des ca loc de cuibărit, de barza albă. Sub streaşina caselor 
cuibăreşte vrabia, în streaşini şi balcoanele caselor îşi face cuibul 
turturica. 
 
Dibăcia construirii cuiburilor diferă foarte mult. Cu excepţia 
cucului – care nu construieşte cuib, ci parazitează cuibul păsărilor 
cântătoare, cum este lăcarul –, celelalte specii construiesc cuib. 
 
Turturica, şi în general porumbeii, construiesc nişte cuiburi foarte primitive din crengi, sârmă, 
paie, pe când coţofana, grangurul, lăcarul, auselul, pitulicea sunt meşteri adevăraţi în construcţie 
de cuib, folosind ca materie de construcţie crengi, muşchi, licheni, puf de salcie, puf de plop. De 
obicei, cuiburile lor sunt căptuşite asigurând mediu prielnic şi cald pentru oul depus. 
Din toate acestea rezultă că, în afara mamiferelor care fată puiul viu, familia păsărilor este 
perfectă şi în procesul de înmulţire. 
 
În concluzie, putem sublinia că localitatea noastră are o faună bogată, interesantă şi variată. 
Natura este un arbitru foarte sever, dar obiectiv, unde acţionează legea selecţiei naturale, adică 
acele specii, respectiv indivizi, care au capacitatea de acomodare la schimbările mediului 
supravieţuiesc, rămân în viaţă şi perpetuează, pe când ceilalţi sunt condamnaţi la dispariţie. 
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Omul, ţinând cont de interesele lui, în primul rând interese economice, aplică o măsură artificială 
privind gruparea animalelor din faună. Astfel, unele sunt etichetate folositoare – adică servesc 
interesele omului, din care motiv sunt ocrotite, de exemplu piţigoiul mare; altele sunt considerate 
neutrale, nu servesc interesele omului, dar nu fac nici pagubă, de aceea omul acceptă existenţa şi 
prezenţa lor în mediul lui, de exemplu: broasca de lac, ochiul de păun de noapte. În categoria 
dăunătorilor sunt grupate speciile care, prin modul lor de viaţă, de hrănire, fac pagube omului, din 
care motiv sunt urmărite şi combătute prin căi şi modalităţi diferite – mecanic, chimic etc. 
Asemenea specii sunt: coropişniţa, gândacul de Colorado şi altele. 
 

Trebuie să subliniem faptul că în fauna noastră nu avem specii de animale veninoase: şerpi 
veninoşi, scorpioni, care ar putea prezenta un pericol direct pentru om. Unele specii însă pot crea 
neplăceri omului, de aceea trebuie să fim precauţi şi să ne ferim de ele. Asemenea specii sunt: 
albinele, viespile, bondarii, de la insecte, iar de la mamifere, mistreţul, care poate să devină 
periculos dacă este deranjat în perioada fătării şi în caz că a fost rănit, împuşcat, dar nu mortal. 
Prin urmare, fauna constituie o bogăţie naturală, ce trebuie cunoscuă, ocrotită şi valorificată în 
mod precaut şi logic. 
 

1.12. Analiza SWOT Cadrul Natural 
 

Puncte tari 
 

 Poziționare geografică bună, în apropierea 
reședinței de județ, municipiul Arad, și la 
granița cu Ungaria. 

 Orașul este traversat de drumul național 
DN 7 și are acces la autostrada A1. 

 Relief de câmpie, cu soluri fertile. 
 Climat cu veri călduroase și lipsite de 

secete și ierni fără temperaturi foarte 
scăzute. 

 Vegetația este variată. 
 Populația diversificată după etnie. 

 

Puncte slabe 
 

 Apele geotermale sunt resurse care nu sunt 
suficient exploatate în prezent. 

 La capăt de bazin hidrografic, râul Mureș 
concentrează poluanți care îl fac utilizabil 
numai pentru industrie și agricultură. 

 

 

Oportunități 
 

 Exploatarea resurselor de apă geotermală. 
 Oportunități de colaborare transfrontalieră. 

 

Amenințări 
 

 Nerespectarea principiului exploatării 
durabile a resurselor naturale poate 
conduce la declanșarea unor dezechilibre 
majore în eco-sistem. 

 Risc inundații bazin hidrografic Mureș. 

 
Concluzii capitol 1. Cadrul natural 
Unitatea administrativ teritorială – oraș Pecica – este situată în partea de vest a țării, fiind o 
localitate de frontieră, la granița cu Ungaria. 
Teritoriul  prezintă, din punct de vedere al reliefului, caracteristicile specifice câmpiilor de loess şi 
câmpiilor de divagare recente, cu mare complexitate litologică şi geomorfologică. 
Clima temperat continental-moderată este favorabilă locuitorilor, fiind lipsită de evenimente și 
valori excesive. 
Pentru păstrarea echilibrului cadrului natural sunt foarte importante adoptarea și implementarea 
unor măsuri de exploatare durabilă a resurselor naturale. 
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Avantajele pe care le prezintă energia geotermală au determinat crearea unei noi specialităţi în 
domeniul ştiinţelor tehnice, resursele economice şi umane fiind semnificative atât în ceea ce 
priveşte exploatarea zăcămintelor geotermale, cât şi în ceea ce priveşte utilizările acestei forme de 
energie; utilizările energiei geotermale se pot împărţi în două grupe mari şi anume: utilizări 
directe (prin transfer de căldură unui utilizator), utilizări indirecte (conversie în energie electrică). 
 
În ceea ce priveşte utilizarea energiei geotermale, în prezent, pe plan mondial, sunt de actualitate 
cercetările privind posibilităţile de utilizare în cascadă a acestei forme de energie. 
 
Prin utilizarea în cascadă a energiei geotermale se înţelege folosirea apei geotermale uzate termic 
de la un utilizator de energie geotermală, denumit utilizator primar, ca sursă energetică pentru alţi 
utilizatori de energie geotermală, denumiţi utilizatori secundari. 
 
De mare ajutor pentru analiza posibilităţilor de utilizare în cascadă a energiei geotermale este 
diagrama Lindal, care specifică temperaturile la care se utilizează apa geotermală în diferite 
scopuri. 
 
Având în vedere existenţa, în vestul României, a unui zăcământ geotermal considerabil, se crează 
un vast program de cercetare pentru utilizări complexe ale energiei geotermale disponibilă în 
zonă. 
 
În ultimii ani se constată pe plan european o intensificare constantă a preocupărilor cu privire la 
locul, rolul şi ponderea care trebuie atinsă în promovarea surselor regenerabile de energie şi a 
tehnologiilor industriale suport, menite să sprijine şi să stimuleze promovarea surselor 
regenerabile de energie în toate sferele vieţii socio-economice, în contextul preocupărilor 
generalizate de asigurare a unei dezvoltări energetice durabile a comunităţilor umane.  
 
Preocupările se manifestă atât la nivelul specialiştilor cât şi la nivelul decizional: în acest sens, 
politica U.E. în acest domeniu, exprimată prin Carta Albă şi Directiva Europeană 2001/77/CE   
privind producerea de energie din surse regenerabile, prevede că, până în anul 2020, Uniunea 
Europeană lărgită va trebui să îşi asigure necesarul de energie în proporţie de circa 12% privind 
valorificarea surselor regenerabile. 
 
Între utilizările consacrate ale energiei geotermale amintim: producerea de energie electrică în 
cadrul centralelor electrice geotermale; încălzirea încăperilor şi prepararea apei calde menajere; 
încălzirea serelor; balneologie; piscicultură; acvacultură, topirea zăpezii, utilizări industriale etc. 
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2. Demografie 
 

2.1. Populația 
 
Reperele demografice ale evoluției la nivelul Primăriei Pecica reprezintă elemente de interes major 
pentru definirea obiectivelor strategice și a planurilor de acțiune pe termen mediu și lung.  
 
Din acest motiv am sintetizat următoarele informații ca fiind relevante: 
 

Tabel nr.5 -  Populația stabilă din mediul urban al judetului ARAD 

Localitatea 

Populație stabilă  
(număr persoane) 

Populație stabilă  
(număr persoane) 

RPL 2011 
Reactualizare RPL 2014 prin 

serviciul de evidență a 
populației 

JUDEȚ ARAD 480473 476767 

ORAȘ PECICA și 
satele aparținătoare 12762 14114 

Sursa: Recensământul populației 2011 sau actualizat de la Serviciul de Evidență a Populației 
 

Densitatea populației în orașul PECICA este de 54 locuitori/kmp, situându-se puțin sub media 
pe județ (55,19  locuitori/kmp).  
 
Conform recensământului efectuat în 2011, populația orașului Pecica se ridică la 12.762 de 
locuitori, în scădere față de recensământul anterior din 2002, când se înregistraseră 13.024 de 
locuitori.  
 
Majoritatea locuitorilor sunt români (57,68%). Principalele minorități sunt cele de maghiari 
(25,98%) și romi (7,8%). Pentru 7,21% din populație, apartenența etnică nu este cunoscută.  
 

Figura 3. Componența etnică a orașului Pecica 

 
 

57.68%25.98%

7.80%

7.21%

1.32%

Componența etnică a orașului Pecica

români

maghiari

romi

necunoscut

altă etnie



 
 

49 
 
 
 

 
Din punct de vedere confesional, majoritatea locuitorilor sunt ortodocși (57,3%), dar există și 
minorități de romano-catolici (26,75%), penticostali (4,37%), reformați (1,57%) și baptiști 
(1,42%). Pentru 7,28% din populație, nu este cunoscută apartenența confesională. 
 

 
Figura 4. Componența confesională a orașului Pecica 

 

 
 
 
2.1.1. Împărțirea populației pe grupe de vârstă 

 
Tabel nr.6 - Populația din orașul PECICA  pe grupe de vârstă 

Grupa de vârstă Nr. persoane Procent % 

sub 5 ani 731 5.18 % 
5 – 9 ani 724 5.13 % 
10-14 ani 744 5.27 % 

15-19 ani 766 5.43 % 

20-24 ani 960 6.80 % 

25-34 ani 2221 15.74 % 

35-49 ani 2983 25.09 % 

50-59 ani 1705 12.08 % 

60-64 ani 816 5.78 % 

65-74 ani 1076 7.62 % 

75-84 ani 673 4.77 % 

peste 85 ani 157 1.11 % 

TOTAL POPULAȚIE 14114 100% 

Sursa: Recensământul populației 2011 sau Serviciul de Evidență a Populației 
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2.1.2. Starea civilă a populației din orașul PECICA 

 
Tabel nr.7 - Starea civilă a populației din orașul PECICA 

Orașul 
PECICA 

POPULATIA 
STABILA  

 
TOTAL 

S T A R E A    C I V I L Ă    L E G A L Ă STAREA 
CIVILA 

DE FAPT 
Persoane 

care traiesc 
in uniune 

consensuala 

Necasatorit 
(a) 

Casatorit 
(a) 

Vaduv 
(a) 

Divortat 
(a) 

Informatie 
nedisponibila 

Ambele 
sexe 11266 4775 4086 1133 551 - 721 
   Masculin 5441 2616 2011 187 259 - 325 

   Feminin 5826 2159 2075 946 292 - 396 
Sursa: Recensământul populației 2011 

 
 
2.1.3. Nivelul de educație a populației din orașul PECICA 
 

 
Tabel nr. 8 - Nivelul de educație a populației din orașul PECICA 

Orașul 
PECICA 

POPULATI
A STABILA 
DE 10 ANI  
SI PESTE  

 
TOTAL 

N I V E L U L    I N S T I T U T I E I     D E    I N V A T A M A N T    A B S O L V I T E 

Superior 

Post- 
liceal  
si de  

maistri 

Secundar 

Primar 

Fara scoala 
absolvita 

Total 

din care: 

Total 

Superior 
Inferior  
(gimna

zial) 
Total 

din 
care: 

Universitar  
de 

 licenta 
Liceal 

Profesional 
si de  

ucenici 

Persoa
ne 

analfab
ete 

Total,din 
care: 5486 667 564 131 4328 1671 1057 1600 319 41 23 

Masculin 3279 312 268 73 2672 971 829 872 195 27 18 

Feminin 2207 355 296 58 1656 700 228 728 124 14 5 
Sursa: Recensământul populației 2011 

 
 
2.1.4. Mișcarea naturală a populației (număr persoane) 
 

Tabel nr. 9 - Mișcarea naturală a populației (număr persoane) 

 An 
Născuți vii Decedați Sporul natural 

Jud.    ARAD Oraș 
PECICA 

Jud. 
ARAD 

Oraș 
PECICA 

Jud. 
ARAD 

Oraș 
PECICA 

2010 4255 131 6133 180 -1878 - 49 
2011 3989 122 5834 189 -1845 - 67 
2012 4139 153 5984 202 -1845 - 49 
2013 3962 143 5849 178 -1887 - 35 

Sursa – INSSE Tempo online 
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2.2. Starea de ocupare a forței de muncă și gradul de sarăcie 

 
 

2.2.1. Populația ocupată civilă 
 
Tabel nr. 10 - Populația ocupată civilă pe activități ale economiei naționale la nivel de secțiune 
CAEN Rev.2 (număr persoane) 

JUD. ARAD 2010 2011 2012 2013 

TOTAL, din care 200400 201300 206200 210400 
AGRICULTURĂ, SILVICULTURĂ ȘI 
PESCUIT 45800 46100 47500 45400 
INDUSTRIE 62700 64600 65000 68600 
CONSTRUCȚII 11700 11100 10800 11400 
COMERȚ CU RIDICATA ȘI CU 
AMĂNUNTUL 29200 29400 29800 32300 
TRANSPORT ȘI DEPOZITARE 11200 11200 12100 12200 

Sursa – INSSE Tempo online 
 
 
2.2.2. Numărul persoanelor în agricultură 
 
Tabel nr. 11 - Persoane (număr total) care au lucrat în agricultură, după statutul juridic al 
exploataţiilor agricole 

An 2010 ORAS Pecica JUDET Arad 

Total, din care: 3140 134908 
Exploataţii agricole fără 
personalitate juridică 

3010 130591 

Exploataţii agricole cu 
personalitate juridică 130 4317 

Sursa – Recensământul agricol 2010 
 
 
2.2.3. Numărul mediu al salariaților 
 

Tabel nr. 12 - Numărul mediu al salariaților 

AN Oraș PECICA 
(număr persoane) 

JUD. ARAD 
(număr persoane) 

2010 2044 106975 
2011 2966 111434 
2012 2979 113712 
2013 3322 116953 

Sursa – INSSE Tempo online 
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2.2.4. Evoluția numărului Şomerilor 
 

Tabel nr. 13 -  Evolutia numarului Şomerilor înregistraţi si Rata şomajului 

Anii 

Şomerii înregistraţi la 
Agenţiile pentru ocuparea 

forţei de muncă 
(număr persoane) 

din care: 
femei 

(număr 
persoane) 

Rata 
şomajului 
- total (%) 

Rata 
şomajului 

- femei (%) 

2010 384 135 5,2 4,9 
2011 200 89 3,5 3,3 
2012 198 72 3,6 3,5 
2013 218 74 3,2 3,2 
2014 122 53 2,8 2,8 

Sursa – INSSE Tempo online 
2.3. Analiza SWOT Demografie 
 

Puncte tari 
 

 Distribuția echilibrată a populației pe sexe. 
 Grad ridicat de alfabetizare a populației. 
 Rata înaltă de includere pe piața forței de 

muncă – la nivelul anului 2014, rata 
șomajului  afost de 2,8% inferioară celei de 
la nivel național. 

 

Puncte slabe 
 

 Populație în scădere generată în primul 
rând de scăderea natalității. 

 Număr mare de persoane plecate în 
străinatate. 

 

 
Oportunități 

 

 Existența programelor de finanțare pentru 
formare profesională, dezvoltarea 
resurselor umane. 

 Caracterul multietnic creează o premisă 
pentru o bună cooperare transfrontalieră și 
multinațională. 

 
Amenințări 

 

 Migrarea forței de muncă calificate în 
străinătate. 

 
 
 

 
Concluzii capitol 2. Demografie 
 
În anul 2014 populația orașului Pecica împreună cu satele aparținătoare a fost de 14114, cu o 
densitate de 54 locuitori /kmp. 
Distribuția pe sexe a populației este echilibrată. 
Populația prezintă un caracter multietnic  care creează o premisă pentru o bună cooperare 
transfrontalieră și multinațională. 
Majoritatea locuitorilor sunt români (57,68%). Principalele minorități sunt cele de maghiari 
(25,98%) și romi (7,8%). Pentru 7,21% din populație, apartenența etnică nu este cunoscută.  
Populația trebuie stimulată pentru a rămâne și a munci și/sau investi pe raza localității, prin 
implementarea unor programe de calificare și dezvoltare profesională. 
O pregătire adecvată a antreprenorilor locali în domeniul în care au inițiative investiționale îi 
protejează într-o oarecare măsură de un eșec precoce. 
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3. Activități Economice 
 

3.1. Structura agenților economici 
Principalii agenți economici care își desfășoară activitatea în orașul PECICA sunt prezentați în 
tabelul de mai jos. 
 

Tabel nr.14 -  Lista cu principalii agenți economici de pe raza orașului PECICA 
Nr. 
crt. 

Denumire societate Localitatea 
Nr. aprox. 
angajați 

Cifra de 
afaceri 

Profit Domeniul de activitate 

1. PETROSANTANDER 
ROMÂNIA 

PECICA 
(ARAD) 500 114990919 17261596 EXTRACȚIE ȚIȚEI 

2. HT EST DIVISION SRL   TURNU 170 35981633 1668558 
FABRICARE REZISTENȚE 
ELECTRICE 

3. ZOLLERN SRL PECICA 150 8860878 - 588651 CONFECȚII METALICE 
4. MEDUSA TEXTILE SRL PECICA 150 85199 38430 CONFECȚII TEXTILE 
5. ARSAT INDUSTRIE SRL  PECICA 120 12918698 636584 CONFECȚII METALICE 
6. NEW STORY FASHION SRL PECICA 100 3072993 59258 CONFECȚII TEXTILE 
7. POLACH IMPEX SRL PECICA 100 49777270 - 826301 TRANSPORT MARFĂ 

8. COMPANY RAMONA SRL  PECICA 70 10578342 548568 FABRICARE 
ÎNCĂLȚĂMINTE 

9. EXPRES TRANSPORT SRL  PECICA 60 8851744 - 63648 TRANSPORT MARFA 
10. HELVETICA MILK SRL   PECICA 50 3784999 431473 PRELUCRAREA LAPTELUI 

Sursa- www.listafirme.ro 
 

Tabel nr.15 -  Număr comercianți existenți pe tipuri de societăți și pe ani de înmatriculare 
AN PFA.II IF SNC SCS SRL SA SCA RA OC Total 
1990 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1991 0 0 0 0 11 0 0 0 0 11 
1992 0 0 0 0 13 0 0 0 0 13 
1993 0 0 0 0 8 0 0 0 0 8 
1994 3 1 0 0 13 0 0 0 0 17 
1995 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3 
1996 0 0 0 0 11 0 0 0 0 11 
1997 0 0 0 0 6 0 0 0 0 6 
1998 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3 
1999 1 2 0 0 10 0 0 0 0 13 
2000 1 0 0 0 8 0 0 0 0 9 
2001 1 3 0 0 6 0 0 0 0 10 
2002 0 1 0 0 12 0 0 0 0 13 
2003 2 3 0 0 29 0 0 0 0 34 
2004 13 2 0 0 18 0 0 0 0 33 
2005 18 6 0 0 25 0 0 0 3 52 
2006 5 3 0 0 31 0 0 0 0 39 
2007 13 2 0 0 37 0 0 0 0 52 
2008 13 0 0 0 30 0 0 0 0 43 
2009 30 4 0 0 21 0 0 0 1 56 
2010 29 1 0 0 11 0 0 0 0 41 
2011 37 0 0 0 34 0 0 0 0 71 
2012 25 0 0 0 23 0 0 0 0 48 
2013 33 1 0 0 27 0 0 0 0 61 
2014 29 2 0 0 34 0 0 0 0 65 
2015 6 0 0 0 15 0 0 0 0 21 
Total 259 31 0 0 439 0 0 0 4 733 

Sursa – Oficiul Registrului Comerțului Arad 
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Figura 5. Număr total comercianți pe anii de înmatriculare 1990 – 2015 

 
 

 
 

 

 

Figura 6. Situaţia actuală a repartizării pe forme juridice 
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Figura 7. Evoluția firmelor înmatriculate în lunile de: Mai 

 

 
 
 

Figura 8. Evoluția lunară a înmatriculărilor în: 2015 
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De stat
0%

Mixt
0%

Privat
100%

De stat Mixt Privat

 

Tabel nr.16 – Evoluția firmelor pe tip de capital și pe anii lor de înmatriculare  

 

Figura 9 – Evoluția firmelor pe tip de capital și 
pe anii lor de înmatriculare 

                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pe tip de capital şi pe anii lor de 
înmatriculare 

(Pentru capital 100% românesc) 

AN De 
Stat Mixt Privat Total: 

1990 0 0 0 0 

1991 0 0 11 11 

1992 0 0 13 13 

1993 0 0 8 8 

1994 0 0 9 9 

1995 0 0 3 3 

1996 0 0 10 10 

1997 0 0 5 5 

1998 0 0 3 3 

1999 0 0 3 3 

2000 0 0 7 7 

2001 0 0 4 4 

2002 0 0 7 7 

2003 0 0 23 23 

2004 0 0 12 12 

2005 0 0 18 18 

2006 0 0 25 25 

2007 0 0 30 30 

2008 0 0 20 20 

2009 0 0 18 18 

2010 0 0 9 9 

2011 0 0 25 25 

2012 0 0 17 17 

2013 0 0 20 20 

2014 0 0 29 29 

2015 0 0 10 10 

TOTAL 0 0 339 339 



 
 

57 
 
 
 

Strain
17%Mixt

6%

Roman
77%

Strain

Mixt

Roman

 

Tabel nr.17 – Evoluția firmelor după originea capitalului și pe anii lor de înmatriculare 

 

 
Figura 10 – Evoluția firmelor după originea 
capitalului și pe anii lor de înmatriculare 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

După originea capitalului şi pe anii lor 

de inmatriculare 

AN Român Mixt Străin Total: 

1990 0 0 0 0 

1991 11 0 0 11 

1992 13 0 0 13 

1993 8 0 0 8 

1994 9 1 3 13 

1995 3 0 0 3 

1996 10 1 0 11 

1997 5 0 1 6 

1998 3 0 0 3 

1999 3 1 6 10 

2000 7 1 0 8 

2001 4 1 1 6 

2002 7 2 3 12 

2003 23 2 4 29 

2004 12 1 5 18 

2005 18 2 5 25 

2006 25 3 3 31 

2007 30 1 6 37 

2008 20 5 5 30 

2009 18 0 4 22 

2010 9 0 2 11 

2011 25 2 7 34 

2012 17 0 6 23 

2013 20 1 6 27 

2014 29 2 3 34 

2015 10 2 3 15 

TOTAL 339 28 73 440 
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Producţie Comerţ intern Servicii Import-export Construcţii

Tabel nr.18 – Domenii de activitate după activitatea principală declarată, pe ani de înmatriculare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11 – Domenii de activitate după activitatea principală declarată, pe ani de 
înmatriculare 
 

 

 

 

 

 

 

 

AN Producţie Comerţ intern Servicii Import – export Construcţii 

1990 0 0 0 0 0 
1991 4 2 2 0 1 
1992 3 5 3 0 0 
1993 1 3 3 0 0 
1994 4 3 6 0 1 
1995 1 1 0 0 0 
1996 1 4 3 0 0 
1997 1 2 2 0 1 
1998 0 1 0 0 1 
1999 6 2 1 0 0 
2000 1 2 5 0 1 
2001 3 1 2 1 1 
2002 3 3 3 0 1 
2003 8 13 11 0 0 
2004 7 6 14 1 4 
2005 15 16 10 0 6 
2006 5 12 10 0 5 
2007 8 12 17 0 10 
2008 10 11 15 1 6 
2009 9 20 23 2 2 
2010 12 14 12 0 3 
2011 13 28 24 1 5 
2012 15 12 17 1 3 
2013 17 11 29 2 2 
2014 6 26 27 2 4 
2015 4 8 8 0 1 
TOTAL 157 218 247 11 58 
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3.2. Industria 
 

Pecica este cel mai mare oraş al judeţului Arad (după municipiu), situat la jumătatea tronsonului 
de drum dintre municipiul Arad şi oraşul de frontieră Nădlac, la o distanţă de circa 25 de kilometri 
de graniţa cu Ungaria. 
 

Înainte de 1989 economia oraşului a fost una predominant agrară, dar ca urmare a sprijinului 
constat acordat de administraţia locală, sectorul economic şi industria au cunoscut evoluţii 
ascendente. Ca urmare, în ultimul deceniu şi jumătate oraşul s-a dezvoltat considerabil: a atras 
investitori străini, dar şi mai mulţi localnici au ales să îşi deschisă o afacere. 
 

Pe raza oraşului Pecica există toate utilităţile necesare: energie electrică, reţea de apă şi de 
canalizare, reţea de gaz, precum şi internet. 
Utilităţile principale (apă, canalizare) se vor extinde de Unitatea Administrativ-Teritorială (UAT) 
Pecica în cel mai scurt timp posibil şi fără costuri pentru investitori.   
 

Locaţia sa este strategică, la doar 500 de metri de urcarea / coborârea de pe Autostrada A1 
Nădlac-Arad-Timişoara şi fiind traversată de Drumul European 68. 
 

Satul aparţinător Turnu este localitate de graniţă şi are un punct de trecere a frontierei cu 
oraşul maghiar Battonya (Ungaria). 
 

În decembrie 2014 a fost inaugurat podul rutier peste 
râul Mureş, care permite accesul în doar câteva minute 
spre partea sudică a judeţului Arad şi judeţul Timiş. Ca 
urmare a acestei investiţii, circa 45 000 de locuitori din 
zonă au acum acces la zonele industriale din Pecica.  
 
Pecica are un liceu cu o clasă cu profilul design şi prelucrarea lemnului, dar există posibilitatea 
organizării de clase profesionale în domenii cerute de piaţă. În acest fel se va putea asigura 
numărul necesar de angajaţi specializaţi pentru noile fabrici care se vor deschide în oraş. În acest 
moment, în jur de 2 000 de elevi învaţă la şcolile pecicane.  
 
Oraşul are şi gară şi acces la legătura feroviară Arad-Nădlac, ceea ce oferă încă o alternativă de 
transport pentru produsele fabricate aici. 
 
În prezent, oraşul Pecica are un număr de patru zone industriale: trei în oraşul Pecica, cu o 
suprafaţă totală de aproximativ 50 de hectare şi una în satul aparţinător Turnu, cu suprafaţa 
aproximativă de 10 hectare.  
 
Zona Industrială Est se află la intrarea în Pecica dinspre Arad, pe partea stângă a DN 7, la o 
distanţă de doar 500 de metri de urcarea / coborârea pe Autostrada Arad - Nădlac. Aici 
funcţionează o fabrică de prelucrare a laptelui (cu un număr de 50 de angajaţi), o fabrică de 
construcţii metalice şi părţi componente ale structurilor metalice (cu un număr de 150 de angajaţi, 
la care se vor adăuga în curând încă 100), o companie de transporturi rutiere (cu un număr de 50 
de angajaţi), o fabrică de prelucrare a lemnului (cu un număr de 50 de angajaţi), respectiv o 
fabrică de încălţăminte (cu un număr total de aproximativ 70 de angajaţi). O importantă 
companie internaţională urmează să deschidă aici o platformă logistică cu circa 70 de angajaţi. 
 
Zonă industrială Nord din Pecica se află în apropierea Gării, la aproximativ 500 de metri de la 
intrarea în oraş dinspre Arad, pe partea dreaptă, cu acces direct la calea ferată. Aici funcţionează 
o fabrică de finisat piese de turnătorie fină, cu un număr de 130 de angajaţi. 
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Zonă industrială Vest a oraşului este situată la ieşirea din Pecica spre Nădlac, pe partea 
dreaptă a DN 7. Aici îşi au sediul o firmă care comercializează utilaje agricole (cu un număr de 20 
de angajaţi) şi o companie de transporturi rutiere şi logistică (cu un număr de 50 de angajaţi).  
 
În Zona Industrială Turnu funcţionează o fabrică de asamblat rezistenţe electrice. Aceasta se 
află pe partea stângă a Drumului Naţional 7 B şi este conectată la reţeaua de energie electrică.  
Fabrica are un număr de 150 de angajaţi. 
 
Pe lângă zonele industriale, în oraş funcţionează două fabrici de textile, una la intrarea în 
Pecica dinspre Arad, în dreapta căii ferate (cu un număr de 150 de angajaţi), iar cealaltă pe 
strada principală, în apropiere de Oficiul Poştal (cu un număr de 100 de angajaţi). Produsele 
confecţionate aici ajung să fie vândute în străinătate, prin sistem lohn. 
Per total, fabricile din Pecica şi Turnu au un număr total de aproximativ 3000 de angajaţi, în 
timp ce în jur 4000 de pecicani lucrează la fabricile din Zona Industrială Vest a municipiului 
Arad, fiind transportaţi zilnic la locul de muncă cu autobuzele puse la dispoziţie de angajator. 
Aproximativ 500 de pecicani sunt angajaţi la o companie americană din domeniul extracţiei 
petrolului, această ramură a industriei având o tradiţie importantă în zonă. 
 
În cazul în care ar apărea noi oportunităţi de angajare, prin deschiderea de fabrici noi la nivel 
local, mare parte din muncitorii care în prezent fac naveta la Arad ar fi dispusă să se angajeze 
aici. O altă oportunitate ar fi atragerea forţei de muncă din zona de sud a judeţului Arad, legătura 
fiind făcută prin podul peste Mureş inaugurat în decembrie 2014, timpul parcurs între Pecica şi 
cea mai îndepărtată localitate fiind de doar 15 minute.  
 
În ceea ce priveşte serviciile existente în Pecica, putem aminti de cele şase filiale de bancă, 
transport public rutier între Pecica şi Arad şi transport feroviar privat. Există Post de Poliţie, Grupă 
de Supraveghere şi Intervenţie Jandarmi Pecica şi Poliţie Locală, precum şi Staţie de Salvare. 
Agenţia de Plăţi şi Intervenţie în Agricultură (APIA) are un centru zonal în Pecica, tot aici 
funcţionează Serviciul Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor (SPCLEP).  
 
Brutării  
Pita de Pecica, pâinea pe vatră făcută din ingrediente naturale şi fără conservanţi, din făina de 
bună calitate obţinută pe pământul pecican, a obţinut în anul 2011 titlul de produs atestat şi este 
brandul local cu care se mândreşte 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 Ceauşescu, mai ales că se poate 
consuma timp de o săptămână. 

 
3.3. Agricultura 

 
3.3.1. Situația terenurilor, pe categorii de folosință, potrivit Recensământului 

agricol din anul 2010 
Tabel nr.19 - Suprafața agricolă, pe categorii de folosință în anul 2014: 

Categorii de folosinta Suprafata 
(ha) 

Ponderea 
suprafetelor (ha) 

- arabil 17886 95,0% 
- pășuni și fânețe 914  4,8% 
- vii sș livezi 2  0,2% 
Total teren agricol 18802  

Sursa- Serviciul Urbanism Primăria PECICA 
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Tabel nr.20 - Suprafața agricolă utilizată, suprafața agricolă neutilizată și alte suprafețe (hectare), pe categorii de folosință 

Localitate 

Suprafata agricola utilizata 

Suprafața 
agricolă 

neutilizată 

Suprafața 
împădurită 

din care: Suprafețe 
ocupate 

cu clădiri, 
curți, 

drumuri, 
cariere 

etc. 

Helestee 
iazuri, 
bălți 

Suprafața 
totală a 

exploatației 
agricole 

Teren 
arabil 

Grădini 
familiale 

Pășuni 
și 

fânețe 

Culturi 
permanente Total 

Crânguri 
în sistem 
de rotație 

pe 
termen 
scurt 

JUDET ARAD 349735  141943 8676 500354 9096 216870  35430 13659 237717 

Orașul PECICA 17854 56 1229 2 19085 130 2532  1518 452 775409 

 
Numărul total al exploatațiilor agricole: 4862, din care: 

o utilizează teren arabil: 4793, din care (în funcție de mărimea trenului arabil): 

între 5-10 ha:    566 exploatații agricole 

între 10-20 ha:    22 exploatații agricole 

între 20-30 ha:      9 exploatații agricole 

între 50-100 ha:    8 exploatații agricole 

peste 100 ha:     37 exploatații agricole
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3.3.2. Cultura plantelor  
 
Tabel nr.21 - Suprafețele cultivate în PECICA, conform Recensământului agricol 2010 

Culturi 

Oraș PECICA Jud. ARAD 
Suprafaţa 
cultivată  
(hectare) 

Pondere din 
teren arabil 

Suprafaţa 
cultivată  
(hectare) 

Grâu comun si grâu spelt 8320 44,25% 69884 

Porumb 8950 47,6% 100622 
Plante tehnice (floarea soarelui, rapiță și 
soia) 

1000 5,31% 27184 

Legume, pepeni (în câmp și în sere) 200 1,063% 13171 

Plante de nutreţ (fân şi masă verde, 
leguminoase pentru nutreţ- lucernă, trifoi) 

237 1,26% 10492 

Cartofi 95 0,5% 8717 
TOTAL ARABIL (din suprafața agricolă 
utilizată) 

   

Sursa- Recensământul agricol 2010 
Tabel nr.22 - Suprafețele cultivate în PECICA  

Cultura Suprafaţa cultivată  
(hectare)  

Pondere 

Meri 0,30 15% 

Pruni 0,35 17,5% 

Alti pomi fructiferi 0,55 27,5% 

Struguri de masa 0,30 15% 

Struguri de vin 0,50 25% 
TOTAL   

Sursa- Recensământul agricol 2010 
  
3.3.3. Productivitatea sectorului agricol 
 
Tabel nr.23 - Situația producțiilor medii la principalele culturi in județul ARAD 

Denumire cultura U.M Productia 
2011 

Grau Kg/ ha 3921 
Porumb Kg/ ha 4585 
Pepeni verzi si galbeni Kg/ ha 25000 
Cartofi Kg/ ha 12987 
Prune Kg/pom 13 
Meri Kg/pom 12 
Struguri tone 4687 

Sursa-INSSE Tempo online 
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3.3.4. Creșterea animalelor 
 

Tabel nr.24 - Efectivele de animale din localitatea PECICA, conform Recensământului agricol 
2010 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.4. Analiza SWOT Activități Economice 

 

Puncte tari 
 

 Existența de culturi agricole diverse și 
puternic reprezentate. 

 Existența unor inițiative economice 
particulare(românești și străine). 

 Amplasarea orașului în zona de frontieră cu 
ungaria favorizează accesul la piețe 
externe. 

 Existența de zone industriale. 
 Existența unei rețele de drumuri, căi ferate 

și telecomunicații, pod peste Mureș, acces 
la autostradă. 

 

Puncte slabe 
 

 Slaba activitate din sfera prelucrării 
produselor agricole. 

 Investiții insuficiente în agricultură și în 
valorificarea producției agicole( centre de 
depozitare, colectare,etc.). 

 Lipsa personalului calificat. 
 Lipsa infrastructurii în zonele industriale. 

 

 

Oportunități 
 

 Oportunități de finanțare în perioada 2014-
2020. 

 Potențial de dezvoltare a sectorului 
zootehnic. 

 Simplificarea procedurile administrative 
pentru încurajarea investitorilor interni și 
străini. 

 Înființarea întreprinderilor sociale. 

 

Amenințări 
 

 Lipsa de coeziune a măsurilor de 
dezvoltare economică și socială pe fondul 
accentuării lipsei de încredere a populației 
în redresarea economică a țării. 

 
 
 
 

 

Efective de animale 
(capete) Jud. ARAD PECICA 

Bovine  41052 2106 

Ovine 345554 12358 

Caprine 12211  

Porcine 247210  

Păsări 1711745  

Cabaline 10904  

Familii de albine 41972  

TOTAL 2410138  
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Concluzii capitol 3. Activități Economice 
 
 
Înainte de 1989 economia oraşului a fost una predominant agrară, dar ca urmare a sprijinului 
constat acordat de administraţia locală, sectorul economic şi industria au cunoscut evoluţii 
ascendente. Ca urmare, în ultimul deceniu şi jumătate oraşul s-a dezvoltat considerabil: a atras 
investitori străini, dar şi mai mulţi localnici au ales să îşi deschisă o afacere. 
 
Utilităţile principale (apă, canalizare) se vor extinde de Unitatea Administrativ-Teritorială (UAT) 
Pecica în cel mai scurt timp posibil şi fără costuri pentru investitori.   
 

Locaţia sa este strategică, la doar 500 de metri de urcarea / coborârea de pe Autostrada 
A1 Nădlac-Arad-Timişoara şi fiind traversată de Drumul European 68. 
 

Satul aparţinător Turnu este localitate de graniţă şi are un punct de trecere a frontierei cu 
oraşul maghiar Battonya (Ungaria). 
 
Pita de Pecica, pâinea pe vatră făcută din ingrediente naturale şi fără conservanţi, din făina de 
bună calitate obţinută pe pământul pecican, a obţinut în anul 2011 titlul de produs atestat şi 
este brandul local cu care se mândreşte localitatea. 
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4. Infrastructura și echiparea edilitară 
 

4.1. Căile de acces 
 

Principalele căi de acces sunt reprezentate de DN7 (E68), care realizează legătura orașului 
PECICA cu municipiul ARAD și NĂDLAC și străbate orașul de la est la vest, DJ709/J Pecica – 
Pereg și DJ709/J Pecica – Turnu, care intersectează DN7 în interiorul localității. Aceste drumuri 
sunt foarte importante pentru circulaţie, importanţă sporită și de numărul mare de navetişti care 
folosesc aceste drumuri. 
 

Reţeaua de străzi mici, parcări, trotuare, administrată de Consiliul Local PECICA, este în prezent 
în lungime de aproximativ 297.94 km, din care 111,78 km drumuri și 186,16 km trotuare. 
 

Tabel nr.25 - Structura rețelei de străzi mici, parcări, trotuare U.A.T. Oraș PECICA 

Categorie drum Număr Total km 
drumuri 

Total  km 
trotuare 

Total km alei 
pietonale 

Număr locuri 
de parcare 

Drum comunal 4 18,08 36,16 -  
Drum vicinal - - - -  

Străzi oraş Pecica 136 75 150 - 810 
Străzi Turnu 21 12,5 25 -  

Străzi Sederhat 4 2,6 5,2 -  
Străzi Bodrogul Vechi 1 3,6 7,2 -  

TOTAL 166 111,78 186,16 -  
Sursa – Biroul Urbanism, Primăria PECICA 

 
Starea tehnică a drumurilor în localitatea PECICA este precară, doar 33,33% din drumuri fiind 
asfaltate. Practic, cea mai mare parte din drumuri nu este modernizată, drumurile sunt 
pietruite, cu balast sau balast în amestec cu pietriș și se încadrează in categoria de trafic ușor. 
Accesul pietonal este slab dezvoltat, acostamentele sunt în marea majoritate din pământ 
înierbat.  
 
Starea actuală a străzilor nu corespunde cerinţelor minime pentru străzi secundare şi anume: 
- partea carosabilă nu este delimitată clar; 
- structura rutieră din piatră spartă, pietriş, nisip în grosime de 0,20 m – 0,40 m prezintă 

denivelări, făgaşe şi gropi cu o planeitate neadecvată desfăşurării unei circulaţii rutiere în 
condiţii de siguranţă şi confort; 

- lipsa şanţurilor de colectare şi evacuare a apelor pluviale în lungul drumului sau nivelul de 
degradare a celor existente; 

- scurgerea apelor de pe partea carosabilă nu este asigurată; 
- structura rutieră necorespunzătoare; 
 
Nu există suficiente piste amenajate pentru biciclişti şi locuri de parcare pentru biciclete 
 

În ceea ce privește sistemul de colectare și evacuare ape pluviale aferent drumurilor, 
acesta este ineficient, deoarece este realizat în principal din șanțuri de pământ, in mare parte 
colmatate. În aceste condiții, nu se realizează un drenaj corespunzător al apelor pluviale și prin 
urmare starea drumurilor este direct afectată. 
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Tabel nr.26 - Detalierea structurii rețelei de drumuri din U.A.T. PECICA 

Categorie drum 

Lungime drumuri (km) 

Total (km), 
din care: 

Drumuri 
asfaltate 

Drumuri de 
pământ 

Drumuri  
Reabilitate* / modernizate 

în perioada 2008-2014 
Drum comunal 18,08 0,9 8,68 - 
Drum vicinal - - - - 

Străzi oraş Pecica 75 25 50 11,857 
Străzi Turnu 12,5 3,005 8,49 - 

Străzi Sederhat 2,6 - 2,6 - 
Străzi Bodrogul Vechi 3,6 - 3,6 - 

TOTAL 111,78 28,905 73,37 11,857 
Sursa – Biroul Urbanism, Primăria PECICA 

4.2. Transportul  
 

Transport feroviar în orașul PECICA este asigurat de REGIOTRANS S.R.L. BRAȘOV, pe ruta 
NĂDLAC – PECICA – ARAD, existând staţie cu dotările specifice în zona estică a localităţii. 
Circulaţia se face pe o singură linie, neelectrificată.  
Transportul public de persoane interjudeţean 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). 

 
4.3. Alimentare cu apă si apă uzată 
 

4.3.1. Rețeaua de alimentare cu apă 
 

Sursa de apă – pentru sisteme de alimentare cu apă centralizate 
În orașul PECICA, principala sursă de apă o constituie apa subterană, alimentarea cu apă 
realizându-se prin extragerea din puțuri forate. Există 5 puțuri forate. 
 
Sistem de colectare si depozitare 
Apa extrasă din puțuri este colectată într-un depozit de 2 rezervoare cu o capacitate de 500, 
respectiv 300 mc, capacitatea totală fiind de 800 mc. Potabilizarea apei se face printr-o 
preclorinare cu hipoclorit permanganat de potasiu şi clorură ferică și trecerea acesteia prin 
stația de filtrare înainte de depozitare. 
 

Stația de tratare a apei, cu o capacitate de 72 mc/h, a fost dată în funcțiune în anul 2008 cu 
scopul de a asigura locuitorilor din PECICA apă potabilă. Sistemul de alimentare cu apă 
funcționează corespunzător, apa extrasă fiind adusă la parametrii igienico-sanitari impuși de 
lege. 
 

Rețeaua de alimentare cu apă are o lungime totală de 32 km și a fost pusă în funcțiune 
după cum urmează: 12 km în 1983, 8 km în 1993 şi 12 km în 2008. Există un număr de 0 
cișmele. 
Din totalul de 4250 de locuințe, până în acest moment la sistemul de alimentare cu apă sunt 
racordate 1600, adică un procent de 37,65 %. 
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Tabel nr.27 - Tipuri de utilizatori ai serviciilor de alimentare cu apă  2013 -2014: 

 TIPURI DE UTILIZATORI Nr. racordate la rețea 
alimentare cu apă 

POPULAŢIE 
CASE PARTICULARE 

(nr. contracte, în toate cartierele oraşului) 1600 

Contracte individuale la blocuri - 
 Contractecte cu asociatiile de proprietari şi locatari 29 

UNITĂŢI 
AGENŢI ECONOMICI 136 

UNITĂŢI SOCIALE (şcoli, grădiniţe, dispensar, 
piaţă, unitatea de pompieri) 17 

TOTAL 1782 
În perioada 2013-2015 s-au executat lucrări în cadrul Master Plan care sunt în curs de finalizare 
şi recepţie, astfel: 

- extindere reţele cu apă 25 km – 2500 abonaţi; 
- extindere reţea canalizare 45 km – 4500 abonaţi; 
- o staţie de epurare pentru 15000 locuitori, SSPA 

 
4.3.2. Consumul de apă potabilă 
 
Tabel nr.28 -  Consumul de apă potabilă în orașul PECICA în perioada 2010-2014: 

ANUL CONSUM 
metri cubi / zi 

2010 700 
2011 750 
2012 800 
2013 850 
2014 950 

 

În România, Ordinul ministrului sănătăţii 536/1997 pentru aprobarea Normelor de igienă şi a 
recomandărilor privind mediul de viaţă al populaţiei, prevede, între altele, cantitatea minimă de 
apă pe zi pentru un locuitor, care trebuie să fie de minim 50 litri (în scopul acoperirii necesarului 
fiziologic, igienei individuale şi pregătirii hranei).  

 
4.3.3. Surse de poluare a apei în oraș 
 

Poluarea apei subterane se datorează folosirii îngrășămintelor chimice în agricultură, existenței 
unor fose rudimentare folosite de gospodăriile locale, dar și datorită structurii solului.  
În oraşul Pecica nu există surse de poluare. Elementele cele mai poluante sunt fierul, manganul, 
nitrații și cei mai periculoși nitriții, elemente care sunt tratate corespunzător. 

 
4.3.4. Preţurile şi tarifele practicate  
 

Potrivit prevederilor ANRSC, se aplică următoarele prețuri pentru apa potabilă livrată în orașul 
PECICA: 

- Preț pentru populație – 3,62 lei/mc, TVA inclus. 
- Preț pentru restul de utilizatori – 3,62 lei/mc, TVA inclus. 

 

Prețurile la apă pentru populație conțin TVA în cotă de 24%. 
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Din informatiile analizate, este mai mult decât evident faptul că necesarul de apă nu este 
acoperit și este nevoie de eforturi în acest sens, soluțiile fiind conturate de reprezentanții  
autorității locale în proiecte de investiții de tipul Master Plan, POS Mediu II: 

- Extindere front de captare și rețea aducțiune – 2 puţuri x 32 mc/h 
- Extindere rețea distribuție având în vedere tendința de dezvoltare a localității Pecica 

şi satelor aparţinătoare: Pecica – 12 km, Turnu – 12 km, Sederhat – 1,2 km. 
- Extindere gospodărie Apă – capacitate stocare 500 mc + 1 rezervor. 
- Capacitate pompare 1750 mc/zi 

 

4.3.5. Rețeaua de ape uzate 
 

În prezent, rețeaua de canalizare este in curs de execuție, pe toată raza localității. Se vor realiza 
45 km de rețea și 3500 de racorduri.  
SC Compania de apă Arad SA are ca obiectiv imediat următor execuția, în baza unui alt proiect, 
a încă 1500 de branșamente și racorduri, în vederea atingerii gradului de conformitate, pe POS 
Mediu II.  
În perioada 2012-2015 s-au realizat lucrări de modernizare a 18 străzi din localitate în cadrul 
cărora s-au executat şanţuri de scurgere a apelor pluviale totalizând 15716 m. 

 
4.4. Energia termică 

În localităţile componente ale oraşului Pecica, unităţile economice şi gospodăriile populaţiei 
folosesc sisteme locale de încălzire, fie prin centrale proprii pe combustibil lichid, fie încălzire cu 
combustibili solizi: lemne şi cărbuni. 
Numărul locuințelor convenționale din orașul Pecica este de 5085, din care un număr de 890 
locuințe au încălzire centrală, reprezentând 17,5 % din totalul locuințelor convenționale. 
 
4.5. Rețeaua de iluminat public 

Reţeaua de iluminat public din orașul PECICA aparţine S.C. ENEL ENERGIE S.A. și are o 
lungime de 82 km. Localitatea Pecica are două surse de alimentare cu energie electrică.  
 

Una din surse o constituie staţia de transformare situată în partea de nord-est iar a doua staţia 
de transformare de 110/20 KV Arad-Nord. Posturile de transformare ce alimentează 
consumatorii localităţii Pecica sunt alimentate pe partea de medie tensiune prin două linii 
principale. O linie alimentează posturile de transformare de la nordul DN 7.  
 

A doua linie este amplasată pe strada principală a localităţii. Toate reţelele aeriene de 20 KV 
sunt echipate cu lanţuri duble de izolare, pentru a creşte siguranţa în exploatare. Posturile de 
transformare sunt în mare majoritate aeriene, transformatoarele şi tablourile de joasă tensiune 
fiind montate pe stâlpi de beton. Branşamentele la consumatori sunt aeriene cu conductoare de 
aluminiu sau conductoare torsadate. 
 

Sistemul de iluminat public reprezintă ansamblul format din puncte de aprindere, cutii de 
distribuţie, cutii de trecere, linii electrice de joasă tenșiune subterane sau aeriene, fundaţii, 
stâlpi, instalaţii de legare la pământ, console, corpuri de iluminat, accesorii, conductoare, 
izolatoare, cleme, armături, echipamente de comandă, automatizare și măsurare utilizate pentru 
iluminatul public. 
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Tabel nr.29 - Infrastructura reţelei de alimentare a iluminatului public  
 

Denumire An 2010 An 2011 An 2012 An 2013 An 2014 

Stâlpi de iluminat aparţinând 
companiei/primăriei Pecica 2471 2471 2471 2471 2479 

Corpuri de iluminat 2449 2449 2467 2471 2479 

Sursa: Primăria PECICA 
 
Din cele 2479 corpuri de iluminat, cele pe LED sunt 3 bucăți, pe sodiu 329 bucăți, fluorescente 
2147 bucăți. 
 
În ceea ce privește consumul de energie, după estimativul pe 2014 pentru instituțiile 
importante și în același timp mari consumatoare de energie, se observă o tendință de creștere a 
consumului. Acest lucru presupune luarea unor măsuri de optimizare a consumurilor energetice 
printr-o exploatare raţională a instalaţiilor şi eliminarea factorilor de consum excesiv din aceste 
unități. 
 

Tabel nr.30 - Consumuri de energie, pe tipuri de consumatori din orașul PECICA 

Tipuri de utilizatori 

Consumuri anuale 
(kwh) 

 

2013 2014  2015 estimat 

Iluminat public 581715 674884 680000 

Primărie 106415 108001 110000 

Evidența populației 19203 18885 19000 

Casa de Cultură 9202 8145 9000 

Sală Sport 39688 33164 35000 

Piață 11311 13096 15000 

Liceul Teoretic ”Gheorghe Lazăr” Pecica 56956 44338 48920 

Școala Gimnazială nr. 2 33494 34102 34870 

Grădinițe 31920 28840 31250 

TOTAL 889904 963455 983040 

Sursa: Primăria PECICA 
4.6. Poșta şi telecomunicații 

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. 
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4.7. Analiza SWOT Infrastructura și echiparea edilitară 
 

Puncte tari 
 

 Toate așezările și elementele izolate 
importante sunt racordate la rețeaua 
electrică. 

 Acces la infrastructura rutieră – 28 km de 
drumuri asfaltate celelalte urmând a se 
asfalta. 

 Acces la serviciile de furnizare a telefoniei 
fixe, mobile, a televiziunii prin cablu/satelit, 
internet și a curieratului. 

 Extinderea rețelei de apă și canalizare și 
stația de epurare este în curs de execuție. 

 Existența unei rețele de drumuri, căi ferate 
și telecomunicații, pod peste Mureș, acces 
la autostradă. 

 Experiență în implementarea proiectelor 
mari de infrastructură. 

 

Puncte slabe 
 

 Slaba activitate din sfera prelucrării 
produselor agricole. 

 Investiții insuficiente în agricultură și în 
valorificarea producției agicole (centre de 
depozitare, colectare,etc.). 

 Lipsa personalului calificat. 
 Lipsa infrastructurii în zonele industriale. 

 

 

Oportunități 
 

 Oportunități de finanțare în perioada 2014-
2020. 

 Potențial de dezvoltare a sectorului 
zootehnic. 

 Simplificarea procedurile administrative 
pentru încurajarea investitorilor interni și 
străini. 

 Înființarea întreprinderilor sociale. 

 

Amenințări 
 

 Întârzierea investițiilor în infrastructură va 
scădea calitatea vieții locuitorilor și va 
respinge investițiile în zonă. 

 
 
 
 

 
Concluzii capitol 4. Infrastructura și echiparea edilitară 
 
Accesul în orașul Pecica se face prin intermediul  DN 7, calea ferată Arad-Nădlac, o rețea de 
transport public cu autobuze, autostrada A1.Drumurile din localitate sunt asfaltate 38%, 
celelalte fiind pietruite.În vederea îmbunătățirii sistemului rutier există studiu de fezabilitate 
pentru modernizarea străzilor. 
Extinderea rețelei de apă  și apă uzată este în curs de execuție urmând ca până la finele anului 
2016 toți cetățenii să aibe posibilitatea să se racordeze la rețea. 
Toate așezările și elementele izolate importante din localitatesunt racordate la rețeaua electrică. 
Orașul Pecica este cuplat la rețeaua de gaze. 
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. 
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5. Infrastructura de sănătate și Asistență Socială 
 

5.1. Serviciile de sănatate 

 
Pentru asigurarea sănătăţii umane, în oraşul PECICA funcţionează Centrul Medical dr. 
Coşuleanu, care oferă consultaţii şi tratamente în următoarele domenii: stomatologie, 
ortodonţie, medicină internă, obstetrică ginecologie. 
 
Totodată, în localitate funcţionează 7 cabinete medicale familiale şi 5 cabinete medicale 
stomatologice individuale. 
 
În anul 2006, Consiliul Local a atribuit în folosinţă gratuită un imobil Serviciului de Ambulanţă 
Judeţean Arad, pentru înfiinţarea unei substaţii de ambulanţă în oraş. 
De asemenea, în localitate funcționează:  

 2 circumscripţii sanitar-veterinare. 
 1 circumscripţie zonală sanitar-veterinară de control alimente. 
 

Tabel nr.31 -  Furnizori de servicii de sănătate 
 

Nr. 
Crt. 

Furnizori de servicii de sănătate 
 

Unitate de stat / 
Privată 

 
1. 

 
Centrul Medical – dr. Coşuleanu 

 
Privat 

2. CMI – dr. Marius Căpăţână ( medic de familie ) Privat 

3. CMI – dr. Iancu Cartojan ( medic de familie) Privat 

4. CMI – dr. Eniko Palfi ( medic de familie) Privat 

5. CMI – dr. Alexandru Palfi ( medic de familie) Privat 

6. CMI – dr. Ovidiu Maer ( medic de familie) Privat 

7. CMI – dr. Lidia Hedesan ( medic de familie) Privat 

8. CMI – dr. Simona Iancu ( medic de familie) Privat 

9. CMI – dr. Ovidiu Nistor ( medic stomatolog ) Privat 

10. CMI – dr. Cristian Crucean (medic stomatolog) Privat 

11. CMI – dr. Tiberiu Coşuleanu ( medic stomatolog )  Privat 

12. CMI – dr. Claudia Olariu ( medic stomatolog ) Privat 

13. CMI – dr. Evelin Denuţ ( medic stomatolog ) Privat 
Sursa: Primăria PECICA 
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Tabel nr.32 -  Indicatori servicii de sănătate 
 

Indicatori 
Spitale 

Cabinete Medicale 
Stomatologice 

Individuale 

Cabinete Medici de 
Familie Farmacii 

De stat Particulare De stat Particulare De stat Particulare De stat Particulare 

Numărul 
unităților 0 0 0 5 0 7 0 4 

Numărul de 
paturi 0 0 0 0 0 0 0 0 

Numărul de 
medici specialişti 0 0 0 5 0 7 0 0 

Numărul de 
asistente 0 0 0 5 0 7 0 0 

Sursa: Primăria PECICA 
 

Tabel nr.33 -  Indicatori servicii de sănătate pe ani 
 

Nr. crt. Indicatori 2014 2013 2012 2011 2010 

1 Număr medici de familie 7 7 7 7 7 
2 Număr medici specialisti 2 2 0 0 0 

Sursa: Primăria PECICA 
 
 
5.2. Serviciile de asistenţă socială  

 
Potrivit prevederilor Legii nr. 448/2006 republicată, rolul autorităţii locale este de a monitoriza în 
condiţii optime atribuţiile şi obligaţiile care le revin asistenţilor personali în vederea ameliorării 
situaţiei persoanelor cu handicap grav astfel încât să primească îngrijire specială la nivelul la 
care starea lor o cere. 
 
Îngrijirile ce li se acordă pot permite persoanelor bolnave să-şi valorifice potenţialul fizic, 
intelectual, spiritual, emoţional şi social, în pofida handicapului de care suferă. 
 
În prezent în cadrul Primăriei oraşului PECICA sunt angajaţi 58 de asistenţi personali ai 
persoanelor cu handicap din care 47 persoane sunt asistenţi personali pentru adulţi, iar 11  
asistenţi personali pentru minori. 
 
La nivelul oraşului PECICA sunt înregistrate 28 persoane cu handicap gradul grav care au optat 
pentru primirea unei indemnizaţii lunare în locul angajării unui asistent personal.   
 
De asemenea, pe baza O.U.G. nr. 27/27.08.2013, pentru modificarea şi completarea O.U.G. nr. 
70/2011 şi a H.G. nr. 778/09.10.2013, Primăria acordă ajutoare pentru încalzirea 
locuinţelor. Numărul cererilor pentru acordarea ajutorului de încălzire anii 2010 - 2014, au fost 
de 885 dosare. 
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Tabel nr.34 - Bugetul oraşului PECICA pentru asistenţă socială în perioada 2010 – 2014 
ANUL BUGETUL (lei) 

2010 1726100 

2011 935000 

2012 1188000 

2013 1071000 

2014 1166000 
Sursa: Primăria PECICA 

 
CENTRUL DE ÎNGRIJIRE ŞI ASISTENŢĂ PECICA 
Centrul de îngrijire şi asistenţă Pecica este amplasat în comunitate în orașul Pecica, pe str. 2 
nr. 199, tel. 0257-468106, și permite beneficiarilor accesul la toate resursele și facilitățile 
existente. 
 
Tipul şi misiunea centrului: 
Centrul de îngrijire şi asistenţă Pecica este o instituţie de asistenţă socială fără personalitate 
juridică care funcţionează in  subordinea  D.G.A.S.P.C. Arad din cadrul Consiliului Judeţean 
Arad (conform Hot. Consiliului Local nr.15 din 10.02.2005). 
Misiunea Centrului de  îngrijire şi asistenţă Pecica este aceea de a furniza asistenţă 
persoanelor cu handicap accentuat sau grav,  în condiţii de rezidenţă de tip instituţional se 
asigură găzduire (cazare- masă) şi servicii de asistenţă ( îngrijire, recuperare, 
supravegherea şi menţinerea sănătăţii ) în funcţie de nevoile generale şi speciale ale 
beneficiarilor. 
 
În toamna anului 2010, D.G.A.S.P.C Arad a semnat un contract de finanţare, prin 
intermediul căruia s-au obţinut fonduri pentru reabilitarea şi extinderea centrului prin 
Programul Operaţional Regional, axa 3. 
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Arad a finalizat implementarea 
proiectului în luna aprilie 2012, proiect prin care s-a realizat un cadru adecvat de găzduire şi 
îngrijire pentru persoanele adulte cu dizabilităţi, conform cu standardele de calitate actuale 
în domeniu.  
 
Beneficiarii direcţi au fost: 
 54 de persoane adulte cu dizabilităţi instituţionalizate în judetul Arad.  
 persoanele angajate ale centrului (au posibilitatea să îşi desfăşoare activitatea în condiţii 
de lucru conforme cu standardele de calitate în vigoare). 
 
Beneficiarii indirecţi: persoanele cu dizabilităţi cu domiciliul în judeţul Arad, dar 
instituţionalizate în centre din alte judeţe; familiile acestor persoane şi ale persoanelor 
asistate în Centrul de îngrijire de asistenţă Pecica, membrii comunităţii Pecica, autoritatea 
locală, membrii echipei de implementare.  
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Activităţi principale realizate: 
 Extinderea clădirii centrului în vederea asigurării de condiţii de locuit conform 
standardelor de calitate; 
 Compartimentarea dormitoarelor şi asigurarea unui număr de cel mult 3 locuri în fiecare 
dormitor; 
 Dotarea clădirii cu o instalaţie de încălzire centrală care să asigure confortul termic 
necesar; 
 Accesibilizarea centrului şi amenajarea de spaţii igienico-sanitare în  conformitate  cu 
standardele de calitate; 
 Desfăşurarea unei campanii de sensibilizare, conştientizare a populaţiei asupra 
problematicii speciale a persoanelor cu dizabilităţi, a importanţei şi respectării principiului 
egalităţii de şanse. 
 
Bugetul total al proiectului a fost de 3.627.953,11 lei. Consiliul Judeţean Arad a aprobat prin 
Hotărârea nr. 238/27.08.2010 contribuţia proprie în proiect în valoare de 69.953,00 lei. 
Durata de implementare a proiectului a fost de 19 luni din 29.09.2010 până în 29.04.2012, 
din care 15 luni au fost de construcţie. 
 
Grupul ţintă: 
- persoane adulte cu handicap, ale căror cerinţe speciale de viaţă şi îngrijire nu pot fi 
asigurate decât în condiţii de rezidenţă de tip instituţional; 
 
Obiectivele generale ale  Centrului de Îngrijire şi Asistenţă Pecica sunt: 
1. asigurarea găzduirii (cazare-masă); 
2. asigurarea unor servicii de asistenţă (îngrijire, recuperare, socializare, loisir, etc.), 
persoanelor găzduite în centru, în concordanţă cu nevoile generale şi speciale de viaţă şi de 
îngrijire ale acestora; 
3. oferă servicii de îngrijire personală adulţilor cu handicap grav sau accentuat, pe o 
perioadă nedeterminată; 
4. asigură activităţile recuperatorii de pregătire pentru muncă - derulate pe o perioadă 
determinată - în vederea re/integrării socio-profesionale a beneficiarilor în comunitatea de 
apartenenţă. 
 
Beneficiarii centrului vor fi internaţi cu respectarea criteriilor de internare ca urmare a 
hotărârii comisiei de internare şi se va ţine cont de următoarele: 
- solicitări; 
- riscul cel mai crescut; 
- capacitatea centrului; 
 
Reprezentanţii/ personele care doresc internarea în Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Pecica 
trebuie să respecte următoarea procedură: 



 
 

75 
 
 
 
 

1. orarul vizitelor de informare este de luni- vineri între orele 8.00-16.00 
2. şeful centrului îi prezintă actele necesare internării în centru şi îl îndrumă către 
autorităţile competente pentru obţinerea acestora. 
 
Principii directoare: 
Principii care stau la baza activităţii Centrului de Îngrijire şi Asistenţă Pecica: 
 
• Principii privind respectarea drepturilor: 
- Drepturile universale ale omului; 
- Dreptul de a fi informaţi (ei şi reprezentanţii lor) asupra drepturilor şi responsabilităţilor 
în calitate de beneficiari ai serviciilor  Centrului Rezidenţial şi de a fi consultaţi cu privire la 
toate deciziile care îi privesc; 
- Dreptul de a decide şi a-şi asuma riscurile (direct sau prin reprezentanţi legali) în toate 
aspectele vieţii lor şi de a-şi exprima liber opţiunile; 
- Dreptul de a gândi şi acţiona autonom, cu respectarea drepturilor celorlalţi beneficiari 
conform potenţialului şi dorinţelor personale; 
- Dreptul de a fi informaţi cu privire la starea lor de sănătate; 
- Dreptul de a consimţi asupra serviciilor asigurate prin contract; 
- Dreptul de a beneficia de serviciile menţionate în contract; 
- Dreptul de a li se păstra toate datele în siguranţă şi confidenţialitate: excepţiile de la 
regulă sunt consemnate în scris în acord  cu beneficiarii sau cu reprezentanţii lor; 
-  Dreptul de a nu fi abuzaţi, neglijaţi, abandonaţi sau pedepsiţi, hărţuiţi sau exploataţi 
sexual; 
- Dreptul de a face sugestii şi reclamaţii fără teamă de represalii; 
- Dreptul de a nu fi exploataţi economic ( abuzuri privind banii, proprietăţile, pretenţii ce 
depăşesc taxele convenite pentru servicii etc.);  
-  Dreptul de a nu li se impune restricţii de natură fizică sau psihică, în afara celor stabilite 
de medic sau de alt personal calificat şi a celor convenite prin contractul de servicii, 
regulamentul de organizare şi funcţionare şi regulamentul intern; 
- Dreptul de a fi trataţi şi de a avea acces la toate serviciile centrului, fără discriminare; 
- Dreptul de a-şi manifesta şi exercita liber orientările şi interesele culturale, etnice, 
religioase, sexuale etc., conform legii; 
- Dreptul de a-şi dezvolta talentele şi abilităţile; de a fi sprijiniţi pentru a se angaja în 
muncă; 
- Dreptul de a-şi utiliza aşa cum doresc lucrurile personale; 
- Dreptul de a-şi gestiona aşa cum doresc resursele financiare, cu excepţia cazurilor de 
restricţie legală sau dacă există acorduri scrise între centru şi beneficiar/reprezentantul său 
legal privind gestionarea banilor şi bunurilor beneficiarilor; 
-  Dreptul de a fi anunţaţi în scris şi de a putea fi audiaţi  înainte de a fi excluşi de la 
accesul la activităţile Centrului rezidenţial ( cazuri de transfer, ori reziliere unilaterală a 
contractului de servicii );  
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- Dreptul de a fi excluşi /transferaţi din cămin numai: 
 Din raţiuni de ordin medical; 
 La dorinţa beneficiarului; 
 Pentru comportamente ce sunt un pericol pentru beneficiar sau pentru ceilalţi 
beneficiari; 
 Pentru comportamente care prejudiciază sau deranjează rutinele zilnice ale activităţilor 
centrului; 
 În cazul în care cerinţele de re/abilitare ale beneficiarului depăşesc posibilităţile centrului 
furnizor de servicii ; 
 În cazul pierderii autorizaţiei de funcţionare de către furnizorul de servicii sociale; 
 Pentru abateri disciplinare; 
- Dreptul de a-şi desfăşura activităţile într-un mediu fizic accesibil, sigur, funcţional şi 
intim; 
- Respectarea demnităţii personale; 
- De a practica cultul religios dorit; 
- Valorizare; 
- Respectarea intimităţii; 
- Confidenţialitate; 
 
• Principii privind asistarea: 
- Satisfacerea cerinţelor generale şi speciale ale beneficiarilor; 
- Asigurarea unei îngrijiri individualizate şi personalizate a beneficiarului; 
- Participarea beneficiarului la programul şi activităţile centrului; 
- Asigurarea unei intervenţii profesioniste, prin echipe pluridisciplinare; 
- Implicarea familiei şi a comunităţii; 
- Continuitatea şi integralitatea serviciilor oferite; 
- Asigurarea confidenţialităţii şi a eticii profesionale. 
 
Servicii destinate grupului de beneficiari: 
Centrul Rezidenţial asigură beneficiarului serviciile necesare în baza unui contract, încheiat 
în condiţiile legii. 
Fiecare beneficiar din Centrul Rezidenţial primeşte servicii în baza unei planificări individuale. 
Planul individualizat de intervenţie stabileşte în baza evaluării iniţiale/reevaluărilor, serviciile 
asigurate beneficiarului pe perioada rezidenţei în centru şi personalul implicat în rezolvarea 
planului. 
Planul Individualizat de Intervenţie include programe de intervenţie specifică: program 
individualizat de îngrijire: hrănire, igienă personală, supravegherea şi menţinerea sănătăţii, 
program individualizat de recuperare, program individualizat de integrare/reintegrare socială 
şi un plan individualizat de ieşire a beneficiarului din centru. 
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Planul Individualizat de Intervenţie este elaborat de o echipă multidisciplinară, formată de 
minim 3 specialişti din domenii ca: medicina, asistenţă socială, psihologie, psihopedagogie, 
din cadrul centrului sau contractaţi de la alte servicii din comunitate. 
 
Serviciile furnizate în Centrul de asistenţă şi îngrijire Pecica sunt următoarele: 
a) Găzduire (cazare şi masă); 
b) Servicii sociale; 
c) Servicii de recuperare şi reabilitare; 
d) Servicii de îngrijire social- medicale; 
e) Servicii de îngrijire şi suport; 
f) Servicii de întreţinere; 
 
Capacitatea centrului este de 54 locuri. În present beneficiază de serviciile centrului un 
număr de 54 beneficiari. Fiecare beneficiar deţine un spaţiu propriu într-un dormitor în 
conformitate cu nevoile individuale. În centru există 22 dormitoare, din care12 sunt camere 
pentru 2 persoane, iar 10 pentru 3 persoane. Camerele sunt dotate cu un pat, un dulap, o 
noptieră pentru fiecare beneficiar, un TV, o masă şi scaune, iar pentru amenajarea camerei 
fiecare are libertatea să-şi personalizeze spaţiul propriu folosindu-şi creativitatea. De 
asemenea dispune de un spaţiu ce se poate încuia (noptieră, sertar, etc.) în care îşi poate 
depozita: medicamente, bani sau alte valori. Beneficiarii sunt încurajaţi să-şi ţină în dormitor 
obiecte personale, ca fotografii sau diverse obiecte decorative. 
 
Centrul deţine spaţii pentru prepararea/ servirea hranei care corespund cerinţelor de igienă, 
siguranţă, accesibilitate, funcţionalitate pentru toţi beneficiarii. Beneficiarilor li se asigură o 
alimentaţie corespunzătoare calitativ şi cantitativ conform normelor legale 
Spaţiile comune ale centrului includ: sală de club- în care se pot desfăşura activităţi sociale, 
recreative; spaţiu pentru activităţi de recuperare- cabinet de consiliere psihologică,  sală de 
kinetoterapie şi masaj,spaţiu destinat asistenţei medicale curente, spaţiu în care se serveşte 
masa, şi spaţii în aer liber: curtea interioară, parcul interior, etc. 
De asemenea Centrul dispune de grupuri sanitare,  spaţiu pentru păstrarea alimentelor: 3 
magazii- alimente, o cameră frigorifică, şi spaţii pentru igienizare rufelor: spălătorie, 
uscătorie, lenjerie. 
 
a) Găzduire: 
- Se asigură un spaţiu personal într-un dormitor în conformitate cu nevoile individuale ale 
beneficiarului; 
- Se asigură o alimentaţie corespunzătoare calitativ şi cantitativ conform normelor legale; 
- Se asigură trei mese complete pe zi; 
- Se asigură regimul dietetic, conform prescripţiilor medicului, atunci când este cazul; 
- Se asigură meniuri variate şi pe cât posibil în stabilirea meniului zilnic se ţine cont de 
preferinţele beneficiarului; 
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b) Servicii sociale: 
- Se acordă consiliere şi sprijin de specialitate beneficiarului precum şi familiei acestuia; 
- Se asigura confidenţialitatea informaţiilor deţinute; 
- Se acordă asistenţă şi sprijin pentru exercitarea dreptului său la exprimarea liberă a 
opiniei; 
- Se evaluează şi reevaluează situaţia beneficiarului pentru identificarea nevoilor în 
vederea acordării de servicii adecvate; 
- Se urmăreşte evoluţia beneficiarului; 
- Se identifică soluţia pentru integrarea şi reintegrarea socială a beneficiarului; 
- Se acordă consiliere familiei în cazul în care se face reintegrarea familială; 
- Se acordă informare asupra drepturilor şi responsabilităţilor în calitate de beneficiar ai 
serviciilor; 
- Se acordă sprijin pentru exercitarea drepturilor beneficiarului;  
- Se acordă informare asupra serviciilor şi asupra politicii şi procedurilor existente în 
centru; 
- Se acordă sprijin în dezvoltarea şi utilizarea talentelor şi abilităţilor; 
- Se acordă sprijin în manifestarea şi exercitarea, liber a orientărilor şi intereselor 
culturale, etnice, religioase, sexuale, conform legii; 
- Se organizează activităţi recreative; 
- Se organizează activităţi de socializare; 
- Se încurajează şi sprijină beneficiarul să menţină relaţia cu familia, prietenii prin telefon, 
corespondenţă, vizite, ieşiri în comunitate; 
- Se informează şi consultă familia beneficiarului atunci când se iau decizii importante în 
legătură cu beneficiarii; 
- Se acordă consiliere  juridică: se informează cu privire la: prevederile legale care 
reglementează organizarea şi funcţionarea centrului; şi asupra drepturilor şi obligaţiilor ca 
cetăţeni; 
- Se asigură beneficiarului condiţii pentru desfăşurarea unor activităţi de socializare şi 
petrecere a timpului liber în cadrul căminului şi în comunitate; 
- Se acordă asistenţă pentru facilitarea accesului beneficiarului la serviciile din comunitate;  
 
c) Servicii de recuperare şi reabilitare 
- se acordă consiliere individuală şi de grup; 
- se asigură activităţi de recuperare în baza programului individualizat de recuperare din 
P.I.I. 
- se asigură activităţi de formare/ dezvoltare a abilităţilor de autoservire; 
- se asigură activităţi de formare/ dezvoltare a abilităţilor de îngrijire personală şi 
autogospodărire; 
- se încurajează beneficiarul să-şi organizeze şi să execute pe cât posibil autonom acţiuni 
şi activităţi cotidiene, fiind luate toate măsurile pentru prevenirea riscurilor de accident sau 
îmbolnăvire; 
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- se desfăşoară activităţi educative; 
- se acordă servicii specializate de masaj şi kinetoterapie; 
- se acordă programe de reabilitare psiho-socială ca: terapie ocupaţională: agricultură, 
pomicultură, activităţi cotidiene de autogospodărire; activităţi recreative: sport, dans, 
meloterapie; activităţi creative: desen, confecţionarea diferitelor obiecte de artizanat;  
 
d) Servicii de îngrijire social- medicale 
- Se acordă servicii de supraveghere şi menţinerea sănătăţii în concordanţă cu nevoile 
beneficiarului prin servicii de prevenire, terapie şi recuperare medicală în baza evaluării / 
reevaluării nevoilor individuale;  
- Se monitorizeză în scop preventiv şi terapeutic starea de sănătate psihică a 
beneficiarului; 
- Se urmăreşte permanent starea fizică a beneficiarului şi se sesizează medicul responsabil 
de orice modificare intervenită în starea persoanei; 
- Se asigură accesul beneficiarului la asistenţă medicală, conform normelor legale în 
vigoare (medici de familie, medici specialişti – în policlinici, spitale, etc. din cadrul 
comunităţii) şi la asistenţă tehnică adecvată (ochelari, lucrări stomatologice, orteze, proteze, 
etc.); 
- Se asigură administrarea medicamentaţiei conform prescripţiilor medicale; 
- Se evaluează regimul alimentar al beneficiarului şi se adaptează conform indicaţiilor 
medicale; 
- Se acordă tratamente curente şi de urgenţă; 
- Se asigură programe de educaţie sanitară (sexuală şi contraceptivă, împotriva fumatului 
şi a consumului de băuturi alcoolice şi de droguri, etc) cu personal calificat: medic, asistent 
medical, psiholog, asistent social;  
- Se acordă informaţii cu privire la starea de sănătate şi a drepturilor şi a modalităţilor 
legale de acordare a asistenţei medicale; 
 
e) Servicii de îngrijire şi suport 
- Se acordă servicii de îngrijire în baza unui program individualizat de îngrijire; 
- Se acordă sprijin şi îngrijire permanentă; 
- Se asigură condiţii corespunzătoare de menţinere a igienei personale; 
- Se asigură beneficiarului obiecte de igienă personală; 
- Se asigură beneficiarului îmbrăcăminte  şi încălţăminte adecvată; 
- Se asigură asistenţă calificată pentru menţinerea igienei personale a beneficiarului 
- Se acordă asistenţă şi sprijin beneficiarului în toate activităţile în care acesta necesită şi 
solicită sprijin; 
- Se urmăreşte permanent starea psihofizică a beneficiarului şi se sesizează conducerea, 
cabinetul medical sau persoanele abilitate să intervină (psiholog, asistent social) de orice 
modificare în starea persoanei în cauză; 
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f) Servicii de întreţinere 
- se asigură igienizarea obiectelor personale de îmbrăcăminte conform normelor legale; 
- se aplică programe de curăţenie şi dezinfecţie pentru toate spaţiile, conform normelor 
legale în  vigoare; 
- se asigură spaţii curate, accesibile şi funcţionale; 
 
Serviciile sunt asigurate de personal specializat în concordanţă cu nevoile beneficiarilor, 
politica bugetară a unităţii şi respectă normele legale în vigoare. 
Structura personalului este formată din următoarele categorii: 

 Personal de conducere 
 Personal administrativ 
 Serviciul de asistenţă medicală 
 Serviciul de evaluare, consiliere, recuperare, reintegrare familială şi comunitară şi 

socializare 
 Serviciul de preparare şi servire a hranei 
 Serviciul de întreţinere şi pază 

 
Personalul Centrului de Îngrijire şi Asistenţă Pecica îşi desfăşoară activitatea respectând 
atribuţiile din fişa postului, Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii şi Legea nr. 477/2004 – Codul 
de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice. 
                                                 

5.3. Egalitatea de șanse 

În selectarea personalului, elaborarea proiectelor sau realizarea diverselor activități, 
aspectele specifice egalităţii de gen și non-discriminării au fost întotdeauna luate în 
considerare de către autoritățile locale. Prin urmare: 

- În cadrul aparatului de specialitate al primarului sunt angajate 2 persoane de etnie 
romă și o persoană cu handicap; 

- În echipele de management ale proiectelor au fost incluse și persoane aparţinând 
unei minorităţi entice sau unui grup defavorizat; 

- Selecarea persoanelor pentru echipele de management și a experților din cadrul 
proiectelor s-a realizat în funcție de pregătirea profesională și competențele 
acestora, în acest fel asigurând participarea femeilor în roluri de conducere pentru 
implementarea proiectelor;  

- Salariile din cadrul proiectelor au fost acordate pe baza responsabilităților/ 
performanței personalului, fără diferențe de gen pentru aceeași poziție/funcție, 
indiferent dacă posturile au fost ocupate de bărbați sau femei; 

- Informarea și publicitatea activităților a asigurat promovarea egalității de șanse, 
furnizând prin mass-media materiale de promovare de cele mai multe ori  bilingve 
(în limba română și maghiară) la care să aibă acces toți membrii comunității, fără 
nicio discriminare. 
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Referitor la minorități, în Pecica trăieşte - alături de români, maghiari, sârbi, slovaci – şi grupul 
de etnie romă.  
 
În ceea ce priveşte numărul locuitorilor de etnie romă din Pecica, la ultimul recensământ s-au 
declarat în jur de 1000 de persoane aparţinătoare acestei etnii, dar din datele aflate în 
evidenţele Primăriei, din anchetele efectuate de serviciile specializate, reiese că numărul lor 
depăşeşte dublul celor declarate. Astfel, acest grup social, diferit cultural şi defavorizat, se 
transformă în excluşi şi marginali social, ale căror şanse la educaţie sunt mult diminuate. 
 
Autorii monografiei2 localităţii Pecica menţionează 3 categorii de populaţie romă tradiţionale: 
unii care locuiesc în grup compact în NV localităţii sunt vorbitori şi de limba romanes; alţii din 
cartierul învecinat denumit „Cocota” nu vorbesc limba romanes. Alături de această populaţie 
tradiţională, au apărut aşa zişii „Vădani”. Sunt nume specifice, tradiţionale, de ex.: Colompar, 
Rostaş, Cara, Vastag, Idul, Gajore. Dintre ei au apărut renumiţi muzicanţi, cu cultură muzicală; 
Un personaj important, Craiţar, a fost dirijor al Orchestrei Populare a Filarmonicii din Arad; 
Familia Danko a dat un instrumentist Orchestrei Radio Bucureşti, respectiv unul Orchestrei 
Simfonice a Filarmonicii Arad. Mulţi lăutari renumiţi provin din Pecica, care au creat şi răspândit 
cântece lăutăreşti renumite. Ca şi meserii, romii practicau în special meserii legate de 
prelucrarea metalelor. De aici şi numele lor de ciurar, lăcătuş, lingurar. 
 
Faţă de cele menţionate în monografia localităţii, în 2007, situaţia nu s-a schimbat semnificativ 
nici până azi. 
Din păcate meseriile tradiţionale nu mai pot asigura venituri familiilor, majoritatea trăind din 
munci ocazionale, din ajutoare sau pleacă în străinătate pentru a se putea întreţine sărăcăcios. 
Vechile meserii, aducătoare de venituri nu mai sunt căutate. Deşi în Pecica au fost muzicanţi, - 
în special violonişti, foarte renumiţi, care au moştenit cunoştinţele din tată în fiu, - ei nu mai 
sunt căutaţi, ne mai existând restaurante în care să fie permanentă muzica vie.      
 
Deoarece majoritatea au grad de şcolarizare scăzută, fără calificare profesională, nu își pot găsi 
locuri de muncă, trăiesc din munci ocazionale sau diferite ajutoare. Deseori membrii adulţi ai 
familiei pleacă în străinătate, pentru a aduce bani, din care se poate trăi o perioadă de timp.  
 
Astfel, cei mai afectați sunt copiii care rămân în întreţinerea sau în supravegherea bunicilor sau 
altor persoane, pentru că părinții nu sunt acasă.  
Diferenţa dintre ei şi ceilalţi copii din comunitate se oglindește în faptul că familiile rome nu le 
pot asigura copiilor lor îmbrăcămintea asemănătoare celorlalţi copii, copiii romi nu pot lua parte 
la discuţii pe diferite teme cu ceilalţi pentru că au cunoştinţe mult mai reduse, rezultate şcolare 
mult mai slabe, din generaţie în generaţie.  
Cauza situaţiei de dezavantaj multiplu, în care se află marea majoritate a persoanelor provenite 
din grupul etnic roma, este perpetuarea prin multe generaţii a analfabetismului sau în cel mai 
bun caz, a educaţiei şcolare de nivel foarte scăzut, ce duce după sine lipsa competitivităţii pe 
piaţa muncii, lipsa veniturilor (şi prin lipsa de interes a populaţiei pentru meseriile tradiţionale), 
sărăcia adâncă şi imposibilitatea de a lua parte la împărţirea resurselor. Cei care nu reuşesc să-
şi găsească loc de muncă provin în special din rândul celor neşcolarizaţi sau nepregătiţi 
profesional. 

                                                 
2 Monografia Pecica – Editura Concordia 2007; Complexul muzeal Arad: Obiceiurile şi tradiţiile populare 2004 
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Aşa zişii „cortorari” nu frecventează în majoritatea cazurilor nici învăţământul obligatoriu, iar în 
special fetele sunt supuse obiceiului tradiţional de a se căsători la vârsta de 12-14 ani. 
 
Copiii romi nu au deprinderea de a se încadra într-un program stabil pe ore, zile, ori lipsurile 
materiale nu permit costurile pe care educaţia le presupune (haine adecvate, igiena corporală, 
rechizite şcolare etc.). În majoritatea cazurilor, familiile trăiesc în locuinţe mici, improvizate, cu 
1-2 încăperi, construite din pământ, deseori fără aprobări legale şi fără infrastructură (apă, 
încălzire). Iarna se încălzeşte numai o încăpere, cu crengi, vreascuri adunate. Acolo locuieşte 
întreaga familie, în majoritatea cazurilor peste 5 persoane. De aceea, copiii, neavând linişte, nu-
şi pot pregăti temele pentru şcoală, astfel că au rezultate şcolare slabe. Dacă nu înţeleg ceva la 
şcoală, nu-i poate ajuta nimeni, de aceea deseori se descurajează, alţii îi batjocoresc, iar copilul 
își pierde interesul pentru școală. Cea mai mare parte a acestei populaţii se confruntă cu 
fenomenul inadaptării la cerinţele mediului şcolar, ceea ce îi transformă în marginali, fără şanse 
de reuşită la şcoală şi apoi de integrare socio-profesională. 
 
Comunitatea romă, prin eforturi proprii, nu poate asigura condiţiile necesare pentru a ţine pasul 
cu ceilalţi copii din comunitatea şcolară, de aceea copiii de etnie romă sunt complexaţi faţă de 
colegii lor, motiv pentru care deseori devin violenţi sau fac tot posibilul să abandoneze şcoala. 
Neajunsurile, lipsa de venituri, deseori îi fac intoleranţi, agresivi, atât în familie, cât şi în 
societate, iar comportamentul se preia ca model şi de minorii din familie. 
Fiecare părinte sau aparţinător este conștient că nu poate să-şi ajute mai mult copilul, însă ştie 
că prin terminarea studiilor, copiii ar avea şanse mai mari de a-și găsi loc de muncă, de a se 
integra în societate şi de a ieşi din starea de sărăcie. 
Inegalitatea socială şi diversitatea culturală se obiectează prin intermediul şcolii, în inegalitate şi 
inechitate în educaţie. În general decalajul existent la intrarea în şcoală nu se recuperează, ci se 
adânceşte pe parcurs, iar soluţia, pe care majoritatea dintre aceşti elevi o găsesc pentru 
eliberarea de sub presiunile sociale şi culturale este abandonul şcolar.  
De aceea educaţia interculturală, prin identificarea pozitivă cu valorile grupului din care provin, 
este unul dintre răspunsurile la pluralismul cultural şi este răspuns specific la o problemă 
concretă: eşecul şcolarizării copiilor proveniţi din grupuri cu risc social ridicat. În acest sens, 
educaţia interculturală, concepută ca o educaţie pentru toţi, în spiritul recunoaşterii şi integrării 
diferenţelor, este de importanţă deosebită. Pentru a ajunge însă la spiritul de interculturalitate, 
trebuie să se creeze condiţiile adecvate, în care copiii pot primi sprijinul necesar pentru 
pregătirea temelor, pentru dezvoltarea personalităţii, din partea cadrelor didactice, care 
adaptează educaţia potrivit nevoilor copilului şi creează şcoala incluzivă, unde copii se simt bine, 
se simt în siguranţă, urmare a colaborării dintre şcoală, părinţi şi comunitate. 
 
Reducerea disparităţilor este posibilă și prin egalizarea şanselor la educaţie. Nici autoritatea 
locală, nici comunitatea locală nu au resursele necesare pentru a asigura egalizarea şanselor 
educaționale copiilor proveniţi din familii romă sau din alte familii defavorizate. De aceea este 
nevoie de sprijin şi de catalizator, pentru a veni în ajutorul comunităţii în scopul valorizării 
tuturor resurselor și creării condiţiilor necesare pentru copiii defavorizați – spaţiu de învăţare, 
cadre didactice pregătite, metodologie atractivă de învăţare, dotări performante, atragerea în 
colaborare a părinţilor, a celorlalţi copii din şcoală, a membrilor comunităţii – pentru a aduce în 
şcoală toţi copiii de vârstă şcolară, pentru a asigura rezultate bune la învăţătură, dezvoltarea 
personalităţii copiilor, a încrederii în sine şi respectului faţă de alţii, terminarea ciclului gimnazial 
şi orientarea spre profesii sau spre educaţie de grad mai înalt. 
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Prin educaţie, membrii comunităţii vor putea accesa locuri de muncă şi realiza venituri decente 
prin care pe viitor să contribuie la susținerea economiei locale, în loc să fie doar consumatori ai 
resurselor de ajutor social.  
Se doreşte ameliorarea comportamentului atât al copiilor, cât şi a membrilor de familie adulţi. 
Aceasta înseamnă a nu mai trimite copiii la munci ocazionale, la cerşit, sau la îngrijirea copiilor 
mai mici din familie sau din familia lărgită. Pentru a preveni astfel de comportamente, pentru a 
preîntâmpina transmiterea din generaţie în generaţie a sărăciei, a lipsei de educaţie, a lipsei de 
speranţă de a putea ieşi din starea de dependenţă, de marginalizare, este deosebit de 
important să se primească sprijinul necesar și ca urmare, persoane, familii care au trăit numai 
din ajutoare, să poată deveni cetăţeni demni, utili membrii ai comunităţii şi a societăţii. 
 
Sprijinirea familiilor de etnie romă și a altor familii sărace care trăiesc în condiţii asemănătoare 
duc spre înlesnirea integrării în societate și ieşirea din starea de sărăcie în care se află, la 
îmbunătăţirea calităţii vieţii comunităţii, deoarece aceștia vor fi interesaţi spre schimbarea în 
bine, vor avea sentimentul responsabilităţii faţă de propria persoană, faţă de familie şi 
comunitate şi încrederea în forţele proprii şi în ceilalţi. 
   
Se poate interveni ca aceștia să primească sprijinul necesar la diferitele materii, pentru a avea 
rezultate şcolare mai bune și pentru a se preveni abandonul şcolar, să fie învăţaţi cum să se 
comporte, cum să-şi formeze obiceiuri bune, similare celor apreciate în comunitatea din Pecica, 
să înveţe cum să-şi poată repara hainele, să facă casa mai frumoasă, să înveţe cum să cultive 
legume, pomi fructiferi, eventual să ţină animale mici pentru trebuinţele casei, să lucreze la 
calculator etc. Din cele învăţate de copii pot să beneficieze şi adulţii. 
Este necesar de asemenea, ca aceşti copii să fie în mediu plăcut, curat, ca nevoia de igienă, 
curăţenie, ordine, să poată deveni comportament obişnuit, şi să le aplice şi în familie.  
 
Se consideră a fi importantă și cunoaşterea de către ceilalți membrii ai comunității a culturii 
diferitelor etnii pentru a fi mai bine înţeleşi. Trebuie să se găsească modalitatea de apropiere a 
copiilor, indiferent de mediul din care provin. De aceea va trebui să se organizeze cât mai multe 
activităţi ce duc la cunoaşterea reciprocă a copiilor proveniţi din diferite etnii, la sprijinul 
reciproc, la învăţarea toleranţei faţă de alţii, la evitarea conflictelor, sau rezolvarea paşnică a 
acestora. 
  
În special în ceea ce privește membrii comunității rome, au fost identificate nevoi legate de 
socializare şi incluziune socială, educaţie civică, culturală, protecţia mediului şi ocrotirea 
sănătăţii.  
 
Astfel, în anul 2015 s-a propus un proiect pentru care nu s-a putut obține finanțare. Acest 
proiect răspunde nevoilor copiilor defavorizați, în special celor de etnie romă, bazat atât pe 
activităţi extracurriculare independente, cât şi pe activități zilnice în cadrul unui program after-
school. 
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5.4. Analiza SWOT Infrastructura de sănătate și Asistență Socială 

 

Puncte tari 
 

 Existența unui serviciu social în cadrul 
primăriei. 

 Existența unui Centru de îngrijire a 
persoanelor cu dizabilități. 

 Existența subserviciului de Ambulanță. 
 Existența de cabinete medicale, farmacii, 

cabinete stomatologice. 
 ONG-uri în domeniu. 

 

Puncte slabe 
 

 Nu există spital. 
 Nu există serviciu de gardă. 
 Șomeri neidentificați care lucrează cu ziua. 
 Multe familii tinere nu au posibilitatea să 

locuiască separat de părinți sau bunici din 
cauza situației financiare. 

 Insuficiența spațiului de cazare în Centrul 
de îngrijire a persoanelor cu handicap. 

 

Oportunități 
 

 Oportunități de finanțare în perioada 2014-
2020. 

 Construirea de locuințe sociale și ANL. 
 Organizarea de cursuri de calificare în 

diverse meserii. 
 Acces la educaţie pentru grupurile 

dezavantajate prin programe de tip ”a 
doua șansă”. 

 Înființare de servicii medicale la domiciliu. 

 

Amenințări 
 

 Copii rămaşi acasă prin plecarea părinţilor 
la muncă în străinătate. 

 Înmulțirea cazurilor de asistență medicală. 
 Tentația ajutoarelor sociale în detrimental 

muncii plătite. 
 Necorelarea ofertei educaționale cu nevoile 

locale de pe piața muncii. 

 

 
 
Concluzii capitol 5. Infrastructura de sănătate și Asistență Socială 
 
Infrastructura sanitară este suficientă pentru nevoile locuitorilor în ceea ce privește medicina de 
familie, locuitorii beneficiind și de ambulanță, laboratoare de analize medicale, insă pentru 
consultații de specialitate locuitorii trebuie să se deplaseze în orașele din apropiere. 
În cadrul primăriei Orașului Pecica funcționează Serviciul Public de Asistență Socială. 
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6. Infrastructura de învățământ 
 

6.1. Unități de învățământ și cadre didactice 

Tabel nr.35 - Infrastructura de invățământ din orașul PECICA în anul 2014 

Nr. 
crt. Unitate de învăţământ Adresa 

Personalitate 
juridică 

/Arondată 

Acreditată / 
Autorizată 

Învăţământ 
public / privat 

ÎNVĂŢĂMÂNT PREŞCOLAR 

1. Grădinița cu Program 
Normal Turnu nr.264 Arondată Acreditată Învățământ 

public 

2. GRĂDINIȚA PP PECICA Str.2 Nr.197 PERSONALITATE 
JURIDICĂ 

DA PUBLIC 

3. GRĂDINIȚA PN 1 Str.2 Nr.111 ARONDATĂ DA PUBLIC 

4. 
GRĂDINIȚA PN 2 
COCOTA Str.304 Nr.45 ARONDATĂ DA PUBLIC 

5. GRĂDINIȚA PN 2 IRIL 
Str.1 blD2B, 
ScA ap1 

ARONDATĂ 
DA PUBLIC 

6. GRĂDINIȚA PN 
SEDERHAT 

NR.80 ARONDATĂ DA PUBLIC 

7. 
GRĂDINIȚA PN Nr. 3 
PECICA 

Str. 401 NR. 
142, Pecica 

ARONDATĂ 
Autorizată PUBLIC 

8. 
GRĂDINIȚA PN Nr. 4 
PECICA 

Str. 424, 
Pecica 

ARONDATĂ 
Autorizată PUBLIC 

ÎNVĂŢĂMÂNT  PRIMAR  ŞI  GIMNAZIAL 

1. Școala Primară Nr.1 
Str.304 nr.45 

Pecica Arondată Acreditată 
Învățământ 

public 

2. Școala Primară Turnu Turnu nr.301 Arondată Acreditată Învățământ 
public 

3. Școala Gimnazială nr. 2 Str.2 nr.176 
Pecica 

PERSONALITATE 
JURIDICĂ Autorizată Învățământ 

public 
INVĂŢĂMÂNT LICEAL  

1. Liceul Teoretic ”Gheorghe 
Lazăr” Pecica 

Str.2 nr.37 
Pecica 

Personalitate 
juridică Acreditată Învățământ 

public 
Sursa: Primăria PECICA, Liceul Teoretic „Gheorghe Lazăr”,Școala Gimnazială. nr.2, Grădinițe 

 
Tabel nr.36 - Încadrarea personalului didactic în anul şcolar 2013 – 2014, pentru învăţământul 
preuniversitar, în oraşul PECICA 

Nr. 
crt. 

Specialitatea catedrei 
(postului) 

Norme / posturi 
didactice 
(număr) 

Norme / posturi didactice 
acoperite cu: 

Titulari  Suplinitori 
1 Educatoare 24 21 3 
2 Învăţători 32 24 8 
3 Profesori 58 45,17 12,83 
4 Discipline tehnice 3,89 3,65 0,24 
 TOTAL 117,89 93,82 24,07 

Sursa: Primăria PECICA, Liceul Teoretic „Gheorghe Lazăr”,Școala Gimnazială. nr.2, Grădinițe 
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Aprobarea planurilor de şcolarizare ale unităţilor de învăţământ din oraşul PECICA s-a realizat 
conform actelor normative în vigoare. Astfel, în anul şcolar 2013- 2014 au fost înscriși un numar 
total de 1729 elevi, din care preșcolari 403. 

 

Tabel nr.37 - Evoluția numărului de elevi, pe ani școlari 
Tip instituţie / Nr. înscrişi 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 
Grădiniţe 430 416 390 403 
Şcoli generale 538 495 504 496 
Licee 970 903 840 830 
TOTAL 1938 1814 1734 1729 

Sursa: Primăria PECICA, Liceul Teoretic „Gheorghe Lazăr”,Școala Gimnazială. nr.2, Grădinițe 
 

Tabel nr.38 - Situaţia elevilor înscrişi în anul școlar 2013 – 2014 
Unitatea de 
învăţământ 

Nr. înscrişi 
început an școlar 

Clasa Nr. 
promovaţi 

Repetenţi Abandon 
şcolar 

Rata 
promovabilităţii 

Școala 
Primară Nr.1 

Pecica  
121 

Pregătitoare 21 - 3 100 % 
I 19 - 5 100 % 
II 17 2 1 89,47 % 
III 33 - 1 100 % 
IV 16 1 4 94,11 % 

Școala 
Gimnazială 
Nr.2 Pecica 

42 Pregătitoare 40 - 2 95 % 
42 I 40 - 2 95 % 
39 II 39 - - 100 % 
41 III 40 - 1 97 % 
34 IV 34 - - 100 % 
31 V 29 2 - 93 % 
32 VI 31 1 - 97 % 
25 VII 23 1 1 92 % 
26 VIII 26 - - 100 % 

Școala 
Primară 
Turnu  

29 

Pregătitoare - - - - 
I 3 - - 100 % 
II 12 - - 100 % 
III 5 - - 100 % 
IV 6 - - 100 % 

Liceul 
Teoretic 

”Gheorghe 
Lazăr” Pecica 

830 

Pregătitoare 40 - - 100 % 
I 38 - - 100 % 
II 41 - - 100 % 
III 48 - - 100 % 
IV 52 - 1 100 % 
V 68 5 2 93,15 % 
VI 94 - 5 100 % 
VII 73 5 4 93,58 % 
VIII 71 - 2 100 % 
IX 65 3 3 95,58 % 
X 59 - 4 100 % 
XI 53 1 6 98,14 % 
XII 47 - - 100 % 

IXFR 14 - - 100 % 
XFR 25 - - 100 % 

Sursa: Primăria PECICA, Liceul Teoretic „Gheorghe Lazăr”, Școala Gimnazială. nr.2 
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Liceul Teoretic „Gheorghe Lazăr” 
 
Misiune 
Liceul Teoretic „Gheorghe Lazăr” din Pecica este şcoală de nivel primar, gimnazial și liceal care 
oferă educaţie iniţială de bază copiilor în vederea formării unui bagaj de cunoştinţe, deprinderi 
şi capacităţi necesare continuării studiilor într-o formă superioară de învăţământ. Pentru 
aceasta, prin educaţie, fiecare elev va fi sprijinit să-şi cunoască şi dezvolte potenţialul în funcţie 
de interesele, aptitudinile şi motivaţiile proprii. În plus, raţiunea de a fi a acestei unităţi şcolare 
este de a deveni un centru de resurse educaţionale şi tehnice oferite comunităţii locale, în 
procesul de integrare europeană a societăţii româneşti. 
 
Oferta educaţională vizează formarea la elevi a personalităţii complexe, transparente, deschisă 
la inovaţii şi invenţii, optimizarea calificării profesionale compatibile cu cea europeană, 
egalizarea şanselor pentru toţi tinerii, inserţia socio-profesională a absolvenţilor. Împreună, 
cadrele didactice, părinţii şi partenerii sociali oferă elevilor un sistem de valori spirituale şi 
morale necesare promovării spiritului multicultural european.  
 
În acest sens, receptivi la cerinţele pieţei locale, se încearcă calificarea elevilor în domeniile în 
care aceştia îşi vor găsi viitoare locuri de muncă după absolvire. Domeniile și calificările propuse 
de şcoală au fost mereu și sunt cele cerute de piaţa muncii, respectiv pentru meseriile de 
tehnician în prelucrarea lemnului, tehnicieni designeri mobilă şi amenajări interioare, alături de 
profilurile liceului teoretic. 
De asemenea, se pune accent pe  respectarea și valorificarea în mod pozitiv a diferenţelor prin 
promovarea toleranţei şi echității în toate demersurile educative formale, informale şi non-
formale, dorind să se formeze competențele de bun cetățean – informat, responsabil şi implicat. 
 
Istoric 
Liceul Teoretic “Gheorghe Lazăr” din Pecica este o școală cu tradiție în învățământul arădean. 
La sfârșitul veacului al XVIII-lea și în cursul celui de-al XIX-lea școala pecicană a funcționat fără 
întrerupere, situându-se printre cele mai puternice școli sătești din ținuturile de dincoace de 
Carpați. Învățătorii ridicați de pe băncile școlii pecicane au făcut eforturi de a pune cartea în 
mâna copiilor de plugari, au înjghebat  formații artistice și biblioteci pentru părinții lor, au 
popularizat presa românească și i-au inițiat pe săteni în tehnica lucrării pământului și în 
horticultură.  Din această școală sătească s-au ridicat învățători și oameni de cultură dintre care 
amintim pe învățătorii Ion Ardelean (preocupat și de introducerea limbii române în biserică), 
Iosif Iosa (de al cărui nume se leagă existența primului cor la Pecica, în 1880), Gheorghe 
Ghebeleș (care se ocupa de agricultură învățându-i pe elevi să altoiască pomii și să lucreze 
grădinile de zarzavat), Efrem Moldovan, Efrem Hedeșan, Petru Russu Ion Igrișan – primul 
revizor școlar român al județului Arad, pe folcloristul Petre Ugliș-Delapecica, pe poetul Lucian 
Emandi, pe Roman Ciorogariu – episcop al Oradei, dar și pe Valeriu Novacu – membru 
correspondent al Academiei. 
 
Conform lucrării “Istoria învățământului din Ungaria în perioada Mariei Tereza”, scrisă de 
Financzy Erno, anul 1771 este considerat ca fiind anul în care se consemnează existența școlii 
românești în Pecica. În lucrările “Școlile românești din județul Arad” de Traian Popa” și “Școllie 
Aradului” de Ioan Teoran se susține că la 1771 școala din Pecica ar avea o vechime de 19 ani. 
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Clădirea liceului în anul 1904 
Din anul 1919, după înfăptuirea statului unitar român prin 
unirea Trabsilvaniei cu România, ia ființă în Pecica școala 
de stat cu predare în limba română şi funcţionează în 
clădirea edificată în 1904, cu scop învăţământ. 
 
În perioada 1919-1956 instituţia funcţionează ca şcoală 
elementară (primară). În anul 1956 se înfiinţează Liceul 
de Cultură Generală din Pecica. Denumirea şcolii apare 
sub diferite forme, aşa cum reiese din documentele 
vremii: într-o adeverinţă elaborată de Sfatul Popular al 
comunei Pecica din 12 februarie 1962 denumirea instituţiei este Şcoala Medie Nr. 1, iar în 
Memoriul justificativ din 27 mai 1962 apare denumirea de Şcoală Medie mixtă. Potrivit Ord. 
23898/07.06.1967 al Sfatului Popular al regiunii Banat, comisia de studierea şi avizarea 
denumirilor de pe lângă Comitetul executiv regional, liceul primeşte numele ilustrului dascăl al 
şcolii româneşti, Gheorghe Lazăr. Liceul „Gheorghe Lazăr” din Pecica va funcţiona până în anul 
1977, când se desfiinţează, transformându-se în Şcoala cu clasele I-X Nr. 1 Pecica. 
 
După revoluţie, în anul 1990 se reînfiinţează Liceul Teoretic cu secţia română-maghiară, având 
profil real cu specializarea matematică-fizică și profil uman cu specializarea filologie. Liceul 
reprimeşte denumirea de „Gheorghe Lazăr” în anul 1994, funcţionând ca liceu teoretic cu profil 
real, specializarea matematică-fizică, respectiv profil uman, specializarea filologie, urmând ca 
din 1999 profilul real să aibă specializarea matematică-informatică. 
 
Reforma din învăţământul românesc a 
condus la ideea transformării liceului în 
Grupul Şcolar „Gheorghe Lazăr”, cu filieră 
teoretică, profil real cu specializarea 
matematică-informatică şi filieră teoretică, 
profil uman specializarea filologie, prin 
adăugarea în planul de şcolarizare a unei 
clase de şcoală profesională, pe profil 
prelucrare-finisare lemn.  
Având în vedere oferta de locuri de muncă 
din localitate, în anul şcolar 2001-2002, anul 
I al şcolii profesionale a avut profilul de 
confecţii material textil.       Clădirea liceului în anul 2013 
 
Începând cu anul şcolar 2002-2003, în cadrul Grupului Şcolar „Gheorghe Lazăr” din Pecica 
funcţionează Şcoala de Arte şi Meserii (SAM), cu o clasă a IX-a în profil prelucrarea lemnului.  
Începând cu anul școlar 2012-2013 școala reprimește denumirea de Liceul Teoretic “Gheorghe 
Lazăr”, păstrând, prin tradiție deja, filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică-
informatică, precum si profilul uman, specializarea filologie, iar pe filiera tehnologică, profilul 
tehnic, domeniul fabricarea produselor din lemn – calificarea profesională fiind aceea de 
tehnician designer mobilă și amenajări interioare. 
 
Anul şcolar 2004-2005 debutează cu filiera tehnologică, profilul servicii, o secţie umanistă şi 
două clase da a IX-a SAM, în profil prelucrarea lemnului. 
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În anul școlar 2014-2015 Liceul Teoretic „Gheorghe Lazăr” din Pecica are următoarea ofertă 
educațională: 

 La nivel primar : 2 clase pregătitoare 
 La nivel gimnazial: 3 clase a V-a 
 La nivel liceal: 

Clasa a IX-a liceu 
♦ 28 de locuri filieră teoretică, profil real, specializarea  matematică-informatică intensiv engleză 
♦ 28 de locuri filieră tehnologică, profil tehnic, domeniul fabricarea produselor din lemn – 
calificarea profesională tehnician designer mobilă și amenajări interioare 
Clasa a IX-a învățământ profesional de 3 ani 
♦ 28 de locuri domeniul fabricarea produselor din lemn – calificarea tâmplar universal 
Clasa a IX-a frecvență redusă 
♦ 28 de locuri filieră teoretică, profil uman, specializarea filologie 
 
Baza materială 
Liceul Teoretic „Gheorghe Lazăr” din Pecica în componența sa următoarele școli: 

 Liceul Teoretic „Gheorghe Lazăr” 
 Școala Primară nr.1 Pecica 
 Școala Primară Turnu 
 Grădinița P.N. 1 

Activitatea din Liceului Teoretic „Gheorghe Lazăr” Pecica se desfășoară în 4 locații: sediul 
central, clădirea „Ghiuțoaie”, clădirea Cócota și clădirea din satul aparținător orașului, Turnu. La 
sediul central învață elevii de gimnaziu, școală profesională și liceu, iar în celelalte locații 
învață elevii din ciclul primar. 

Sediul central       Clădirea „Ghiuțoaie” Clădirea „Cocota”      Școala din Turnu  
 

Pe lângă sălile de clasă, liceul are laboratoare, sală de sport și terenuri cu iarbă sintetică, 
cabinet de asistență psihopedagogică, bibliotecă și un centru de documentare și informare. 
 

Sala de clasă a  Laborator de informatică  Terenul de sport  Terenul de sport de la 
clasei pregătitoare         clădirea „Ghiuțoaie”  
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Elevii din clasele cu profil tehnic/tehnologic își desfășoară orele de practică în atelierele agenților 
economici parteneri. 
Elevii care au domiciliul în localitățile învecinate orașului Pecica beneficiază de transport gratuit 
cu microbuzul școlar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elevi în stagii de practică       Microbusul școlar 
 

Figura 12: Organigrama Liceului Teoretic „Gheorghe Lazăr” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Reviste școlare 

 „De prin școală adunate” – Revista online a elevilor din Liceul Teoretic „Gheorghe Lazăr” 
Pecica 

 seria „European Journey through Legends” 
 
Proiecte locale/județene 
Anul școlar 2013-2014 

 23 aprilie 2013 – Ziua şcolii 
 8 noiembrie 2013 – „Pregătit de angajare?” 
 24 ianuarie 2014 – Ziua Unirii 

Anul școlar 2012-2013 
 23 martie 2013 – Zilele Francofoniei 
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 20 martie 2013 – „Probleme actuale ale omenirii” – Simpozion 
Județean  

 14 iunie 2012 – Campionatul de fotbal elevi-părinți 
 31 mai 2012 – Cupa „Femina” 
 20 decembrie 2012 – Așteptând Crăciunul – serbare 

Anul școlar 2011-2012 
 13 iunie 2012 – Teenfest 2012 
 1 iunie 2012 – Concursul Interlicee „TeenFest” 
 30 mai 2012 -Ziua Absolvenților 
 23 mai 2012 – Concursul „Istorie și societate în dimensiune virtuală” – 

ediția 2012- faza județeană  
 11 mai 2012 – Teenfest 2012 
 7 decembrie 2011 – Pomul de Crăciun 
 5 octombrie 2011 – Campania „Alege Viața!” 

Anul școlar 2010-2011 
 2 aprilie 2011 – Luna Pădurii 
 29 martie 2011 – Ora Pământului 
 8 martie 2011 – Oamenii de zăpadă 
 25 februarie 2011 – Proiectul Verde 
 26 noiembrie 2010 -Campanie pentru prevenţia consumului de droguri 
 12 octombrie 2010 – Campanie „Violența în școală” 

  
Anul școlar 2009-2010 

 10 decembrie 2009 – Ncihita: „Suntem ceea ce iubim!” 
 
Proiecte naționale/regionale 
An școlar 2013-2014 

 SNAC 
An școlar 2012-2013 

 5 februarie 2013 –  RESPLS! Implică-te! 
 Let”s do it, Romania! 

An școlar 2011-2012 
 31 martie 2012 – Ora Pământului 
 11 noiembrie 2011 – Concursul Național „Play Energy” 
 24 septembrie 2011 – Let’s do it, Romania! 

 
Proiecte internaționale 

 Noiembrie 2007,  Seminar de contact (Comenius), Kranjska Gora, Slovenia, cu 
tema  – „Virtual Neighbour – on-line collaboration in the classroom”.  

 August 2008 – Mobilitate individuală – Curs de formare cu tema „Outdoor 
Environmental Education”, Rimforsa, Suedia. 

 În perioada 2008-2009, liceul pecican a avut profesori selectați în proiecte din cadrul 
programului sectorial Leonardo demarate de către Inspectoratul Școlar Județean Arad. 
Aceștia au participat la stagii de formare profesională în diferite instituții de 
învățământ  din Jyväskylä, Finlanda, stagii cu cu tematica „Managementul calităţii în 
învăţământul tehnic arădean”. 

 Anul școlar 2010-2011  a adus încă un nou proiect european în școală, LLP-Leonardo, 
benedificiarii fiind de această dată elevii din clasele a XI-a, profilul tehnologic. 
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Școala Gimnazială nr. 2 
 
Conform configurației actuale, 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).  
 
Această construcție realizată încă înainte de 
anii 1900 a avut inițial destinația de sală de 
bal şi restaurant cu gradină de vară a 
hotelului/hanului de lângă.  
 
În 1910, hotelul a fost convertit în Şcoala de 
băieţi a oraşului de jos. Mai târziu, s-a 
transformat în școală generală, clădirea 
primind funcțiunea de Sală de Sport și Săli de 
clasă / Laboratoare, fosta gradină de vară fiind 
lăsată ca un laborator neamenajat și o sală 
neamenajată.  

Clădirea în anul 1910 – Hanul din Pecica 
 
În anul 1877 s-a mai construit pe lângă școală încă o clădire, clădirea mică a Şcolii Generale nr. 
2 care, pe lângă 3 săli de clasă, cuprindea şi 2 locuinţe pentru învăţători. După 1910, aceasta 
purta denumirea de Şcoala de fete a oraşului de jos. Până în 1919, învăţătorii şcolilor de stat au 
beneficiat gratuit de locuinţe de serviciu, situate în clădirea şcolilor, sau au primit o sumă fixă 
suficientă pentru a-şi plăti chiria.  
 
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 incaperile 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 

 Laboratorul neamenajat și sala neamenajată 
în partea dinspre curtea interioară a Școlii 
Gimnaziale nr. 2, ambele într-o puternică 
stare de degradare. 

 
Clădirea în anul 2015 – Școala Gimnazială nr. 2 

 
Clădirea dispune în total de 21 de spații de învățământ, din care 5 laboratoare şi cabinete 
şcolare 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. 
Alimentarea cu apă este de la rețeaua publică, iar canalizarea de asemenea la sistemul public. 
Alimentarea cu curent electric este asigurată prin branșament la rețeaua publică. 
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Şcoala generală cu clasele I-VIII Turnu 
Conform configurației actuale, 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. 
Suprafaţa totală de teren deţinută de unitatea de învăţământ este de 3377 mp, din care 625 mp 
suprafaţă construită și 2752 mp curte.          
Alimentarea cu apă este din foraj, iar alimentarea cu energie electrică este asigurată prin 
branșament la rețeaua publică. În ceea ce privește sistemul de încălzire, există încălzire centrală 
pe lemne. 
 
Şcoala Primară aparținând Liceului Teoretic Gheorghe Lazăr Pecica, ”Ghiuțoaie” 
Clădirea dispune în total de 7 spații de învățământ, toate funcționale, și 1 teren de sport 
amenajat.   
Alimentarea cu apă este de la rețeaua publică, iar canalizarea de asemenea la sistemul public. 
Alimentarea cu curent electric este asigurată prin branșament la rețeaua publică. 
În ceea ce privește sistemul de încălzire, există încălzire pe gaz. 
 
Şcoala Primară nr. 1 Pecica, ”Cocota” 
Clădirea dispune în total de 6 spații de învățământ, toate funcționale, și 1 teren de sport 
neamenajat.   
Alimentarea cu apă este de la rețeaua publică, iar canalizarea de asemenea la sistemul public. 
Alimentarea cu curent electric este asigurată prin branșament la rețeaua publică. 
În ceea ce privește sistemul de încălzire, există încălzire pe gaz. 
 
Şcoala Primară nr. 3 Pecica a fost cumpărată de comuna Pecica Maghiară, la 28 iunie 1914. 
 
Actuala Grădiniţă cu Program Normal nr. 4 Pecica, cu limba de predare maghiară, din 
piaţa Bisericii Romano-Catolice, a fost prima clădire-şcoală din Pecica Maghiară, fiind construită, 
probabil, în 1850.  
 
Clădirea Grădiniţei cu Program Normal nr. 3 Pecica s-a cumpărat pentru comună în 1896.  
 
Grădinița cu Program Normal Turnu 
Clădirea dispune în total de 3 săli, din care 1 funcțională, și 1 spațiu de joacă semi-amenajat. 
Alimentarea cu apă este din foraj, iar alimentarea cu energie electrică este asigurată prin 
branșament la rețeaua publică. În ceea ce privește sistemul de încălzire, există încălzire cu sobă 
pe lemne. 
 
Şcoala Primară nr. 2, ”Școala Zágoni” 
Această școală nu mai este funcțională.  
Clădirea a fost construită în 1882 şi până în 1945 se 
numea Şcoala Elementară Mixtă a oraşului se sus; 
cuprindea 5 săli de clasă şi o locuinţă de învăţător. 
Conform configurației actuale, clădirea în suprafață de 
1.511 mp este formată dintr-un singur corp în forma 
de „L” cu două laturi (tronsoane) realizate în aceeași 
etapă.  
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Realizarea corpurilor a fost facută într-o singură etapă, iar în timp au fost realizate modificări 
reduse față de situația inițială (închiderea unor ferestre spre coridor și la fațada laterală). 
Accesul principal în construcție se realizează la fațada principală sudică, printr-un coridor 
amplasat între tronsoane și prin coridorul lateral interior din care se accede în sălile de clasă. 
Accesele secundare se realizează din curte în coridorul lateral. 

Coridorul lateral este închis la cele două capete cu camere având destinații administrative 
pentru școală. 

Accesul la pod se realizează pe la capătul tronsonului sudic dintr-o încăpere realizată pentru 
amplasarea scării de lemn. 

Accesul la subsol se realizează direct din exterior cu o scară cu trepte din cărămidă. 

6.2. Rezultatele elevilor la examenele naţionale 
 
Tabel nr.39 -  Situatia testărilor naţionale 

An școlar 
Nr.elevi 
înscriși 

Nr.elevi 
prezenți 

Nr. elevi care au 
promovat 

Procent Promovabilitate 
raportat la nr. de elevi 

prezenți 

2011/2012 104 100 64 64 % 

2012/2013 93 89 58 65,16 % 

2013/2014 93 91 67 73,62 
Sursa: Primăria PECICA, Liceul Teoretic „Gheorghe Lazăr”, Școala Gimnazială. nr.2 

 
 

Tabel nr.40 - Situația Examenului de Bacalaureat 

An școlar Nr.elevi înscriși Nr.elevi prezenți Nr. elevi care 
au promovat 

Procent 
Promovabilitate 

2011/2012 128 117 37 31,62 

2012/2013 88 79 39 49,36 

2013/2014 65 54 21 38,88 
Sursa: Primăria PECICA, Liceul Teoretic „Gheorghe Lazăr” 

Burse acordate elevilor 
 
Elevii de la cursurile de zi din învăţământul de stat pot beneficia de burse de merit, de studiu şi 
de ajutor social. Acordarea de burse de la bugetul de stat reprezintă o formă de sprijin material 
vizând atât protecţia socială cât şi stimularea elevilor care obţin rezultate foarte bune la 
învăţătură şi disciplină. 

Bursele pe care le pot primi elevii pot fi de tipul: 
- Burse de ajutor social 
- Burse de merit  
- Burse de studiu 
- Burse de performanţă 
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Tabel nr.41 - Situaţia statistică privind acordarea burselor şcolare 

Sursa: Primăria PECICA, Liceul Teoretic „Gheorghe Lazăr”, Școala Gimnazială. nr.2 
 
6.3. Analiza SWOT Infrastructura de învățământ 

 

Puncte tari 
 

 Existența unei infrastructuri de învățământ: 
liceu teoretic, școli generale și primare, 
grădinițe și creșă, clubul elevilor, săli de 
sport și terenuri 

 Colaborare bună a şcolii cu comunitatea 
locală şi Consiliul local prin implicarea tot 
mai accentuată a acestora în viaţa şcolii. 

 

Puncte slabe 
 

 Lipsa spațiului de învățământ. 
 Necorelarea ofertei educaționale cu nevoile 

locale de pe piața muncii. 
 Migrarea cadrelor didactice. 
 Abandon școlar. 
 Scoala cu clasele I-VIII și Grădiniță cu 

program prelungit, investiții începute și 
sistate de la finanțare de către Minister. 

 

Oportunități 
 

 Oportunități de finanțare în perioada 2014-
2020. 

 Existența spațiului pentru înființarea unei 
școli profesionale. 

 Organizarea de concursuri școlare. 
 Colaborări cu instituţii de învăţământ şi 

cultură locale şi din alte localităţi, în 
vederea unor schimburi de experienţă şi de 
dezvoltare a unor activităţi educativ – 
culturale diversificate şi originale (campanii 
de de donații, acțiuni de ecologizare, 
activități sportive, festivități). 

 

 

Amenințări 
 

 Oscilaţiile de domiciliu ale părinţilor în 
cursul unui an școlar, migraţia către statele 
vestice cu nivel salarial mai ridicat şi mai 
motivant pentru părinţi, deci a populaţiei 
active a oraşului, ceea ce duce la fluctuaţie 
în numărul copiilor preşcolari, şi implicit la 
variaţia numărului de posturi ale cadrelor 
didactice necesare, dar şi a personalului 
nedidactic. 

 Scăderea numărului de copii din 
circumscripţie pe viitor crează probleme de 
încadrare cu personalul didactic. 

 Fluctuaţia în rândul personalului didactic. 

 

Nr. 
Crt. 

Denumire unitate 
de învăţământ Ani şcolari Burse de 

performanţă 
Burse de 

merit 

Burse 
sociale şi 
medicale 

1. 
Liceul Teoretric 

”Gheorghe Lazăr” 
Pecica 

2011-2012 - 22/ 4980 15/ 5780 
2012-2013 - 49/ 5215 15/ 6695 
2013-2014 - - 16/ 5185 

2. Școala Gimnazială 
Nr.2 Pecica 

2010-2011 - - 58 
2011-2012 - - 36 
2012-2013 - - 35 
2013-2014 - - 17 
2014-2015 - - 6 
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Concluzii capitol 6. Infrastructura de învățământ 

Orașul Pecica dispune de infrastructură de învățământ care oferă condiții bune pentru 
desfășurarea procesului educațional. Infrastructura existentă nu oferă spațiu suficient 
pentru toți elevii care frecventează cursurile în orașul Pecica, orele desfășurându-se pe două 
schimburi, atât de dimineață cât și de dupămasă. Din acest motiv, finalizarea celor două 
investiții, Scoala cu clasele I-VIII și Grădiniță cu program prelungit, reprezintă o 
prioritate pentru administrația locală. 
Deși infrastructura educațională este un punct forte al localității, trebuie să se aibe în 
vedere și formarea profesională continuă a adulților și reconversia profesională 
adaptată tendințelor de pe piața muncii. 
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7. Patrimoniu cultural și istoric 
 

7.1.  Case de cultură, biblioteci și muzee 
 

Casa de cultură ”Doru Ioan Petescu” 
Este cea mai importantă instituţie de cultură şi arte a oraşului. Începând din anul 2012, Casa de 
Cultură poartă numele regretatului profesor pecican Doru Ioan Petescu, unul dintre octrotitorii 
folclorului local, director al instituției și conducător al ansamblului de dansuri românești timp de 
mai multe decenii. Clădirea care o adăposteşte a fost construită la mijlocul secolului XX, între 
anii 1964 - 1966, dar a trecut printr-o amplă modernizare în perioada 2008 – 2010, care a vizat 
toată partea de interior, exteriorul, dar şi acoperişul. 
 

Datorită sprijinului acordat de Administraţia locală, Casa de Cultură a beneficiat de fonduri 
suplimentare care au permis refacerea instalaţiei electrice, realizarea încălzirii pe bază de gaz, 
refacerea scenei, zugrăveli interioare, construirea unui grup sanitar modern, precum şi 
angajarea unui muncitor de întreţinere şi plata corepetitorilor. În urma investiţiei ample au fost 
schimbate şi dotările (scaune, lumini), dar s-a renovat şi Biblioteca Orăşenească, instituţie ce 
funcţionează cu program zilnic în aripa stângă a clădirii. Biblioteca Orăşenească cuprinde peste 
19 000 de volume, aici fiind organizate lansări de carte precum si recenzii de carte. 
 

Instituţia găzduieşte şi Cenaclul „Lucian Emandi”, Asociaţia Pensionarilor şi sala de repetiţii a 
Ansamblului Păstrătorii Tradiţiei şi a formaţiei Romaflores.  
Aici au loc importante manifestări culturale, artistice şi şcolare, cum ar fi Concursul Judeţean de 
Dans Modern (primăvara), Întâlnirea Formaţiilor de Dansuri ale Minorităţilor (noiembrie), Balul 
Bobocilor, spectacole, simpozioane, lansări de carte etc. 
În cadrul Casei de Cultură a activat și o trupă de brake-dance care a participat la mai multe 
spectacole și baluri ale bobocilor în Municipiul Arad. În vara anului 2007, dansatorii au participat 
la Festivalul de Muzică Uşoară de la Mamaia, secţiunea creaţie, ocupând locul trei. 
 

Casa de Cultură a colaborat cu mai mulţi artişti şi instituţii culturale cum ar fi: Teatrul de 
Marionete Arad, Teatrul de Stat Arad, Ansamblul folcloric „Banatul” din Timişoara, „Doina 
Mureşului” Arad, „Rapsozii Zărandului”; formaţiile: Simplu, Akcent, Andra, Alex şi de asemenea 
cu Radu Moş cu fetele sale şi mulţi alţii. De asemenea, a strâns relaţiile de colaborare cu 
Asociaţia „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”. 
Dacă este să vorbim despre activităţi desfăşurate în/prin Casa de Cultură, putem prezenta 
următoarele date:  - în anul 2004 – 12 de acţiuni; 
   - în anul 2005 – 12 acţiuni; 
   - în anul 2006 – 21 acţiuni; 
   - în anul 2007 – 16 acţiuni; 
   - în anul 2008 – 14 acţiuni; 
   - în anul 2009 – 10 acţiuni; 
   - în anul 2010 – 50 acţiuni; 
   - în anul 2011 – 48 acţiuni; 
   - în anul 2012 – 48 acţiuni; 
   - în anul 2013 – 68 acţiuni; 
   - în anul 2014 – 80 acţiuni; 
   - în anul 2015 (prevăzute) – 53 acţiuni; 
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Căminul Cultural Turnu 
Acest cămin cultural 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 realizată și folosită cu destinație de cămin cultural și nu a suferit modificări în 
timp. Deoarece 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 era 
prevăzută cu alimentare cu apă și cu grupuri sanitare interioare și este în stare de degradare, se 
are în vedere reabilitarea și extinderea căminului cultural în perioada 2016 – 2020. 
 
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. 
În luna martie a anului 2015, în cadrul Bibliotecii din Turnu s-a organizat, pentru toți cei 
interesați din localitate, un concurs numit „Povești de primăvară”, pentru care participanții 
trebuiau să compună o poveste sau o poezie despre anotimpul primăvara. Concursul s-a 
încheiat cu decernarea premiilor și o expoziție de mărțișoare. 
 
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 tradiţiile locale din cel 
mai mare sat aparţinător oraşului Pecica.  
 
De-a lungul ultimilor ani, conducerea asociaţiei a 
adunat un număr foarte mare de obiecte de la 
torneni, iar 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. 
 
Casa este vizitată mai ales de către elevi, dar este 
deschisă la cerere şi este una dintre atracţiile 
Întâlnirii Naţionalităţilor, ce are loc anual la Turnu. 
 
Proprietarii Muzeului Satului de la Turnu, 
reprezentanţii Asociaţiei Pro Pir Kult, Tóth Piroska şi 
Suttyák András, au fost decoraţi cu Titlu de 
Excelenţă cu ocazia Praznicului de Pită Nouă 2012 
pentru meritele lor privind păstrarea tradiţiilor locale.  
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7.2. Fântâni și monumente istorice 
 

Fântâni 
 

Momacul 
Fântânile publice au fost nu doar o necesitate la Pecica, ci şi o mândrie a 
comunităţii prin modul lor de realizare de-a dreptul artistic. 
Cea mai cunoscută fântână a fost forată în anul 1887 la o adâncime 
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.  
 

Fântâna din centru şi cea de pe 401 
În anul 1911 au fost forate două fântâni arteziene, cu un aspect identic, 
impunător, înalt de câţiva metri. Apa ieşea la suprafaţă în continuu, prin 
nişte 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 Ceauşescu. 
 

Pe locul acesteia a fost construită în anul 2008 o 
frumoasă fântână decorativă, care a devenit în scurt 
timp una dintre atracţiile zonei centrale, spaţiul din 
jurul acesteia fiind reamenajat cu bănci şi arbuşti 
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.  
În 2012 fântâna a fost renovată şi a primit un 
aspect nou.  
 
Monumente istorice 
Orașul Pecica este cuprins în Lista monumentelor istorice din România cu mai multe poziții, 
respectiv la categoria de arhitectură și arheologie, după cum urmează: 
 
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. 
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Șanțul-Mare 
“ŞANŢUL – MARE” este denumirea dată 
de localnici unui promotoriu aflat în 
hotarul orașului Pecica, la extremitatea de 
sud-vest, în vecinătatea cu hotarul 
comunei Semlac (9 km V de Pecica și 600 
m N de albia actuală a Mureșului). 
 

“Șanțul-Mare” se află pe malul drept al 
Mureșului, pe cea de-a doua terasă a 
râului. Altitudinea absolută a platoului 
este de 113m, în punctul cel mai înalt fiind 
cu 15-16 m mai sus decât relieful 
înconjurător, dând impresia unei coline ce 
contrastează cu câmpia netedă din jur. 
 

Săpăturile din 1910-1911, 1923 și 1924 au identificat o consistentă locuire a Epocii Mijlocii a 
Bronzului, cultura Mureș (denumită inițial Periam-Pecica). În rapoartele întocmite sunt 
menționate straturile Epocii Bronzului, dar și cel al Epocii Mijlocii a Cuprului (orizontul toartelor 
pastilate). 
 

După părerea unor cercetători, în această zonă ar fi fost localizat centrul fortificat dac denumit 
“Ziridava”. În 1960-1962, 1964, arheologul clujan I.H. Crișan, împreună cu E. Dörner, conduc 
săpături de amploare, ce vor evidenția existența unei importante așezări din epoca dacică 
clasică și unei necropole de sec. XI-XIII d.Hr. 
 
Din anul 2005 au fost reluate cercetările, 
șantierul arheologic Pecica - Șanțul Mare 
fiind câștigătorul unui grant de 250.000 de 
dolari obținuți de la National Science 
Foundation (SUA), în urma unui proiect 
depus de Complexul Muzeal Arad în 
parteneriat cu Muzeul Banatului din 
Timișoara și Universitatea din Michigan 
(SUA). Obiectivele cercetării: adâncirea 
săpăturii până la steril în suprafețele 
excavate în campania precedentă; 
continuarea sondării vecinătăților sitului 
prin carote.  
 

Rezultatele și interpretarea lor: excavațiile au identificat nivelul de epocă dacică și cel 
corespunzător bronzului final. În această campanie au fost recuperate resturile unui depozit de 
cereale carbonizate, oase de animale și resturi ale unui atelier metalurgic. A fost realizată o 
hartă topografică detaliată a vecinătăților tell-ului. 
In anul 2008 s-au propus noi obiective ale cercetării: adâncirea săpăturii până la steril în 
suprafețele excavate în campania precedentă; continuarea sondării vecinătăților sitului prin 
carote, identificarea unor structuri de locuințe din perioada Bronzului Mijlociu. Rezultate: s-a 
continuat adâncirea pe aceeași suprafață (10 x 10 m) și s-a ajuns până pe nivelul Bronzului 
Mijlociu. 
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7.3. Formații de dans popular, asociații și ONG-uri 

Asociaţia Păstrătorii Tradiţiei 
În 1966, cand domnul profesor Doru Ioan Petescu a preluat ansamblul pecican, ca tanar 
profesor, a gasit aici o mică formație, indrumată de o învățătoare. Cu timpul, a strâns în jurul 
formației și alți pecicani și a realizat ceea ce s-a numit, mai întâi, Ansamblul de Cântece și Jocuri 
"Mureșul" cu care, în 1969, la trei ani de la înființare, a mers într-un turneu de 3 zile în 
Iugoslavia. A fost primul ansamblu care a trecut granița în organizarea județului Arad, recent 
înființat și el.  
 
Perioada de glorie a ansamblului 
Mureșul din Pecica și a maestrului 
Petescu a fost în anii 1970. În 1973, 
la Pecica s-a realizat o cercetare 
socio-culturală a institutului de 
specialitate de la Bucuresti; printre 
alte concluzii s-a tras și aceea că în 
perioada anilor 1971-1972 ansamblul 
pecican a susținut în medie un 
spectacol pe săptămână, ceea ce nu 
prea era la îndemâna nici măcar a 
unor formații profesioniste. 
În 1974, ansamblul a fost oaspetele publicului francez din Bretagne. 
 

După 1990, numele formației "Mureșul" s-a schimbat; într-o perioadă de decădere a 
ansamblului, în cadrul școlii, pe nucleul clasei a cărei diriginte era Petescu, se clădește formația 
"Păstrătorii Tradiției". Lângă maghiarii de la Buzavirag, ea a rămas să țină ștafeta tradițiilor în 
Pecica. "Mureșul", de la a cărui înființare se împlinesc patruzeci și nouă de ani, nu a mai 
susținut nicio reprezentație sub acest nume din anul 2001. 
 

În cele ce au urmat, "păstrătorii tradiției" au fost aproape fără excepție tineri sub 18 ani, care 
și-au făcut stagiul de pregătire în grupul școlar al lui Petescu. Ei sunt lupii tineri ai folclorului 
pecican. 
 

În toamna anului 2003 au început repetiţiile cu un nou grup de elevi de gimnaziu care constituie 
actualul ansamblu „Păstratorii Tradiţiei”, învăţând suita de dansuri locale, suitele de Secusigiu şi 
Valea Mureşului şi suita de Bihor.  
 

Din anul 2006, domnul profesor Doru Ioan Petescu, al cărui nume îl poartă actualmente  Casa 
de Cultură, a revenit ca instructor coregraf al ansamblului, punând în scenă suitele: Banatul de 
Munte, Suita de Oaş, Suita de Bistriţa, precum şi dansul local „Lenţa”, dans specific oraşului 
nostru. 
 

Repertoriul Ansamblului Păstrătorii Tradiţiei este compus din suite de jocuri din subzonele 
folclorice ale judeţului Arad: Câmpia Aradului, Subzona Şicula-Ineu, Valea Mureşului, cât şi din 
marine zone etnofolclorice ale Ardealului, Banatului şi Moldovei. 
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Ansamblul este format din 10 perechi de dansatori, o orchestra formata din 8 muzicieni şi 5 
solişti vocali. 
 
Ansamblul „Păstrătorii Tradiţiei” a dat spectacole în localitate la „Praznicul de Pită Nouă”, Ziua 
Oraşului, Zilele Aradului. În anul 2006 a avut loc la Brad festivalul „Comori Folclorice”, unde 
orchestra Ansamblului a obţinut locul trei, iar grupul instrumental, împreună cu domnul Cionca 
Augustin, au obţinut un premiu special.  
 
Atât în anul 2006, cât şi în anul 2007, ansamblul „Păstrătorii Tradiţiei” a fost prezent de mai 
multe ori la posturile de televiziune: TRV2 Timişoara şi INFO TV Arad.  
 
În 1996, 2003 şi 2006, ansamblul Păstătorii Tradiţiei a vizitat comuna înfrăţită cu Pecica: 
WOLUWE SAINT PIERRE din Regiunea Capitalei Bruxelles, Belgia. 
 
În 2010 dansatorii pecicani au fost la BRUXELLES de Ziua Europei, iar în august au fost oaspeţii 
localităţii PLUMÉLIAU din Bretagne, Franţa.   
 
Prin Ansamblul Folcloric „Păstrătorii Tradiţiei”, 
Oraşul Pecica a fost invitat să participe la ediţia 
din 2013, cea de XXXV-a ca număr, a Festivalului 
Internaţional de Folclor ,,Valle di Comino” din 
comuna Atina, Provincia Frosinone, regiunea 
Lazio, Italia, în calitate de reprezentant al 
României. Acesta este unul dintre cele mai 
longevive festivaluri de folclor din Europa, 
găzduit de mica localitate aflată într-o zonă 
pitorească a Italiei, în vecinătatea celui mai vechi 
parc naţional al ţării, Parcul Abruzzo.  
Festivalul a avut loc în perioada 1 – 4 august, cu participarea unor ansambluri folclorice şi 
formaţii de dansuri din Polonia, Italia, Paraguay, Honduras şi, bineînţeles, România prin oraşul 
Pecica.  
 
Din partea oraşului Pecica la festivalul din Atina au participat 8 perechi de dansatori, 4 
muzicieni, coregraful Vasile Peri şi prof. Alin Sfăt, directorul Casei de Cultură „Doru Ioan 
Petescu”, instituţie în cadrul căreia funcţionează ansamblul.  
Administraţia locală pecicană a fost reprezentată prin primarul Petru Antal şi dr. ing. Marinela 
Petran, şefa Serviciului Agricol şi preşedinte al Asociaţiei producătorilor de produse tradiţionale 
din judeţul Arad – „Arădeanca”. 
 
Pecicanii s-au pregătit pentru a reprezenta cu cinste judeţul Arad şi România: au dus cu ei 
pachete cu produse tradiţionale, printre care, la loc de cinste, s-a regăsit Pita de Pecica, produs 
atestat la nivel naţional. Au fost realizate albume foto cu localitatea, dar şi materiale de 
prezentare ale ansamblului românesc din Pecica (CD-uri, postere şi o pereche de păpuşi în port 
popular local). 
 
Ansamblul s-a bucurat de un real succes la toate spectacolele susţinute atât în ţară, cât şi în 
străinătate. 
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Asociaţia Búzavirág 
 
Asociația are ca scop principal păstrarea 
tradițiilor populare maghiare locale, educarea 
tinerelor generații în spiritul respectării 
acestor tradiții, asigurarea condițiilor necesare 
pentru menținerea și buna funcționare a 
Ansamblului Folcloric Búzavirág. 
 
În vederea îndeplinirii scopului enunțat, asociația își propune: 

- crearea condițiilor necesare bunei funcționări ai ansamblului; 
- captarea din rândurile tineretului școlar a dansatorilor ansamblului pentru asigurarea 

continuității acestuia; 
- crearea condițiilor materiale pentru asigurarea muzicanților în scopul funcționării cu 

succes a ansamblului; 
- asigurarea unor noi coreografi din țară sau de peste hotare pentru îmbogățirea 

repertoriului ansamblului; 
- îmbogățirea repertoriului ansamblului cu cântece populare autentic pecicane precum și 

învățarea unor cântece populare specifice altor zone etnografice ca în lumea discotecilor 
și a muzicii techno tineretul să cunoască frumusețea și farmecul acestor creații populare 
de înaltă valoare; 

- culegerea și punerea pe scenă a unor obiceiuri locale încă existente (obiceiul nunții, 
colinde etc.); 

- organizarea unor activități săptămânale pentru tineretul pecican, un mod de distracție 
organizat și atractiv pentru petrecerea timpului liber fără alcool și droguri; 

- învățarea unor dansuri specifice naționalităților pentru apropierea acestora; 
- organizarea anualăm a unor întâlniri cu alte ansambluri folclorice din județul Arad și din 

afara lui; 
- crearea posibilităților ca ansamblul să participe la diferite concursuri și festivaluri 

folclorice organizate în țară și în străinătate. 
 
Formaţia de dansuri populare maghiare din Pecica a luat fiinţă cu aproape 33 de ani în urmă la 
Pecica, în anul 1980, pentru a păstra şi duce mai departe cântecele şi dansurile maghiare 
specifice zonei şi nu numai. Asociaţia cu acelaşi nume a luat fiinţă în anul 2001 pentru a susţine 
financiar şi din punct de vedere organizatoric ansamblul.  
 
La început, Ansamblul Folcloric Búzavirág a avut un repertoriu compus din 14 dansuri şi 4 
solişti.  
De-a lungul activităţii, formaţia a susţinut turnee de succes în toată ţara, dar a fost invitată şi să 
danseze în faţa publicului din Ungaria, Franţa, Belgia etc. 
 
În toamna anului 2011, Búzavirág a sărbătorit 30 de ani de existenţă în cadrul unei gale la Casa 
de Cultură din Pecica, la care au participat dansatorii de atunci ai ansamblului – de la copii de 
grădiniţă la tinerii grupei mari – dar şi foştii componenţi: printre care şi părinţi ai actualilor 
membri. 
În urma orelor petrecute în sala de repetiţii şi a bucuriei de a fi cu toţii împreună, foştii 
dansatori au evoluat la fel de bine ca actualii componenţi ai ansamblului, iar publicul le-a 
răsplătit dăruirea cu aplauze lungi pe durata întregii seri. 
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Ansamblul a fost coordonat artistic timp de 25 de ani de soţii Khell Levente şi Jolán din Arad, 
după care (şi în prezent) de coregrafi din Ungaria. 
 
Búzavirág vine periodic în faţa publicului pecican cu spectacole dedicate unor sărbători, dar şi cu 
ocazie evenimentelor locale, în prezent având o grupă mică, formată din copii de grădiniţă şi 
elevi din clasele primare şi o grupă mare, din dasatori tineri, elevi de liceu sau absolvenţi. 
 
Romaflores și Formația Romaband 
Administraţia locală pecicană a anunţat la începutul lunii mai 2009, în cadrul spectacolului 
susţinut de copii Şcolii primare nr.3, că va sprijini înfiinţarea unui ansamblu de dansuri populare 
ţigăneşti, pentru a completa paleta formaţiilor locale (compusă din ansamblul de dansuri 
populare româneşti Păstrătorii Tradiţiei şi din cel maghiar, Búzavirág). 
 
Comunitatea romă reprezintă aproape 9% din 
populaţia totală a oraşului Pecica, peste 1000 
de persoane, care au tradiţiile lor păstrate de la 
o generaţie la alta.  
Ansamblul se axează pe dansurile tradiţionale 
ale romilor din zona Pecica şi se bucură de 
sprijinul administraţiei locale prin programul 
„Zestrea romilor pecicani”.  
 
Repetiţiile celor şase perechi au decurs foarte bine încă de la înfiinţare şi, chiar dacă între timp o 
parte din componenţi s-a schimbat, formaţia Romaflores duce mai departe dansurile tradiţionale 
energice ale comunităţii ţigăneşti din Pecica, în costumele lor viu colorate. 
Formaţia participă la cele mai importante evenimente culturale locale şi se bucură de aprecierea 
publicului de toate etniile, dansatorii având o relaţie de prietenie cu membrii celorlalte două 
ansambluri locale, mai ales că au toţii acelaşi hobby devenit odată cu trecerea anilor: 
transmiterea tradiţiilor locale pecicane.  
 
Asociaţia Culturală Kálmány Lajos 
În anul 1995 s-a considerat oportună înfiinţarea unei asociaţii neguvernamentale, care poartă 
numele marelui folclorist maghiar, Kálmány Lajos (1852 - 1919), capelan pecican între 15 aug. 
1875 — 14 apr. 1877. 
 
Kálmány a cules şi editat două volume de folclor literar pecican cu titlul „Koszorúk az Alföld 
vadvirágaiból” (Cunună din florile de câmp), primul fiind consacrat în întregime materialului 
cules în Pecica. Preşedinte asociaţiei a fost ales medicul de amilie dr. Alexandru Pálfi. 
La înfiinţarea asociaţiei „Kálmány Lajos” s-a intenţionat cuprinderea întregii vieţi culturale 
maghiare pecicane, inclusiv a ansamblului de dansuri populare maghiare „Búzavirág”.  
 
O acţiune foarte reuşită a asociaţiei a fost organizarea turneului în comuna înfrăţită belgiană 
Wolluwe-Saint-Pierre – Sint-Pieters-Wolluwe. Acel turneu a fost iniţiativa comună a celor două 
primării, iar delurarea a aparţinut Asociaţiei „Kálmány Lajos”, personal preşedintelui, dr. 
Alexandru Pálfi. La turneu au participat în număr egal membrii ansamblurilor „Búzavirág” şi 
„Păstrătorii Tradiţiei” din localitate. 
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Asociația PRO PIR KULT 
Este o organizație neguvernamentală, persoană juridică română de drept privat, apolitică, 
indepedentă, non-profit, constituită în conformitate cu OG 26/2000 și decretul 31/1954, având 
sediul în localitatea Turnu. 
 
Asociația s-a înființat cu scopul sprijinirii materiale și morale a vieții cultural-educative din satul 
Turnu. Pentru aducerea la îndeplinire a scopului avut, asociația își propune următoarele 
obiective: 

 stabilirea și menținerea de contacte și relații de colaborare cu persoane fizice sau 
juridice în vederea sprijinirii materiale și morale a vieții cultural-educative din satul 
Turnu; 

 conceperea și susținerea unor programe care au ca scop întărirea sentimentului de 
apartenență la diferitele etnii care formează minoritatea locală din Turnu; 

 cooperarea cu alte organizații similare care promovează aceleași principii și valori la nivel 
local, național și internațional și angajarea în programe de cooperare și parteneriat; 

 sprijinirea acțiunilor și inițiativelor care răspund scopului asociației sau sunt 
complementare obiectivelor acesteia; 

 organizarea de expoziții artistice și manifestări culturale; 
 protejarea tradițiilor culturale din localitatea Turnu; 
 administrarea unui muzeu rural în localitate; 
 sprijinirea turismului rural; 
 organizarea altor activități legate de scopul principal al asociației. 

 
Asociaţia Ecologistă Natura Pecica 
Începând cu anul 1995 s-au făcut demersuri în vederea protejării zonei Prundul Mare Bezdin, 
mai ales în ceea ce privește habitatele zonei. În 1997 s-a înființat Asociația Ecologică Natura 
Pecica, o organizație nonguvernamentală de tipul asociației care să contribuie la protejarea 
zonei atât din punct de vedere logistic, cât și prin obținerea finanțării unor proiecte mici 
adiacente. 
 
Asociația Ecologică Natura Pecica are scopul de a contribui la menținerea echilibrului ecologic în 
zona cursului inferior al râului Mureș, prin:  

 evaluarea resurselor bioecologice; 
 ocrotirea pădurilor natural; 
 protejarea florei și faunei din zonă ceea ce privește protecția mediului și îmbunătățirea 

calității vieții; 
 organizarea unor activități informative cu caracter științific. 

 
Asociaţia In Memoriam 1956 – Arad-Pecica, comunism 
Asociaţia In memoriam 1956 a luat fiinţă la Arad în 22.09.2005 ca 
asociaţie non profit. Asociaţia este o persoană juridică 
neguvernamentală, de drept privat, fără scop patrimonial. 
 
Scopul asociaţiei constă în cinstirea memoriei celor care au suferit în 
urma revoluţiei din 1956 din Ungaria pe teritoriul României, fiind 
declaraţi duşmani orânduirii socialiste şi ca atare persecutaţi, 
condamnaţi sau chiar executaţi. 
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Obiectivele asociaţiei: 
- mediatizarea pe toate căile legale a scopurilor asociaţiei; 
- anihilarea neîncrederii existente între urmaşii victimelor, martirilor şi societatea civilă, a 

prejudecăţilor dăunătoare prin organizarea diferitelor manifestări culturale, istorice şi 
ştiinţifice în legătură cu aceste evenimente istorice tragice în viaţa celor două popoare 
vecine; 

- editarea unor publicaţii bilingve pe această temă, cu respectarea actelor normative 
reglementatoare; 

- cinstirea memoriei victimelor, prin ridicarea unui monument în judeţul Arad, oraşul Pecica. 
 
Organizaţia Tinerilor Maghiari din Pecica – M-KIDSZ 
,,Organizaţia Tinerilor Maghiari din Pecica – M-KIDSZ”  este o persoană juridică 
neguvernamentală, de drept privat, fără scop patrimonial. Scopul asociaţiei constă în 
promovarea intereselor tineretului maghiar din oraşul Pecica pe plan social, cultural, 
educaţional, sportiv și economic.  
 
Obiectivele asociaţiei sunt: 

- promovarea tineretului în toate domeniile vieţii economico-sociale; 
- cunoaşterea și respectarea de către tineri a drepturilor și obligaţiilor legale, sprijinirea lor 

în relaţiile cu autorităţile centrale și locale;  
- promovarea principiilor democratice; 
- informarea tinerilor cu privire la diferite oportunităţi din sfera educaţională, culturală, 

socială; 
- promovarea principiilor ecologiste, protejarea mediului și educarea tinerei generaţii în 

spiritul respectului față de natură; 
- organizarea unor spectacole cultural-artistice, concursuri sportive și activităţi recreative 

și educaționale; 
- promovarea dialogului între generaţii; 
- promovarea unei dimensiuni inter-culturale europene; 
- promovarea turismului și a sportului; 
- înfiinţarea, dotarea și asigurarea funcţionării unor centre de tineret multifuncţionale 

pentru învăţarea limbii materne, a limbilor străine, a utilizării calculatoarelor, a 
promovării principiilor democratice, a drepturilor omului și petrecerea utilă a timpului 
liber; 

- sprijinirea comunităţii de a-și păstra limba, cultura, tradiţiile; 
- valorificarea potenţialului fizic și psihic al tineretului în vederea descoperirii și promovării 

aptitudinilor și talentelor, respectiv sprijinirea obţinerii unor calificări de specialitate de 
înaltă calitate; 

- editare de broşuri, reviste materiale promoţionale și crearea unei baze informaţionale 
audio-vizuale; 

- angajarea asociaţiei în relaţii și contacte cu organizaţii și instituţii guvernamentale și 
neguvernamentale, ale societăţii civile, cu confesiuni religioase, cu diferite persoane 
fizice și juridice, române și străine, din țară și de peste hotare, în vederea unei colaborări 
reciproc avantajoase; 

- crearea de fonduri pentru acordarea de burse de studii și organizarea unor schimburi de 
experienţă. 

 
Toate activităţile au caracter non-profit și de utilitate publică. 
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Asociaţia Social Creştină Familia Kolping Pecica 
În anul 1993, pe lângă Parohia romano-catolică s-a înfiinţat Asociaţia Creştină Familia Kolping – 
Kolping Család Egyesület, condusă de preotul-paroh, protopop Iosif Heinrich şi prof. de biologie 
János Moldován, preşedinţii actuali (2007) fiind prof. de religie Ibolya Bella şi preotul paroh 
Ferenc Czeglédi. 
 
Familia Kolping Pecica este o asociație social creștină catolică cu specific familial și formativ, 
destinată educației persoanei umane în spiritul fondatorului Adolf Kolping. Este o asociație 
apolitică, proprie Bisericii Romano-Catolice și urmează principiile acestei Biserici. 
 
Familia Kolping Pecica, în concordanță cu prevederile statutului general, își propune să educe 
membrii săi spre a deveni buni creștini în viața de familie, în exercitarea unei meserii, în 
biserică, societate și stat. 
 
Pentru atingerea acestor țeluri, Familia Kolping Pecica își propune: 

- să promoveze educația religioasă prin întruniri, discuții și cursuri; 
- să ajute la formarea personalității tinerilor și adulților; 
- să-i ajute pe tineri să facă o mai bună pregătire pentru căsătorie și să imprime familiei 

un comportament creștinesc; 
- să amenejeze biblioteci; 
- să organizeze spectacole de teatru, vizionări de filme, diapozitive, emisiuni TV, activități 

artistice; 
- să organizeze activități sportive și de petrecere a timpului liber; 
- să extindă activitățile Familia Kolping Pecica în filialele proprii; 
- să pună bazele unui centru pentru formarea tinerilor și adulților cu posibilități de cazare 

și masă; 
- să acorde asistență celor interesați, în funcție de vârstă, în domenii cum ar fi: munca, 

însușirea unei meserii, perfecționarea într-un anumit domeniu profesional; 
- să-i ajute pe membrii săi, dar și pe nemembrii, în viața de zi cu zi; 
- să sprijine editarea unor publicații; 
- să promoveze relațiile de colaborare internaționale prin întâlniri, schimburi de 

experiență; 
- să inițieze activități în sprijinul societății. 

 
Asociaţia Humanitas Pecica 
Asociaţia Humanitas este cadrul organizat sub care funcţionează mica comunitate „Credinţă şi 
Lumină” din Pecica, care a luat fiinţă după modelul mişcării creştine internaţionale omonime.  
Mesajul organizaţiei a ajuns la Pecica din Târgu Mureş în anul 2006, iniţiatoarea comunităţii 
locale fiind Hajas Elisabeta, care simte foarte bine problemele cu care se confruntă familiile 
persoanelor cu handicap, ea având un băiat de 17 ani în această situaţie. 
 
Asociaţia s-a prezentat pecicanilor cu ocazia Praznicului de Pită Nouă, când a amplasat un cort 
în Piaţa Regele Mihai I, unde cei interesaţi au putut afla despre activitatea sa. 
Grupul se întâlneşte în fiecare lună, membrii fondatori pregătind diferite activităţi educative şi 
distractive. Astfel, preşedintele Hajas Elisabeta (sprijinită în demersul ei de fiica ei, Moş Timea) 
şi ceilalţi membri din conducerea asociaţiei – printre care primarul Petru Antal şi viceprimarul 
Miodrag Stanoiov – au reuşit să cunoască problemele cu care se confruntă copii şi tinerii cu 
handicap din Pecica şi localităţile învecinate. 
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Asociația HUMANITAS Pecica este înființată în scopul sprijinirii eficiente a copiilor cu diferite 
deficiențe mintale, senzoriale (vizuale, auditive), fizice, polideficiențe și a persoanelor adulte cu 
handicap. 
 
Pentru realizarea scopului și obiectivelor stabilite, asociația desfășoară următoarele genuri de 
activități: 

- înființarea de centre de zi pentru copii cu handicap si/sau persoane adulte cu handicap; 
- terapie ocupațională  a persoanelor  cu handicap; 
- acordarea de ajutor material asistaților și familiilor acestora și a altor persoane aflate în 

condiții sociale precare; 
- organizarea unor servicii sociale pentru vârstnici; 
- organizarea unor activități de formare profesională; 
- organizarea de ateliere ocupaționale pentru petrecerea timpului liber și amenajarea 

mediului de viață pentru copii cu handicap și/sau personae adulte cu handicap; 
- asistență socială și servicii sociale pentru copii cu handicap și/sau personae adulte cu 

handicap; 
- înființarea de locuințe protejate ș/sau centre rezidențiale pentru copii cu handicap și/sau 

personae adulte cu handicap; 
- suport psihic și moral prin activități cu caracter permanent în cooperare cu părinții, 

aparținătorii sau reprezentanții legali ai asistaților; 
- organizarea de tabere și excursii; 
- colaborări, parteneriate cu diferite organizații similare; 
- activități de consiliere a familiilor; 
- activități educative și de sprijinire și facilitare a continuării educației gimnaziale; 
- crearea unor condiții legale de valorificare a obiectelor confecționate de asistații 

asociației; 
- înființarea și administrarea de ateliere protejate, de unități protejate sau alte forme de 

încadrare în muncă a persoanelor cu handicap; 
- inițierea și organizarea de evenimente destinate promovării scopului asociației: 

festivaluri, expoziții, spectacole, baluri, activități culturale etc.; 
- realizarea și editarea de cărți, publicații periodice, pliante, aficș, broșuri și alte materiale 

informative; 
- activități economice proprii, servicii de consultanță acordată persoanelor care nu au 

calitatea de membrii, comercializarea produselor obținute din realizarea scopului 
asociației, închirieri de spații etc., în vederea autofinanțării; 

- să organizeze activități și competiții sportive; 
- organizarea de activități de colectare a obiectelor de îmbrăcăminte, aparate de uz  

casnic, mobilier etc.; 
- organizarea unor activități spirituale pentru persoane cu handicap, copii și/sau adulți; 
- colaborări și proiecte comune cu organizații și societăți din țară și străinătate; 
- colaborări cu instituții de învățământ; 
- servicii educaționale; 
- servicii medicale; 
- activități de recuperare medicală; 
- orice alte activități prevăzute de lege, în conformitate cu scopul asociației. 

 
 



 
 

109 
 
 
 
 

Subfiliala de Cruce Roşie Pecica 
Crucea Roşie Română asistă persoanele vulnerabile în situaţii de dezastre şi de criză. Prin 
programele şi activităţile sale în beneficiul societăţii, contribuie la prevenirea şi alinarea 
suferinţei sub toate formele, protejează sănătatea şi viaţa, promovează respectul faţă de 
demnitatea umană, fără nicio discriminare bazată pe naţionalitate, rasă, sex, religie, vârstă, 
apartenenţă socială sau politică. 
Subfiliala de Cruce Roşie Pecica a fost înfiinţată în anul 2005, 
necesitatea înfiinţării acesteia fiind susţinută de d-l Petru Antal, 
viceprimarul oraşului, la acea dată. Toate acţiunile Subfilialei de 
Cruce Roşie Pecica se ghidează după Principiile fundamentale ale 
Mişcării de Cruce Roşie: Umanitate, Imparţialitate, Neutralitate, 
Independenţă, Voluntariat, Unitate, Universalitate. 
Începând cu anul 2006, Subfiliala de Cruce Roşie Pecica a devenit o 
rampă de lansare a viitorilor medici prin organizarea anuală a 
concursului zonal “Sanitarii Pricepuţi”, unde participă elevii de 
gimnaziu din localităţile: Pecica, Peregul Mare, Semlac, Şeitin, 
Nădlac.                      
Tot de atunci, Subfiliala de Cruce Roşie Pecica participă la faza 
judeţeană a concursului “Sanitarii Pricepuţi” cu două echipaje: un 
echipaj format din copii de gimnaziu şi un echipaj format din 
liceeni, astfel că, în anul 2014, echipa care reprezenta Liceul 
Teoretic ‘Gheorghe Lazăr’ Pecica a câştigat locul II la etapa 
judeţeană. 
 
Voluntarii Subfilialei de Cruce Roşie Pecica au participat la 
numeroase acţiuni de ecologizare şi înfrumuseţare a 
oraşului, la acţiuni de plantare de pomi, atât la cele 
organizate de Subfiliala de Cruce Roşie Pecica, cât şi la 
acţiunile organizate de Parcul Natural Lunca Mureşului, 
reuşind să fie un exemplu pozitiv pentru localitatea noastră. 
 
Membrii Subfilialei de Cruce Roşie Pecica au ajutat 
numeroase familii nevoiaşe cu alimente, haine, obiecte de 
mobilier, rechizite, dar şi cu bani, organizând strângeri de 
fonduri pentru cazuri umanitare.  
 
Subfiliala de Cruce Roşie Pecica a participat la numeroase 
evenimente sociale din localitate precum “Zilele oraşului”, ”1 
Iunie”, ”Praznicul de Pită Nouă”, organizând tombole, dar şi 
demonstraţii de prim ajutor.   
Voluntarii Subfilialei de Cruce Roşie Pecica au participat la 
toate proiectele derulate de Filiala de Cruce Roşie Arad, 
astfel că începând cu anul 2010 numeroase familii din 
Pecica au beneficiat de ajutoare alimentare prin programul 
‘Banca de Alimente’ şi programul de’ Tichete Sociale’. 
Tot în anul 2010, Subfiliala de Cruce Roşie Pecica, prin 
proiectul intitulat ‘Caravana Axn şi Crucea Roşie’, a dăruit 
jachete de iarnă copiilor cu situaţie materială precară. 
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Voluntarii Subfilialei de Cruce Roşie Pecica au participat 
la tabăra de instruire în caz de dezastre  de la Beliş, jud. 
Cluj, iar împreună cu cei de la Isu Arad au participat la 
simularea unui accident aviatic. 
 
Prin programele de sănatate desfăşurate, Subfiliala de 
Cruce Roşie Pecica a avut ca obiectiv: promovarea 
normelor de igienă, prevenirea şi combaterea 
consumului de droguri, tutun, SIDA,  însuşirea notiunilor 
de prim ajutor premedical, educaţie ecologică. 
 
Pe viitor, Subfiliala de Cruce Roşie Pecica îşi propune să continue promovarea activităţilor 
umanitare în sprijinul persoanelor nevoiaşe prin diverse programe sociale şi, de asemenea, 
programe pentru sănătate: concursul Sanitarii pricepuţi, acţiuni de educaţie pentru sănătate în 
şcoli şi atragerea de noi membri în această muncă voluntară pentru implementarea strategiilor 
Societăţii Naţionale de Cruce Roşie din România. 
 
Asociaţia Profesională Mixtă a Micilor Meseriaşi din Pecica (A.P.M.M.M.P.) 
APMMMP este succesorul de drept al asociației „PECSKAI IPARTESTULET” (în traducere: 
Corporațiunea Meseriașilor) înființată în anul 1882, cu statut propriu din 1896. 
 
Obiectul de activitate al ”Corporațiunii 
Meseriașilor” a fost promovarea intereselor 
meseriașilor și formarea ucenicilor în diferite 
domenii de activitate economică, precum și 
eliberarea autorizațiilor de funcționare.  
Numărul de membrii cotizanți a fost aprox. 
350 de meseriași compus din: lăcătuși, 
fierari, cizmari, hornari, rotari, tâmplari, 
zidari, tipografi, ceasornicari etc. 
 
În anul 1930, această asociație s-a 
transformat în asociația „Corporațiunea 
Meseriașilor” Pecica-Rovine, conform noului 
statut din același an și a funcționat până în 
data de 6 iunie 1936.  
Din această dată imobilul, care se afla în proprietatea corporației și a fost și sediul social, a fost 
trecut la „Camera de Muncă din Arad”. 
În perioada 1936-2002 clădirea corporației a schimbat mai mulți proprietari. Ultima dată acest 
imobil s-a aflat în administrarea Primăriei orașului Pecica. 
APMMMP s-a înființat ca succesorul de drept al „Corporațiunii Meseriașilor” Pecica-Rovine în 
data de 07.03.2001 cu aproximativ 90 de membrii fondatori. În baza legii nr. 10/2001, APMMMP 
a solicitat restituirea imobilului. Această solicitare s-a soluționat în mod favorabil în data de 
21.11.2002. 
 
Primul președinte ales al asociației a fost dl. Kelemen Ioan în perioada 2001-2002. 
Din anul 2002 până în anul 2015 următorul președinte al asociației a fost dl. Kovacs Martin. 
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În această perioadă, imobilul fiind într-o stare de uzură accentuată, membrii asociației au 
contribuit material, financiar – donații – și prin muncă, în mod substanțial. Astfel, imobilul a fost 
renovat și modernizat aproximativ 80%, aflându-se în stare de funcționare pentru diferite 
activități culturale și sociale: serbări de evenimente culturale, istorice etc.  
 
Aici au putut desfășura activități cu titlu gratuit: Asociația Pensionarilor, toate grădinițele, 
școlile, asociații, fundații. Pe lângă aceste activități, pentru membrii asociației funcționază Clubul 
Meseriașilor.  
 
Asociaţia Pensionarilor Pecica 
A fost înființată ca ONG nonprofit în anul 2011, ca personă juridică de drept privat, apolitică, 
fără scop lucrativ, cu patrimoniu propriu, distinct și indivizibil. Asociația este constituită pe 
principiul liberei asocieri din totalitatea membrilor înscrişi, în scopul dezvoltării activităţilor 
cultural-educative a membrilor săi. 
 

Pentru realizarea scopului și obiectivelor stabilite, asociaţia, asociaţia desfăşoară printre altele 
următoarele genuri de activităţi: 
 

- colaborare permanentă cu reprezentanţii autorităţilor publice locale; 
- educaţie și instruire pentru copii și tineri în vederea responsabilizării acestora pentru 

păstrarea și perpetuarea valorilor locale tradiţionale; 
- promovarea colaborărilor și parteneriatelor cu administraţia publică locală/centrală, 

organizaţii non-guvernamentale, școli, licee, universităţi, inspectorate şcolare judeţene, 
instituţii publice și private, societăţi comerciale, persoane fizice și juridice (din țară sau 
străinătate); 

- instruiri, cursuri de formare profesională, seminarii, conferinţe, congrese, dezbateri 
publice, manifestaţii publice, marşuri, activităţi de sensibilizare a fondurilor de decizie, 
organizate conform legii; 

- susţinerea și încurajarea ecoturismului și a turismului rural; 
- conservarea și protejarea patrimoniului cultural, istoric și arheologic, material și imaterial 

existent în spaţiul rural în scopul prezervării identităţii culturale locale în context naţional 
și european; 

- realizarea și editarea de cărți, publicaţii periodice, pliante, afişe, broşuri și alte materiale 
informative; 

- să organizeze împreună cu instituţiile interesate programe pentru asigurarea reîncadrării 
sociale ale şomerilor sau a persoanelor fără adăpost, să încurajeze formarea 
profesională, întărirea coeziunii sociale, să susţină garantarea unei protecţii 
corespunzătoare în materie de securitate socială, să acționeze pentru protejarea 
eficientă a celor mai vulnerabile grupuri sociale, să lupte împotriva excluderii sociale de 
orice fel, activități de ajutor umanitar. 

 
Asociația și-a propus și a realizat următoarele: 
 
- anual de 1 Decembrie, excursie la Alba Iulia; 
- organizarea revelionului pensionarilor; 
- sărbătorirea zilei de 8  martie; 
- organizarea balului pensionarilor – ziua pensionarilor; 
- sărbătorirea cuplurilor care aniversează 50 de ani de căsnicie; 
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- lansări de carte; 
- expoziție de goblene – 2015; 
- excursie în afara țării (Budapesta, Praga, Viena); 
- excursie la Țebea cu prilejul aniversării lui Avram Iancu; 
- excursie la Cluj, Salina Turda, Mănăstirea Nicula; 
- diverse acte de caritate la familii nevoiașe. 
 

Asociaţia Kalypsoland Turnu – demonstraţii canine, şcoală dresaj, pensiune canină 
Asociația Kalypsoland, al cărei președinte este Toth Attila, este înființată din anul 2015. 
Asociația și-a stabilit sediul în Turnu, FN, orașul Pecica, jud. Arad. 
 
Scopul principal al asociației constă în promovarea și realizarea de activități chinologice și va fi 
atins prin următoarele obiective propuse: 

- realizarea, organizarea, coordonarea, îndrumarea și controlul activităților de dresaj 
canin; 

- organizarea demonstrațiilor canine; 
- organizarea prezentărilor, expozițiilor și concursurilor canine de frumusețe sau aptitudini, 

prin intermediul unor manifestări de tip: examen de lucru, expoziții de frumusețe, 
demonstrații de dresaj sau a evenimentelor chinologice de orice fel; 

- activități de educare, conștientizare și informare a populației, cu accent pe formarea 
tinerei generații, în direcția cunoașterii, justei aprecieri, responsabilității, înțelegerii, unei 
mai bune toleranțe și a atașamentului față de exemplarele canine; 

- stimularea activității membrilor prin atribuirea de premii, recompense sau titluri 
onorifice; 

- stabilirea de relații de colaborare cu alte asociații sau cluburi cu profil chinologic; 
- implicarea în atragerea de fonduri destinate bunei desfășurări a activităților  chinologice; 
- asociația rămâne dedicată, se implică și sprijină activ orice demers ce urmărește buna 

stare și viețuire a exemplarelor canine, indiferent de gradul de puritate al rasei. 
 
Asociaţia West Motoreador 
Asociaţia sportivă are sediul în Pecica, sigla asociaţiei fiind reprezentată prin roata de cross cu 
un cap de taur în interior. Culorile clubului sunt roşu și negru. 
 
Scopul asociaţiei constă în organizarea și administrarea unei activităţi sportive, având drept 
obiect promovarea uneia sau mai multor discipline sportive, practicarea acestora de către 
membri și participarea la competiţiile sportive. 
 
Obiectivele asociaţiei sportive sunt stabilite în concordanța 
cu prevederile Legii educaţiei fizice și sportului nr. 
69/2000 și a HG 884/2001 pentru aprobarea 
Regulamentului de punere în aplicare a dispoziţiilor Legii 
educaţiei fizice și sportului nr. 69/2000, pe ramuri de 
sport (secţii), după cum urmează: 

 motocross 
 karting 
 ATV 
 automobilism 
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Asociaţia Sportivă Şahistul Pecican 
Asociaţia Sportivă Şahistul Pecica este persoana juridică de drept privat, apolitică, fără scop 
lucrativ, cu patrimoniu propriu, distinct și indivizibil. Este constituită pe principiul liberei asocieri 
din totalitatea membrilor înscrişi în evidențele sale. 
 
Asociația este înfiinţată în scopul sprijinirii eficiente a copiilor cu diferite deficiențe mintale, 
senzoriale (vizuale, auditive), fizice, polideficiențe și a persoanelor adulte cu handicap. 
 
În atingerea scopului, asociația și-a propus următoarele obiective: 

- organizarea și administrarea activităţii sportive proprii pe ramura de sport- şah; 
- selecţionarea, iniţierea, instruirea și antrenarea sportivilor după programe bine stabilite; 
- promovarea și practicarea şahului de către membrii clubului; 
- dezvoltarea de strategii pentru a încuraja și a asigura participarea liberă la activităţi 

şahiste pentru educaţie, recreere și obţinere de performanțe sportive; 
- coordonarea activităţii de pregătire și de promovare a noilor sportivi, selectarea atentă a 

tinerilor talentaţi și stimularea lor, inclusiv prin dotarea cu echipament sportiv; 
- îmbunătăţirea bazei materiale necesare desfăşurării activităţilor specifice la nivel optim și 

în condiţii corespunzătoare; 
- organizarea de tabere, stagii, cantonamente și alte forme de pregătire; 
- organizarea de competiţii proprii și participarea la alte competiţii sportive; 
- promovarea și dezvoltarea activităţii proprii şahiste prin organizarea de colocvii, 

dezbateri, conferinţe și cursuri, inclusiv prin intermediul unor programe externe;  
- desfăşurarea unor campanii de informare și promovare a şahului prin intermediul mass-

media în vederea popularizării şahului și conştientizării tinerilor asupra importanței 
practicării acestui sport; 

- editarea de reviste, pliante broşuri, alte materiale tipărite pentru evidenţierea activităţii 
sportive proprii și pentru mediatizarea rezultatelor sportive în rândul publicului; 

- promovarea imaginii şahului arădean; 
- desfăşurarea de activităţi economice directe – cu caracter accesoriu, în vederea realizării 

scopului propus cum ar fi imprimarea și vânzarea de materiale ce promovează emblema 
și culorile clubului sau ale sponsorilor (tricouri, mape, calendare etc.), vânzare de 
material sportiv etc. în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare și cu normele interne 
ale clubului; 

- colaborare cu structuri sportive similare din țară și străinătate în vederea promovării 
şahului; 

- colaborare cu organele competente și capabile din punct de vedere legal și financiar în 
vederea realizării fondurilor necesare aducerii la îndeplinire a scopului propus. 

 
Asociaţia Judo Club Pecica 
Asociația are ca membrii fondatori pe Nagy Arpad Atila, Nagy Enikő Hajnalka și Vass Ileana. 
 
Scopul asociaţiei îl constituie: 

- promovarea sportului judo în rândul populaţiei, indiferent de vârstă; 
- organizarea competiţiilor sportive din ramura sportului judo; 
- organizarea taberelor, cantonamentelor pentru sportivii care practică judo; 
- descoperirea și încurajarea copiilor cu înclinații pentru sportul judo 
- organizarea deplasărilor la competiţii naţionale și internaţional din ramura sportului judo. 
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C.S. COMBAT TEAM ARAD – Karate: Kyokushin 
Acest club a luat ființă în 2012, în Arad, iar în orașul Pecica are o filială de aproximativ un an și 
jumătate (din 2014). 
Președintele clubului este Dorin Mărgărint, profesor de Educație Fizică și Sport, absolvent al 
Școlii Naționale de Antrenori cu specializarea Arte Marțiale de Contact – Karate Kyokushin, 
doctorand în Karate Kyokushin, 2 DAN în această ramură sportivă. 
 
Scopul declarat al asociației este organizarea și desfășurarea în condiții optime a activităților 
sportului pentru toți, organizarea și funcționarea secțiilor de performanță afiliate la secțiile de 
specialitate, precum și desfășurarea de activități conexe pentru susținerea acestora. 
 
Obiectivele asociației se realizează prin dezvoltarea și derularea următoarelor activități: 

- constituirea unei baze materiale adecvate practicării disciplinelor sportive specifice 
clubului, prin dobândirea în patrimoniul asociației sau închirierea de săli sau alte spații 
destinate activităților sportive, de echipament specific etc; 

- organizarea pentru membrii asociației și pentru orice persoane interesate de activități de 
instruire în disciplinele sportive ale căror practicare formează scopul asociației; 

- organizarea de cursuri de inițiere și performanță / antrenamente / stagii de pregătire / 
competiții / demonstrații / spectacole sportive pentru secțiile clubului; 

- dobândirea, în condițiile Legii nr. 69/2000 a certificatului de identitate sportivă, în 
vederea participării membrilor asociației la activitățile și competițiile sportive; 

- afilierea la asociația sportivă județeană, pe ramuri de sport, pentru participarea la 
competițiile oficiale locale; 

- afilierea la federația sportivă națională corespunzătoare, pentru participarea la 
competițiile oficiale naționale sau internaționale; 

- colaborări, cooperări, încheierea de protocoale, înțelegeri cu persoane fizice și juridice 
din diferite domenii din țară și străinătate pentru realizarea scopului și a acțiunilor 
propuse de către asociație; 

- participarea la competiții naționale și internaționale; 
- organizarea de evenimente în vederea atragerii copiilor și tineretului spre disciplinele 

sportive promovate de asociație; 
- prestarea de servicii conexe activității sportive; 
- alte activități conexe activității sportive necesare atingerii scopului propus. 

 
Ramurile de activitate ale Clubului Sportiv Combat Team Arad sunt: KARATE KYOKUSHIN, 
ASHIHARA KARATE, BUDOKAI KARATE, ENSHIN, KICK BOX, THAY BOX, SAMBO, KEMPO, TAE 
BO. Clubul Sportiv Combat Team Arad are ca secție de performanță KARATE KYOKUSHIN. 
 
Kyokushin este un stil de karate de tip full-contact și knock-down, fondat de Masutasu Oyama. 
În lupte sunt interzise tehnicile letale sau care urmăresc rănirea adversarului; tehnicile permise 
se execută cu forță și impact plin (fără stoparea înaintea momentului de impact, tehnică uzuală 
în alte stiluri de karate). În Kyokushin Karate adversarii nu poartă protecție de corp, sau doar 
protecție minimală, la seniori. Doar la copii, juniori, tineret sunt folosite protecții pentru a nu se 
ajunge la accidentări de nici un fel.  
Aprecierea adversarilor se face după efectul tehnicilor. Kyokushin-ul este un stil de karate creat 
de Masutasu Oyama care a urmărit să creeze un stil de luptă eficient, realist, prin care 
practicanții de Kyokushin să poată învinge orice alt adversar, indiferent de greutate sau stilul 
practicat. 
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Kyokushin Kay, din aceste considerente, implică un antrenament dur, de multe ori epuizant, și 
cere o condiție fizică remarcabilă. Este declarat cel mai dur stil de karate. Fondatorul acestui stil 
de karate a preluat din alte stiluri cele mai eficiente tehnici, renunțând la cele care i se păreau 
ineficiente. Acesta este recunoscut în întraga lume și istorie a artelor marțiale datorită 
demonstrațiilor sale uluitoare pentru a dovedi forța și eficiența noului stil de luptă. Acesta a 
spart blocuri imense de gheață, a spart cărămizi, a rupt gâtul sticlelor cu cantul palmei, dar mai 
ales a înfruntat cu mâinile goale 47 de tauri cărora le-a rupt coarnele, iar pe 4 dintre ei a reușit 
să îi omoare. Oyama i-a provocat pe cei mai buni sportivi din toate stilurile de luptă, dar 
majoritatea confruntărilor se terminau în câteva secunde; ulterior a căpătat porecla de 
”Godhand” (Mâna lui Dumnezeu). Astfel, Oyama dovedește încă o dată supremația Kyokushin-
ului. Ideea lui Oyama de a aduna într-un singur campionat cei mai puternici luptători ai lumii a 
generat un fenomen extraordinar. 
 
Nefiind un sport olimpic, Oyama a vrut să dea importanța cuvenită acestui eveniment grandios 
și, de atunci, din patru în patru ani, la fel ca și Olimpiada, japonezii organizează la Tokio, 
capitala Țării Soarelui Răsare, un Campionat Mondial în care sunt invitați cei mai buni luptători 
din lume. Simpla participare la un astfel de eveniment este o onoare pentru orice luptător din 
oricare parte a lumii. 
Sportivii clubului C.S. COMBAT TEAM ARAD au avut rezultate remarcabile pe plan competițional, 
atât în țară, cât și în străinătate. 
 
Asociaţia Sportivă Gheduş Pecica 
Asociația Sportivă Gheduș Pecica a fost înființată la sfârșitul anului 2007.  
Obiectivul de activitate este sprijinirea persoanelor cu dizabilități, organizarea și desfășurarea 
competițiilor sportive speciale cu scopul de a ajuta persoanele cu dizabilități locomotorii să se 
integreze în societate prin intermediul activităților sportive. 
 
Asociația a organizat Festivalul Ghedușeii, în jurul datei de 3 decembrie, Ziua Internațională a 
persoanelor cu dizabilități, ocazie cu care a adunat persoane cu dizabilități în sala de sport 
pentru a desfășura concursuri sportive accesibile (șah, tenis de masă, rummy, darts și altele), 
toți participanții fiind premiați cu cadouri și diplome din partea Asociației Sportive Gheduș 
Pecica, a Consiliului Local al Orașului Pecica și a sponsorilor. 
 
Asociația Sportivă ”Clubul Sportiv Speranța Turnu” 
Această asociație a funcționat inițial sub denumirea de Viitorul Turnu, aproximativ din anul 
1970; s-a reînființat sub denumirea de Speranța Turnu în anul 2006, având ca și asociați pe dl. 
Arsenov Radoia, dl. Gonda Ștefan și dl. Șuteu Ioan. 
Asociația Sportivă ”Clubul Sportiv Speranța Turnu” este o persoană juridică de drept privat, fără 
scop patrimonial, având drept scop organizarea și practicarea fotbalului, precum și formarea de 
jucători de performanță.  
 
Asociația organizează și sprijină activitatea fotbalistică la nivelul localității Turnu și promovarea 
de talente pentru jocul de fotbal, menține și dezvoltă legăturile cu F.R.F. și A.N.S. 
Asociația suportă cheltuielile pentru organizarea și practicarea fotbalului, administrează și 
gestionează mijloacele materiale și financiare aflate în patrimoniul asociației. 
Culorile echipei sunt alb-albastru. 
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Asociaţia Club Sportiv Progresul Pecica 
Asociația a fost constituită sub această denumire de dl. Găvruță Dorel Crăciun, dl. Koppandi 
Ioan și dl. Cionca Gheorghe. 
 
Scopul asociaţiei este ca, prin asocierea liberă a membrilor săi: 

- să pună în comun cunoştinţele și aportul acestora pentru realizarea unor activităţi pentru 
tineret; 

- organizarea sportului pentru toţi; 
- promovarea fotbalului ca disciplină sportivă, practicarea acestuia de către membrii; 
- participarea la activităţi și competiţii sportive; 
- depistarea, iniţierea și pregătirea copiilor și tinerilor pentru sportul de performanță; 
- participarea la campionatul naţional de fotbal organizat de Federaţia Română de Fotbal, 

precum și la competiţiile interne și internaţionale organizate de fonduri competente 
naţionale și internaţionale; 

- organizarea de competiţii fără caracter oficial, în baza statutelor și reglementelor federaţiei 
sportive naţionale, memorialuri sportive; 

- sprijinirea tinerilor sportivi în vederea activării acestora la alte echipe, atât în campionatul 
naţional cât și campionate internaţionale; 

- sprijinirea materială, respectiv echipamente, hrană, deplasarea la diferite competiţii 
interne și internaţionale, acordarea de ajutor bănesc sub forma primelor de joc, 
indemnizaţii. 

Culorile clubului sunt galben și albastru. 
 
Asociația Sportivă ”Baschet Club Valbon Arad” 
Asociația Sportivă Baschet Club Valbon Arad își desfășoară activitatea și cu o echipă de copii din 
Pecica, începând cu anul 2013. 
 
Scopul asociației este organizarea și practicarea baschetului de performanță pentru toți. 
Asociația, constituită de Bondor Valeria, Birsanescu Maria Ionela și Bondor Tiberiu, are caracter 
non-profit, nepatrimonial și apolitic. 
 
Atingerea scopului/obiectivelor asociației se realizează prin: 

- antrenamente; 
- participarea sportivilor la concursuri locale, naționale și internaționale, organizate de 

organele în drept; 
- suportarea cheltuielilor pentru organizarea și practicarea baschetului. 

 
 
7.4. Publicații şi reviste 

Anunţul tău – săptămânal de anunţuri şi publicitate; 
Pecicanul – publicaţie lunară de informaţii; 
Pécskai Élet – publicaţie perioadă de informaţii în limba maghiară. 
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7.5. Evenimente, sărbători şi tradiții cu specific local 

Zilele Oraşului 
Cel mai mare eveniment local 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. 
Pentru că această dată cade, de regulă, în Postul Paştelui, administraţia locală a decis să fie 
sărbătorită mai târziu. 
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, concerte de diferite genuri muzicale (uşoară, 
simfonică, bisericească, folclorică) şi concursul Miss Pecica. 
Consiliul Local Pecica se întruneşte, cu această ocazie, în şedinţă festivă şi se acordă distincţii 
pecicanilor cu merite deosebite. 
 
Organizator: Primăria Oraşului Pecica, Consiliul Local, Casa de Cultură „Doru Ioan Petescu” 
Locul de desfăşurare: Piaţa Regele Mihai I, Casa de Cultură  
 
Ziua Copiilor 
La fel ca peste tot în lume, în data de 1 iunie şi la Pecica se sărbătoreşte Ziua Copiilor.  
Cei mici au parte de concursuri de 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.  
Cu această ocazie sărbătoriţii zilei se pot da pe tobogane, se pot vopsi pe faţă etc.  
Nu lipseşte nici programul artistic, sau concursul local de interpretare Tip Top Mini Top, dedicat 
copiilor de grădiniţă. 
La Ferma de bivoli are loc ziua porţilor deschise, iar Poliţia Română, Poliţia Locală, Jandarmeria 
şi Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă Pecica oferă demonstraţii şi copiii se pot plimba 
cu maşinile de intervenţie. 
 
Organizator: Primăria Oraşului Pecica, Consiliul Local 
Locul de desfăşurare: Piaţa Regele Mihai I 
 
Zilele Satului Turnu 
Începând din anul 2010, Primăria Oraşului Pecica a decis să sărbătorească satele aparţinătoare 
printr-o zi dedicată locuitorilor de acolo. 
Astfel, în luna iunie are loc Ziua Satului Turnu, cel mai mare eveniment cultural al anului în 
localitate.  
Programul începe cu o slujbă religioasă ecumenică, în fiecare an la altă biserică, prin rotaţie. 
Urmează cuvântul de deschidere al primarului şi un program artistic pe scena amenajată în 
parcul din centrul localităţii. Seara continuă cu concertul unui artist cunoscut şi se încheie cu un 
bal stradal urmat de focuri de artificii. 
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.  
 
Organizator: Primăria Oraşului Pecica, Consiliul Local,  
Locul de desfăşurare: Parcul din centru 
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Ziua Satului Sederhat 
Începând din anul 2010, Primăria Oraşului Pecica a decis să sărbătorească satele aparţinătoare 
printr-o zi dedicată locuitorilor de acolo. 
Astfel, în luna iulie are loc Ziua Satului Turnu, cel mai mare eveniment cultural al anului în 
localitate.  
Programul începe cu o slujbă religioasă ecumenică la biserica din sat. Urmează cuvântul de 
deschidere al primarului şi un program artistic pe scena amenajată în curtea grădiniţei. Seara 
continuă cu concertul unui artist cunoscut şi se încheie cu un bal stradal urmat de focuri de 
artificii. 
 
Organizator: Primăria Oraşului Pecica, Consiliul Local,  
Locul de desfăşurare: Curtea grădiniţei  
 
Praznicul de Pită Nouă 
Cel mai cunoscut eveniment pecican are loc după Adormirea Maicii Domnului (15 august) şi a 
pornit 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.  
Se spune că, în vremurile de demult, fiecare familie îşi 
recunoştea după gust pâinea făcută în propria casă. Unicitatea 
pâinii de Pecica este apreciată la nivel naţional, fiind considerată 
cea mai bună pâine pe vatră.  
La sfârşitul anului 2011 Pita de Pecica a obținut certificarea de marcă înregistrată, brandul 
local devenind motiv de mândrie pentru întregul oraș.     
 

Sărbătoarea organizată în Pădurice, zona de lângă stadion, aproape de malul Mureşului, a 
devenit tot mai complexă şi mai populară, iar în anul 2008 autorităţile locale au considerat că 
Piaţa Regele Mihai I din centrul oraşului este un cadru mai adecvat, cu scena în mijloc, iar 
terasele şi comercianţii de o parte şi de cealaltă a pieţei, precum şi pe străzile adiacente. 
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. 
Duminică, în ultima zi şi cea mai importantă zi a manifestării, are loc o şedinţă festivă a 
Consiliului Local, urmată de momentul festiv al sfinţirii pâinii noi de către reprezentanţii cultelor 
din oraş şi o paradă hipo. 
 
Organizator: Primăria Oraşului Pecica, Consiliul Local, Casa de Cultură „Doru Ioan Petescu”, 
Centru Cultural Judeţean 
Locul de desfăşurare: Piaţa Regele Mihai I 
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Pomana Porcului  
Prima ediţie a avut loc în decembrie 2010 prin proiectul „Hrana ţi-e viaţa”, derulat de Pecica 
împreună cu localitatea maghiară Domaszék şi s-a bucurat de succes, astfel că administraţia 
locală a decis să facă o tradiţie din acesta. 
Pomana Porcului este un concurs în cadrul căruia mai multe echipe din localitate şi nu numai 
primesc câte un porc pentru a-l sacrifica şi a pregăti bucăţi tradiţionale, după reţetă proprie. 
Evenimentul începe dis de dimineaţă, iar la prânz preparatele - cârnaţi, caltaboşi, jumări etc. – 
sunt jurizate şi apoi degustate de cei prezenţi. 
La final, toate echipele sunt premiat şi are loc o cină pentru organizatori şi participanţi. 
 
Organizator: Primăria Oraşului Pecica, Consiliul Local 
Locul de desfăşurare: Piaţa Regele Mihai I 
 
Festivalul Colindelor  
În fiecare an, înaintea Crăciunului, are loc evenimentul menit să îi ajute pe pecicani să intre mai 
bine în atmosfera sărbătorilor de iarnă.  
Evenimentul are loc la Casa de Cultură „Doru Ioan Petescu” cu participarea elevilor şi a corurilor 
cultelor religioase din oraş, care interpretează colinde şi cântece religioase specifice sezonului şi 
sunt premiaţi, cu câte o mică atenţie din partea organizatorilor. 
 
Organizator: Primăria Oraşului Pecica, Consiliul Local, Casa de Cultură „Doru Ioan Petescu” 
Locul de desfăşurare: Casa de Cultură „Doru Ioan Petescu” 
 
Revelion  
Trecerea dintre ani este marcată în centrul oraşului, lângă bradul de Crăciun al  Pecicăi, cu o 
cupă de şampanie şi focuri de artificii. 
Localnicii care vor să sărbătorească Revelionul în aer liber şi să ciocnească un pahar de 
şampanie cu reprezentanţii autorităţilor locale participă la acest eveniment. 
 
Organizator: Primăria Oraşului Pecica, Consiliul Local 
Locul de desfăşurare: Platoul fântânii din centru 
 
Ziua Satului şi Întâlnirea Naţionalităţilor Turnu 
În 2008, ideea de a organiza ziua naţionalităţilor din Turnu s-a născut datorită Asociaţiei Pro Pir 
Kult, ajungând deja la a 5-a ediţie. În Turnu locuiesc mai multe naţionalităţi: români, maghiari, 
sârbi şi rromi. Populaţia satului de lângă graniţă are o tendinţă descrescătoare şi aparţine de 
Pecica. Întâlnirea Naţionalităţilor este bazată parţial pe localnici, dar se doreşte şi familiarizarea 
publicului cu cultura, dansurile, cântecele altor naţionalităţi. Publicul este format nu doar din 
localnici, ci şi din alte localităţi. Ideii originale s-a alăturat şi Consiliul Local al Oraşului Pecica, 
care cu aceeaşi ocazie a organizat şi Ziua satului. 
Festivitatea de două zile a devenit astfel Ziua satului şi Naţionalităţilor. Programul cuprinde 
activităţi sportive, dans modern, dans popular şi cântece populare, urcând pe scenă atât 
localnici, cât şi mulți participanți veniţi din alte părţi: copiii de grădiniţă şi păstrătorii tradiţiilor 
din Turnu, corul de cameră al liceului de artă din Arad, bulgarii din Vinga cu grupul de dans, 
sârbii din Gaj, debutanţi în Turnu, „Százszorszép” (Părăluţe), „Rozmaring” (Rozmarin) din 
Iratoşu, „Pipacsok” (Macii de câmp) din Ghioroc şi rromii din Turnu. Programul include și defilări 
în costume populare, prepararea mâncării la ceaune, înmânarea de suveniruri şi diplome și 
baluri în aer liber până în zori de zi. 
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Întâlnirea reprezentanților caselor tărănești  
Acest eveniment este organizat în august, la Turnu, de către Asociația PRO PIR KULT, cu scopul 
de a include casa tradițională de la Turnu, amenajată de membrii asociației, într-o rețea a 
caselor tradiționale aparținând diferitelor etnii existente în regiune.  
În cadrul acestui eveniment, tinerii sunt atrași în activități prin care să trăiască emoția unei 
sărbători, să cunoască lumea de odinioară a satului, căci gospodăria tradițională reprezintă 
spațiul în care a trăit și muncit familia cu mic cu mare, astfel că, la întâlnirea caselor țărănești 
obiectele și obiceiurile prezentate vor însemna pentru tineri mesaje cu semnificații peste 
timpuri. 
 
În anul 2015 s-a organizat a III-a ediție a acestei întâlniri. Evenimentul a durat 1 zi și a început 
cu prezentarea participanților și invitaților din județ și de peste hotare, urmată de momente 
artistice și activități din viața satului tradițional, meșteșuguri de mult uitate: țesut, tors, împletit 
coșuri, cusut, văiugărit. Seara s-a încheiat cu o cină tradițională. În acest fel, s-a dorit 
promovarea localității Turnu cu obiceiurile și multiculturalitatea care o caracterizează. 
 
Hramul bisericii romano-catolice Pecica 
În fiecare an, în duminica Sfintei Treimi, patronul spiritual al lăcașului de cult, Parohia Romano-
Catolică Pecica, Asociația Social Creștină „Familia Kolping”, cu sprijinul administrației locale și 
altor organizații civile din oras, organizează hramul bisericii la o săptămână după Rusalii, 
conform calendarului romano-catolic.  
 
Evenimentul, pe lângă conotația spirituală și culturală accentuată, a devenit în cursul anilor unul 
dintre cele mai mari evenimente din Pecica și cea mai importantă sărbătoare a comunității 
maghiare. Cu ocazia spectacolelor organizate pe parcursul a două zile, parcul de lângă biserică 
se umple de localnici și invitați, aici venind pecicani în număr foarte mare, indiferent de 
naționalitate. 
 
Întâlnirea minorității maghiare organizată de BUZAVIRAG 
Mai multe formații de dans ale minorităților naționale evoluează la Pecica anual, de obicei în 
luna octombrie, la invitația Asociației Búzavirág. 
  
Tradiționala întâlnire ale ansamblurilor minorităților oferă un spectacol de peste două ore, 
constând din dansurile populare specifice românilor, maghiarilor, germanilor, slovacilor și 
țiganilor. În decursul mai multor ani, pe scenă au urcat formații din Mailat, Satu Nou, Iratosu, 
Dorobanți, Nădlac, Arad, precum și cele trei ansambluri pecicane: Păstrătorii Tradiției, 
Romaflores și organizatorii, Búzavirág. 
Ansamblurile participante la întâlnire au plecat cu câte o diplomă de participare și mici atenții 
din partea formației de muzică populară maghiară din Pecica. 
 
MotoRock 
Iubitorii de muzică rock şi de motociclete sunt răsfăţaţi, în fiecare an, la Pecica, unde se 
desfăşoară festivalul MotoRock, ajuns în anul 2015 la cea de-a XI-a ediţie.  
Devenit deja tradiție, evenimentul organizat de Asociaţia Sportivă West Motoreador aduce 
pentru iubitorii genului spectacole cu trupe din toată ţara, defilări ale motocicletelor pe cele mai 
importante străzi din oraş și multe alte surprize. 
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Trupe din România și străinătate (Serbia, Ungaria, Bulgaria etc.) susţin concerte pentru rock-eri, 
iar pasionaţii de motoare au şansa să admire sute de motociclete şi să urmărească cascadorii cu 
motoare speciale (demonstraţii de street fighter). Programul evenimentului mai cuprinde şi alte 
activităţi, precum: plimbări cu bicicleta pe trasee turistice, vizitarea fermei de bivoli, pescuit, 
concursuri de skandenberg, fotbal pe plajă, tenis cu piciorul, căţărare pe un perete, concurs de 
tăiat lemne sau o „plimbare” cu tiroliana. 
 
Evenimentul are loc cu sprijinul Primăriei şi Consiliului Local Pecica, al Centrului Cultural 
Judeţean, al Parcului Natural „Lunca Mureşului” şi al mai multor sponsori din Pecica şi Arad.  
 

Festivalul “Folk pe Pâine”  
Festivalul “Folk pe Pâine” este organizat în fiecare an, la începutul lunii septembrie, în zona 
Pădurice de lângă stadionul din orașul Pecica. În septembrie 2015, a avut loc cea de-a patra 
ediție a festivalului.  
 
Festivalul “Folk pe Pâine” durează 2 zile și găzduiește anual artiști renumiți din lumea muzicii 
folk, ca de exemplu Punct ROM, Vasile Mardare, Old Lady’s Band, Vasile Gondoci & Sandu Faur, 
Ioan Gyuri Pascu împreună cu Vlady Cnejevici & Teo Boar, Maria Gheorghiu, Nelu Pitic & Daniel 
Julean împreună cu Trupa de Serviciu, Adrian Sărmășan, Livia Daniel & Angi Daroț. După 
încheierea recitalurilor, programul se continuă cu after-party la foc de tabără, în ambele seri.  
 

Organizator: Cenaclul Lucian Emandi al Casei de Cultură Pecica, cu sprijinul Primăriei Oraşului 
Pecica, al Consiliului Local Pecica și cu sprijinul agenţilor comerciali locali. 
Locul de desfăşurare: Evenimentul se desfășoară la cort, aproape de malul Mureșului. 
 

Ziua internațională a iei și sărbătoarea sânzâienelor 
În luna iunie se sărbătorește Ziua Internaţională a Iei, fapt pentru care Centrul de Vizitare a 
Fermei de Bivoli din Pecica găzduiește manifestări organizate de Sânziene pe parcursul a 2 zile, 
la care participă în jur de o sută de persoane, majoritatea învăţăcei de grădiniţă, dar şi elevi ai 
şcolilor din oraş, însoţiţi de cadre didactice și alte persoane interesate din localitate. 
 
Se pregătesc programe extrem de variate, din care nu lipsesc: un scurt istoric despre tradiţiile 
de Sânziene, prezentarea iei şi, în general, a portului popular, momente folclorice și literar-
muzicale, expoziții de artă meșteșugărească. 
 

Tabăra socială de promovare a artei culinare pecicane și a zonelor de agrement 
Această tabără se desfășoară în cadrul Fermei de Bivoli din Pecica, pe parcursul unei săptămâni, 
în colaborare cu Asociaţia Păstrătorii Tradiţiei, grupul de inițiativă al Asociației Andalarom, 
Asociația GAL Lunca Mureșului de Jos.  
 
Tabăra dorește a promova în rândul elevilor pecicani din învățământul gimnazial importanța 
păstrării tradițiilor culinare, a produselor locale și a zonelor de agrement existente în aria Unității 
Administrativ-Teritoriale a Orașului Pecica. Se vor organiza, în perioada iulie-august a fiecărui 
an, cel puțin 4 serii a câte 20 de copii. Copiii provin din familii cu venituri modeste, care 
frecventează școala și au rezultate bune la învățătură. Unul dintre obiectivele acestui proiect 
este și dezvoltarea spiritului civic al cetățenilor din Pecica și capacității de a lucra în echipă, 
mulți dintre organizatori fiind voluntari. 
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7.6. Lăcașuri de cult pe confesiuni 

Biserica Ortodoxă Română  
În anul 1774 s-a construit 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 anul 1865 se reconstruieşte biserica având 
în vedere că la 1 decembrie1863 se răstoarnă 
turnul bisericii în urma unui uragan, iar în 27 
decembrie a aceluiaşi an, arde interiorul 
bisericii, rămânând doar zidurile. 
 
În anul 1882 se înlocuieşte turla bisericii cu alta mai înaltă şi s-a ridicat bolta de cărămidă.  
În decursul anilor 1876 – 1877 s-a sculptat actualul iconostas, care a fost aurit şi împodobit cu 
icoane în ulei în anii 1881 – 1882. Biserica a fost sfinţită la 1 august 1882. 
 
În perioada 1926 – 1931 lăcaşul de cult se renovează în mod radical: cu acest prilej s-au înălţat 
zidurile, s-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. 
Sfinţirea bisericii în starea actuală s-a făcut în 14 noiembrie 1931. 
În perioada verilor anilor 1975, 1976, 1977 interiorul bisericii s-a pictat în tehnica fresco. 
 
Biserica Ortodoxă Sârbă 
Timp de 100 de ani, 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. 
 
Iconostasul bisericii a fost sculptat în anul 1877 şi renovat în anul 1948, când s-au pictat şi 
icoanele de pe acesta. 
În anul 2010 a fost renovat exteriorul.   
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Biserica Romano-catolică  
Piatra de temelie a Bisericii Romano – catolice 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. 
Vitraliile impresionante au fost realizate de un maestru din Budapesta în anul 1915.  
 
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. 
 
Printre primii membri ai bisericii baptiste Pecica a fost un tânăr cu numele Rista Igrişan, care a 
şi început să predice Evanghelia. În anul 1903 a fost ordinat ca şi păstor al bisericii.  
La început, baptiştii s-au adunat pentru închinare în diferite case, iar în anul 1905 au cumpărat 
o casă, pe care au transformat-o în „casă de rugăciune”. Numărul membrilor bisericii a crescut 
semnificativ în perioada imediat următoare, ajungând în scurt timp la peste 100 de membrii şi 
mulţi copii, care sunt consideraţi „aparţinători”.  
 
Astfel în anul 1909 s-a construit o clădire nouă pentru biserică, cea utilizată şi în prezent cu 
multe modificări şi renovări. 
 
În timpul celui de al doilea război mondial, între anii 1940-1944, biserica a fost închisă şi luată 
în grija Primăriei, fiind folosită ca şi loc de cazare pentru armată, iar imediat după război a fost 
redeschisă. 
 
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. 
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Schitul Sfânta Parascheva 
Această aşezare mănăstirească a luat fiinţă în 
anul 2000 după retrocedarea pădurii aparţinând 
Mănăstirii Hodoş-Bodrog. 
 
La praznicul „Intrării Maicii Domnului în biserică” 
după liturghia arhierească săvârşită la 
Mănăstirea Hodoş-Bodrog, soborul acesteia, în 
frunte cu preasfinţitul părinte dr. Timotei 
Seviciu, Arhiepiscopul (pe atunci Episcopul) 
Aradului, s-au deplasat la pădurea mănăstirii, 
unde prea sfinţia sa a sfinţit crucea şi a pus 
piatra de temelie la viitoarea biserică de lemn cu 
hramul „Cuvioasa Parascheva”. 
 
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. 
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7.7. Analiza SWOT Patrimoniu cultural și istoric 
 

Puncte tari 
 

 Existența unei case de cultură și cămine 
culturale, biblioteci, casă muzeală, cenaclu. 

 Existența unei fântâni forate în anul 1887. 
 Orașul Pecica este cuprins în Lista 

monumentelor istorice din România cu mai 
multe poziții, respectiv la categoria de 
arhitectură și arheologie. 

 Existența asociațiilor și ONG-urilor, 
ansambluri de dansuri populare, formații 
de dansuri moderne. 

 Existența lăcașurilor de cult pe confesiuni. 
 Bună colaborare în domeniul cultural a 

tuturor actorilor locali: instituţii culturale, 
educaţionale, administraţie publică, mediul 
privat, sector non-guvernamental etc., 
concretizate prin încheierea diverselor 
parteneriate. 

 Susţinerea de către autoritaţile publice 
locale a activităţilor în domeniul culturii, 
inclusiv cooperările și schimburile de 
experienţă cu alte ţări. 

 Brandul local, Pita de Pecica, a obținut 
certificarea de marcă înregistrată. 

 

Puncte slabe 
 

 Patrimoniul natural, cultural și imaterial 
insuficient cunoscut și promovat la nivel 
național. 

 Căminul cultural din satul aparținător 
Turnu se află în stare de degradare. 

 Inexistența unui spațiu adecvat pentru 
expunerea obiectelor tradiționale și 
porturilor populare. 

 

Oportunități 
 

 Oportunități de finanțare în perioada 2014-
2020. 

 Realizarea unui muzeu al satului. 
 Atragerea de surse de finanțare pentru 

conservarea și modernizarea obiectivelor 
culturale și a monumentelor istorice de pe 
raza oraşului Pecica. 

 

Amenințări 
 

 Pierderea interesului tinerilor pentru 
obiceiuri și tradiții, pentru cunoașterea 
istoriei, culturii și valorilor locale. 

 Deteriorarea monumentelor istorice din 
cauza factorilor externi. 

 

Concluzii capitol 7. Patrimoniu cultural și istoric 
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. Căminul cultural din 
satul aparținător Turnu se află în stare de degradare, iar în Sederhat și Bodrogul Vechi nu există 
cămine culturale. Autoritaţile publice locale susțin atât activităţile în domeniul culturii, cât și 
asociațiile, ONG-urile care contribuie în acest sens, inclusiv cooperările și schimburile de 
experienţă cu alte ţări, însă va trebui să se aibă în vedere și construirea sau reabilitarea de 
spații adecvate pentru desfășurarea acestor activități. 
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8. Turism, sport și agrement 
 

8.1. Obiective turistice din Pecica și împrejurimi 
 

Parcul Natural Lunca Mureşului 
Parcul Natural Lunca Mureşului este situat în vestul României, în judeţele Arad şi Timiş, limitrof 
zonei fiind chiar oraşul Arad (centrul său se găseşte la 4 km de limita estică a zonei) cu o 
populaţie de 173.000 locuitori.  
 

Parcul Natural Lunca Mureşului, declarat oficial ca arie protejată în anul 2005, are 90 km 
lungime şi se întinde de la Arad, de-a lungul râului Mureş, până la graniţa cu Ungaria. Zona a 
fost declarată sit RAMSAR şi sit Natura 2000. Are o suprafaţă de 17.455 ha şi include zona 
îndiguită a Mureşului; este o zonă inundabilă (o inundaţie la fiecare trei ani) situată între 
digurile construite pe fiecare parte a râului şi între terasele înalte ale aceluiaşi râu.   
 

Lunca Mureşului Inferior este un ecosistem tipic de zonă umedă cu ape curgătoare şi stătătoare, 
cu păduri aluviale, galerii de sălcii şi plopi, precum şi zăvoaie şi şleauri de câmpie, important loc 
de cuibărire şi pasaj pentru cca. 200 de specii de pasări, multe dintre ele fiind sub un regim 
strict de protecţie pe plan internaţional (42 specii protejate la nivel european). Aici au fost 
identificate cca. 1200 specii şi subspecii de plante și peste 400 de specii de faună. 
 

Activități desfășurate: 
Ţinând cont de principiile eco-turismului, parcul a renunţat în 2007 la promovarea plimbărilor 
cu barca cu motor.  

 Cea mai apreciată activitate turistică este 
reprezentată de excursiile pe Râul Mureş 
cu ambarcaţiuni uşoare de tip caiac-
canoe ce pot fi închiriate de la sediul 
administraţiei din Arad sau de la punctele de 
informare turistică Pecica şi Cenad. Traseul 
este de 22 km pe apă şi se parcurge în 4 ore. 
În amonte, bărcile sunt transportate cu o 
remorcă specială, iar turiştii cu microbuzul 
parcului. 
 

 Plimbări cu bicicleta sau pe jos pe traseele 
marcate: pe traseul Ceala, traseul Arad – Pecica prin 
pădure şi traseul Arad – Pecica - Sâmpetru German – 
Cenad, ultimul străbătând tot parcul de la est spre 
vest. Parcul a achiziţionat câteva biciclete pe care le 
închiriază turiştilor; închirierea de biciclete de teren 
pentru vizitarea parcului şi parcurgerea acestor trasee 
se poate face şi de la sediul administraţiei din Pădurea 
Ceala şi de la punctele de informare turistică Pecica şi 
Cenad. Grupul poate fi însoțit de un ghid din partea 
administrației parcului, putându-se vizita mănăstirile 
din parc, cel mai gros arbore, Cetatea turcească etc.   

Există 4 trasee marcate în Pădurea Ceala pentru plimbările cu bicicleta sau pe jos. Traseele 
sunt poteci de pământ de dificultate minimă și medie. 
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 Urmărirea faunei în libertate: observatorul pentru mamifere din Rezervația Prundul 
Mare și observatorul pentru păsări de lângă Balta Bezdin – denumit „Andras Libus” în 
memoria pasionatului ornitolog al Oraşului Pecica. Pe lângă importantul aport adus la 
inventarierea şi monitorizarea populaţilor speciilor din Lunca Mureşului, el este unul din 
promotorii ideii de protejare a acestei zone. Accesul la observatorul pentru mamifere 
mari se face contra cost, putând fi folosit şi în condiţii de temperaturi foarte scăzute, 
datorită posibilităţii de a fi încălzit. 

 

Observatorul „Andras Libus” pentru păsări   Observatorul pentru mamifere din 
 de lângă Balta Bezdin     Rezervația Prundul Mare 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Vizite ghidate pe teritoriul întregului parc, pe trasee tematice care includ Balta 
cu nuferi, arborete naturale de luncă,  Mănăstirile Hodoş - Bodrog şi Bezdin, sau situri 
arheologice. 

 

Turiştii pot fi cazaţi la Centrul de Vizitare Ceala, la un standard de 3 stele, sau la cele două 
puncte de informare – Pecica şi Cenad. 
 
  Centrul de Vizitare Ceala  
    34 de paturi 
 

  
 
  
 
 

 
 
  

 Punct de informare Cenad     Punct de informare Pecica 
  2 paturi duble      1 pat dublu 
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Ferma de bivoli 
Cea mai nouă atracţie turistică a oraşului, Ferma de 
bivoli, a fost inaugurată în 2012 la Pecica, în 
vecinătatea Parcului Natural „Lunca Mureşului”, în 
apropiere de centrul oraşului.  
 
Proiectul prin care s-a construit ferma de bivoli de la 
Pecica s-a derulat în cadrul Programului de 
Cooperare Transfrontalieră Ungaria – România 
2007-2013, finanţat de Uniunea Europeană prin 
Fondul European de Dezvoltare Regională. 
 
Prin proiect s-a reintrodus la Pecica o populaţie de 
bivoli, care, prin păşunat, să revigoreze flora 
originară din Parcul Natural Lunca Mureşului şi să 
elimine vegetaţia neautohtonă.  
Zona are o valoare naturală şi peisagistică deosebită, 
iar menţinerea speciilor tipice zonei şi distrugerea 
celor nespecifice locului duce la refacerea şi 
conservarea habitatelor. Bivolul este un animal 
compatibil cu necesităţile zonei, atât din punct de 
vedere biologic cât şi economic. Suprafaţa de 
pășunat pentru cele 10 bubaline este 11,2 hectare.  
 
Proiectul a fost conceput pentru un efectiv de 10 
bubaline (9 bivoliţe de lapte și 1 bivol), în prezent 
numărul acestora ajungând la 24.  
 
În cadrul fermei s-a avut în vedere construirea unui 
grajd pentru adăpostirea animalelor pe timpul iernii, 
a unui observator, a unui imobil care să găzduiască 
un cabinet veterinar, precum şi o locuinţă pentru cei 
care lucrează la fermă.  
 
Proiectul s-a continuat până în anul 2015, în cadrul 
fermei construindu-se un Centru de Vizitare și un 
pavilion multifunctional pentru indeplinirea 
functiunilor de cultura, servicii, turism, respectiv 
pentru activități în aer liber, și executându-se 
amenajări de locuri de joacă pentru copii, parcări și 
spații verzi.  
 
Prin proiect s-au achiziționat și un număr de 60 de 
biciclete care sunt puse la dispoziția vizitatorilor 
doritori să facă excursii pe traseele din împrejurimi.  
 
Ferma de bivoli poate atrage un număr mare de turiști, în special copii, pentru care activitățile 
de la fermă ar fi o lecție practică de biologie și un prilej de a petrece mai mult timp în aer liber.   



 
 

129 
 
 
 
 

Centrul de Vizitare din cadrul fermei de bivoli 
Cladirea construită are un puternic caracter natural, o arhitectură avangardistă, care să 
acționeze în ochii publicului ca un catalizator pentru investițiile din zonă. De asemenea, clădirea 
este dotată cu instalații care utilizează energii regenerabile, iar terasa înierbată a acesteia se 
poate accesa cu ușurință de către vizitatori, funcționând ca și un al doilea turn de observare al 
fermei. 
 

În interior, funcțiunile sunt reduse la un minim funcțional, astfel încât avem: o sală de 
prezentare, o bucătărie, grupuri sanitare conform normelor în vigoare, o încăpere pentru 
depozitare și un birou pentru persoanele care se ocupă de centru. 

 

Clădirea a fost concepută și pentru a deveni un obiect iconic, pe care lumea să-l recunoască și 
să-l țină minte și după vizită. Obiectele din dotarea centrului de vizitare creează o experiență 
unică pentru vizitator, prin unicitatea acestora și modul în care vizitatorul le poate explora: 
ecrane LCD, touchscreen-uri de mari dimensiuni, proiectoare și postere 3D. Pe lângă informațiile 
specifice unei ferme de bivoli, aceste obiecte aduc în mentalul utilizatorilor sentimentul de 
responsabilitate asupra acțiunilor pe care le fac în natură, informații despre cum să protejeze 
natura și cum ajută bivolii acest proces.  
Respectând tradiția locală, în clădire a fost rezervat și un colț destinat produselor tradiționale, 
strâns legate de ideea de fermă de bivoli. S-a realizat un cuptor în tehnică locală (cu materiale 
locale), cu o puternică influență tradițională, complet funcțional și cu un blat de lucru 
încorporat, pentru prepararea pâinii tradițional- locale, de fiecare dată când este necesar. 
Procesul va arăta naturalețea actului de creație a unuia dintre cele mai uzuale și vechi produse 
culinare.  
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Echipamente speciale fac din spațiul de prezentare interior și exterior un Centru de vizitare de 
nivel internațional: 
 

Totem stilizat 
La intrarea în perimetrul fermei de bivoli s-a amplasat 
un totem de mari dimensiuni (3 m înălțime), motivul 
sculptural fiind chiar forma bivolului prezent la fermă.  
În realizarea obiectului s-au utilizat procedee de 
stilizare a formei pentru a ajunge să prezinte o imagine 
puternică, ușor de reținut și astfel, pe de o parte să 
incite publicul să viziteze ferma de bivoli, iar pe de altă 
parte să rămână în amintirea acestuia ca o emblemă a 
unei experiențe relaxante și totodată informative. 
 
Panou de bun venit + Suport panouri fotovoltaice + Depozit de biciclete 
Un panou de bun venit, amplasat la intrarea pe aleea ce duce la Centrul de Vizitare al fermei de 
bivoli conține câteva informații și mesaje importante pentru vizitatorii centrului și al fermei: 
orele între care ferma și Centrul de Vizitare sunt deschise, o hartă a zonei (pe partea din spate 
a panoului) care descrie imediata vecinătate a centrului și o reprezentare sugestivă a 
exponatelor și al mesajelor ce se pot găsi în interiorul fermei.  
 
De asemenea, deasupra acestui obiect s-a prevăzut 
și un spațiu pentru sistemul de montaj al panourilor 
fotovoltaice achiziționate în cadrul proiectului. Pe 
spatele obiectului se găsesc și informații despre 
energia regenerabilă care ajută clădirea să 
funcționeze. Panourile vor conștientiza vizitatorul 
asupra importanței utilizării acestui tip de energii 
regenerabile în clădirile moderne. 
Tot acest obiect este utilizat și ca o incintă 
securizată pentru depozitarea celor 60 de biciclete achiziționate prin proiect. 
 

Cadran ceas solar 
Pavimentul aflat de jur imprejurul clădirii Centrului de Vizitare de la 
ferma de bivoli a fost executat sub forma unui cadran pentru ceas 
solar. Clădirea în sine acționează ca un astfel de ceas (vârful și 
latura de N al acesteia). Pentru a înțelege mecanismul acestui ceas, 
s-a amplasat și o plachetă metalică pe un suport, care ajută 
vizitatorul să citească ora (cu ajutorul unui text și al unui grafic, 
gravat pe plachetă). Pavimentul este împărțit începând cu punctul de 
intersecție al laturilor clădirii în punctul cel mai nordic, la baza 
clădirii, mergând radial în funcție de gradele necesare construirii 
unui astfel de ceas.  
Suprafața cadranului este de 200 mp. Pentru a executa cadranele s-
a folosit o platbandă de metal necoroziv, rezistent la intemperii, iar 
pavimentul este turnat în acestea în sistem cloisonne. Cifrele orelor 
sunt și ele marcate pe paviment tot în același sistem de platbandă din metal necoroziv și 
turnare de paviment. 
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Mese de prezentare – interactive 
Prezentările interactive au un impact profund asupra 
vizitatorilor, acestea fiind o nouă experiență pentru ei. 
Pentru sala de prezentare s-au conceput 2 astfel de mese 
interactive cu touchscreen, care să prezinte digital 
fotografii, filme, etc. la o rezoluție foarte bună și care au 
încorporate tot felul de jocuri educative pentru copii.   
Totodată mesele interactive constituie un foarte bun obiect 
de atrațtie pentru centru. 
 

Panouri și afișe informative – Lenticulare (3D) 
În interiorul clădirii, s-au expus 20 de panouri mari 
informative, suspendate de tavanul încăperii cu 
ajutorul unor fire tensionate, și 20 de postere mici 
fixate pe pereții sălii de prezentare. Acestea au fost 
tipărite la înaltă rezoluție în tehnică lenticulară (cu 
efect 3D).  
Panourile și afișele conțin mesaje, imagini și 
informații interesante referitoare la ferma de bivoli și 
zonele din apropiere și ajută mesele de prezentare 
atunci când acestea sunt supra aglomerate. 
Totodată, ele atrag atentia asupra importanța 
protejării mediului înconjurător și necesitatea unui 
astfel de obiectiv în zonă. 
 

Bicicletă interactivă – excursii virtuale 
Bicicleta interactivă este un echipament pentru efectuarea unor 
excursii virtuale prin zona Parcului Natural “Lunca Mureșului”, 
aflat în imediata vecinătate a Centrului de vizitare de la Ferma 
de bivoli. Aceasta este compusă dintr-un ecran conectat la o 
bicicletă suspendată, la care se adaugă echipamentele tehnice 
auxiliare. Turiştii pot să urce pe bicicleta interactivă şi, prin 
pedalare, generează parte din electricitatea necesară derulării 
pe ecran a unor imagini filmate în parc sau fotografii, unele 
dintre ele chiar pe traseele de biciclete existente. Echipamentul 
permite modificarea şi actualizarea cu uşurinţă a unor noi 
imagini din interiorul parcului.  
 

Bancă/masă – obiect sculptural multifuncțional  
În încăperea principală a Centrului de vizitare este amplasat un 
obiect sculptural inspirat din forma benzii „Moebius”. Bagajul de 
semnificații al obiectului subliniază ideea de perpetuă înnoire a 
ciclului natural. Obiectul, cu un pronunțat caracter estetic, 
sculptural, are o serie de funcțiuni: bancă/șezlong pentru 
odihnă, relaxare; masă pentru expunerea de materiale 
promoționale; display, panou de afișare a diferitelor informații; 
integrare a unor elemente multimedia (sunet/video); carcasă 
pentru eventuale proiectoare video; obiect luminos. 
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Mănăstirea Hodoș-Bodrog 
Din punct de vedere geografic, 
Mănăstirea Hodoș – Bodrog se 
află la 15 km distanță de orașul 
Arad, pe cursul inferior al 
Mureșului, pe drumul ce duce de 
la Arad la Felnac-Secusigiu-
Periam. 
 
Este una din cele mai vechi 
așezăminte monahale din țara 
noastră. 
 
După o veche tradiție locală, se 
spune că mănăstirea ar fi o 
ctitorie a credincioșilor din 
împrejurimi.  
 
Tradiția mărturisește că un taur din turma unui păstor a scos la iveală dintr-o movilă de pământ 
Icoana Făcătoare de Minuni a Maicii Domnului cu Pruncul Iisus, iar pe locul unde s-a descoperit 
icoana a luat ființă Mănăstirea. Pentru a confirma datele tradiției, se mai păstrează și astăzi, în 
biserica mănăstirii, capul taurului care a descoperit icoana, precum și Icoana Făcătoare de 
Minuni a Maicii Domnului. 
 
Prima atestare documentară despre existența mănăstirii o avem din anul 1177, iar informațiile 
unor istorici locali vorbesc despre existența unor "călugări greci" (ortodocși) la Hodos-Bodrog 
încă din sec. al XI-lea. Alte atestări avem în diferite documente din anii: 1213, 1233, 1278, 
1293, cu unele derivații ale denumirii de Hodoș. În anul 1446 se generalizează denumirea de 
Bodrog, iar din anul 1784 apar amândouă împreună: Hodoș-Bodrog. 
 
Actuala biserică datează din a doua jumătate a sec. XIV, fiind construită în stil bizantin triconc, 
din piatră și cărămidă romană. În interior este împodobită cu pictură "a fresco" din anul 1658, 
de către pictorul Nicodim Diaconul, care a fost restaurată în mai multe rânduri. Mobilierul și 
iconostasul au fost sculptate de către starețul Ieronim Balintoni în anul 1940. 
 
La sfârșitul sec. al XIX-lea mai era vizibilă pe peretele de nord, păstrat netencuit,  inscripția 
"Hodoș - egumen Mihail 1523", iar pe peretele de miazăzi, într-o firidă este menționat anul unei 
restaurări - 1776. 
 
Din 1790 pina in 1976 biserica a avut si un pridvor inchis, refacut in 2000. 
 
Dintre clădirile vechi se mai păstrează turnul clopotniță, clădirea stareției și o parte din zidul de 
incintă, pe latura de nord. 
 
În sec. al XVIII-lea, aici își făceau ucenicia tinerii care doreau să ajungă preoți. Tot aici, copiii 
țăranilor din satele vecine au învățat scrisul și cititul. 
 
Mănăstirea mai posedă și o valoroasă colecție de artă veche bisericească. 
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Mănăstirea Bezdin 
Situată la 36 km vest de Arad, 
Mănăstirea Bezdin cu hramul 
"Adormirea Maicii Domnului" (28 august 
stil nou) este una dintre puținele 
mănăstiri ortodoxe sârbe din România 
ce se mai păstrează, datând din 1539. 
 
Mănăstirea este accesibilă de pe 
șoseaua Arad-Periam, la 5 km de satul 
Munar, pe un drum care se ramifică și 
duce spre pădurea de pe malul 
Mureșului. Numele mănăstirii vine de la 
pârâul Bezdin care formează o serie de 
mlaștini cu mult stufăriș în partea-i 
vestică, creând totodată un peisaj 
deosebit de pitoresc.  
 
 
Construirea Sfintei Mănăstiri Bezdin s-a început în 1539 prin râvna lui Iovan Iaksici din Nădlac, 
care a și viețuit ulterior aici. 
 
A fost incendiată de turci în timpul ocupației otomane a Banatului, dar n-a fost părăsită de 
călugări, care au ridicat o biserică din lemn în care au slujit până la construirea celei de acum. 
Biserica de cărămidă s-a construit după 1690, în stil bizantin, în formă de treflă cu trei abside. A 
însemnat un moment important în istoria comunității sârbești din această provincie a Imperiului 
Austro-Ungar, în jurul sfântului lăcaș menținându-se vie credința și coeziunea de frățietate a 
acestei etnii. 
 
După 1740 urmează o perioadă de dezvoltare a mănăstirii, pe timpul egumenului Teodosie 
Veselinovici care vine aici de la Mănăstirea Vincia din Serbia împreună cu obștea, de unde au 
fugit prigoniți de turci. Printre multele obiecte de cult deosebit de valoroase, au adus și Icoana 
făcătoare de minuni a Maicii Domnului de proveniență de la Muntele Athos. În 1753, cunoscutul 
pictor arădean Ștefan Tenetchi pictează iconostasul bisericii. În 1755 se execută lemnăria și se 
donează sfânta masă de marmură. În anul 1771, conacul mănăstirii avea deja dimensiuni 
importante, având peste 52 de încăperi (parter și etaj), capelă, antreu, trapeză. În acea vreme 
viețuiau aici 16 călugări. 
 
În 1802, pictorul academic Jacov Orfelin pictează un iconostas complet nou, iar în 1833 se 
execută importante lucrări de reparații. Între 1912-1922, aici a lucrat marele pictor sârb Ștefan 
Alexici, care a executat mari compoziții picturale aflate azi la Vicariatul Ortodox Sârb din 
Timișoara spre mai bună păstrare. Tot la Vicariatul din Timișoara se află și parte din pictura 
iconostasului (piesele demontabile), precum și marea parte a bogatei biblioteci mănăstirești. 
 
Altădată o adevărată comoară a ortodoxiei, astăzi această falnică mănăstire este într-o situație 
de o tristețe cutremurătoare, aproape goală - fiind viețuită de o singură măicuță aflată la vârsta 
senectuții. 
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Balta cu nuferi de la Bezdin 
Balta Bezdin este situată în inima Parcului 
Natural Lunca Mureşului, în porţiunea cea 
mai sălbatică a acestuia reprezentată de 
Rezervaţia Naturală Prundul Mare. Aflată 
printre sălcii, plopi, frasini şi stejari falnici, 
cea mai mare parte a bălţii este acoperită 
de stufăriş şi papură. Dar cea mai 
spectaculoasă parte a bălţii este destul de 
greu de surprins, pentru că trebuie urmată 
o potecă spre desişul pădurii. Turiștii vin 
aici, într-o zonă cu adevărat sălbatică, 
pentru a vedea nufărul alb. 
 
Nuferii albi ni se arată doar aici din întreg cuprinsul judeţului Arad, de la începutul verii, în luna 
mai, și până spre sfârșitul acesteia, în luna septembrie. Deşi luciul de apă al Bălţii Bezdin este 
extins pe o suprafaţă mai mică de o jumătate de hectar, prezenţa particulară a nufărului alb îi 
conferă o importanţă deosebită. Acest grăunte de paradis luxuriant este foarte fragil, ameninţat 
în permanenţă cu o existenţă efemeră. 
 
Ruinele Castelului familiei Marczibanyi din 
TURNU 
În anul 1753, familia Marczibanyi a construit în localitate 
un superb castel împreună cu o nouă biserică romano – 
catolică şi o şcoală. La sfârşitul secolului XIX, Familia 
Marczibanyi a donat castelul din Turnu deputatului 
parlamentar din Mako, Justh Gyula, în proprietatea 
căruia a rămas pînă în anii 1930. Castelul familiei 
Marczibanyi a fost din păcate demolat în anul 1938, din 
el supravieţuind doar câteva anexe destinate 
personalului. 
 
Ruinele Mănăstirii Ahtum 
Mănăstirea a fost construită de Ahtum, ortografiat și Achtum, Ohtum sau Ajtony, voievod (duce) 
al unei formațiuni statale din Evul Mediu timpuriu, localizată pe perioriul Banatului, având ca 
reședință  Cetatea Morisena sau Maresiana, pe malul Mureșului, azi Cenad, județul Timiș. 
 
Ahtum a întemeiat la Morisena o mănăstire cu Hramul Sfântul Ioan Botezătorul, în jurul anului 
1002. Este cea mai veche mănăstire ortodoxă atestată documentar de pe teritoriul țării noastre. 
După cucerirea maghiară, această mănăstire își continuă existența, dar în rit catolic, impus de 
noii stăpâni. 
 
Primele cercetări în Bazinul Mureşului au fost demarate în 1990 prin Institutul de Istoria Artei. 
Raportul ştiinţific din anul 2006 arată că „cercetările noastre obligatoriu interdisciplinare 
(apelând, în situaţia dată, la informaţia istorică, de istoria artei, topografică şi, nu în ultimul 
rând, la cea arheologică) au condus, printre altele, la identificarea, lângă Pecica, jud. Arad, a 
vestigiilor mănăstirii familiale întemeiate probabil, de ducele Ahtum, stăpânul vastului teritoriu 
cuprins între Dunăre, Tisa şi Crişuri în jurul anului 1000”. 
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Mănăstirea a fost distrusă de popoarele 
migratoare, iar ruinele spălate de apele 
Mureşului după schimbarea cursului 
râului. Ruinele se pot observa în anii 
secetoşi, la doar câţiva kilometri în afara 
oraşului, în cotul Mureşului dintre Pecica 
şi Semlac, când debitul Mureşului scade, 
chiar dacă acum se află aproape de 
mijlocul râului, ceea ce face aproape 
imposibilă studierea lor.  
Totuşi, arheologii spun că în mal ar 
putea fi descoperite eventuale urme 
care să ofere mai multe detalii despre 
construcţie. 
 

De aici provin zeci de pietre: fragmente de coloane, bucăţi de capiteluri şi ornamente vechi de 
aproape o mie de ani, de la dimensiunea unui pumn până la unele cu greutatea de câteva zeci 
de kilograme, actualmente depozitate într-o încăpere mică şi întunecată, în clădirea secundară a 
Şcolii Generale nr. 2 din Pecica, dar care vor fi ridicate şi duse la Muzeul Județean Arad, unde se 
vor putea analiza. 
 
  
 
 

8.2. Activități sportive 
 

8.2.1. Structura bazei sportive Pecica 
 

Stadionul de fotbal: 
Este format din: 
- terenul nr. 1, pe care se desfășoară competițiile sportive în care sunt angrenate echipele de 
fotbal ale ACS PROGRESUL PECICA (o echipă de seniori, o echipă de juniori și trei grupe de 
copii); 
- terenurile nr. 2 și nr. 3, destinate antrenamentelor. 
Capacitatea tribunelor este de aproximativ 2500 locuri.  
 

Baza sportivă multifuncțională, zona Pădurice: 
Aceasta dispune de un teren cu suprafata de bitum la dimensiuni de minifotbal, împrejmuit, cu 
instalație de nocturnă și vestiare.  
 Suprafața construită: 196 mp 
  Suprafața terenului de sport: 1010.5 mp 
   

Descrierea funcţională: 
Clădire vestiare 
- acces principal, gang distribuție 
- cabină portar 
- hol distribuție 
- vestiare sportivi 
- vestiar arbitrii 
- vestiar persoane cu handicap  
- grup sanitar 
- spaţiu tehnic și centrală termică 
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Terenul de sport multifuncțional 
- teren de fotbal 
- teren de handba 
- teren de baschet 
- teren tenis de câmp 
 
Specificaţii amenajare teren: 

- Panta transversală a terenului este de 1%. 
- Dimensiunile terenului de handbal sunt conforme cu prevederile UEFA, 20x40 m. 
- Dimensiunile terenului de basket sunt conforme cu prevederile UEFA, 14x26 m. 
- Dimensiunile terenului de tenis sunt conforme cu prevederile UEFA, 11x24 m. 
- Imprejmuirea suprafetei de joc s-a realizat la 4.00m perimetral. 
- Terenul de handbal este dotat cu porți mobile, conforme cu NP 066-2002. 
- Terenul de basket este dotat cu coșuri mobile, conforme cu NP 066-2002. 
- Terenul de tenis este dotat cu fileu cu suporți mobili. 

 

Sala de educație fizică școlară 
Această sală funcționează din 22.07.2008 și este dotată cu un teren de dimensiuni reduse, 
vestiare, băi, dușuri, încălzire centrală. Aici se desfășoară antrenamente ale cluburilor de Judo 
(din anul 2011), Karate (din anul 2011), Jiu-Jitsu (din anul 2014), Șah (din anul 2015).  
De asemenea, aici își desfășoară activitatea și grupul de Zumba Pecica (din anul 2015). 
 

Sala de sport a Orașului Pecica 
Această sală de sport se află la intrarea în Pecica de către Arad, lângă DN7 (zona ”Juncanu”) și 
este o construcție nouă, modernă, dotată după standardele europene. A fost construită din 
fonduri guvernamentale (100%) de Guvernul României prin Compania Națională de Investiții pe 
un teren apartinând și pus la dispoziție de Primăria Pecica și a fost dată în folosință începând cu 
01.10.2004.  
Dotată cu o suprafață de joc din polistiren pe care se pot desfășura activități de minifotbal, 
handball, basket, tenis de camp etc., sala găzduiește mulți sportivi, aici desfășurându-se din 
2013 și antrenamentele de baschet pentru copii. 
Locația dispune de două vestiare (unul pentru femei și unul pentru barbati, băi, dușuri, 2 spații 
administrativ – gospodărești, încălzire centrală și se poate închiria de toți iubitorii acestor 
sporturi. 
 

Prin proiectul „Instalație solară pentru completarea sistemului clasic de obținere a apei calde 
menajere la sala de sport“ implementat în anul 2010 s-au montat opt panouri solare pe 
acoperișul sălii de sport, cu o suprafață brută a panourilor de 34,3 m² și o suprafață activă de 
18,71 m². Obiectivul general al implementarii proiectului a vizat îmbunătăţirea calităţii aerului, 
apei şi solului prin reducerea gradului de poluare cauzată de arderea lemnului şi a 
combustibililor fosili utilizaţi pentru producerea energiei termice folosite pentru încălzire şi 
obţinerea de apă caldă menajeră, precum şi stimularea utilizării sistemelor care folosesc în acest 
sens sursele de energie regenerabilă, nepoluante. 
 

În spatele Sălii de sport, în luna iunie a anului 2014, s-a inaugurat un teren de fotbal cu gazon 
sintetic, investiție finanțată din bugetul local și din bugetul Consiliului Județean Arad. Terenul 
este dotat cu iluminat nocturn și peluză, aici desfășurându-se activități de minifotbal. Imediat 
după inaugurare, s-a dat startul la Cupa Tavernei Pecica.  
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8.2.2. Activități sportive 

Fotbal 
Pecica 
În orașul Pecica, în cadrul Asociaţiei Club Sportiv Progresul Pecica, există o echipă de seniori 
care activează în Liga a IV-a Arad, o echipă de juniori care activează în Campionatul Județean 
Arad și 3 grupe de copii, grupe care sunt în formare din anul 2015. 
În anul 2014, având pe tot parcursul sezonului o evoluție bună și constantă, juniorii pecicani de 
la Progresul Pecica au câștigat Liga IV al campionatului județean. Progresul Pecica a câștigat 28 
de meciuri din 30 și a marcat 142 de goluri. 
Turnu 
În anul 2006, echipa Asociației Sportive nou-înființate ”Clubul Sportiv Speranța Turnu” s-a 
înscris în promoție, iar în anul 2007 a promovat în onoare. După un sezon de excepție, în anul 
2008 echipa a promovat în Liga a IV-a, dar, din motive financiare, nu a putut să continue în 
Liga a IV-a, a rămas tot în onoare. Echipa fiind ambițioasă, cu o conducere bună, în anul 2010 a 
promovat din nou în Liga a IV-a, dar, tot din motive financiare, a rezistat doar un an. În 
prezent, echipa își continuă activitatea în onoare. 
 
Baschet 
Baschet Club Valbon Arad a înființat în anul 2013 o echipă locală de copii, formată din fete și 
băieți, și participă în mod regulat la competiții. Antrenamentele sunt ținute de pecicanca Valeria 
Bondor, de două ori pe săptămână, la Sala Mare de Sport. 
 
Handbal 
La începutul anului 2014, au fost puse bazele unei echipe de handbal locale, formată din eleve 
din cadrul Liceului Teoretic ”Gheorghe Lazăr” Pecica. Din păcate însă această echipă nu a putut 
beneficia de o coordonare și susținere materială și financiară corespunzătoare și, într-un timp 
foarte scurt, s-a desființat. 
 
Ciclism 
Cicliștii pecicani au participat la nenumărate concursuri și au obținut rezultate deosebite, fie 
alături de sportivi de la ASC Voinţa Arad, fie reprezentând clubul de ciclism de la Pecica. 
 
La Campionatul Național de Ciclism pe Șosea din anul 2013, desfăşurat la Cluj-Napoca, pecicanii 
au avut o evoluție foarte bună, obținând două medalii de aur. Ei au evoluat în culorile Clubului 
Sportiv Voința Arad și au obținut următoarele rezultate: la categoria masculin 12-14 ani, proba 
de fond Patrick Petrişor a ocupat locul I, iar Rebeca Farcaş s-a clasat prima la categoria feminin, 
12-14 ani. Ceilalţi doi ciclişti pecicani din echipă au fost: Marius Farcaş (locul 16 contratimp, 
categoria cadeţi) şi Doru Jozsef Petrişor (locul 28, contratimp, categoria juniori).  
Antrenori: Petrişor Bujor-Doru (el însuşi concurent: ocupantul locului VII la contratimp, 
categoria 40-49 ani) şi Mateiu Peloc din Arad.  
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Radioamatorism 
Pasiunea pe calea undelor radio a fost marcată în fiecare an de Întâlnirea radioamatorilor de la 
Pecica.  
Radioamatorii din vestul ţării îşi dau întâlnire în oraşul Pecica unde schimbă impresii, dar mai 
ales piese necesare pentru întreţinerea unei pasiuni aflată în prezent pe cale de dispariţie, fiind 
din ce în ce mai puţini radioamatori.  
 
În anul 2014, Întâlnirea Internaţională a Radioamatorilor de la Pecica, aflată la a 17-a ediţie, a 
adunat aproximativ 200 de entuziaşti ai genului. La această întâlnire, alături de radioamatorii 
români, au fost prezenţi şi radioamatori din Ungaria, Serbia dar şi Slovacia – colegi de fiecare zi 
pe calea undelor şi mai rar în viaţa reală. 
 
Spre deosebire de alţi ani când se ţinea sub cerul liber, aşa cum le şade bine pasionaţilor de 
radio, evenimentul din 2014 a fost găzduit de Sala de sport a Orașului Pecica de lângă DN7, din 
cauza vremii nefavorabile. 
 
Cum era de aşteptat, cel mai gustat moment al întâlnirii radioamatorilor de la Pecica a fost 
talciocul. O ocazie rară în care pasionaţii genului au putut să îşi completeze arsenalul de 
echipamente, inclusiv construcții proprii.  
Mai sunt destul de mulţi radiomatori care îşi construiesc singuri echipamentele, dar cercul se 
restrânge având în vedere că radiocomunicaţiile au ajuns în era digitală unde totul este micro. 
În prezent, preţul pentru celui mai ieftin echipament luat „de-a gata” ajunge la 300 de euro, 
motiv suficient pentru radioamatorii mai noi să se concetreze mai mult pe partea de transmisie 
şi mai puţin pe cea de construcţie.  
 
Există însă entuziaşti ai genului care văd în radioamatorism o cale unică de comunicare ce nu va 
putea fi concurată niciodată de mijloacele moderne de răspândire a informaţiei. Radioamatorii 
precizează că radioamatorismul e singura sursă de comunicaţii în caz de dezastre naturale, că 
internetul depinde, de exemplu, de un provider, de un furnizor, pe când radioamatorismul nu 
depinde de asta. 
 
Box 
De câțiva ani, membrii clubului de box din Pecica au participat la diverse competiții naționale și 
internaționale. 
 
La Cupa României de juniori din data de 12 februarie 2013 de la Horezu, judeţul Vâlcea, Box 
Club Pecica a participat cu doi sportivi: Raul Bostan la categoria 46 de kilograme şi Andrei 
Leonache la categoria de 54 de kilograme.  
 
În data de 8 martie 2013, în Grecia, România a fost reprezentată la un prestigios turneu 
piramidal de box de către un sportiv al Box Club Pecica: campionul naţional Alexandru 
Cristoforva.  
 
În 12 martie 2013, a avut loc Cupa României de seniori, unde clubul şi oraşul l-au avut ca 
reprezentant pe Gheorghe Braşoveanu, dar a fost prezent şi Alexandru Cristofor, campionul pe 
2012. Box Club Pecica a fost singurul club din tot judeţul Arad care a participat la Cupa 
României. 
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Karate: Kyokushin 
Sportivii clubului C.S. COMBAT TEAM ARAD au avut rezultate remarcabile pe plan competițional, 
atât în țară, cât și în străinătate. 
În orașul Pecica s-a format un grup omogen și talentat de aproximativ 30 de sportivi care 
participă la antrenamentele de karate Kyokushin care au loc de 3 ori/săptămână, dar și la 
competițiile sportive sub egida Federației Române de Karate Kyokushin din care face parte 
Clubul Sportiv Combat Team Arad. 
 
La competițiile la care am participat, s-au evidențiat următorii sportivi: 
Toth Arpad – loc 1 – Cupa României 
Adelina Furceanu – loc 1 – Campionatul Național (CN) 
Ivan Nicolett   – loc 1 – Cupa României 
  – loc 2 – CN 
Andrei Mardare – loc 1 – Cupa României 
Karoly Vancsik – loc 2 – Cupa României 
Sebastian Koncsek – loc 3 – Cupa României 
Carina Csik – loc 1 – Campionatul Național (CN) (copii) 
Daria Roș – loc 2 – CN (copii) 
Cezar Diniș – loc 2 – CN (copii) 
Luca Ponta – loc 3 – CN (copii) 
Alexandru Copil – loc 3 – CN (copii) 
Bogdan Ponta – loc 3 – CN (copii) 
 
La nivel de seniori, s-au evidențiat următorii sportivi: 
Vlad Bărbos – loc 2 – CN 
Bostan Raul  – loc 1 – CN Tineret 
  – loc 2 – CN Seniori 
Valentina Măgurean – loc 1 – CN Seniori 
 
Pe plan internațional, s-au evidențiat următorii sportivi: 
Valentina Măgurean  – loc 1 – CN Seniori 
    – loc 1 – CN Seniori Open 
    – loc 3 – Cupa Croației 
   – loc 1 – CN (echipe) 
Dorin Mărgărint – multiplu campion național 
    – multiplu medaliat la Campionatul European 
    – dublu vice-campion european 
    – câștigător la competiții internaționale 
    – de 2 ori participant la Campionatul Mondial din Tokyo 
    – doctorand în karate Kyokushin. 
 
De planificarea și coordonarea antrenamentelor și activităților în cadrul clubului se ocupă 
Valentina Măgurean și Dorin Mărgărint.  
Pe lângă programul competițional, Clubul Sportiv Combat Team Arad organizează examene 
pentru grad, cantonamente, excursii în aer liber. Totul pentru a dezvolta sportivi indiferent de 
vârstă, deoarece ”o minte sănătoasă” este ”într-un corp sănătos”. 
 
Administrația locală sprijină acest club sportiv în toate activitățile sale. 
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Wing Tsun Kung Fu 
Începând din anul 2004, în Sala Mică de Sport, au loc antrenamente săptămânale de Wing Tsun 
Kung Fu pentru copii, cu Valentin Maxim, singurul maestru al sportului fără o mână. 
 
În data de 14.12.2013, Sala Mică de Sport 
din centrul oraşului a găzduit stagiul zonal  
de wing tsun kung fu cu participarea  
membrilor clubului din Pecica.  
Zece dintre aceştia au susţinut examenul  
de grad în faţa maestrului Valentin Maxim,  
maestrul în arte marţiale fără un braţ.  
Antrenorul cunoscut şi de la emisiunile  
„Dansez pentru tine” şi „Românii au talent” 
a pregătit din timp elevii săi şi spune că  
este foarte mândru de toţi copiii  
pe care îi antrenează, pe care îi învaţă să 
fie disciplinaţi şi devotaţi. 
 
Stagiul a început la ora 10 şi a ţinut până după-masa. În cadrul acestuia, pecicanii prezenţi au 
putut urmări şi tehnici de autoapărare şi imobilizare a adversarului, predate de maestrul Maxim. 
Micii luptători de wing tsun kung fu au avut ceva emoţii, dar au executat cu precizie mişcările 
învăţate pe parcurcul ultimelor săptămâni şi au obţinut cu succes gradul propus. 
Astfel, Sârcă Valentina, Sârcă Alexandru, Puica Mario, Lole Iasmin şi Lole Andrei au obţinut 
gradul 1, Muscăliţă Cristian gradul 2, iar eleva Furceanu Adelina a fost o surpiză plăcută pentru 
antrenorul său şi public, avansând cu 2 grade, până la nivelul 3. 
Şiclovan Andreia şi Şiclovan Andrei au primit în urma prestaţiei lor gradul 3, iar Andra Viktoria a 
primit gradul 4. 
 
 
Judo 
Rezultate deosebite au obtinut în 2013: 
 
-Kunsabo Luca - locul II la Campionatele Europene de cadeți + locul II la Campionatele 
Naționale de cadeți 
-Rusneac Casandra - campioană națională + vicenațională la sol + vicecampioană balcanică 
-Nagy David - campion național în picioare + vicecampion național la sol 
-Popa Sofian - campion național în picioare + bronz la sol 
-Tomut Popa Diana - campioană națională în picioare + campioană balcanică + campioană la 
Cupa Europei la Gyor 
-Boldis Marc - campion național în picioare și la sol + medalia de bronz la Balcaniadă + locul II 
la Cupa Europei la Gyor 
-Stana Radu - madaliat bronz la sol la campionatele naționale 
-Rusneac Maria - medaliată cu bronz la junioare campionatele naționale 
-Blecziffer kinga - vicecampioană națională la lupta în picioare + locul V la sol 
-Copil Harlei - vicecampion național la cadeți și juniori 
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Șah 
Asociația Sportivă de Șah din Pecica, cea mai tânără asociație sportivă din oraș, a participat la 
Turneul Internațional Open de Șah Rapid – Cupa Orașului Nădlac, memorial Wilhelm Steinitz și 
Veramencik-Stevenson, organizat la Hotelul Jackson din Nădlac. Oraşul Pecica a fost reprezentat 
de 6 tineri pregătiţi de Szokola Dalimir şi Gheorghiu Gabriel Ion, care au concurat şi ei. 
Cel mai bun rezultat a fost obţinut de Mateş Betina, care s-a clasat pe primul loc la categoria 
15-16 ani, fete, iar Furceanu Adelina a obţinut locul trei la categoria 12 ani, fete. 
 
Motocros 
Tânărul motociclist pecican Attila Gergely continuă să obţină rezultate foarte bune la 
competiţiile naţionale şi internaţionale, promovând acest sport şi în oraşul nostru. Sportivul a 
câştigat Campionatul Naţional de Supermoto din 2014 cu 198 de puncte şi a devenit 
vicecampion la viteză la categoria de 125 cmc. La Campionatul Est European organizat în 
Bulgaria motociclistul s-a clasat pe locul 8 dintre cei 14 piloţi aliniaţi la start. În clasamentul 
Cupa Supermoto 2014, la clasa SM Hobby, el ocupă primul loc, însă pentru 2015 Gergely Attila 
și-a propus să concureze la categoria profesionistă. 
În peisajul sportiv pecican a apărut recent, în anul 2000, un nou sport, motocrosul acrobat pe 
motociclete uşoare. Amatorii şi-au construit o pistă specială cu obstacole pentru practicarea 
acestei ramuri sportive costisitoare. Această pistă este amplasată în apropierea Bazei Sportive 
Pecica (Zona Pădurice), beneficiind de sprijinul autorităţilor locale. Motocrosul acrobat este 
practicat de un număr redus de tineri. Este susţinut de Stanislav Ribovici, care este şi 
conducătorul Asociaţiei Motoreador. 
 
Escaladă și Tiroliană 
La ediţia din anul 2010 a Festivalului "Motorock" s-a instalat un 
perete de căţărat, cu trei laturi, şase grade de dificultate şi înălţime 
de zece metri, dar şi o coardă tiroliană, suspendată deasupra 
mulţimii, cu o lungime de 70 de metri.  
 
Escalada și tiroliana au un mare succes în special la Festivalul 
Motorock din fiecare an, dar cei interesați pot practica aceste sporturi 
pe tot parcursul anului, în grup organizat sau individual, dar cu 
aprobarea celor care le gestionează și pot asigura echipamentele 
necesare practicării acestora, în cazul în care sunt amatori care nu 
dețin echipamente proprii. 
 
Zumba 
Zumba combină energia și muzica ritmată, motivantă, cu mișcări unice de dans care facilitează 
învățarea rapidă și asigură buna dispoziție. Zumba folosește o fuziune de dansuri latino și 
internaționale (de la cumbia columbiană la merengue, salsa și calypso, hip hop și reggaeton) 
creând astfel un antrenament eficient, dinamic și captivant. Programul este conceput ca un mix 
de aerobic și fitness, cu mișcări în ritmuri rapide care tonifică și sculptează corpul. 
Cursurile de Zumba au început să se țină în Pecica din anul 2011. În prezent, cursurile se țin la 
Sala de educație fizică școlară, sub îndrumarea d-nei instructor Kocsik Carmen. În cele 3 
ore/săptămână, participanții sunt invitați la distracție și voie bună într-o atmosferă de petrecere, 
în care sunt totuși arse importante cantități de calorii. Actualmente, sunt între 20 – 25 de 
persoane care frecventează cursurile de Zumba din Pecica, formând o grupă mixtă de adulți și 
copii peste 14 ani. 
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8.3. Agrement 

Parcul din centrul oraşului 
Cel mai mare şi mai vechi spaţiu verde 
amenajat din oraş este parcul din centru, care 
datează din secolul trecut. 
Cu două rânduri de castani seculari, arbuşti şi 
arbori ornamentali, flori şi gazon, mobilier 
urban şi un spaţiu de joacă dedicat copiilor, 
este un popular loc de odihnă şi recreere în 
rândul pietonilor şi al locuitorilor din zona 
centrală. 
 
Aici se află şi cea mai veche statuie publică 
din oraş. 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 
şi există un sistem de irigare automatizat.  
 
Din boxele montate pe stâlpii de iluminat de pe trotuar se aude un post de radio naţional, cu 
ştiri şi muzică. 
 
Parcul IRIL 
Zona de blocuri denumită după fosta fabrică de 
mobilă care funcţiona acolo cu decenii în urmă – 
IRIL – 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: în locul unui teritoriu „al nimănui” a răsărit 
o curte îngrijită, unde locatarii de aici 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 la tot pasul, alei modernizate şi 
stâlpi de iluminat public – acesta este peisajul care se găseşte între blocurile din zona IRIL, 
situate în partea dinspre strada 222. 
 
O altă bucurie pentru locuitori este locul de joacă pentru cei mici. 
 
Totul a fost posibil datorită unui proiect depus şi finanţat prin Programul naţional de 
îmbunătăţire a calităţii mediului prin realizarea de spaţii verzi în localităţi de Agenţia Naţională 
de Mediu şi investiţia Primăriei Oraşului Pecica. 
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Parcul Sfânta Treime 
Locaţia aflată în plin centrul oraşului, în vecinătatea Bisericii Romano-catolice, era doar pietruită 
şi folosită ca loc de parcare în zilele de piaţă, în restul săptămânii fiind neexploatată.  
La începutul anilor 1990 Parohia Romano-Catolică a luat iniţiativa de a îngrădi spaţiul respectiv 
şi a-l transforma într-un parc.  
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 încă un 
mic spaţiu verde.  
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 relaxaze, 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. 
 
Bălţi de pescuit 
Pe raza oraşului funcţionează mai multe bălţi de pescuit care deservesc nu doar pescarii din 
Pecica şi satele aparţinătoare, dar vin aici şi pasionaţii acestui sport din localităţile învecinate. 
Situate toate în zone liniştite, la marginea sau în afara oraşului, departe de zgomotul localităţii, 
bălţile oferă o oază de linişte şi promit capturi frumoase pentru cei cărora le place pescuitul. 
Cei care au vizitat vreuna dintre bălţile pecicane spun că sunt foarte bine întreţinute, curate, 
oferă o varietate mare de peşte, la fel „ca în occident”. 
 
Echitaţie 
Începând din toamna anului 2011, pecicanii şi 
cei care trec prin oraş, au posibilitatea de a 
desfăşura activităţi de echitaţie şi pescuit 
sportiv la ferma situată la ieşirea din Pecica 
spre Nădlac.  
 
La dispoziţia lor stau 6 cai (din care 5 pentru 
călărit), dar şi 2 ponei pentru copiii, alături de o 
persoană care îi învaţă şi ajută pe începători, 
dar şi pe cei avansaţi. 
 
Cei experimentaţi 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 avansaţi.  
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8.4. Analiza SWOT Turism, sport și agrement 
 

Puncte tari 
 

 Existența Parcului Natural Lunca Mureșului 
și a treseelor marcate pentru plimbările cu 
bicicleta sau pe jos. 

 Prezența mai multor obiective turistice în 
localitate și împrejurimi: ferma de bivoli cu 
Centrul de Vizitare, mănăstiri, biserici. 

 Interes sporit al autorităților locale pentru 
dezvoltarea turismului local. 

 Existența mai multor asociații sportive și 
ONG-uri care promovează diverse activități 
sportive. 

 Existența mai multor spații (terenuri, săli 
de sport) pentru desfășurarea activităților 
sportive și agrement: fotbal, handbal, 
tenis, tenis de masă, box, judo, karate, 
șah, baschet etc. 

 

Puncte slabe 
 

 Număr redus de locuri de cazare 
comparativ cu fluxul de vizitatori/turisti 
existent, în special în condițiile dezvoltării 
unei zone de agrement în apropierea râului 
Mureș. 

 Oraşul Pecica nu beneficiază de o structură 
cu ajutorul căreia să poată promova şi oferi 
informaţii potenţialilor turişti despre 
atracţiile din oraş şi din zonă. 

 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. 

 

Oportunități 
 

 Oportunități de finanțare în perioada 2014-
2020. 

 Dezvoltarea fermei de bivoli și a unei zone 
de agrement în apropierea râului Mureș. 

 Cooperarea transfrontalieră. 
 Dezvoltarea agroturismului. 
 Accesibilitate ridicată dinspre Ungaria şi 

celelalte state europene. 

 

Amenințări 
 

 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. 

 

Concluzii capitol 8. Turism, sport și agrement 

În ciuda existenței unor obiective istorice și de arhitectură, precum și a unor situri naturale 
deosebit de interesante, turismul este foarte puțin prezent între activitățile localității. 
Infrastructura de cazare din zonă nu este suficient dezvoltată, în localitate există doar 2 
pensiuni care s-au înființat în ultimii ani, însă, autoritățile locale fac eforturi susținute pentru 
dezvoltarea serviciilor în turism și agrement. 
Pentru a dezvolta zonele de agrement administraţia locală are în vedere punerea în circuitul 
turistic albia veche a râului Mureş prin lucrări de curăţire, regularizarea cursului şi crearea unui 
luciu permanent care va fi valorificat în scopuri de odihnă şi divertisment.  
Agroturismul, o șansă reală de dezvoltare a unor zone lipsite de industrie sau alte activități 
profitabile, este în curs de dezvoltare în Pecica. 
 
 



 
 

145 
 
 
 
 

9. Mediu 
 
9.1. Calitatea mediului 
 
Schimbările pe care le observăm în jurul nostru şi pe plan local (temperaturi şi condiţii meteo 
extreme) sunt semne clare ale vulnerabilităţii noastre faţă de natură. 
 
Odată cu dezvoltarea tehnologiei, avem mijloacele de a determina factorii cărora se datorează 
schimbările climatice, ce efecte pot avea pe viitor şi care sunt modalităţile de acţiune în vederea 
evitării acestora. 
 
Dezvoltarea şi procesul de urbanizare care a caracterizat Pecica în ultimii ani, ne-a adus nu doar 
beneficii, dar şi noi răspunderi în ceea ce priveşte impactul asupra mediului înconjurător.  
Avem răspunderea de păstra natura aşa cum am moştenit-o şi să o protejăm pentru ca şi copiii 
şi nepoţii noştri să aibă partea de frumuseţile ei. 
 
Comisia Europeană, prin documentul său strategic „Europe 2020“, s-a angajat să lupte 
împotriva schimbărilor climatice si să reducă per ansamblu emisiile de bioxid de carbon cu cel 
putin 20%  față de nivleul de emisii din 1999. Autoritățile locale au un rol cheie în atingerea 
obiectivelor pentru combaterea schimbărilor climatice ale Uniunii Europene. Ca urmare, au fost 
puse bazele unui proces în care autoritățile locale s-au angajat în mod voluntar să reducă 
emisiile de CO2 cu peste 20%, cunoscut sub numele de Covenant of Mayors. Pentru a realiza 
aceasta, fiecare localitate participantă a elaborat un Plan de Acțiune pentru Energii Durabile.  
  
Planul de Acţiune privind Energia Durabilă (PAED) al orașului Pecica reprezintă un 
angajament, un set de măsuri propuse a se lua, ţinte care se doresc afi atinse şi acţiuni care se 
vor realiza în beneficiul tuturor locuitorilor oraşului Pecica şi al satelor aparţinătoare Turnu, 
Sederhat şi Bodrogul Vechi. Dorim să informăm şi să conştientizăm cetăţenii cu privire la modul 
responsabil de consum al energiei şi să creăm, împreună, o comunitate mai curată şi mai verde, 
sustenabilă pe termen lung. 
 
9.1.1. Schimbările climatice și situația la nivel regional  

 
Temperatura medie globală a crescut în ultimul secol cu 0.74°C. Oamenii de știință afirmă că 
aceasta este cea mai ascendentă tendință din istoria planetei. Actualele prognoze arată că 
trendul va continua și chiar se va accelera. Cele mai optimiste estimări indică faptul că Pământul 
s-ar putea încălzi pe parcursul secolului XXI cu 3°C. 
 
Schimbările climatice reprezintă un proces complex de modificare pe termen lung a elementelor 
climatice  datorat cu precădere emisiilor de gaze cu efect de seră rezultate din activităţi 
antropice, care au determinat dezechilibre în atmosferă şi au favorizat intensificarea efectului de 
seră. 
Motivul principal al schimbărilor climatice este fenomenul de încălzire globală, manifestat prin 
creşterea temperaturii la nivelul suprafeţei terestre. Aceste schimbări cuprind şi modificări ale 
diverselor aspecte ale vremii, cum ar fi tipurile de vânt, cantitatea şi tipul de precipitaţii, cât şi 
tipul şi frecvenţa evenimentelor meteorologice extreme. 
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Pe lângă principalele surse antropice directe de emisii a gazelor cu efect de seră, un rol 
important îl detin si sursele de emisii indirecte, care contribuie la acest proces de intensificare a 
efectului de seră, în acest sens putând fi menţionate despăduririle şi schimbarea utilizării 
terenurilor.  
 
Consecinţele acestui fenomen sunt grave şi se manifestă pe termen lung şi la nivelul întregii 
planete astfel: gheţarii şi banchizele polare se topesc, nivelul mărilor creşte, circuitul apei în 
natură se amplifică, precipitaţiile devin extreme, iar aşa numitele catastrofe natural devin din ce 
în ce mai frecvente. În mod implicit, se constată creşterea suprafeţelor aride ca urmare a 
dezechilibrelor din ciclul hidrologic, modificări în desfăşurarea anotimpurilor şi reducerea 
biodiversităţii. 
 
Schimbările climatice reprezintă o problemă serioasă întrucât atât sistemul nostru natural, cât şi 
antroposfera sunt sensibile la aceste fenomene, iar amploarea şi vitezele prognozate pentru 
aceste modificări vor avea un impact semnificativ, ameninţând durabilitatea întregului proces de 
dezvoltare a umanităţii.  
Prin urmare, schimbările climatice, implică şi responsabilizează comunităţile umane sub două 
aspecte:   necesitatea reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră; 

 adaptatea comunităţilor la schimbările climatice. 
 
Sistemele regionale prezintă un grad de vulnerabilitate la schimbările climatice, care pentru  
judetele Timiș și Arad se manifestă prin reducerea cantităților de precipitații și creșterea 
temperaturilor medii anuale.  
Pe plan regional, în ceea ce priveşte vulnerabilitatea la schimbările climatice, se remarcă faptul 
că judeţele Timiş şi Arad deţin importante suprafeţe agricole situate în Câmpia de Vest, acestea 
două  fiind expuse cel mai mult la modificările preconizate.  
Combinând cele două tipuri de informaţii (expunere şi vulnerabilitate) se ajunge la concluzia că 
riscul maxim datorat schimbărilor climatice este întâlnit în judeţul Arad. 
 
Acest cumul de date susține faptul că în următoarea perioadă, temperatura medie globală va 
continua să crească, ceea ce face necesară implementarea unor măsuri adecvate de adaptare la 
efectele schimbărilor climatice să devina tot mai urgente. Studiile raelizate generează tot mai 
multe dezbateri privind cele mai adecvate măsuri şi acţiuni economice, sociale şi politice pentru 
diminuarea efectelor schimbărilor climatice.  

Harta 3: Riscuri datorate schimbărilor climatice  
în porțiunea românească a bazinului hidrografic Tisa 

 
Pe baza analizelor la nivel naţional, 
regional şi local ale impactului 
schimbărilor climatice urmează să fie 
adoptate măsurile şi acţiunile adecvate 
de răspuns care să fie integrate în 
politicile de dezvoltare durabilă pe baza 
cerinţelor sectoriale şi geografice 
specifice, precum şi pe baza principiilor 
conştientizării, solidarităţii şi coeziunii 
sociale umanim acceptate. 
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Consiliul Local din Pecica a aderat la Pactul Primarilor începând cu 24.11.2011 și și-a asumat 
declanșarea procesului cerut de acest Pact prin elaborarea Planului de Actiune pentru Energii 
Durabile care are ca principal scop reducerea emisiilor de bioxid de carbon cu cel putin 20% 
până în anul 2020, în comparație cu situația  aferentă anului 2008.   
 
Pentru atingerea acestei ținte, Consiliului Local Pecica în frunte cu Primarul se angajează într-un 
efort comun care implică toate părțile interesate, inclusiv cetățenii, în vederea realizării 
obiectivelor și măsurilor stabilite prin direcționarea eforturilor financiare și adminstrative, în 
limita rigorilor impuse de legislația în vigoare. 
 
Prin dezvoltarea PEAD-ului se dorește o acțiune locală, dar orientată către o țintă globală, acea 
de reducere a emisiilor de CO2 și de atenuare a efectelor climatice la nivel local și global. 
 
Obiectivul general îl constituie satisfacerea necesarului de energie atât în prezent, cât și pe 
termen mediu și lung, la un preț cât mai scăzut, adecvat unei economii moderne de piață și 
unui standard de viață civilizat, în condiții de calitate, siguranță în alimentare, cu respectarea 
principiilor dezvoltării durabile. 
 
Strategia energetică urmărește îndeplinirea principalelor obiective ale noii politici energie-mediu 
a Uniunii Europene, obictive asumate și de România. 
 
9.1.2. Inventarul emisiilor de CO2 

Având în vedere că la nivelul anului 1998 nu au fost colectate date statistice necesare pentru 
elaborarea inventarului de emisii și că, datorită condițiilor economice și politice au fost 
înregistrate numeroase transformări administrative și legislative, culminând cu aderarea 
României la Uniunea Europeană,  s-a considerat că cele mai comprehensive date ar putea fi 
colectate la nivelul anului 2008. 
 
Inventarul de referinţă al emisiilor reprezintă o cuantificare a cantităţii de CO2 emise ca urmare 
a consumului de energie sub toate formele ei, la nivelul unei localități pe durata unui an de 
referinţă. Acesta permite identificarea principalelor surse de emisii de CO2 şi posibilităţile de 
reducere respective pe diferite sectoare de activitate.  
 
În anumite situații, cum este de exemplu cazul sectorului transport, a fost necesară o evaluare 
în privința consumului de combustibil mediu lunar al autoturismelor private și comerciale, datele 
furnizate de stațiile de alimentare cu carburant din localitate neputând fi utilizate în condițiile în 
care orașul Pecica este tranzitat de un număr mare de autovehicole. 
 
Inventarul consumului de energie analizat în diferitele sectoare la nivelul anului 2008 indică un 
consum energetic total de 262 607 MW ceea ce reprezintă 50 816 t CO2. Cantitatea totală de 
emisii de CO2 per locuitor este de 4,12 t CO2/capita, inidicator aflat la nivelul a aproximativ 
jumatate din indicatorul specific pentru localitatea Arad (7,2 t CO2 /capita) sau a indicatorului 
specific pentru România, după cum este reprezentat în graficul de mai jos.   
 
Este important de menționat faptul că nivelul mult mai scăzut al emisiilor de CO2 în localitatea 
Pecica reprezintă un potențial de reducere mai scăzut al acestora, în comparație cu centrele 
urbane mari precum orașul Arad. 
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Figura 13: Emisii de C02 per capita in Romania, Arad, Pecica, anul 2008 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Evaluare sectorială 
Analiza sectorială a permis evidențierea situației la nivelul anului 2008 și identificarea 
sectoarelor relevante în care aplicarea unor măsuri specifice va conduce la scăderea emisiilor de 
CO2 la nivelul sectoarelor, urmărindu-se cu preponderentă definirea acțiunilor clare de 
diminuare a consumului de energie la nivel de sector, cât și acțiuni de atenuare a impactului de 
mediu și a impactului social. Sectoarele avute în vedere, consumul de energie final și cantitatea 
de emisii de CO2 specifice fiecărui sector în parte, sunt listate în tabelul de mai jos:  
 
Tabel nr. 42: Consumul de energie final și cantitatea de emisii de CO2 pe sectoare, anul 2008   

Categorie Consumul final de 
energie [ MWh ], 2008 

Emisii de CO2 [t]/ emisii 
echivalent CO2  [t], 2008 

Clădiri echipamente , instalații și industrii 
Clădiri, echipamente/instalații 
municipale și instituționale  789 307 

Clădiri rezidențiale 136716 4538 
Iluminatul public municipal 414 220 
Industrii și agricultură  69302 30973 
Subtotal clădiri, 
echipamente/instalații și 
industrii 

207221 36038 

Transport 
 Parcul municipal  75 19.25 

Transportul privat și comercial  0 0 
Tranzitare  43266 14257 
Subtotal transport 12045 14276.25 

Alte sectoare 
Consum de apă  207,20 110.34 

Gestionarea apelor reziduale 36,72 19.55 
Depozitarea deseurilor   222.7 
Total  262 607 50 816 



 
 

149 
 
 
 
 

% Consum energetic pe sectoare 

Institutional 
0%

Transport
21%

Rezidential 
53%

Iluminat public 
0%

 alimentare apa
0%

Industrie&Agricultura  
26%

Rezidential 

Institutional 

Iluminat public 

Industrie&Agric
ultura  

Transport

Deseuri

Consum de
energie
alimentare apa

% Emisii de CO2 pe sectoare 

Rezidential 
9%

Industrie & Agricultura 
62%

Institutional 
1%

Transport
28%

Deseuri
0% Iluminat public 

0%

Consum de energie 
alimentare apa

0%

Rezidential 

Institutional 

Iluminat public 

Industrie &
Agricultura 

Transport

Deseuri

Consum de
energie
alimentare apa

 
Imaginea de ansamblu a consumului energetic in diferitele sectoare exprimată proporțional este 
redată în figura 14:  
 

Figura 14: Proporția consumului energetic pe sectoare, anul 2008 

 

După cum se poate observa, ponderea maximă a consumului energetic se regăsește în sectorul 
rezidențial (case și blocuri de locuit), urmat de sectorul industrial și agricultură (lucrări 
mecanizate) și cel al transportului (privat, comercial și instituțional).  
 
Imaginea de ansamblu a emisiilor de CO2 rezultate în diferitele sectoare exprimată proporțional 
este redată în figura 15: 
 

Figura 15: Proporția emisiilor de CO2 pe sectoare 



 
 

150 
 
 
 
 

Ponderea emisiilor de CO2 este prioritară în sectorul industrial & agricultura (62%) față de 
sectorul rezidențial (9%), situația fiind inversată în comparație cu graficul anterior; aceasta se 
explică prin faptul că energia utilizată în sectorul industrie & agricultură se bazează pe un mix 
de energie în care proporția combustibilului fosil, la nivelul anului 2007 – 2008, a fost  foarte 
mare (58 %) iar proporția combustibilului lichid (motorină) deasemenea, în timp ce în sectorul 
rezidențial principala sursă de energie este biomasa, care este o sursă de energie regenerabilă 
prin creșterea biomasei, creștere care se produce cu sechestrarea carbonului.  
Este important de precizat că în cadrul sectroului agricultură au fost cunatificate numai emisiile 
de CO2 rezultate din consumul de motorină utilizată pentru realizarea lucrărilor mecanizate.  
 

Având în vedere că sectorul industrial este un sector în care autoritatea locală are o influență 
redusă, principalele sectoare de acțiune în vederea stabilirii unor măsuri pentru reducerea 
emisiilor de CO2 sunt sectorul rezidențial, cel al transportului și desigur sectorul instituțional, 
care se află sub directa administrare a Consiliului Local.    
 

Producerea sau utilizarea energiei regenerabile la nivel local este un alt sector care, deși 
inexistent la nivelul anului 2008, prezintă un potențial important atât datorită surselor de 
energie regenerabilă existente în zonă (energie solară, energie geotermală), cât și prin influența 
pe care utilizarea acestora o poate avea asupra mixului de energie local, prin reducerea 
proporției combustibilului fosil, și deci reducerea emisiilor de CO2 provenite din mixul de 
energie.     
 

PAED - PLAN DE ACTIUNE PENTRU ENERGII DURABILE (SEAP – 
SUSTAINABLE ENERGY ACTION PLAN) 
Planul de actiune pentru energii durabile este documentul cheie care exprimă angajamentul luat 
de Primăria Pecica pentru reducerea emisiilor de carbon până în anul 2020. Acesta utilizează 
rezultatele inventarului de emisii aferent anului 2008 pentru identificarea principalelor domenii 
de actiune si a oportunitatilor de atingere a  tintelor propuse si este un document flexibil care se 
va adapta circumstantelor in schimbare si rezultatelor evaluarilor periodice.  
 

PAED-ul defineste un set coerent de masuri aplicabile in special in acele sectoare de activitate 
pe care Primaria le poate influenta din domeniul public sau privat, cum sunt: sectorul cladiri 
rezidentiale, caldiri institutionale, sistem de iluminat public, sectorul transport public si 
administrativ, sectorul planificare urbana si deseuri.    
 

Obiective 
Obiectivele specifice ale PAED Pecica sunt urmatoarele:  

o Eficientizarea consumului de energie în sectorul instituțional   
o Imbunătățirea izolării termice în sectorul clădirilor rezidențiale  
o Utilizarea unor noi surse de energie, inclusiv energia geotermală  
o Promovarea mijloacelor de transport ecologice și reducerea emisiilor provenite din 

transport 
o Constientizarea actorilor interesați și a publicului  
o Stimularea achizițiilor verzi  
o Reducerea cantității de deșeuri municipale depuse pe deponee și stimularea reciclării 

deșeurilor  
o Adoptarea criteriilor de eficiență energetică în planificarea dezvoltării urbane   
o Creearea de spații verzi și plantări   
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Obiectivele propuse vor fi atinse prin asumarea  angajamentului politic pe termen lung a 
Consiliului Local Pecica ca si document strategic care va sta la baza implementarii si 
monitorizarii PAED, acesta fiind un instrument operational si de comunicare cu partile 
interesate.   
 
Ţinte şi acţiuni  
Obiectivele au fost transpuse in actiuni propuse la nivelul fiecarui sector cu impact si asupra 
caruia autoritatea locala isi poate exercita influenta. Efectul acestor actiuni in ceea ce priveste:  

o Economia de energie estimata  [MWh/a]  
o Producția de energie regenerabilă estimata [MWh/a] 
o Reducere emisii CO2 estimată [t/a] 

a fost estimat utilizand datele si informatiile existente si termenele de implementare propuse, 
efectul masurilor fiind multiplicat cu numarul de ani pe care acesta se va produce pana in anul 
2020, avand ca baza anul estimat al implementarii.   
 
Pentru unele masuri nu a fost posibila cuantificarea, acestea avand un aport indirect, si fiind 
masuri care vin in sprijinul actiunilor cu efecte directe asupra  reducerii emisiilor de carbon.   
 
Tinta de reducere a emisiilor de carbon pana in anul 2020 , asa acum a fost ea calculata pe 
baza estimarilor facute pentru fiecare actiune/masura este de 20,60%  
 
Actiunile si masurile cheie pentru fiecare domeniu de actiune, functiile si persoanele 
responsabile, data de incepere si incheiere a implementarii actiunii/masurii, bugetul estimat sau 
deja alocat, precum si efectele acestora este redat  in Anexa 2  in care este prezentat PAED –ul.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONCLUZII 
 
32 de actiuni/masuri propuse prin PAED vor contribui la diminuarea cantitatii de CO2 pana in 
anul 2020 cu 10 462 to CO2 fata de 50 816 to CO2 in 2008, insemnand  20,60% fata de nivelul 
existent al emisiilor in anul 2008.  
Este important a se sublinia faptul ca potentialul de reducere al emisiilor de carbon in sectoarele 
pe care Autoritatea locala le poate influenta, este mai restrans in cazul unei localitati urbane 
mici, precum Pecica, cu resurse financiare si umane limitate.   
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Scenariu de reducerea impactului in toCO2, 2020   
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Realizarea acțiunilor/măsurilor propuse va necesita eforturi susținute din partea Autorității locale 
precum și o permanentă implicare a comunității locale. Beneficiile principale ale atingerii 
obiectivelor și țintelor propuse prin PAED vor fi creșterea eficienței energetice și reducerea 
dependenței de sursele de energie bazate pe combustibili fosili, în sectoarele de impact, o 
reducere a costurilor cu energia, precum și creșterea calității  vieții cetățenilor prin accesul la un 
mediu mai curat.         
 
Asumând că per ansamblu cantitatea totală de emisii de CO2 nu va crește până în anul 2020, 
scenariul de reducere al emisiilor de CO2 cu 20,60% este reprezentat în graficul de mai jos.  
 

Figura 16: Scenariu de reducere a emisiilor de CO2 prin implementarea PAED 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 17: Scenariu de reducere a emisiilor de CO2/capita prin implementarea PAED 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pasi de urmat:  

o Supunerea PAED dezbaterii publice la nivel local  
o Aprobarea PAED prin Hotarare de Consiliu Local  
o Start in implementarea masuruilor/actiunilor propuse   
o Stabilirea unor instrumente pentru monitorizarea gradului de implementare  
o Verificarea statusului implementarii dupa finalizarea primului an de implemenatre  
o Adptarea PAED in functie de rezultate si conditii in schimbare  
o Continua imbunatatire prin adaptarea PAED la noile conditii socio economice pana in 

anul 2020  
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Tabel nr. 43 – Iventarul emisiilor 2008 
 

Categorie 

CONSUMUL FINAL DE ENERGIE [MWh] 

Electricitate Încălzire
/răcire 

Combustibili fosili Energie din surse regenerabile 

Total Gaz 
natural  

Gaz 
lichid Păcură Motorină Benzină 

Alte 
tipuri de 
biomasă 

Energie 
termică 
solară 

Energie 
geotermală 

CLĂDIRI, 
ECHIPAMENTE/INSTA
LAȚII ȘI INDUSTRII: 

    

Clădiri, 
echipamente/instalații 
municipale 

450  339        789 

Clădiri, 
echipamente/instalații 
terțiare (nemunicipale) 

          0 

Clădiri rezidențiale 6552  435     129729   136716 

Iluminatul public municipal 414          414 

Industrii (cu excepția 
industriilor implicate în 
schema UE de 
comercializare a 
certificatelor de emisii - ETS) 
si lucrari mecanizate in 
agricultura  

47232  1070   21000     69302 

Subtotal clădiri, 
echipamente/instalații și 
industrii 

54648 0 1844 0 0 21000 0 129729 0 0 207221 
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TRANSPORT:   

Parcul municipal       25 50    75 

Transportul public           0 
Transportul privat și 
comercial       14422 28844    43266 

Tranzitare localitate       4015 8030    12045 

Subtotal transport 0 0 0 0 0 14447 28894 0 0 0 55386 

ALTELE:            

Gestionarea deșeurilor            

Gestionarea apelor reziduale 207           

Alimentarea cu apă  38           

Total 54648 0 1844 0 0 35447 28894 129729 0 0 262607 

Categorie 

Emisii de CO2 [t]/ emisii echivalent CO2  [t] 

Electricitate 
Încălzire
/răcire 

Combustibili fosili Energie din surse regenerabile 

Total Gaz 
natural  

Gaz 
lichid 

Păcură Motorină Benzină 
Alte 
tipuri de 
biomasă 

Energie 
termică 
solară 

Energie 
geotermală 

CLĂDIRI, 
ECHIPAMENTE/INSTALA
ȚII ȘI INDUSTRII: 

                      

Clădiri, echipamente/ 
instalații municipale 239   68               307 

Clădiri, echipamente/ 
instalații terțiare 
(nemunicipale) 

                    0 

Clădiri rezidențiale 3485   88         965     4538 

Iluminatul public municipal 220                   220 
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Industrii (cu excepția 
industriilor implicate în 
schema UE de comercializ. a 
certificatelor de emisii - ETS) 
si lucrari mecanizate in 
agricultura  

25150   216     5607         30973 

Subtotal clădiri, 
echipamente/instalații și 
industrii 

29094 0 372 0 0 5607 0 965 0 0 36038 

TRANSPORT:                       
Parcul municipal            6.75 12.5       19.25 

Transportul public                     0 
Transportul privat și 
comercial  

          3749 7498       11247 

Tranzitare localitate            1053 2107      3160 

Subtotal transport 0 0 0 0 0 3755.75 7510.5 0 0 0 14426.25 

ALTELE:                       

Gestionarea deșeurilor                     222.7 

Gestionarea apelor reziduale 110                   110 

Alimentarea cu apa  19                   19 

Total 29094 0 372 0 0 9362.75 7510.5 965 0 0 50816 

Factorii corespunzători 
privind emisiile de CO2 
în [t/MWh] 

0.532   0.202     0.267 0.249 0.01      

Factorul de emisie de 
CO2 pentru electricitatea 
care nu este produsă la 
nivel local [t/MWh] 

0.532            



 
 

156 
 
 
 
 

Tabel nr.44 – Plan de acțiune pentru energii durabile  

SECTOARE și 
domenii de 

acțiune 

Acțiuni/măsuri-
cheie 

 
pentru fiecare 

domeniu de acțiune 

Serviciul, 
persoana sau 

societatea 
responsabilă 

(în cazul 
implicării de 
părți terțe) 

Implementare 
[data 

începerii și 
terminării] 

Costurile 
estimative 

pentru 
fiecare 

acțiune/m
ăsură 

Economia 
de energie 
estimată 

pt. fiecare 
măsură 

[MWh/a] 

Producția 
de energie 
regenerabi
lă estimată 
pt. fiecare 

măsură 
[MWh/a] 

Reducere 
emisii 
CO2 

estimată 
pt. 

fiecare 
măsură 

[t/a] 

Obiectiv de 
reducere 

emisii CO2  
pt. fiecare 
sector [t] 
până în 
2020 

CLĂDIRI, ECHIPAMENTE/INSTALAȚII ȘI INDUSTRII: 
Clădiri, 
echipamente/instalați
i municipale 

11 scoli vor avea 
sisteme noi de 
iluminat (7000 
kw/luna consum total) 

Serviciul Buget 
Contabilitate 

2013 -2015  55.8  31.28 218.96 

Montarea de panouri 
solare pe acoperisul a 
11 scoli si gradinite 
din Pecica 

Compartiment 
Urbanism și 
Amenajarea 
Teritoriului 

2014 - 2020 165000  16.5 8.78 52.68 

Clădiri, echipamente/ 
instalații terțiare 
(nemunicipale) 

          

Clădiri rezidenţiale Izolarea termica a 4% 
din totalul 
cladirilor/an.                                                                     

Compartiment 
Urbanism și 
Amenajarea 
Teritoriului 

2012 - 2020 708 000 1483  11.05 88.4 

Inlocuirea sobelor cu 
centrale de incalzire 
pe biomasa pentru 
2% din totalul 
cladirilor/an.     

Compartiment 
Urbanism și 
Amenajarea 
Teritoriului 

2012 - 2020 150 088 737  9 72 
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SECTOARE și 
domenii de 

acțiune 

Acțiuni/măsuri-
cheie 

 
pentru fiecare 

domeniu de acțiune 

Serviciul, 
persoana sau 

societatea 
responsabilă 

(în cazul 
implicării de 
părți terțe) 

Implementare 
[data 

începerii și 
terminării] 

Costurile 
estimative 

pentru 
fiecare 

acțiune/m
ăsură 

Economia 
de energie 
estimată 

pt. fiecare 
măsură 

[MWh/a] 

Producția 
de energie 
regenerabi
lă estimată 
pt. fiecare 

măsură 
[MWh/a] 

Reducere 
emisii 
CO2 

estimată 
pt. 

fiecare 
măsură 

[t/a] 

Obiectiv de 
reducere 

emisii CO2  
pt. fiecare 
sector [t] 
până în 
2020 

Sprijin. proprietarilor 
prin acordarea de 
informatii si consiliere 
in scopul aplicarii in 
cadrul programului 
"Casa Verde", privind 
instalarea sistemelor 
de încălzire care 
utilizează energie 
regenerabilă-5case/an  

Sef Serviciu, 
Serviciul Impozite 
și Taxe 

2012 - 2020     

 
Montarea de panouri 
solare pt incalzirea 
apei in 18 gospodarii, 
cu sprijinul APM Arad 
prin programul Casa 
Verde, 5 case pe an  

Compartimentul 
Protectia Mediului 

2012 - 2017 33480  5 2.66 18.62 

Ilumin. public munic.           
Industriile (cu 
excepția industriilor 
implicate în schema 
UE de comercializare 
a certificatelor de 
emisii - ETS) şi IMM-
urile 
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SECTOARE și 
domenii de 

acțiune 

Acțiuni/măsuri-
cheie 

 
pentru fiecare 

domeniu de acțiune 

Serviciul, 
persoana sau 

societatea 
responsabilă 

(în cazul 
implicării de 
părți terțe) 

Implementare 
[data 

începerii și 
terminării] 

Costurile 
estimative 

pentru 
fiecare 

acțiune/m
ăsură 

Economia 
de energie 
estimată 

pt. fiecare 
măsură 

[MWh/a] 

Producția 
de energie 
regenerabi
lă estimată 
pt. fiecare 

măsură 
[MWh/a] 

Reducere 
emisii 
CO2 

estimată 
pt. 

fiecare 
măsură 

[t/a] 

Obiectiv de 
reducere 

emisii CO2  
pt. fiecare 
sector [t] 
până în 
2020 

Agricultura  Stimularea 
proprietarilor  in 
vederea inlocuirii 
parcului de tractoare -
135 de tractoare vor fi 
inlocuite cu tractoare 
noi , cu un consum 
redus de combustibil  

  2012 -2017 13500000 4500  1081 5945.5 

        6396.16 
TRANSPORT:                   

Parcul municipal  

Stimularea inlocuirii 
mopedelor cu bicilete 
- 200 mopede vor fi 
inlocuite cu biciclete 
(20 l/luna benzina)  

  2012 - 2017  480  120 600 

Transportul public  Construirea a 12,5 km 
de pista de biciclete.                   

Compar.Urbanism 
și Amenajarea 
Teritoriului 

2012-2013 455.052,3     

Distribuirea de 
biciclete in randul 
angajatilor din 
sectorul institutional - 
10 biciclete   

Serviciul Buget 
Contabilitate 

2012 -2014 1500 24  6 48 
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SECTOARE și 
domenii de 

acțiune 

Acțiuni/măsuri-
cheie 

 
pentru fiecare 

domeniu de acțiune 

Serviciul, 
persoana sau 

societatea 
responsabilă 

(în cazul 
implicării de 
părți terțe) 

Implementare 
[data 

începerii și 
terminării] 

Costurile 
estimative 

pentru 
fiecare 

acțiune/m
ăsură 

Economia 
de energie 
estimată 

pt. fiecare 
măsură 

[MWh/a] 

Producția 
de energie 
regenerabi
lă estimată 
pt. fiecare 

măsură 
[MWh/a] 

Reducere 
emisii 
CO2 

estimată 
pt. 

fiecare 
măsură 

[t/a] 

Obiectiv de 
reducere 

emisii CO2  
pt. fiecare 
sector [t] 
până în 
2020 

  Fluidizarea traficului 
prin realizarea 
conexiunii cu 
Autostrada A1.            

Compartiment 
Urbanism și 
Amenajarea 
Teritoriului 

2012-2013  1806.75  451.68 3161.76 

Fluidizarea traficului 
prin realizarea unui 
pod peste raul Mures. 

Comp. Urbanism 
și Amenajarea 
Teritoriului 

2012-2013    

        3809.76 
PRODUCȚIA 
LOCALĂ DE 
ELECTRICITATE: 

      
            

Hidroelectrică         
Eoliană          
Fotovoltaică          
Cogenerarea de 
căldură și electricit. 

         

Altele - vă rugăm să 
specificați:  

         

ÎNCĂLZIREA / 
RĂCIREA URBANĂ 
LOCALĂ, CHP: 
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SECTOARE și 
domenii de 

acțiune 

Acțiuni/măsuri-
cheie 

 
pentru fiecare 

domeniu de acțiune 

Serviciul, 
persoana sau 

societatea 
responsabilă 

(în cazul 
implicării de 
părți terțe) 

Implementare 
[data 

începerii și 
terminării] 

Costurile 
estimative 

pentru 
fiecare 

acțiune/m
ăsură 

Economia 
de energie 
estimată 

pt. fiecare 
măsură 

[MWh/a] 

Producția 
de energie 
regenerabi
lă estimată 
pt. fiecare 

măsură 
[MWh/a] 

Reducere 
emisii 
CO2 

estimată 
pt. 

fiecare 
măsură 

[t/a] 

Obiectiv de 
reducere 

emisii CO2  
pt. fiecare 
sector [t] 
până în 
2020 

Cogenerarea de 
căldură și 
electricitate 

       

 

Centrală de 
termoficare 

Analiza opotunitatii 
utilizarii energiei 
geotermale pentru 
incazlzirae locuintelor 
si producerea de apa 
calda – studiu de 
fezabilitate  si 
identifiacre 
oportunitati de 
finantare  

Antal Petru  
Primar  

2013 – 2014 25 000    

Altele - vă rugăm să 
specificaţi:  

        

PLANIFICAREA 
TERITORIULUI:       

           

 
Planificarea urbană 
strategică 

Introducerea criteriilor 
de eficienta 
energetica in 
planificarea urbana si 
utilizarea terenurilor                                     

Compartiment 
Urbanism și 
Amenajarea 
Teritoriului 

2012-2020 fara cost    
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SECTOARE și 
domenii de 

acțiune 

Acțiuni/măsuri-
cheie 

 
pentru fiecare 

domeniu de acțiune 

Serviciul, 
persoana sau 

societatea 
responsabilă 

(în cazul 
implicării de 
părți terțe) 

Implementare 
[data 

începerii și 
terminării] 

Costurile 
estimative 

pentru 
fiecare 

acțiune/m
ăsură 

Economia 
de energie 
estimată 

pt. fiecare 
măsură 

[MWh/a] 

Producția 
de energie 
regenerabi
lă estimată 
pt. fiecare 

măsură 
[MWh/a] 

Reducere 
emisii 
CO2 

estimată 
pt. 

fiecare 
măsură 

[t/a] 

Obiectiv de 
reducere 

emisii CO2  
pt. fiecare 
sector [t] 
până în 
2020 

Planificare pentru 
evitare expansiunii  - 
controlul expansiunii 
zonei construite; 
pozitionarea noilor 
zone de dezvoltare in 
zona de acoperire a 
transportului public ,a 
existentei utilitatilor, 
evitarea pietelor si 
zonelor de 
cumparaturi din afara 
localitatilor    

Compartiment 
Urbanism și 
Amenajarea 
Teritoriului 

2012-2020 fara cost    

 
Planificarea 
transporturilor/ 
mobilității 

         

 
Standarde pentru 
renovări și noi 
construcții  
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SECTOARE și 
domenii de 

acțiune 

Acțiuni/măsuri-
cheie 

 
pentru fiecare 

domeniu de acțiune 

Serviciul, 
persoana sau 

societatea 
responsabilă 

(în cazul 
implicării de 
părți terțe) 

Implementare 
[data 

începerii și 
terminării] 

Costurile 
estimative 

pentru 
fiecare 

acțiune/m
ăsură 

Economia 
de energie 
estimată 

pt. fiecare 
măsură 

[MWh/a] 

Producția 
de energie 
regenerabi
lă estimată 
pt. fiecare 

măsură 
[MWh/a] 

Reducere 
emisii 
CO2 

estimată 
pt. 

fiecare 
măsură 

[t/a] 

Obiectiv de 
reducere 

emisii CO2  
pt. fiecare 
sector [t] 
până în 
2020 

Spatii verzi  Modernizarea 
centrului urban Pecica 
prin renovarea cailor 
de acces si reamenaj. 
spatiilor verzi; 
plantarea a 700 de 
arbori  

Compartiment 
Urbanism și 
Amenajarea 
Teritoriului, 
Compartimentul 
Protectia Mediului 

2012 - 2014 4.000.000   0.987 

5.922 
ACHIZIŢIILE 
PUBLICE DE 
PRODUSE ȘI 
SERVICII: 

      

           

 

Cerințele/standardele 
de eficiență 
energetică 

Includerea eficientei 
energetice drept 
criteriu tehnic al 
achizitiilor publice 
precum :autovehicole 
ale institutiilor publice, 
ransport public; 
echipamente IT , 
renovari si constructii 
de noi cladiri;                                                        

Serviciul Buget 
Contabilitate 

2012- 2013 fara cost    
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SECTOARE și 
domenii de 

acțiune 

Acțiuni/măsuri-
cheie 

 
pentru fiecare 

domeniu de acțiune 

Serviciul, 
persoana sau 

societatea 
responsabilă 

(în cazul 
implicării de 
părți terțe) 

Implementare 
[data 

începerii și 
terminării] 

Costurile 
estimative 

pentru 
fiecare 

acțiune/m
ăsură 

Economia 
de energie 
estimată 

pt. fiecare 
măsură 

[MWh/a] 

Producția 
de energie 
regenerabi
lă estimată 
pt. fiecare 

măsură 
[MWh/a] 

Reducere 
emisii 
CO2 

estimată 
pt. 

fiecare 
măsură 

[t/a] 

Obiectiv de 
reducere 

emisii CO2  
pt. fiecare 
sector [t] 
până în 
2020 

Includerea serviciilor 
de suport tehnic in 
vederea sporirii 
eficientei energetice in 
serviciile publice 
achizionate  

Serviciul Buget 
Contabilitate 

2012- 2014 fara cost    

Cerințele/standardele 
privind energia din 
surse regenerabile 

         

Altele - vă rugăm să 
specificați:  

         

LUCRUL CU 
CETĂŢENII ȘI 
PĂRŢILE 
INTERESATE: 

      

           

 
Servicii de 
consultanță 

       
 

Sprijin financiar şi 
granturi  

Scutirea platii 
impozitului pe case 
pentru proprietarii ce 
efectueaza lucrari de 
reabilitare termica din 
surse proprii de 
finantare                                                                                              

Serviciul Impozite 
și Taxe 

2012- 2020     
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SECTOARE și 
domenii de 

acțiune 

Acțiuni/măsuri-
cheie 

 
pentru fiecare 

domeniu de acțiune 

Serviciul, 
persoana sau 

societatea 
responsabilă 

(în cazul 
implicării de 
părți terțe) 

Implementare 
[data 

începerii și 
terminării] 

Costurile 
estimative 

pentru 
fiecare 

acțiune/m
ăsură 

Economia 
de energie 
estimată 

pt. fiecare 
măsură 

[MWh/a] 

Producția 
de energie 
regenerabi
lă estimată 
pt. fiecare 

măsură 
[MWh/a] 

Reducere 
emisii 
CO2 

estimată 
pt. 

fiecare 
măsură 

[t/a] 

Obiectiv de 
reducere 

emisii CO2  
pt. fiecare 
sector [t] 
până în 
2020 

Sensibilizare și 
networking la nivel 
local 

Acordarea recunoasterii 
proprietarilor de cladiri 
eficiente energetic 
(certificate) - postarea 
unor etichete vizibile , 
organizarea unei 
ceremonii anuale, zile 
de vizitare, spatiu 
expozitional acordat pe 
holurile primariei                     

Compartiment 
Urbanism și 
Amenajarea 
Teritoriului 

2012- 2020 fara cost    

 
Campanii periodice de 
constient. a publicului 
in cadrul "Zilei 
energiei", privind 
reducerea impactului 
asupra mediului. 
(eficienta energetica, 
colectarea selectiva a 
deseurilor).           

Compartimentul 
Protectia Mediului 

2012 - 2015 2000    

 
Organiz. de campanii 
periodice de salubriz. si 
plantare de arbori, in 
colaborare cu unitatile 
de invatam. 

Compartimentul 
Protectia Mediului 

2012- 2020    245 
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SECTOARE și 
domenii de 

acțiune 

Acțiuni/măsuri-
cheie 

 
pentru fiecare 

domeniu de acțiune 

Serviciul, 
persoana sau 

societatea 
responsabilă 

(în cazul 
implicării de 
părți terțe) 

Implementare 
[data 

începerii și 
terminării] 

Costurile 
estimative 

pentru 
fiecare 

acțiune/m
ăsură 

Economia 
de energie 
estimată 

pt. fiecare 
măsură 

[MWh/a] 

Producția 
de energie 
regenerabi
lă estimată 
pt. fiecare 

măsură 
[MWh/a] 

Reducere 
emisii 
CO2 

estimată 
pt. 

fiecare 
măsură 

[t/a] 

Obiectiv de 
reducere 

emisii CO2  
pt. fiecare 
sector [t] 
până în 
2020 

Formare profesională 
şi educare 

Distrib. unui manual de 
bune practici privind 
mediul inconj. si 
economia de energie in 
institutiile publice 
reducere de 5% a 
consum. de energie/an. 

Compartimentul 
Management de 
Proiect 

2012 - 2013  22.53  11.78 94.24 

Organizarea de 
workshop-uri privind 
eficienta energetica 
pentru responsabilii 
institutiilor publice 
inclusiv institutii de 
invatamant. 

Compartimentul 
Management de 
Proiect 

2012 - 2015 fara cost   

Participarea in 
seminarii de instruire 
specifice organizate de 
Primaria Arad pentru 
arhitecti si companii de 
constructii - implicarea 
unor specialisti pentru 
a discuta probleme de 
specialitate   

Compartiment 
Urbanism și 
Amenajarea 
Teritoriului 

2013- 2015 fara cost   
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SECTOARE și 
domenii de 

acțiune 

Acțiuni/măsuri-
cheie 

 
pentru fiecare 

domeniu de acțiune 

Serviciul, 
persoana sau 

societatea 
responsabilă 

(în cazul 
implicării de 
părți terțe) 

Implementare 
[data 

începerii și 
terminării] 

Costurile 
estimative 

pentru 
fiecare 

acțiune/m
ăsură 

Economia 
de energie 
estimată 

pt. fiecare 
măsură 

[MWh/a] 

Producția 
de energie 
regenerabi
lă estimată 
pt. fiecare 

măsură 
[MWh/a] 

Reducere 
emisii 
CO2 

estimată 
pt. 

fiecare 
măsură 

[t/a] 

Obiectiv de 
reducere 

emisii CO2  
pt. fiecare 
sector [t] 
până în 
2020 

  Promovarea auditurilor 
energetice - instruirea 
unui corp de auditori in 
comun cu celelate 
conurbatii pentru a 
realiza auditul fara cost 
al cladirilor propuse 
spre reabilitare termica  

Compartiment 
Urbanism și 
Amenajarea 
Teritoriului 

2012 - 2020 2000    

 
Altele - vă rugăm să 
specificaţi:  

         
 

        94.24 
ALTE SECTOARE - 
Vă rugăm să 
specificați:  

      
           

 
Deseuri  Implementarea 

colectarii selective a 
deseurilor la populatie 
in vederea stimularii 
reciclarii si a reducerii 
cu 15% a cantitatii de 
deseuri depozitate  

Compartimentul 
Protectia Mediului 

2012-2014 250000    

33.4 
      TOTAL: 10 489.40 
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9.1.3. Calitatea solului 

Conform art. 1. al Ordinului nr. 1552 din 03/12/2008 pentru aprobarea listei localităţilor pe 
judeţe unde există surse de nitraţi din activităţi agricole, judeţul ARAD este cuprins în anexa 
acestui ordin cu 40 de localităţi declarate ca zone vulnerabile la poluarea cu nitraţi. PECICA nu 
este în această listă, cu toate că agricultura se practică la o scară intensivă la nivelul localității, 
nivelul de poluare cu nitrați se încadrează în limitele admise. 
 
O sursă de poluare a solului o constitue și depozitarea necorespunzătoare a gunoiului de grajd. 
În acest sens, la nivelul UAT s-a construit o platformă de depozitare a gunoiului de grajd în 
cadrul proiectului ,,Controlul integrat al poluării cu nutrienți”, parteneri Ministerul Mediului și 
Schimbărilor Climatice, Banca Internațională Pentru Reconstrucție și Dezvoltare, Consiliul 
Județean Arad, Consiliul Local Pecica. 

     
Obiectivul principal a fost reducerea deversării de nutrienți în corpurile de apă și promovarea 
unei schimbări de comportament prin întărirea capacității instituționale și de reglementare. 

  
S-au realizat planuri de mediu pentru reducerea poluării cu nutrienți, s-a construit o platformă 
de depozitare și management a gunoiului de grajd, s-au achiziționat echipamente destinate 
manipulării și aplicării gunoiului de grajd. 
Platforma a fost dată în folosință în anul 2013, luna august. 

 
9.1.3.1. Radioactivitatea mediului 

Reţeaua Naţională de Supraveghere a Radioactivităţii Mediului (RNSRM) a fost înfiinţată în anul 
1962 cu scopul de a supraveghea si controla respectarea prevederilor legale privind 
radioprotecţia mediului. 
 
La nivelul anului 2010, RNSRM a cuprins un număr de 37 de staţii din cadrul Agenţiilor pentru 
protecţia mediului, coordonarea ştiinţifica şi metodologică fiind asigurată de Laboratorul 
Naţional de referinţă pentru radioactivitatea mediului din cadrul ANPM. 
 
 

9.1.3.2. Managementul deșeurilor 
 

Prin Hotărarea Consiliului Local PECICA nr. 137 din 26.10.2006 a fost aprobată înființarea 
Serviciului de salubrizare al orașului PECICA, fiind stabilită ca formă de gestiune -  gestiunea 
delegată. Ca urmare a îndeplinirii procedurii de achiziție publică, prin Hotărarea Consiliului Local 
PECICA  a fost atribuit contractul de gestiune către SC G&E INVEST 2003 SRL, pe o perioadă de 
9 ani, respectiv 8 ani + 1 an prelungire, cu posibilitatea prelungirii. 
Pe de altă parte orașul PECICA, prin Hotărarea Consilului Local nr. 37 din 27.03.2008 s-a asociat 
cu alte localități din județul ARAD, în vederea elaborării unui proiect cu finanțare externă, 
privind managementul deșeurilor urbane. Astfel, în prezent, în judetul ARAD se află în derulare 
proiectul „Sistemul Integrat de Management al Deşeurilor în judeţul ARAD”, finanţat prin POS 
Mediu 2007-2013. Prin acest proiect se vor achiziționa pubele necesare pentru dotarea 
gospodăriilor din întregul județ, containere pentru colectarea separată a materialelor reciclabile 
la compactoare și autospeciale pentru transportarea deșeurilor, vor fi construite stații de 
sortare, transfer și compostare, urmând să fie închise și ultimele depozite neconforme. 
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În acest moment SC G&E INVEST 2003 SRL desfășoară activități de colectare și transport 
deșeuri menajere. Autoritățile locale din orașul PECICA fac eforturi în ceea ce priveste aplicarea 
legislației privind protecția mediului, precum și oferirea unei educații ecologice tuturor 
locuitorilor orașului. 
 
Sursele de deșeuri din PECICA sunt: deșeuri menajere provenite de la populaţie şi agenţii 
economici, și deșeuri electrice și electronice. 
Deșeurile electrice și electronice colectate de la populație se ridică la aproximativ 12 – 15 tone 
anual. 
 
Compoziţia deșeurilor menajere din orașul PECICA:  

- hârtie și carton – 9 % 
- PET – 3 % 
- Plastic (folie) – 3 % 
- diverse alte reziduuri (gunoi menajer) – 85 % 

 
Cantitatea de deșeuri menajere colectate anual in perioada 2009-2013 – cca. 1022 tone/an. 
 
 

9.2. Spațiile verzi 
Tabel nr.45 - Repartiţia spaţiilor verzi 

Tipuri de spații verzi  
 
Spaţii verzi publice cu acces nelimitat 

Scuar stradal – 50,80 ha 
Parcuri – 2,89 ha 
Zone agrement – 6,10 ha 

Spaţii verzi publice cu acces limitat Teren de sport 
Sursa: Primăria Pecica 

 
9.3. Fondul forestier 

Tabel nr.46 – Fondul forestier jud. ARAD 

An Suprafata fondului 
forestier (ha) 

Volumul de lemn recoltat 
(mc) 

2009 207700 518100 
2010 210400 587200 
2011 211500 635400 
2012 211500 587500 

Sursa: INSSE, Tempo online 
 
9.4. Arii protejate 

 
Începând cu anul 1995 s-au făcut demersuri în vederea protejării zonei Prundul Mare Bezdin, 
mai ales în ceea ce privește habitatele zonei. În toată Europa, pădurile de galerie au dispărut, în 
mare parte datorită îndiguirilor; astfel, acolo unde au mai rămas, pădurile merită să fie 
protejate. De asemenea, în zona de câmpie a României pădurile ocupă o suprafață mult 
inferioară față de cea considerată optimă. 
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Au urmat legături transfrontaliere între Direcția Silvică Arad și Parcul Național Körös-Maros din 
Szarvas- Ungaria care, după exemplul parcurilor naționale Neusiedler See Austria și Fertő-
Hanság – Ungaria au încheiat un protocol de colaborare contrasemnat de către secretarii de stat 
din cele două țări. Sugestia Ministerului Mediului a fost să se înființeze o organizație 
nonguvernamentală de tipul asociației care să contribuie la protejarea zonei atât din punct de 
vedere logistic, cât și prin obținerea finanțării unor proiecte mici adiacente. 
 
Astfel, în 1997 s-a înființat Asociația Ecologică Natura Pecica. Ulterior, procentul ariilor protejate 
în România a devenit condiție de aderare la Uniunea Europeană. În urma unui proiect 
transfrontalier, având ca parteneri Direcția Silvică Arad și Parcul Național Körös-Maros, s-a 
înființat Parcul Natural Lunca Mureșului. Valoarea finanțării în cadrul acestui proiect pentru 
partenerul român a fost de 2 670 000 euro, contribuția Direcției Silvice Arad fiind de 670 000 
euro. 
 
Parcul Natural Lunca Mureșului 
Parcul Natural Lunca Mureşului, declarat oficial ca arie protejată în anul 2005, are 90 km 
lungime şi se întinde de la Arad, de-a lungul râului Mureş, până la graniţa cu Ungaria. Zona a 
fost declarată sit RAMSAR şi sit Natura 2000. Are o suprafaţă de 17.455 ha şi include zona 
îndiguită a Mureşului; este o zonă inundabilă (o inundaţie la fiecare trei ani) situată între 
digurile construite pe fiecare parte a râului şi între terasele înalte ale aceluiaşi râu.  
 

Harta nr. 4: Parcul Natural Lunca Mureșului + Sit Natura 2000 
  

Lunca 

Mureşului Inferior este un ecosistem tipic de zonă umedă cu ape curgătoare şi stătătoare, cu 
păduri aluviale, galerii de sălcii şi plopi, precum şi zăvoaie şi şleauri de câmpie, important loc de 
cuibărire şi pasaj pentru cca. 200 de specii de pasări, multe dintre ele fiind sub un regim strict 
de protecţie pe plan internaţional (42 specii protejate la nivel european). Aici au fost identificate 
cca. 1200 specii şi subspecii de plante și peste 400 de specii de faună. 
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9.5. Riscuri naturale  
 

a) Fenomene meteorologice periculoase 
 

Factorii genetici ai climei (variaţia solară, bilanţul radiativ, poziţia geografică, altitudinea, 
circulaţia maselor de aer, caracterul suprafeţei active) determină existenţa pe teritoriul judeţului 
Arad a unui climat temperat-continental moderat cu influenţe oceanice. 
Regimul temperaturii aerului înregistrează valori anuale în jurul a 10,8 grade C, cu abateri 
maxime de 2 grade C în plus sau în minus de la un an la altul. Temperatura medie a lunii celei 
mai reci este de -1 grad C, iar temperatura medie a lunii celei mai calde oscilează în jurul a 21 
grade C. 
Din punct de vedere a precipitaţiilor, indicele valorii medii anuale oscilează în jurul a 577 mm 
(înregistrare la staţia meteorologică Arad). 
Regimul eolian indică o frecvenţă mai mare a vânturilor din sectorul nordic şi vestic şi viteze 
medii de 3-4 m/sec. la staţia Arad. Vântul bate din sectorul  nordic 13,0 % şi sudic 12,4 %. 
Frecvenţa cea mai slabă este cea din sectorul estic 3,8 %. Numărul zilelor cu vânt puternic ( 11 
m/sec.) depăşeşte 40. 
 

Principalele fenomene meteorologice periculoase ce se pot produce pe teritoriul localităţii 
Pecica sunt: 

 variaţiile bruşte de temperatură; 
 îngheţurile târzii şi timpurii; 
 căldurile excesive; 
 gerul; 
 ploile torenţiale; 
 seceta; 
 grindina – fenomen este specific sezonului cald şi însoţeşte fenomenul de ploaie 

torenţială sau vijelie; 
 vijelia – acest fenomen se produce în special în sezonul cald, între lunile aprilie şi 

septembrie;  
 căderile masive de zăpadă; 
 viscolul.      

 

Vijeliile, furtunile şi ploile torenţiale – se produc în special în sezonul cald, între lunile 
aprilie şi octombrie. 

Principalele efecte ale acestui fenomen pot fi: 
 Întreruperea alimentării cu energie electrică a localităţilor; 
 Avarierea locuinţelor, gospodăriilor şi obiectivelor economico-sociale; 
 Distrugerea culturilor agricole; 
 Întreruperea alimentării cu energie electrică poate să ducă şi la întreruperea 

alimentării cu apă, în cazul localităţilor ce au staţii de pompare; 
 Întreruperea reţelei de telefonie fixă 
 Producerea de inundaţii; 

 

Fenomenul de grindină – este specific sezonului cald şi însoţeşte fenomenul de ploaie 
torenţială sau vijelie. 

Principalele efecte ale acestui fenomen pot fi: 
 Distrugerea culturilor agricole; 
 Avarierii la locuinţe, gospodării şi obiectivelor economico-sociale; 
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Fenomenul de secetă şi uscăciune – apare doar în anii secetoşi şi foarte calzi. 
Măsurile de intervenţie care se iau la nivelul Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă Pecica 
în caz de secetă hidrologică. 
În cazul situaţiilor concrete de producere a unor debite scăzute a resurselor de apă, se instituie 
situaţia de atenţie. 
 

Situaţia de restricţii se instituie atunci când resursele naturale  de apă nu pot satisface cerinţele 
minime de apă, pentru funcţionarea la întreaga capacitate de producţie. 

 

Măsurile de intervenţie şi folosire a apei în perioade deficitare: 
  asigurarea cerinţelor de apă pentru populaţie şi animalelor prin utilizarea raţională a 

surselor de apă; 
 asigurarea măsurilor de pază şi protecţie a izvoarelor şi surselor de alimentare cu apă 

pentru populaţie; 
 asigurarea rezervei de apă pentru incendii în cazul producerii acestora; 
 supravegherea surselor potenţiale de poluare pentru evitarea producerii poluărilor 

accidentale; 
 se vor urmări prin acţiuni de identificare a surselor suplimentare sau de rezervă, inclusiv 

apele subterane şi posibilitatea de captare din aceste surse; 
 se vor lua măsuri de folosire raţională a apei către utilizatori, în special pentru irigaţii, 

astfel încât pagubele economice să fie minime precum şi de reducere a pierderilor de 
apă; 

 se întocmeşte şi transmite un raport informativ la  C.J.S.U. Arad cu privire la evoluţia 
fenomenului şi a măsurilor întreprinse. 
 

Înzăpezirile şi căderile masive de zăpadă – se manifestă în momentul căderii unor cantităţi 
mari de zăpadă în timp foarte scurt. 

 
Efecte posibile: 

 Întreruperea circulaţiei pe drumurile publice; 
 Întreruperea alimentării cu energie electrică; 
 Avarierii la locuinţe, gospodării şi obiectivelor economico-sociale; 
 Izolarea localităţilor. 

 
b) Riscuri generate de inundaţii 

 

Reţeaua hidrografică a localităţii Pecica se compune din cursul râului Mureş care străbate limita 
de sud a unităţii administrativ teritoriale a oraşului şi canalul Arad-Pecica care face confluenţă 
cu râul Mureş în zona de sud-est a oraşului. 
 

Mureşul în această porţiune se caracterizează printr-o pantă foarte scăzută – scurgere lentă la 
nivele mici şi mijlocii - specifică zonei de câmpie, ceea ce face ca acumularea aluviunilor sa fie 
foarte intensă, cursul râului bogat în meandre, ceea ce are ca rezultat ridicarea nivelului 
talvegului, formarea de plaje şi insule şi implicit eroziunile laterale ale malurilor, în cazul nostru 
malul drept al râului Mureş.  
 

Pe termen lung, în urma eroziunilor apar schimbări ale cursului de apă, meandre – caz concret 
– cele trei curbe situate în aval de Pecica, spre Semlac, ultima apărută în decurs de 100 de ani. 
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În istoricul multimilenar, râul Mureş este cunoscut ca fiind râul care şi-a modificat de cele mai 
multe ori cursul, tendinţa a fost de a avansa spre nord. 
 

Debitul mediu anual al Mureşului este de 176 mc/sec, dar poate varia între 2230 mc/sec 
(înregistrat în mai 1970 şi aprilie 1975) şi 15 mc/sec (înregistrat în ianuarie 1933 şi noiembrie 
1943). 
 

Actualmente, zona inundabilă a râului Mureş afectează în raza oraşului Pecica terenuri agricole 
şi localitatea Bodrogu Vechi, după cum urmează: 2053 ha teren agricol, din care arabil – 800 
ha, păşuni şi fâneţe: 253 ha şi 100 ha pădure, între km 650,0 – 651,2 de-a lungul cursului 
Mureşului (date cuprinse în lucrarea „Zone din judeţul Arad expuse la riscuri naturale” elaborată 
de fundaţia „Vasile Goldiş” – Centrul universitar de cercetare şi afaceri Arad, în martie 1998).  
 

Localitatea Pecica este apărată de digul împotriva inundaţiilor ce porneşte din estul localităţii din 
debleul şoselei naţionale, cu desfăşurare pe toată porţiunea sudică a localităţii şi ajunge din nou 
în debleul şoselei naţionale la vestul localităţii, protecţia fiind maximă, cotele apelor în caz de 
inundaţie nedepăşind cotele terenului natural şi amenajării descrise. 
 

Zona cu riscuri naturale majore există în raza localităţii Bodrogu Vechi şi se constituie în terenuri 
supuse inundaţiilor periodice şi în surpări de mal pe versantul drept al albiei minore a Mureşului. 
Inundaţiile afectează terenuri întinse agricole în lunca Mureşului şi în localitatea Bodrogu Vechi, 
apar sistematic la ploi abundente în zona de vest a ţării (bazinul hidrografic al Mureşului), sau în 
anotimpul deszăpezirilor bruşte în amonte. 
 

Fenomenul s-a agravat în ultimii 30 de ani datorită colmatării albiei minore a Mureşului, situaţie 
inevitabilă ţinând cont de amplasarea teritoriului localităţii Pecica în zona terminală a traseului 
râului, înainte de vărsare în Tisa.  
 
Colmatarea albiei minore s-a accelerat în ultimii 40 de ani datorită creşterii semnificative şi 
necontrolate a deversărilor din aglomerările urbane şi industriale din bazinul hidrografic, în 
amonte, lucrărilor de diferite categorii de construcţii ce afectează albiile traseelor apei de 
suprafaţă din bazinul hidrografic al Mureşului, neînsoţirea amenajărilor hidrografice cu stabilizări 
de maluri, poluării apei şi chiar a solului, ceea ce duce la schimbarea în timp a ecosistemului 
Mureşului, apărând disturbări şi în flora şi în fauna râului. 
 
Surpările de maluri de-a lungul traseului Mureşului sunt numeroase, însoţesc albia minoră şi se 
datorează în principal colmatării albiei, depunerilor de sedimente, schimbării lente şi naturale a 
albiei, geologiei straturilor de suprafaţă (nisipuri, argile, în straturi alternate), lipsei vegetaţiei de 
mari dimensiuni de bordare a traseului râului, eroziunii datorate acţiunii mecanice şi chimismului 
apelor. 
 
În teritoriul administrativ al localităţii Pecica există eroziuni masive şi prăbuşiri de mal pe 
versantul drept al râului Mureş, în intravilanul localităţii Bodrogu Vechi, cca. 50% din localitate 
fiind înghiţită de ape începând cu inundaţiile din 1970. Pericolul locuirii este accentual datorită 
materialelor din care sunt realizate construcţiile: paiantă, pământ, chirpici, fără fundaţii 
încastrate în terenul bun de fundare. Intravilanul Oraşului Pecica este protejat  de inundaţii 
printr-un dig amplasat în sudul localităţii, de-a lungul întregii desfăşurări a zonei destinate 
construcţiilor, excepţie făcând un număr de gospodării aflate în partea de sud-est. 
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Măsurile imediate care se iau în caz de inundatii sunt: convocarea Comitetului pentru situaţii de 
urgenţă, evaluarea situaţiei momentane, preconizarea evoluţiei acesteia şi stabilirea măsurilor şi 
acţiunilor care trebuie urmate. In situaţii critice se trece imediat la evacuarea populaţiei şi a 
bunurilor materiale în zonele care nu pot fi afectate de inundaţii, respectiv în spaţiile care pot fi 
utilizate ca spaţii de evacuare în situaţii de urgentă (internat, şcoli, casa de cultură, căminele 
culturale).  
 
Se vor lua măsuri pentru asigurarea condiţiilor normale de funcţionare a principalelor instituţii 
(primărie, poliţie, spitale, dispensar medical) în clădirile care nu sunt afectate. 
 
Concomitent se vor lua măsuri de aprovizionare a populaţiei afectate cu bunuri de strictă 
necesitate, cazare, alimente, alimentare cu energie şi apă, servicii medicale etc. 
 
Pentru gestionarea inundaţiilor se vor utiliza toate mijloacele din dotare, sprijinul agenţilor 
economici din unitatea administrativ – teritorială cu utilaje şi personal deservent, sprijinul 
populaţiei, prioritar fiind în toate situaţiile de urgenţă salvarea vieţilor omeneşti. 
 
Pentru apărarea împotriva inundaţiilor, localitatea Pecica dispune de o linie de apărare 
compusă din trei diguri: digul Pecica, cu o lungime de 6,691 km care face joncţiune cu digurile 
de remuu ale canalului Arad-Pecica cu o lungime de 1,350 km şi se continuă cu digul Sântoma 
cu o lungime de 9,200 km – linia de apărare se continuă spre Arad.  
 
Pe malul stâng, în dreptul oraşului Pecica avem digul Felnac-Periam, dig care stabileşte albia 
majoră a râului Mureş, albie care are o secţiune cuprinsă între 0,6-4,0 km. 

 
Lucrări hidrotehnice de apărare existente: 

 
Dig Mureş mal drept Sintoma 
- km 0+000-9+200=9,2 km lungime; 4 m lăţime la coronament; 3 m înălţime 
- deţinător lucrare: SGA Arad 
- an PIF: 1975 
- puncte critice: 
1) subtraversare Burau km 0+300, diam =800 mm  
2)subtraversare SP Forgacea  km 1+653; diam =1000 mm; 
3) subtraversare km 8+583; diam = 250 mm; 
 
Diguri Canal Arad-Pecica  
mal stâng - drept 
- Lungime:1,35 km; latime la 
coronament: 4m; inaltime: 1,5 m; 
- detinator lucrare: SGA Arad 
- an PIF: 1969 
 

Dig Mures mal drept Pecica 
- Lungime: 6,691 km; latime la coronament: 4m; inaltime: 3 m; 
- detinator lucrare: SGA Arad 
- an PIF: 1975 
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- puncte critice: 
1. subtraversare km 0+300, diam = 800 mm; 
2. subtraversare km1+093, diam=800 mm 
3. subtraversare km 2+909, diam = 1000 mm;(st. de epurare) 
4. subtraversare km 2+909, diam = 800mm 
5. subtraversare km 5+304, diam = 800mm 
6. subtrav.km 6+140,diam=400mm 
 

Apa rezultată din ploi ajunge în râul Mureş prin subtraversări şi printr-o staţie de pompare pe 
canalul Forgacea. 
 

Pânza freatică în zona Pecica se prezintă foarte diferenţiat funcţie de aportul precipitaţiilor şi 
nivelul râului Mureş.  
 
La ploi abundente nivelul freatic este foarte ridicat datorită constituţiei aluvionare şi nisipoase a 
terenului, la care mai contribuie şi nivelul ridicat al râului Mureş, Pecica aflându-se în conul de 
dejecţie al Mureşului. Ca urmare, apa din Mureş este injectată în lateral şi deci şi sub localitatea 
Pecica.  
 
La retragerea Mureşului apare fenomenul de băltire în zonele joase datorită penetrării pe 
verticală a apei. 
 

În caz de secetă prelungită, nivelul freatic coboară foarte mult, apare fenomenul de uscare 
puternică a pământului, secarea canalelor şi bălţilor, chiar şi a fântânilor care au o adâncime 
mai mică – sunt momentele în care este necesar să se facă irigaţii pentru terenurile cultivate. 
 

Din punct de vedere al îmbunătăţirilor funciare oraşul Pecica face parte din sistemul 
administrativ Pecica, ce transportă apa prin canale de desecare spre Mureş, prin staţii de 
pompare şi repompare şi face parte din sistemul hidrotehnic de desecare Ier-Mureş-Frontieră. 
Sistemul administrativ Pecica cuprinde: staţii de pompare, canale, construcţii hidrotehnice 
(noduri hidro, stăvilare) şi diguri în afara digului Mureşului. 
 

Din punct de vedere al irigaţiilor oraşul Pecica face parte din sistemul de irigaţii Semlac-Pereg, 
ce este compus din canale de irigaţii şi conducte îngropate. Staţia de bază este la Semlac şi 
există un canal principal ce duce apa la Pereg, unde se găseşte staţia de punere sub presiune 
principală.  
 

De menţionat că între România şi Ungaria există acorduri internaţionale prin care Statul 
Român este obligat sa nu permită apelor de pe teritoriu sa treacă în Ungaria decât prin râul 
Mureş, astfel încât sistemele descrise sunt în funcţiune. 
 

c) Incendii de pădure, pajişti comunale 
 

Pe raza teritoriului administrativ al localităţii Pecica se află Ocolul Silvic Iuliu Moldovan care 
poate fi afectat de incendii de pădure, nivelul de risc fiind mediu.  
Probabilitatea apariţiei a incendiilor de fond forestier creşte la începutul şi la sfârşitul perioadelor 
de vegetaţie ale fiecărui an, dar se păstrează ridicată şi în alte anotimpuri secetoase.  

 

 



 
 

175 
 
 
 
 

 
Măsurile care se iau în asemenea situaţii sunt următoarele: 
 

   • observarea şi cercetarea zonelor incendiate  şi pe direcţiile de propagare a frontului 
incendiului; 
  • intervenţia pentru izolarea incendiilor şi limitarea propagării (cu formaţiuni ale serviciului de 
pompieri profesionişti, a serviciului voluntar, cetăţeni, formaţiuni de sprijin); 
  • înstiinţarea şi alarmarea populaţiei şi salariaţilor unităţilor dispuse pe direcţia de propagare a 
incendiului; 
   •  defrişarea unor părţi de pădure pentru crearea zonei de izolare şi protecţie pe direcţia de 
înaintare a incendiilor; 
   • evacuarea unor bunuri materiale de valoare şi a altor materiale inflamabile sau explozive din 
clădirile, depozitele, atelierele, ameninate; 
   •   întreruperea alimentării cu gaze, energie electrică a zonelor periclitate; 
   •  salvarea oamenilor şi animalelor vătămate de efectele incendiului,trierea şi acordarea 
primului ajutor sanitar (veterinar), transportul cu targa sau cu  mijloace de transport şi 
continuarea tratamentului medical (veterinar) la unităţile specializate; 
   • asigurarea medicală a forţelor de intervenţie, de transport, de hrănire, de cazare sinistraţi, 
de spitalizare temporară; 
   •  organizarea pazei şi ordinii pe perimetrul zonelor afectate. 

 

d) Alunecari de teren: Nu este cazul. 
 

e) Cutremur 
 

Din punct de vedere seismic, localitatea Pecica se află în zona seismică D (conform 
normativului P 100-1-2013). 
Caracteristici:  

 Coeficientul seismic ag=0,20g 
 Perioada de colt Tc=0,7 (s) 

Mişcarea seismică este un eveniment imprevizibil, apărut de regulă prin surprindere. 
 

Urmările cutremurelor: 
 distrugerea sau avarierea construcţiilor civile (locuinţe, edificii culturale, religioase etc.) 

şi a construcţiilor industriale, a uzinelor şi a reţelelor de gospodărire comunală (apă, 
electricitate, telecomunicaţii, canal etc.), a unor construcţii şi lucrări hidrotehnice sau 
hidroizolaţii cu consecinţele respective (acţiunea undei de viitură, inundaţii etc.); 

 apariţia incendiilor, un important factor de agravare a urmărilor seismului; 
 blocarea cursurilor unor ape curgătoare urmată de formarea unor lucrări de acumulare 

permanentă sau temporară cu consecinţele de rigoare; 
 producerea unor perturbări atmosferice (furtuni, nori de praf etc.); 
 producerea unor efecte psihice ce pot avea urmări grave în comportarea  indivizilor 

sau grupurilor umane (stress, panică); 
 posibilitatea apariţiei unor epidemii sau îmbolnăviri ca urmare a degradării calităţii 

factorilor de mediu şi condiţiilor de igienă individuală şi colectivă. 
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9.6. Riscuri tehnologice 
 

a )   Riscuri industriale 
Operatori economici care intră sub incidenţa HG nr. 95 din 23 ianuarie 2003: nu este cazul. 

 
b) Transport şi depozitare produse periculoase 
 

Pe teritoriul administrativ al localităţii Pecica există riscul producerii incendiilor sau exploziilor la 
staţiile de distribuţie carburanţi din tabelul de mai jos: 
 

Tabel nr. 47 - Staţiile de distribuţie carburanţi 
Nr. crt. Denumirea staţiei Adresa 

1. SNP PETROM Statia nr. 11 Turnu Turnu DN 106, FN 
2. S.C. LUKOIL DOWNSTREAM S.R.L. Pecica , nr.1026 
3. S.C. GLOBAL S.R.L. Pecica, Str. 1, nr.296 

 

În locația Grupului Industrial Pecica își desfășoară activitatea SC PETROSANTANDER România 
SRL, care are obiective amplasate pe raza localității, obiective notificate cu risc major și minor în 
exploatare, cum sunt: depozite de tratare miș care țiței, parcuri de separatoare țiței-gaze, stație 
comprimare gaze, conducte transport hidrocarburi și diverse instalații tehnologice specifice 
activității. 
În aceste puncte de lucru este posibilă apariția unor incidente ca: incendii, expolzii, avarie 
tehnologică și emisii majore de substanțe periculoase care pot periclita populația din zonă, 
mediul și alte bunuri. 
 

Pe teritoriul oraşului Pecica îşi desfăşoară activitatea de depozitare şi transport al produselor 
petroliere pe calea ferată  Rampa de încărcare a ţiţeiului Pecica – COMPET Ploieşti.  
O probabilitate mărită de producere a accidentelor pe timpul transportului substanţelor 
periculoase există pe drumul naţional  DN 7 (E 68). 

 
 b 1) Transportul rutier  

 

Probabilitatea pentru producerea de accidente deosebit de grave este ruta Nădlac–Arad (DN 7).    
 

           b 2) Transportul feroviar 
                    

Pe ruta Arad-Pecica-Nadlac circulă trenuri ce transportă călători și mărfuri, existând riscul 
producerii unor accidente feroviare sau de altă natură. 
 

             b 3) Transportul aerian  
 

Distanţa faţă de aeroportul din Arad este relativ mică. Riscul producerii unor accidente aviatice 
este scăzut, însă în situaţia producerii unor astfel de accidente se vor lua următoarele măsuri 
împreună cu autorităţile şi instituţiile cu atribuţii în astfel de situaţii  (serviciul de ambulanţă, 
poliţie parchet, ISUJ, armata, etc.): 

 înştiinţarea autorităţilor care asigură funcţiile de sprijin în asfel de situaţii; 
        interzicerea accesului şi izolarea zonei; 
        salvarea victimelor şi acordarea primului ajutor; 
        intervenţia pentru limitarea şi lichidarea efectelor accidentului. 
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             b 4) Transportul prin reţele magistrale      
         

Teritoriul oraşului este traversat de reţele electrice de înaltă tensiune care pot fi afectate în 
urma manifestării unor fenomene meteo periculoase furtuni însoţite de vânt puternic. 
 

În situaţia producerii unor astfel de fenomene se vor lua măsuri de înştiinţare a populaţiei 
asupra pericolului de electrocutare, de izolare a zonelor afectate şi interzicerea accesului, de 
anunţare a SC Enel Distributie Banat SA pentru executarea lucrărilor specifice de reparaţii, 
precum şi de asigurare a condiţiilor normale de funcţionare a principiilor instituţiei de pe raza 
oraşului. 

 

          c )     Nucleare 
 

Riscul producerii unor accidente nucleare, ale căror urmări pot afecta populaţia şi animalele din 
localităţile oraşului, poate interveni datorită unor avarii sau defecţiuni la centrala nucleară de la 
Cernavodă, sau la CNE Kozlodui – Bulgaria, respectiv Pecs – Ungaria. 

 

Judetul Arad se afla dispus la 574 km de centrala atomoelectrica de la Cernavoda, la 329 km de 
centrala atomoelectrica de la Kozlodui-Bulgaria si la 196 km de centrala atomoelectrica de la 
Pecs-Ungaria. 
 

Măsuri pe care autorităţile locale le iau în această situaţie sunt: 
      înştiinţarea  populaţiei asupra pericolului de iradiere; 
      măsurile de protecţie şi de autoprotecţie; 
      solicitarea de sprijin instituţiilor şi organismelor cu atribuţii în astfel de situaţii. 
 

       d )     Poluare ape       
 

Pe teritoriul oraşului nu au existat situaţii de poluare a apelor, însă ele pot să apară ca urmare a 
depunerilor de deşeuri menajere pe maluri sau a deversării intenţionate a diferitelor substanţe. 

 

        e )  Prăbușiri de construcții, instalații sau amenajări    
 

Pe teritoriul oraşului nu au existat astfel de fenomene, însă ele ar putea să apară la construcţiile 
aflate într-o stare avansată de degradare, situate în apropierea unor căi de acces sau spaţii cu 
circulaţie intensă. 

 

Măsurile care se iau în această situaţie sunt de izolare a zonelor respective şi executarea unor 
lucrări de reabilitare sau demolare, după caz.  

 
        f )  Eșecul utilităților publice 
 

f 1)  Alimentarea cu energie electrică 
 
Eşecul alimentării cu energie electrică reprezintă imposibilitatea asigurării la nivelul 
consumatorului a tensiunii şi frecvenţei contractate (380 V sau  220 V şi respectiv 50 Hz.). 

 

Cauzele care pot genera un astfel de eşec pot fi: 
 afectarea gravă a instalaţiilor şi sistemelor de producere sau transport 

al energiei electrice ca urmare a producerii unor dezastre naturale de origine 
geologică, solară, fenomene meteorologice extreme sau accidente antropice; 
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 colapsul sistemului de transport ca urmare a supraîncărcării reţelelor; 
 deficienţe majore în funcţionarea componentelor sistemului energetic ( 

staţii de transformare, linii electrice, etc.); 
 mentenanţă deficitară  (vegetaţie în linie, componente cu durată de normare 

depăşită). 
Efectele produse de un astfel de eşec, în condiţiile unuia de lungă durată (peste 48 de ore), se 
manifestă cu putere în toate domeniile economic, social, sănătate publică, siguranţă etc.  

 

Cele mai importante efecte sunt: 
 oprirea sau limitarea fluxurilor tehnologice; 
 suspendarea sau limitare transporturilor publice, feroviare; 
 paralizarea sistemului de comunicaţii şi securitate a vieţii; 
 limitarea rezervelor de hrană şi apă; 
 eşecul celorlalte utilităţi publice; 
 scăderea drastică a confortului casnic. 

 

f 2)  Alimentarea cu apă potabilă 
 
Eşecul alimentării cu apă potabilă a populaţiei, pentru o perioada mai mare de 24 de ore, se 
manifestă cu o forţă deosebită în zonele urbane cu o mare densitate a populaţiei.  
Efectele unui astfel de eşec se amplifică în condiţii de temperaturi extreme. Amplitudinea 
efectelor manifestate de eşec sunt direct proporţionale cu durata eşecului (lipsa apei potabile) şi 
invers proporţionale cu existenţa surselor alternative. 

 

Efecte produse: 
 limitarea fluxurilor tehnologice; 
 disconfort casnic care se amplifica prin imposibilitatea utilizării instalaţilor 

sanitare; 
 creşterea gradului de risc privind îmbolnăvirea populaţiei datorita 

posibilităţilor izbucnirii unor epidemii; 
 

Cauzele care pot genera un astfel de eşec: 
- producerea  unor dezastre naturale; 
- accidente tehnologice; 
- contaminarea gravă a surselor de apă; 
- secetă extremă; 
- acţiuni teroriste. 

 

Operatorii economici specializaţi în transportul şi distribuirea apei potabile promovează o politică 
de reducere a riscului prin: 

o asigurarea unor rezerve tampon; 
o diversificarea surselor de captare; 
o creşterea performanţei tehnologice privind calitatea apei; 
o Extinderea reţelelor de apă potabilă; 

 

g)  Căderi de obiecte din atmosferă sau din cosmos 
 

Căderi de obiecte cosmice (meteoriţi, sateliţi sau  elemente ale acestora, cu încărcătură 
nucleară sau fără), aparate de zbor atmosferice sau stratosferice, se pot produce pe întreg 
teritoriul localităţii. 
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Datorită evoluţiei aleatoare a factorilor de mediu şi a gradelor şi tipurilor extrem de diversificate 
ale avariilor care se pot produce nu se poate face o clasificare şi nu pot fi încadrate pe tipuri şi 
zone probabile de producere. 
 

h) Asanarea teritoriului de muniţie rămasă neexplodată 
 

În timpul celui de-al doilea război mondial, mai ales după 23 August 1944, judeţul Arad a fost 
teatru de operaţiuni militare. 
Practic, de peste 60 de ani, oriunde pe teritoriul judeţului se găsesc elemente de muniţie, 
relicve a războaielor mondiale. Statistica ne arată că cele mai multe misiuni de asanare au fost 
efectuate în zona de vest a judeţului, între graniţa cu Ungaria şi Munţii Zărandului, unde 
operaţiunile militare au fost mai intense. Harta ce urmează prezintă o statistică a localităţilor în 
care misiunile de asanare au fost mai preponderente. 
 

Harta nr. 5: Localităţile în care misiunile de asanare au fost mai preponderente 

Conform Catalogului Judeţului Arad cuprinzând clasificarea unităţilor administrativ – teritoriale, 
instituţiilor publice şi operatorilor economici din punct de vedere al protecţiei civile, în funcţie de 
tipurile de risc specifice: 
 
Tabel nr. 48 - Tipurile de risc specifice Unității Administrativ – Teritoriale oraș Pecica 

Unitatea 
administrativ 
- teritorială 

Cutremur Alunecare
/prăbuşire 

teren 

Inundaţie Secetă Avalanşă Incendiu 
de 

pădure 

Accident 
chimic 

Accident 
nuclear 

Incendiu 
în masă 

Accident 
grav de 

transport 

Eşecul 
utilităţilor 

publice 

Epidemie Epizootie 

P s P s P s P s P s P s P s P s P s P s P s P s P s 
Pecica x    x   x    x x      x   x x   x 

 
Specific regional/ local 
 
Teritoriul localităţii Pecica – amplasat la limita vestică a judeţului Arad – având demarcaţie de 
frontieră naţională cu Ungaria pe o lungime de cca. 24 km spre nord, o caracteristică regională 
ce trebuie luată în considerare este riscul transfrontalier la producerea unor dezastre precum: 
 Poluările accidentale pe cursurile de apă ce traversează frontiera româno-maghiară; 
 Accidentele pe căi de comunicaţii unde sunt implicate substanţe periculoase pot avea efecte 

transfrontaliere dacă se produc în apropierea zonei de graniţă. 



 
 

180 
 
 
 
 

9.7. Analiza SWOT Mediu 
 

Puncte tari 
 

 Existența ariilor protejate; zona Parcul 
Natural Lunca Mureșului a fost declarată sit 
RAMSAR şi sit Natura 2000. 

 Importante rezerve de apă datorită râului 
Mureș. 

 Funcționarea stației de epurare. 
 Înființarea serviciului de salubrizare. 
 Exsitența platformei de depozitare şi 

gospodărire a gunoiului de grajd, în cadrul 
Proiectului "Controlul Integrat al Poluării cu 
Nutrienţi". 
 Existența Planului de acțiune pentru 

energii durabile. 

 

Puncte slabe 
 

 Poluarea atmosferei datorată traficului 
auto, mai ales având în vedere faptul că 
Pecica este un oraș de tranzit datorită 
graniței cu Ungaria. 

 Utilizarea îngrășămintelor în agricultură pot 
influența în mod negativ calitatea solului. 

 Inexistența unui sistem de colectare 
selectivă a deșeurilor reciclabile la nivel de 
U.A.T.  

 

Oportunități 
 

 Oportunități de finanțare în perioada 2014-
2020. 

 Implementarea unui sistem de colectare 
selectivă a deșeurilor reciclabile la nivel de 
U.A.T. 

 Posibilitatea continuării parteneriatelor 
transfrontaliere şi a finanţării unor proiecte 
de acest tip.  

 Existenţa unor experienţe şi know-how în 
domeniu, care pot fi valorificate. 

 Dezvoltarea turismului ecologic. 

 

Amenințări 
 

 Riscurile naturale și tehnologice. 
 Turismul necontrolat în ariile protejate sau 

cu mijloace motorizate neadecvate. 
 Creşterea exploatărilor, vânătorii și 

construcţiilor ilegale în ariile protejate. 
 Lipsa măsurilor de conştientizare a 

populaţiei. 
  

 

Concluzii capitol 9. Mediu 
 

Dezvoltarea şi procesul de urbanizare care a caracterizat Pecica în ultimii ani, ne-a adus nu 
doar beneficii, dar şi noi răspunderi în ceea ce priveşte impactul asupra mediului 
înconjurător. Orașul Pecica are potențial pentru dezvoltarea unui sistem durabil de 
management al deșeurilor, cum ar fi stocarea, reciclarea și reutilizarea acestora. 
În localitatea Pecica se desfășoară activități de colectare și transport deșeuri menajere și 
funcționează o platformă de depozitare şi gospodărire a gunoiului de grajd. 
Conform obiectivelor specifice ale PAED, orașul Pecica urmărește eficientizarea consumului 
de energie în sectorul instituțional, îmbunătățirea izolării termice în sectorul clădirilor 
rezidențiale, utilizarea unor noi surse de energie, inclusiv energia geotermală, promovarea 
mijloacelor de transport ecologice și reducerea emisiilor provenite din transport, 
conștientizarea actorilor interesați și a publicului, stimularea achizițiilor verzi, reducerea 
cantității de deșeuri municipale depuse pe deponee și stimularea reciclării deșeurilor, 
adoptarea criteriilor de eficiență energetică în planificarea dezvoltării urbane, creearea de 
spații verzi și plantări.  
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10. Administrația Locală 
10.1.  Organizare și funcționare 
 

Administraţia publică în orașul PECICA este organizată şi funcţionează potrivit prevederilor Legii 
administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi în conformitate cu hotărârile Consiliului Local. 
Administraţia publică din oraș se organizează şi funcţionează în temeiul principiilor autonomiei 
locale, descentralizării serviciilor publice, eligibilităţii autorităţilor administraţiei publice locale, 
legalităţii şi al consultării cetăţenilor în soluţionarea problemelor locale de interes deosebit. 
 

Primarul, viceprimarul și secretarul, împreună cu aparatul de specialitate al primarului, 
constituie o structură funcţională cu activitate permanentă, denumită Primăria, care duce la 
îndeplinire hotărârile Consiliului Local şi dispoziţiile Primarului, soluţionând problemele curente 
ale colectivităţii locale. Misiunea sau scopul Primăriei rezidă deci în soluţionarea şi gestionarea, 
în numele şi în interesul colectivităţii locale pe care o reprezintă, a treburilor publice, în condiţiile 
legii. 
În administraţia publică locală primarul îndeplineşte o funcţie de autoritate publică. El este şeful 
administraţiei publice locale şi al aparatului de specialitate al autorităţii administraţiei publice 
locale, pe care îl conduce şi îl controlează. Primarul răspunde de buna funcţionare a 
administraţiei publice locale, în condiţiile legii şi reprezintă unitatea administrativ-teritorială în 
relaţiile cu alte autorităţi publice, cu persoanele fizice sau juridice române sau străine, precum şi 
în justiţie.  
Consiliul Local al orașului PECICA este compus din 17 consilieri locali pe perioada 2012-2016, 
aleşi prin vot universal, egal, direct, secret şi liber exprimat, în condiţiile stabilite de legea 
pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale. Potrivit legislației, numărul membrilor 
fiecărui consiliu local se stabililește prin ordin al prefectului, în functie de populatia orasului, 
raportata de Institutul National de Statistica si Studii Economice la data de 1 ianuarie a anului in 
care se fac alegerile sau, dupa caz, la data de 1 iulie a anului care preceda alegerile. 
Aparatul de specialitate al Primariei orașului PECICA cuprinde 199 de posturi, structurate pe 
departamente de specialitate, astfel: 

- Demnitari   - 2 posturi  
- Funcții publice – 73 posturi (din care 10 functii publice de conducere si 63 funcții 

publice de execuție) 
- Contractuali -  124 posturi ( 3 de conducere si 121 de executie )  

Din totatul de 199 de posturi,  173 sunt ocupate,  iar  26 sunt declarate vacante.  
 

În subordinea Primarului funcționează urmatoarele servicii și direcții: 
- Serviciul:     - Impozite și taxe locale și executare silită 

          - Financiar contabil și buget 
          - Poliție locală 
          - Urbanism și amenajarea teritoriului 

În subordinea Secretarului orașului funcționează: 
- Serviciul: - Resurse umane și relații publice 

      - Registrul agricol și cadastru 
      - Serviciul de sustenabilitate a proiectelor de mediu și promovarea agroturismului 

În subordinea Consiliului Local funcționează: 
- Serviciul: - Serviciul public comunitar local de evidență a persoanelor 

      - Serviciul voluntar pentru situații de urgență  
      - Serviciul de asistență socială  
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10.2. Situaţii de urgenţă 
 
Situaţia de urgenţă reprezinta un eveniment excepţional, cu caracter non militar, care prin 
amploare şi intensitate ameninţă viaţa şi sănătatea populaţiei, mediul înconjurător, valorile 
materiale şi culturale importante, iar pentru restabilirea stării de normalitate sunt necesare 
adoptarea de măsuri şi acţiuni urgente, alocarea de resurse suplimentare şi managementul 
unitar al forţelor şi mijloacelor implicate. 
 
 
În PECICA funcţionează servicii de urgenţă: 
 

1. Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă (SVSU), organizat pe cele două 
activităţi principale: 
- informare publică şi prevenire; 
- intervenţie operativă directă sau ca forţă de sprijin a formaţiunilor profesioniste 

specializate. 
 
Acest serviu este deservit de 5 persoane care asigură permanența 24 de ore pe zi. 
 
Serviciile de deszăpezire - sunt asigurate de serviciul Gospodărire comunală, cu următoarele 
utilaje: 
       - autogreder -1  
       - tractoare - 4 
       - buldoexcavator - 1 
       - încărcător- 1 
 

2. Poliția locală  a orașului  PECICA, cu următoarea structură: 
- Compartiment disciplina în construcții și afișaj stradal 
- Compartiment ordine și liniște publică 
- Compartiment circulație pe drumuri publice 
- Compartiment protecția mediului 

Acest serviu este deservit de 10 polițiști locali care asigură permanența 24 de ore pe zi. 
 
 
LOCURI/SPAȚII DE EVACUARE ÎN CAZ DE URGENȚĂ ȘI DOTAREA ACESTORA 
 
La nivelul oraşului sunt localizate zone care în situaţii de urgenţă (inundaţii), ținând cont de 
evoluţia și gradul de pericol, necesită evacuarea populației, animalelor și bunurilor din zona 
afectată. 
 
Oraşul deține spații care în situații de normalitate sunt destinate desfașurării 
activităților instituțiilor locale. 
 
Astfel, la nivelul oraşului exista școli,  grădinițe, cămine culturale și subsoluri care pot fi utilizate 
în situații de urgență ca și spații de evacuare. 
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Tabel nr. 49 – Posibilități de cazare colectivă a populației 

 
Nr. 
crt. 

Denumire Adresa Nr. tel. Domeniul de 
activitate 

1 Grup Şcolar Gheorghe Lazăr str.2, nr. 37 0257/468084 
0257/469035 

învăţământ 

2 Şcoala primară nr. 1 str.304, nr. 45 0257/467977 învăţământ 
3 Şcoala primară nr. 2 str.401, nr. 128  învăţământ 
4 Şcoala primară nr. 3 str.1, nr. 218 0257/468939 învăţământ 
5 Şcoala primară Sederhat nr. 805  învăţământ 

6 Şcoala generală nr. 2 str.2, nr. 176 0257/468088 învăţământ 
7 Şcoala generală Turnu nr. 316 0257/533008 învăţământ 
8 Casa de cultură  str.2, nr. 66 0257/469946  
9 Sala de sport  str.1, FN 0257/469936  
10 Cămin pentru persoane 

vârstnice 
Str. nr. 2 0257/468160  

   
 

 
Tabel nr. 50 - Posibilități de adăpostire a populației 

 

NR.               
CRT. 

ADRESA 
ADĂPOSTULUI 

NUMĂR DE 
ADĂPOSTURI 
/ (suprafaţa 

totală) 

CAPACITATE 
TOTALĂ                   

(nr. persoane) 

TIPUL 
ADĂPOSTULUI 

OBSERVAȚII 

1 SC.GEN. NR. 2 7.  229 MP 229 CĂRĂMIDĂ REAMENAJ. 
2 LIC. GH. LĂZĂR   5-   300 MP 300 CĂRĂMIDĂ REAMENAJ. 
3 PRIMĂRIA     1-    36 MP 36 CĂRĂMIDĂ REAMENAJ. 

4 
CĂMINUL 
CULTURAL 1-  50 MP 50 CĂRĂMIDĂ POATE FI OC. 

5 POLICLINICA   4- 204 MP 204 CĂRĂMIDĂ REAMENAJ. 
6 SC.GEN. NR. 3 1- 100 MP 100 CĂRĂMIDĂ REAMENAJ. 

7 
PAROHIA 
CATOLICĂ 2-  150 MP 150 CĂRĂMIDĂ POATE  FI OC. 

  TOTAL 21- 1069 MP 1069     
      

 
Toate spațiile de cazare a evacuaţilor de la nivelul oraşului, sunt alimentate cu energie, apă, 
surse de căldură, iar în funcție de evoluția situației/numărul populației evacuate, aceste spații se 
pot dota cu obiectele necesare pt. cazare  în cel mai scurt timp. 
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10.3. Organigrama aparatului de specialitate al primarului și serviciilor publice 
Figura 18: Organigrama aparatului de specialitate al primarului și serviciilor publice înființate în subordinea CL oraș Pecica 
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10.4. Indicatori financiari 

 
Tabel nr. 51 – Indicatori ai cheltuielilor operaționale sau care reflectă rigiditatea acestora (RCO) 
 
 

Denumire indicator 
 

2010 2011 2012 2013 2014 

RCO1 Cheltuieli totale de 
personal 

6965183 5468178 5941484 6522403 7238384 

RCO1a Cheltuieli totale de 
personal pe locuitor 

500 
(13929) 

460 
(11886) 

423 
(14061) 

462 
(14113) 

513 
(14114) 

RCO1b Ponderea cheltuielilor 
totale de personal in 
cheltuielile operationale 

51%     46%     38% 44% 43% 

RCO2 Cheltuieli de personal 
autonome (fara invatamant)  

2862027 2211294 2739832 2813813 3060901 

RCO2a Cheltuieli de personal 
autonome (fara invatamant) pe 
locuitor 

205 186  195 199 217 

RCO2b Ponderea cheltuielilor 
de personal autonome (fara 
invatamant) in cheltuielile 
operationale 

21% 19%    17% 19% 18% 

RCO3  Cheltuieli de personal, 
cu subventii pentru acoperirea 
diferentelor de pret si tarif si cu 
asistenta sociala  

1565385 785964 1004158 982038 1050187 

RCO3a Cheltuieli de personal, 
cu subventii pentru acoperirea 
diferentelor de pret si tarif si cu 
asistenta sociala pe locuitor 

112 66 71 70 74 

RCO3b Ponderea cheltuielilor 
de personal, cu subventii 
pentru acoperirea diferentelor 
de pret si tarif si cu asistenta 
sociala in total cheltuieli 
operationale 

12% 7% 6% 7% 6% 

RCO4 Cheltuieli operationale 13534849 11786825 15709105 14694556 17017767 
RCO4a Cheltuieli operationale 
pe locuitor 

972 992 1117 1041 1206 

RCO4b Ponderea cheltuielilor 
operationale in total cheltuieli 

77%     
17536584 

73%   
16092583 

68%   
23014519 

57%   
25571155 

67%    
25302672 
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Tabel nr. 52 – Capacitatea de investire și de contractare de împrumuturi (CID) 

 
Denumire indicator 

 
2010 2011 2012 2013 2014 

CID1 Cheltuieli cu finanțarea 
serviciului datoriei  

142412 139799 255860 274706   191703 

CID1a    Cheltuieli cu finanțarea 
serviciului datoriei pe locuitor 

10 12 18 19 14 

CID1b Ponderea cheltuielilor cu 
finanțarea serviciului datoriei în 
total cheltuieli 

1%    
17536584 

1%    
16092583 

1%  
23014519 

1%   
25571155 

1%  
25302672 

CID2 Serviciul anual al datoriei 
ca pondere în veniturile curente 
totale (autonome) 

1%   
17022438 

1%    
16171510 

1%   
17036324 

2%   
17593088 

1%   
20374660 

CID3 Cheltuieli totale cu 
investițiile  

4001735 4305758 7305414 10876599 8284905 

CID3a Cheltuieli totale cu 
investițiile pe locuitor 

287 362 520 771 587 

CID3b Ponderea cheltuielilor 
totale cu investițiile în total 
cheltuieli 

23%    
17536584 

27%  
16092583 

32%  
23014519 

43%   
25571155 

33%  
25302672 

CID4 Ponderea serviciul datoriei 
pentru împrumuturile pe termen 
lung în cheltuielile totale cu 
investițiile 

4%    
(142412/ 
4001735) 

3%     
(139799/ 
4305758) 

2%   
(148595/ 
7305414) 

1% 
(140511/ 
10876599) 

2%  
(133801/ 
8284905) 

 
 

Tabel nr. 53 – Capacitate de Management Financiar (CMF) 
 
 

Denumire indicator 
 

2010 2011 2012 2013 2014 

CMF1    Rezultatul (excedentul sau 
deficitul) operational brut  

89779 78927 115133 -107705 -7659 

CMF1a  Ponderea rezultatului 
(excedent/deficit) operational brut in 
total venituri operationale 

1%  
13624628 

1%  
11790031 

1%  
15710649 

  

CMF2   Ponderea rezervelor in total 
cheltuieli 

     

CMF3   Rezultatul (excedent/deficitul) 
operational net  

     

CMF3a  Ponderea rezultatului 
(excedent/deficit) operational net in 
total venituri operationale 
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Indicatori privind evaluarea veniturilor: 
 

Tabel nr. 54 – Indicatori ai veniturilor sau care reflectă capacitatea de a genera venituri (CGV) 
 

Denumire indicator 
 

2010 2011 2012 2013 2014 

CGV1 Venituri din impozitul pe 
proprietate  

3196936 3731472 3573817 3783134 3938714 

CGV1a  Venituri din impozitul 
pe proprietate pe locuitor 

230 (13929) 314 
(11886) 

254 
(14061) 

268 
(14113) 

279 
(14114) 

CGV1b  Ponderea veniturilor 
din impozitul pe proprietate in 
total venituri 

18 %     
17626363 

23%   
16171510 

15% 
23129652 

15% 
25463450 

16% 
25295013 

CGV2 Venituri proprii fiscale  10852810 8994292 11290287 10969563 13028510 
CGV2a  Venituri proprii fiscale 
pe locuitor 

779 757 803 777 923 

CGV2b  Ponderea de venituri 
proprii fiscale in total venituri 

62%(10852810/ 
17626363) 

56% 49% 43% 52% 

CGV3 Veniturile curente 
proprii (fiscale si nefiscale)  

11503138 10137737 12563105 12602506 14713145 

CGV3a  Venituri curente proprii 
(fiscale si nefiscale ) pe locuitor 

826 853 893 893 1042 

CGV3b  Ponderea veniturilor 
curente proprii (fiscale si 
nefiscale) in totalul veniturilor 

65% 
(11503138/ 
17626363) 

63%  54% 49% 58% 

CGV4  Venituri curente totale 
(autonome) 

17022438 14081737 17036324 17593088 20374660 

CGV4a Venituri curente totale 
(autonome) pe locuitor 

1222 1185 1212 1247 1444 

CGV4b  Ponderea veniturilor 
curente totale (autonome) in 
total venituri 

97% 
(17022438/ 
17626363) 

87%  74% 69% 81% 

CGV5 Venituri operationale  13624628 11790031 15710649 14698479 17024242 
CGV5a  Venituri operationale 
pe locuitor 

     

CGV5b  Ponderea veniturilor 
operationale in total venituri 

77% 
(13624628/ 
17626363) 

73% 68% 58% 67% 

CGV6    Venituri pentru 
investitii 

4001735 4381479 7419003 10764971 8270771 

CGV6a  Venituri pentru 
investitii pe locuitor 

287 369 528 763 586 

CGV6b  Ponderea veniturilor 
pentru investitii in total venituri 

23%  
(4001735/ 
17626363) 

27% 
16171510 

32% 
23129652 

42% 
25463450 

33% 
25295013 
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CGV7 Total venituri pe 
locuitor 1265 1361 1645 1804 1792 
CGV8    Gradul de colectare a 
veniturilor proprii fiscale 
 
 
Gradul de colectare a 
veniturilor dintr-un anumit 
impozit – raportul dintre 
incasarile efective dintr-un 
impozit anume si totalitatea 
obligatiilor de plata ale 
contribuabililor aferente acelui 
impozit. 
Gc = Incasari/Debit 
 
Gradul de colectare a tuturor 
impozitele locale – media 
ponderata a gradelor de 
colectare ale diferitelor 
impozite in raport cu incasarile 
din aceste impozite: 
       Gca = Σ(Gcj*Ij)/Σij 

90% 
(16372110/ 
18137101) 
 
52%    
(840715/ 
1602207) 
 
 
 
 
 
 
 
86%  

87% 
(12938292/ 
14812387) 
 
56% 
(987097/ 
1770000) 
 
 
 
 
 
 
 
83%  

92% 
(15763506/ 
17077381) 
 
41% 
(906259/ 
2224186) 
 
 
 
 
 
 
 
84%  

86% 
(15960145/ 
18555735) 
 
49% 
(1070999/ 
2202339) 
 
 
 
 
 
 
 
84%  

84% 
(18690025/ 
22135304) 
 
41% 
(1199767/ 
2908982) 
 
 
 
 
 
 
 
81%  

CGV9 Nivelul fiscalitatii locale 
 
Nivelul fiscalitatii pentru un 
anumit impozit – raportul 
dintre nivelul efectiv (procent 
sau suma absoluta) si nivelul 
maxim permis de lege pentru 
anul respectiv: 
         Nf = Nef/Nmax 
 
Nivelul fiscalitatii agregate 
(pentru toate impozitele locale) 
– media ponderata a nivelurilor 
fiscalitatii pentru impozitele 
locale in raport cu incasarile din 
respectivele impozite. 
        Nfa = Σ(Nfj*Ij)/Σij 

90% 
 
52% 
 
 
 
 
 
 
86% 

87% 
 
56% 
 
 
 
 
 
 
83% 

92% 
 
41% 
 
 
 
 
 
 
84% 

86% 
 
49% 
 
 
 
 
 
 
84% 

84% 
 
41% 
 
 
 
 
 
 
81% 
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Indicator 

Se precizează titlul indicatorului 
Modalitate de calcul Formula pentru calculul valorii indicatorului 
An n-2 n-1 n-1 n n+1 n+2 n+3 TS 
Valoare Vn-

2 
Vn-
1 

V/n-
1 

Vn Vn+1 Vn+2 Vn+3 VTS 

Frecvenţa măsurării într-o 
perioadă dată 

Se precizează perioada de timp în care este măsurat 
indicatorul (pentru indicatori de output de obicei anual, 
indicatorii de outcome la intervale mai mari) 

Sursa informaţiilor Se precizează instituţia care este responsabilă cu strângerea 
datelor pentru indicatori: instituţia în cauză, o instituţie 
subordonată, sau o altă instituţie. Dacă pentru măsurarea 
indicatorului este necesar un studiu (de exemplu un sondaj 
de opinie publică), instituţia care va elabora sau va comanda 
studiul respectiv trebuie şi ea menţionată în această secţiune. 

Mecanismul de colectare a 
datelor 

Se menţionează metoda de cercetare calitativă sau cantitativă 
care este utilizată în strângerea datelor sau dacă este vorba 
de un sistem interinstituţional sau intrainstituţional de 
colectare şi monitorizare a datelor 

Ultimul rezultat cunoscut An: anul ultimei 
colectări de date 

Valoare: ultima valoare cunoscută 

Tendinţa prognozată a 
evoluţiei 

Evoluţia anticipată, fie crescător sau descrescător 

 
Notă: Valorile indicatorilor sunt aceleaşi cu cele prezentate în sinteză: 
 
 
Indicator Descrierea concisă a indicatorului 
n-2, n-1…n+3 Anii la care se înregistrează valorile indicatorilor, unde n este primul an de 

planificare (ex. Planul strategic 2010 – 2013, n este 2010) 
TS Tinta strategică – valoare a indicatorului care este urmărită a fi obţinută 

pe termen mediu 
Valoare Se precizează valoarea reală/estimată a indicatorului astfel 
Vn-2 valoarea pentru indicator înregistrată cu doi ani în urmă faţă de anul 

pentru care se elaborează strategia (valoarea reală rezultată în urma 
monitorizării) 

Vn-1 valoarea prevăzută în Strategia anterioară pentru indicator în anul 
precedent faţă de primul an al planificării (este valoare estimată în planul 
strategic anterior sau în buget) 

Vin-1 valoarea intermediară pentru anul n-1 rezultând în urma monitorizării 
până la acel moment şi estimărilor pentru perioada rămasă din anul n-1 
(va fi mai apropiată de realitate decât Vn-1) 

Vn … Vn+2 valorile estimate/indicative pentru anii n …n+2 
VTS valoarea indicatorului în concordanţă cu ţinta strategică (arată unde 

trebuie să se situeze pe termen mediu valoarea indicatorului) 
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Primărie – Serviciul Buget-Contabilitate, Serviciul Impozite și Taxe: 
 
1.Indicatori execuții buget local pentru fiecare din anii 2010-2014: 

 Total venituri : 17626363; 16171510; 23129652; 25463450; 25295013. 

 Total venituri pe locuitor :1265; 1361; 1645; 1804; 1792. 

 Baza de impozitare –venitul global.  

 Investiții (cheltuieli de capital, inclusiv serviciul datoriei pentru împrumuturile pe termen 

lung): 4095701; 4400863; 9703519; 10876599; 8291537. 

 Total cheltuieli: 17536584; 16092583; 23014519; 25571155; 25302672. 

 Total Ajutoare sociale: 908155; 620832; 565120; 630901; 547425. 

 

15. Alte date necesare, anuale, 2010-2014: 

 Număr beneficiari ajutoare sociale: 288; 198; 186; 174; 135. 

 Sume încasate din impozitul pe proprietate majorat – proprietăți secundare persoane 

fizice  

 75239 lei  

 Număr agenți economici pentru care s-a eliberat/vizat annual autorizația privind 

desfășurarea activității de alimentație publică:  

 Restaurante:  

 - Unități cu suprafața desfășurată (inclusiv terasa) de pana la 50 mp;  

 - Unități cu suprafața desfășurată (inclusiv terasa) cuprinsă între 51 – 100 mp;  

 - Unități cu suprafața desfășurată (inclusiv terasa) cuprinsă între 101 – 150 mp;  

 - Unități cu suprafața desfășurată (inclusiv terasa) cuprinsă între 151 – 200 mp;  

 - Unități cu suprafața desfășurată (inclusiv terasa) cuprinsă între 201 – 250 mp;  

 - Unități cu suprafața desfășurată (inclusiv terasa) cuprinsă între 251 – 300 mp;   

 - Unități cu suprafața desfășurată (inclusiv terasa) de peste 301 mp.  

 Piețe – 1 

 Număr agenți economici de la care s-a încasat taxa hotelieră, pe tipul unităților de 

cazare: Campinguri şi moteluri, Hoteluri cu circuit închis, neclasificate conform Normelor 

stabilite de Ministerul Turismului, Alte unități de cazare (pensiuni ş.a.) 

 2  agenți economici ( pensiuni ) 
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10.5. Condiții care asigură mediul adecvat pentru dezvoltare durabilă 
 
Orașe înfrățite 
 
Pecica este înfrțită cu Wolluwe-Saint Pierre din Belgia, o comună cu 45 de mii de locuitori 
(de fapt, un sector din cele 19 ale capitalei), zonă rezidențială din Bruxelles. Wolluwe-Saint 
Pierre este o zonă rezidențială deosebită. Acest cartier cu alură de oraș are parcuri de zeci de 
hectare, primărie proprie (condusă de primar, consiliu și nouă viecprimari, numiți „echevin”, 
fiecare specialist într-un alt domeniu de activitate). 
Wolluwe Saint Pierre este zona de reședință a elitei belgiene. Sectorul dispune de cămin pentru 
persoane varstnice, școli, universitate, spitale. Are serviciu propriu de urbanism, în cadrul 
primăriei. Aici s-a implementat, printre primele localități, sistemul de folosire a cărții de 
identitate cu microcip – care e utilă și ca și card bancar, și la parcarea cu plată, și la legitimare, 
și ca și permis de conducere. 
Wolluwe Saint Pierre se află la 10 minute cu mașina de centrul metropolei Bruxelles, și la 30 de 
minute de mers pe jos, de-a lungul Bulevardului Tervuren. 
Aici se găsește și o comunitate importantă de imigranți. Printre acești imigranți, românii sunt 
foarte apreciați pentru capacitatea lor de adaptare și disponibilitatea la efort. 
În anul 2006, în luna mai, o delegație din Pecica a participat la sărbătoarea tradițională a 
Bulevardului Tervuren, organizată de municipalitatea din Wolluwe-Saint Pierre. Programul 
artistic, pregătit de regretatul prof. Doru Petescu, cetățean de onoare al orașului Pecica, a fost 
deosebit de apreciat de belgieni. Standul pecican a fost printre cele mai apreciate din Bruxelles. 
 
Orașul Battonya din Ungaria (www.battonya.hu) este un oraș de aprox. 8000 de locuitori, în 
imediata vecinătate a graniței româno-maghiare, la șase kilometri de Turnu. Este condusă 
primar, viceprimar și consiliul local. Șomajul în localitate este de 20%, ca urmare a alterării 
ocupației tradiționale a populației – agricultura. Battonya are o populație masivă de români și 
rromi.  
Punctul de atracție al orașului este ștrandul termal și târgul organizat în fiecare sâmbătă 
dimineața.  
După integrarea României în Uniunea Europeană, un număr foarte mare de cetățeni români și-a 
cumpărat proprietăți imobiliare la Battonya, dezvoltând aici o veritabilă colonie arădeană. Pecica 
și Battonya au fost implicate, împreună, în numeroase proiecte europene de promovare a 
agriculturii eficiente. În același timp, cele două orașe încearcă să obțină refacerea legăturii 
feroviare dintre ele, tot în cadrul unui proiect european.  
 
Pregătirea profesională a funcționarilor  
Perfecţionarea funcţionarilor din cadrul Primăriei oraşului Pecica se realizează prin participarea 
acestora la programe de perfecţionare specifice, pe domenii de activitate finanţate din fonduri 
extrabugetare  şi prin autoperfectionare, fiecare funcţionar având acces la platforme online de 
informare şi de instruire.  
 
Alte informații: 

Prețul terenului:  
INTRAVILAN: 6 euro/mp – 14 euro/mp. 
ARABIL: 3000 euro/ha – 8000 euro/ha. 



 
 

192 
 
 
 
 

10.6. Indicatori privind investițiile publice finanțate prin proiecte 
Tabel nr. 55 – Lista proiectelor finanțate din fonduri nerambursabile 

Nr. 
crt. 

Proiect – nume Nume 
finanțator 

Perioada de 
implementare 

Obiectiv general Rezultate Valoare 
totală 

Contribuție 
proprie 

Finanțare 
nerambursabilă 

1. „Dezvoltarea 
afacerilor 
transfrontaliere a 
producătorilor 
agricoli şi 
prelucrătorilor de 
produse agricole” 

UE,  
Guvernul 
României, 
prin Phare 
CBC Ro-Hu 
2004 

30.11.2006 – 
31.01.2008 

Sprijinirea unor forme 
variate de iniţiative 
specifice  de 
cooperare în 
domeniul afacerilor 
pentru producătorii 
agricoli şi prelucrători 
ai produselor agricole 
în vederea integrării 
lor în piaţa 
comunitară; 
promovarea 
cooperării şi 
schimburilor 
comerciale în 
domeniul agro-
industrial în zona 
transfrontalieră 
Pecica – Battonya. 

- Realizarea unui Punct de 
informare şi consultanţă  
agro-industrial transfrontalier 
pentru producătorii agricoli şi 
prelucrători ai prod. Agricole; 
- Realizarea unei “Piețe 
Virtuale de Gross” pentru 
produsele agricole și 
produsele rezultate prin 
prelucrarea lor; 
- Instruire și schimb de 
experiență a producătorilor 
agricoli și a celor care 
prelucrează produsele agricole 
din zona transfront.; 
- Creșterea schimburilor 
comerciale la nivelul zonei 
transfrontaliere Arad – prin 
întâlniri între intreprinzătorii 
români și ungari din domeniul 
agro-industrial, prin 
organizarea târgului Top Agro 
–Industrial și a Zilei Recoltei 
Pecica – Battonya; 

103 106,40 
euro 

10 657,29 
euro 

92 449,11  
euro 
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- Achiziționarea unui cort 
pentru expoziții de produse  
agro–industriale; 
- Realizarea de publicații și 
materiale promoționale. 

2. „Rehabilitation of 
the Pecica 
wastewater 
treatment plant” 
(Reabilitarea 
staţiei de 
epurare Pecica) 

UE,  
Guvernul 
României, 
prin Phare 
CBC Ro-Hu 
2005 

30.08.2007 – 
31.08.2009 

Scop: modernizarea 
şi punerea în funcţ. A 
staţiei de epurare şi 
totodată diminuarea 
problemelor de 
mediu datorate unui 
sistem ineficient de 
epurare a apelor 
reziduale.  
Obiective:îmbunătăţir
ea calităţii apelor 
uzate, care să 
corespundă şi 
standardelor impuse 
de UE, diminuarea 
nivelului de poluare a 
apei râului Mureş, cu 
impact vizibil asupra 
mediului de ambele 
părţi ale graniţei 
româno-ungare şi a 
Parcului Natural 
Lunca Mureşului. 

- O staţie de epurare 
reabilitată, care varsă apa în 
râul Mureş; 
- Îmbunătăţirea mediului 
înconjurător şi condiţiilor 
sociale ale locuitorilor din 
zona transfrontalieră; 
- Seminarii şi conferinţe. 

790 458,19 
euro 

79 203,91 
euro 

711 254,28 
euro 
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3. „Agricultura fără 
frontiere” 

UE,  
Guvernul 
României, 
prin 
Phare CBC 
Ro-Hu 2006 

09.10.2008 – 
30.11.2009 

Dezvoltarea relaţiilor 
de cooperare şi 
realizarea de 
parteneriate între 
agricultorii din zona 
de frontieră Pecica-
Battonya. 

- S-au stabilit relaţii de 
cooperare între agricultorii din 
zona transfrontalieră Pecica – 
Battonya cu includerea şi altor 
localităţi din micro-regiunea 
Del-Bekes şi judeţele AR şi 
TM; 
- S-au creat evenimente 
tradiţionale în domeniul 
agricol, de tipul expoziţiilor de 
produse agricole cu 
participarea agricultorilor şi a 
furnizorilor şi beneficiarilor 
sectorului agricol din România 
şi Ungaria; 
- s-au organiz. Parteneriate de 
afaceri pentru găsirea de pieţe 
şi creşterea eficienţei, 
agricultorii din zona 
transfrontalieră fiind în 
măsură să selecţioneze 
partenerii potriviţi, 
materialele, tehnologiile şi 
utilajele cele mai performante, 
şi nu în ultimul rând fiind 
informaţi despre oportunităţile 
şi condiţiile necesare pentru 
ca să acceseze sursele de 
finanţare disponibile. 

121 793,99 
euro 

12 788,65 
euro 

109 005,34 
euro 
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4. ”Modernizarea 
de bază sportivă 
– model tip 2 – 
teren de 
dimensiuni 
reduse în orașul 
Pecica” 

Guvernul 
României, 
prin 
programul 
instituit de 
OG7/2006 

2008 – 
30.07.2010 

Modernizarea bazei 
sportive existente 
prin  construirea unui 
corp nou de clădire 
parter cu vestiare pe 
echipe cu grup 
sanitar, vestiar 
pentru arbitri şi 
personal, spaţiu 
tehnic şi 
modernizarea 
terenului actual. 

- s-a construit o clădire 
pentru vestiare; 
- s-a amenajat o suprafață 
sport multifunctională, ce 
conține teren handball, teren 
basket, teren tenis cu 
împrejmuire și nocturnă. 

763 373,00 
lei 

298 
373,00 lei 

465 000,00 
lei 

5.  ”Hrana ți-e viața 
– cooperare 
transfrontalieră 
între Domaszek 
și Pecica sub 
semnul 
gastronomiei” 

UE,  
Guvernul 
României, 
prin 
Program. De 
Cooperare 
Transfront. 
Ungaria – 
România 
2007-2013 

15.12.2009 – 
14.12.2010 

Dezvoltarea 
cooperării pe plan 
cultural între 
comunităţile din 
regiunea 
transfrontalieră şi a 
fost atins cu succes. 

- stabilirea unor relaţii de 
cooperare între cetăţenii din 
zona transfrontalieră Pecica – 
Domaszék şi a localităţilor 
apropiate;  
- organizarea evenimentelor în 
domeniul gastronomic şi a 
tradiţiilor strămoşeşti de tipul 
expoziţiilor de costume 
populare şi obiecte de 
artizanat prin valorificarea 
tradiţiei şi creaţiei populare 
din regiunea de frontieră; 
- organizarea seminarului de 
prezentare a normelor 
europene pentru siguranţa 

27 199,26 
euro 

738,00 
euro 

26 461,26  
euro 
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alimentelor şi a consumat., cât 
şi a practicilor europene de 
sacrificare a porcului. 
- tipărirea celor două cărţi de 
bucate bilingve, cu reţete 
specifice zonei 
transfrontaliere. 

6. „Amenajare 
spaţii verzi 
cvartal locuinţe – 
Oraş Pecica – 
Judeţul Arad” 

Guvernul 
României, 
prin 
Administraţi
a Fondului 
pentru 
mediu 

Mai 2010 – 
Mai 2011 

Amemnajarea 
cvartalului situat în 
centrul localității 
Pecica și a spatțiilor 
verzi noi create 
situate între blocurile 
de locuințe, pe o 
suprafaţă de 
21.000mp. 
 

1. Amenajare spații verzi: 
- semănare gazon: 7000 mp; 
- gard viu:1000ml; 
- plantare arbuști: 200 buc; 
- plantare arbori 200 buc. 
(foioși: 100 buc., conifere 100 
buc.); 
- plantare flori: 900 buc. 
2. Alei pietonale: 3554 mp; 
3. Alei și platforme carosabile: 
1500 mp; 
4. Branșamente și instalații 
electrice: prelungire racord 
pentru iluminat public: 400 
ml, 14 buc. stâlpi iluminat 
public 
5. Mobilier urban: 
- bănci: 30 buc. 
- hinte copii:8buc. 
- Coșuri de gunoi: 13 buc. 
- 1 Chioșc cu 2 mese de șah 
 

768 766,40 
lei 

119814,96 
lei 

678 951,44  
lei 
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7. „Instalaţie solară 
pentru 
completarea 
sistemului clasic 
de obţinere a 
apei calde 
menajere la Sala 
de sport” 

Guvernul 
României, 
prin 
Administr. 
Fondului 
pentru 
Mediu 

20.09.2010 – 
23.12.1011 

Realizare sistem solar 
de producere a apei 
calde menajere care 
sa completeze 
sistemul clasic 
existent la Sala de 
Sport. 

- Câmp colector solar alcătuit 
din 8 panouri având o 
suprafață absorbantă de 
16,075 m². 
- Îmbunătăţirea calităţii 
aerului prin reducerea 
emisiilor de gaze cu efect 
poluant în cazul sist. Clasice. 

112 455,00 
lei 

22491,00 
lei 

89 764,80  
lei 

8. „Joint planning 
of the road 
construction 
between Pecica – 
Battonya”, 
Acronim ROAD 
PLANNING 

UE,  
Guvernul 
României, 
prin 
Program. De 
Cooperare 
Transfront. 
Ungaria – 
România 
2007-2013 

01.11.2010 – 
30.04.2011 

Realizare studii 
necesare reabilitării 
unui drum din zona 
transfrontalieră între 
Pecica şi Battonya, 
drum care serveşte în 
special pt. agricultorii 
din cele două 
localităţi.  

Studii realizate pentru 
reabilitarea a 12 km de 
drum. 

24 854,63 
euro 

560,56 
euro 

24 294,07  
euro 

9. „AGRO 
PARTNER” 

UE,  
Guvernul 
României, 
prin 
Program. De 
Cooperare 
Transfront. 
Ungaria – 
România 
2007-2013 

01.12.2010 – 
30.11.2012 

Dezvoltarea colaborării 
între agricultorii din 
România şi Ungaria 
din zona transfrontal. 
Pecica – Battonya, 
stabilind modalităţi 
concrete de 
cooperare, crescând 
competitivitatea 
economică. 

- Organizarea de expoziții, 
seminarii, parteneriate, 
- Achiziționarea de materiale 
(1 trusă pentru analiză de 
sol, 1 cort pentru expoziții). 

65 000,09 
euro 

1420,92 
euro 

63 579,17  
euro 
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10. „Întocmirea unui 
program de 
protecţie a 
mediului şi studii 
de fezabilitate în 
reţeaua ecologică 
a României şi 
Ungariei”, 
Acronim 
INTERREG-ECO 

UE,  
Guvernul 
României, 
prin 
Program. De 
Cooperare 
Transfront. 
Ungaria – 
România 
2007-2013 

01.01.2011 – 
31.12.2011 

Colaborare în zona 
transfrontalieră 
Pecica – Battonya 
bazată pe 
valorificarea 
resurselor naturale şi 
protecţia mediului. 

Realizarea de studii pentru 
forarea a două puţuri de apă 
termală (studiu hidrogeologic 
și studiu de impact de 
mediu). 

21 354,10 
euro 

578,88 
euro 

20 775,22  
euro 

11. „Program de 
reabilitare a 
biotopelor de 
sărătura și de apă 
pe terenuri 
ocrotite prin 
creşterea și 
folosirea speciilor 
autohtone”, 
Acronim 
FENNREHAB 

UE,  
Guvernul 
României, 
prin 
Program. De 
Cooperare 
Transfront. 
Ungaria – 
România 
2007-2013 

01.03.2011 – 
30.04.2012 

Modelarea / începerea 
unui sistem de activit. 
Durabile pentru 
protecţia naturii, care 
să pună baza 
reabilitării teritoriilor 
ocrotite cu potenţial 
economic nevalorificat 
până în prezent prin 
creşterea speciilor de 
animale autohtone. 

Construirea unei ferme de 
bivoli care prin pășunat au 
contribuit la reconstrucţia 
teritoriilor cu un cost minim 
şi la susţinerea biodiversităţii 
speciilor şi subspeciilor de 
animale şi a speciilor de 
faună şi de floră în regiune. 

151 222,57 
euro 

3 904,00 
euro 

147 318,57 
euro 

12. “Amplasare 
sistem de camere 
de supraveghere 
pe străzile 
1,2,3,401 și zona 
Pădurice” 

UE,  
Guvernul 
României 

26.08.2011 – 
26.04.2012 

Îmbunătăţirea 
serviciilor publice 
sociale prin creşterea 
siguranţei publice în 
oraşul Pecica, prin 
realizarea unui sistem 
de camere de 
supraveghere. 

- 19 camere de supraveghere 
montate (9 fixe și 10 rotative), 
care monitorizează un parc, o 
zonă de agrement, şcoli, 
grădiniţe şi alte obiective 
publice din orașul Pecica. 

245 972,45 
lei 

4 303,18 
lei 

241 669,27  
lei 
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13. „Metode comune 
de formare 
profesională prin 
învăţământ la 
distanţă, 
curriculum şi 
programă în 
vederea eradicării 
şomajului 
structural din 
turism”, Acronim 
EDU-TOURISM 

UE,  
Guvernul 
României,  
prin 
Program. De 
Cooperare 
Transfront. 
Ungaria – 
România 
2007-2013 

01.03.2012 – 
28.02.2013 

Implementarea unui 
program de instruire 
pentru adulţi în 
domeniul turismului 
pentru dezvoltarea 
unui management 
competitiv, 
promovarea ocupării 
forţei de muncă şi 
eradicarea şomajului 
în sectorul turismului. 

1. Elaborarea unui curriculum 
(suport de curs) care descrie 
mediul turistic şi prezintă 
obiectivele de atracţie turistică 
din regiune;  
2. Realizarea unei pagini web 
de învățământ la distanță, cu 
interfață în limba română și în 
limba maghiară; 
3. Organizare workshopuri; 
4. Desfășurare 2 cursuri: ghid 
turistic regional, management 
al destinaţiilor turistice). 

38 644.18 
euro 

844.62 
euro 

37 799.56  
euro 

14. „Informaţia 
înseamnă 
valoare – 
Facilitarea 
colectării 
informaţiilor în 
Domaszék şi 
Pecica”, Acronim 
INFO IS VALUE 

UE,  
Guvernul 
României, 
prin 
Program. De 
Cooperare 
Transfront. 
Ungaria – 
România 
2007-2013 

01.04.2012 – 
30.11.2012 

Dezv. unei colaborări 
între Domaszék şi 
Pecica: îmbunătăţirea 
calităţii vieţii şi a sist. 
De informare şi 
ghidare a cetăţenilor şi 
vizitatorilor celor două 
localităţi, prin crearea 
de reţele de informare 
accesibile în mod 
permanent. 

1. Instalarea de panouri 
informative: hărţi și informaţii 
despre localitate în limba 
română și limba maghiară 
2. Montarea a 10 ceasuri 
stradale digitale, care arată 
temperatura, ora, data și sunt 
în conexiune directă cu 
satelitul. 
3. Montarea unui infochoșc 
pentru ghidarea turiștilor. 

32 896.96 
euro 

672.00 
euro 

32 224.96  
euro 

15. „Modernizare 
drum de 
exploatare Pecica 
DE 795” 

UE,  
Guvernul 
României 

26.05.2014 – 
26.08.2015 

Îmbunătățirea 
infrastructurii agricole 
de exploatație prin 
modernizare a 833,00 
m  de drum agricol. 

833,00 m  de drum agricol 
modernizat – în curs de 
execuție. 

348 775,00 
lei 

86 582,00  
lei 

262 193,00  
lei 
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16. „Complex 
sustainable 
rehabilitation 
programme for 
wetlands on 
protected 
territories through 
naturalization”, 
Acronim 
ECOREHAB2 

UE,  
Guvernul 
României, 
prin 
Program. De 
Cooperare 
Transfront. 
Ungaria – 
România 
2007-2013 

01.10.2012 – 
31.08.2015 

Dezv. unei colaborări 
între Pecica și 
Mórahalom privind 
protecţia mediului, 
prin reabilit. Teritorii 
ocrotite cu potenţial 
econ. Nevalorificat 
până în prezent prin 
creşterea speciilor de 
animale autohtone. 

1. Construirea unui Centru de 
Vizitare pentru ferma de 
bivoli; 
2. Construirea şi amenajarea 
de spații destinate activităților 
în aer liber (pavilion, loc de 
joacă), amenajarea de parcări 
cu drum de acces – în curs de 
execuție. 

569 926,60 
euro 

11 968,46 
euro 

557 958,14 
euro 

17. Modernizare 
centru urban 
oraş Pecica 

UE,  
Guvernul 
României 

26.08.2011 – 
26.09.2015 
(în derulare) 

Creşterea calităţii vieţii 
locuitorilor oraşului 
Pecica şi creşterea 
atractivităţii oraşului 
pt. mediul econom., 
reabilitarea structurii 
urbane din zona 
centrului administrativ 
al oraşului Pecica prin 
reabilit. Infrastructurii 
de transport urban, de 
interes strategic pt. 
cetăţenii oraşului, 
mediul economic şi 
social local. 

- reabilitarea a 18 străzi din 
centrul localității (carosabil, 
zone de parcare şi pietonale, 
spații verzi); 
- amenaj. Pista de biciclete;  
- amenajarea zonei verzi din 
apropierea Bisericii Catolice ca 
un spaţiu de socializare şi 
odihnă pentru cetăţenii 
oraşului; 
- construirea unei intersecţii 
cu sens giratoriu la intersecţia 
străzii 2 cu strada 1 (DN7) – 
în curs de execuție. 

20.029.554
,68 lei 

4.923049,
01 lei 

15.106.505,67 
lei 
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10.7. Analiza SWOT Administrația locală 
 

Puncte tari 
 

 Climat de colaborare și cooperare în 
administrația publică locală. 

 Experiențea dovedită în accesarea și 
implementarea de proiecte cu finanțare 
externă. 

 Apartenența la forme de asociere 
regională. 

 Număr satisfăcător de personal, Aparatul 
de specialitate al Primariei orașului PECICA 
cuprinzând 199 de posturi, structurate pe 
departamente de specialitate. 

 

Puncte slabe 
 

 Focusarea proiectelor de parteneriat cu 
scop punctual fără componentă strategică 
vizând dezvoltarea parteneriatului. 

 Parteneriatele existente depind exclusiv de 
proiecte de finanţare europeană. 

 Tendință de creștere a cheltuielilor curente 
la bugetul local. 

 Existența de posturi vacante în cadrul 
Primăriei și a Poliției Locale. 

 Lipsa transportului în comun. 

 

Oportunități 
 

 Oportunități de finanțare în perioada 2014-
2020 în vederea creșterii capacității 
administrative. 

 Posibilitatea colaborării și a schimburilor de 
experiență cu Ungaria și Belgia, pe fondul 
înfrățirii dintre orașul Pecica și Battonya, 
respectiv Woluwe-Saint Pierre. 

 Întărirea autonomiei locale și creșterea 
rolului în economia județului prin numărul 
de investitori atrași. 

 

Amenințări 
 

 Migrarea personalului calificat din 
administrație către mediul privat. 

 Venituri provenind din alte activități ale 
administrației publice locale ne-
semnificative. 

 Blocarea/ne-exploatarea la maxim a 
avantajelor colaborării inter-instituţionale 
dată fiind interferenţa politică. 

 

Concluzii capitol 10. Administrația locală 

Orașul Pecica beneficiază de avantajul apartenenței în Grupul de Acțiune Locală ”Lunca 
Mureșului de Jos” care implementează o strategie integrată pentru dezvoltarea teritoriului.  
Din punct de vedere financiar, administrația publică locală a reușit să obțină un rezultat 
financiar favorabil.  
Pentru îmbunătățirea capacității administrației publice locale sunt necesare măsuri de 
creștere a nivelului de dotare tehnică, adoptarea de instrumente pentru eficientizarea 
serviciilor către populație, dar și dezvoltarea competențelor profesionale ale angajaților din 
primărie.  
Nu în ultimul rând, din partea autorității publice locale se impun măsuri active de susținere a 
mediului de afaceri, astfel încât orașul Pecica să devină o locație atractivă atât pentru 
locuitorii săi, cât și pentru investitori. 
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PARTEA II 
STRATEGIA DE DEZVOLTARE A ORAȘULUI PECICA PENTRU PERIOADA 
2014-2020 
 
1. Contextul european, național și regional  
 

Strategia de dezvoltare a județului Arad are rolul de a furniza un cadru de dezvoltare pentru 
perioada 2014 – 2020 în contextul corelării cu obiectivele la nivel european, național și regional. 
Operațional, strategia cuprinde planuri de bază care trebuie coordonate în cadrul legislativ 
existent, pe baza unor analize de necesități. Strategia generează o serie de costuri, dar şi 
beneficii datorită impactului programelor de dezvoltare propuse, a metodelor de monitorizare şi 
control. Prezentul document se constituie ca bază a coordonării investițiilor multi-anuale şi a 
pregătirii administrației publice locale pentru absorbția fondurilor europene planificate pentru 
perioada 2014 – 2020.  
 

Scopul Strategiei de dezvoltare este de a determina direcțiile de dezvoltare, ritmul şi nivelul 
acestei dezvoltări, de a eficientiza activitatea autorităților publice locale în gestionarea 
problemelor la nivel local, în utilizarea resurselor financiare, de a promova orașul Pecica, de a 
atrage fonduri externe pentru a implementa proiectele investiționale planificate. Strategia este 
un instrument metodologic şi legal pe baza căruia să se poată structura şi planifica 
implementarea pachetului de politici, programe şi proiecte pe termen mediu și lung, contribuind 
la îndeplinirea țintelor propuse la nivel regional, național și chiar european.  
  
1.1. Context european 
 

Strategia Europa 2020 propune trei priorități care se susțin reciproc3:  
 Creștere economică inteligentă – prin investiții mai eficiente în educație, cercetare și 
inovare;  
 Creștere economică durabilă – prin orientarea decisivă către o economie cu emisii 
scăzute de dioxid de carbon;  
 Creștere economică favorabilă incluziunii – rin punerea accentului pe crearea de locuri 
de muncă și pe reducerea sărăciei.  

 
În acest context, la elaborarea Strategiei de Dezvoltare a Orașului Pecica au fost luate în  
considerare obiective tematice formulate în cadrul strategiei Europa 2020, aceste obiective 
fiind centrate pe domenii care se doresc a fi dezvoltate și care sunt transformate în ținte 
planificate pentru a fi atinse în perioada 2014-20204, după cum urmează: 
 
 consolidarea cercetării, dezvoltării tehnologice și inovării;  
 îmbunătățirea accesului și a utilizării și creșterea calității TIC;  

                                                 
3 www.ec.europa.eu 
4Art 9 - Regulamentul (ue) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de 
stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, 
Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri 
maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, 
Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a 
Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului 
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 îmbunătățirea competitivității IMM-urilor, a sectorului agricol (în cazul FEADR) și a sectorului 
pescuitului și acvaculturii (pentru FEPAM);  
 sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon în toate 
sectoarele;  
 promovarea adaptării la schimbările climatice, a prevenirii și a gestionării riscurilor;  
 conservarea și protecția mediului și promovarea utilizării eficiente a resurselor;  
 promovarea sistemelor de transport durabile și eliminarea blocajelor din cadrul 
infrastructurilor rețelelor majore;  
 promovarea sustenabilității și calității locurilor de muncă și sprijinirea mobilității forței de 
muncă;  
 promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de discriminare;  
 investițiile în educație, formare și formare profesională pentru competențe și învățare pe tot 
parcursul vieții;  
 consolidarea capacității instituționale a autorităților publice și a părților interesate și o 
administrație publică eficientă;  
 

1.2. Context naţional 
 
Țintele asumate de România în contextul Strategiei Europa 2020 se referă la: ocuparea forţei de 
muncă, inovare, educaţie, incluziune socială şi mediu/energie. 
 

Tabel nr.56 – Țintele asumate de România referitor la obiectivele Strategiei Europa 2020 
 

  
Rata de 
ocupare 

 
Procent 
de CDI 
în PIB 

 
Reducerea 
emisiilor de 

CO2, 
comparat 

nivelul 
anului 1990 

 
Energii 
regene-
rabile 

 
Eficiență 

energetică 
– 

reducerea 
consumului 
de energie 

 
Reducerea 
procentului 
de părăsire 
timpurie a 
sistemului 

de educație 

 
Educație 
terțiară 

 
Reducerea 
populației 
în risc de 
sărăcie și 
excluziune 
socială (nr. 
persoane 

Situație 
curentă 
România  

65,7% 
(2014)  

0,39% 
(2013)  

52,4% 
(2012 
comparat cu 
nivelul 
1990)  

23,9% 
(2013)  

16,6 Mtoe 
(2012)  

18,5% 
(2014)  

23,8% 
(2014)  

211.000 
(2013 
comparat 
cu nivelul 
2008)  

Ținte 
România  

70%  2%  -19%  24%  10 Mtoe  11,3%  26,7%  580.000  

Ținte UE  75%  3%  -20%  20%  368 Mtoe  10%  40%  20.000.000  

Sursa: Programul Național de Reformă 2015 – 
http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/csr2015/nrp2015_romania_ro.pdf  

 

În ceea ce privește dezvoltarea teritorială a țării noastre, pentru orizontul de timp 2035 
România este văzută ca ”o țară cu un teritoriu funcțional, administrat eficient, care asigură 
condiții atractive de viață și locuire pentru cetățenii săi, cu un rol important în dezvoltarea zonei 
de sud-est a Europei”5. 
                                                 
5 www.sdtr.ro - Strategia de dezvoltare teritorială a României – România policentrică 2035. Coeziune și 
competitivitate teritorială, dezvoltare și șanse egale pentru oameni – Versiunea 2. Februarie 2015 



 
 

204 
 
 
 
 

Conceptul strategic de dezvoltare teritorială pentru valorificarea potențialului României 
promovează:  

 Asigurarea unei echipări adecvate a teritoriului, capabilă să consolideze rolul României ca 
actor regional economic important în zona de sud-est a Europei;  
 Creșterea calității vieții locuitorilor României prin asigurarea unor spaţii de calitate;  
 Creşterea atractivităţii zonelor rurale şi valorificarea potenţialului unic şi specific de 
dezvoltare;  
 Protejarea patrimoniului natural și cultural și valorificarea identităţii teritoriale;  
 Consolidarea rolului zonelor urbane funcţionale ca centre de dezvoltare la nivelul 
teritoriului și conectarea acestora cu zonele de performanţă economică europene şi implicit 
cu zonele transfrontaliere;  
 Conectarea României la rețeaua de transport trans-europeană și dezvoltarea de noduri 
logistice și terminale multinodale;  
 Asigurarea unui cadru de cooperare şi coordonare a strategiilor şi politicilor sectoriale 
ancorat în dinamicile teritoriale naţionale.  

 
Strategia de Dezvoltare Teritorială a României este documentul care stă la baza întregului 
sistem de planificare spațială (amenajarea teritoriului și urbanism) la nivel național, 
fundamentând astfel documentele strategice de nivel regional, județean și local (strategii de 
dezvoltare teritorială, planuri de amenajare a teritoriului, planuri de dezvoltare regională) și 
documentaţiile operaționale (planuri de urbanism), precum şi celelalte strategii de dezvoltare de 
la nivel naţional cu relevanţă şi impact teritorial.  
Fie că este vorba despre politicile sectoriale de mediu, transport, agricultură, educaţie, sănătate 
sau alte domenii, deciziile de politică publică produc efecte la nivelul teritoriului şi implicit al 
oamenilor.  
Pentru ca efectele să devină convergente este necesar ca deciziile publice să ia în considerare 
teritoriul transformând particularităţile locale sau regionale în politici localizate în teritoriu. 
Teritoriul generează imaginea globală care poate contribui semnificativ la fundamentarea 
deciziilor de politică publică.  
 
1.3. Context regional 

 „În ciuda multor progrese și a unei poziții relativ bune la nivel național la majoritatea 
indicatorilor relevanți, cu excepția celor sociali, Regiunea Vest rămâne o regiune mai puțin 
dezvoltată în contextul Uniunii Europene. Ca atare, Regiunea Vest continuă să necesite o gamă 
largă de intervenții și politici publice specifice obiectivului convergență, care continuă să acopere 
principalele domenii de dezvoltare economică, în special competitivitatea întreprinderilor, 
dezvoltarea economiei rurale, precum și infrastructura cheie și serviciile conexe – de transport, 
mediu, sănătate, educație și formare.”6 
 
În acord cu viziunea asumată la nivel național, pentru îndeplinirea obiectivului general asumat 
în Planul de Dezvoltare Regională pentru perioada 2014 – 2020  
“Regiunea Vest își propune ca, orientând intervențiile pe nevoile locuitorilor săi, să 
ajungă la nivelul de calitate a vieții din regiunile puternice, non-capitale ale Europei 
Centrale”  

                                                 
6 http://www.adrvest.ro - Strategia pentru Dezvoltare Regională a Regiunii Vest 2014-2020 
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au fost identificate următoarele priorități de dezvoltare pentru Regiunea Vest7:  
 
•OBIECTIV1: Creșterea competitivității regionale prin promovarea inovării și specializării 
inteligente 
•OBIECTIV2: Dezvoltarea unei economii dinamice bazată pe creșterea productivității și 
antreprenoriat 
•OBIECTIV3: Îmbunătățirea accesibilității și mobilității într-o regiune conectată intern și 
internațional 
•OBIECTIV4: Dezvoltarea capitalului uman și creșterea calității serviciilor în sectoarele educație, 
sănătate și servicii sociale 
•OBIECTIV5: Promovarea creșterii sustenabile prin sprijinirea tranziției către o economie verde 
în vederea adaptării la schimbările climatice, prevenirea și gestionarea riscurilor 
•OBIECTIV6: Valorificarea specificului local al comunităților urbane și rurale 
•OBIECTIV7: Dezvoltarea durabilă a turismului 
•OBIECTIV8: Întărirea capacității administrative regionale 
 
Strategia de Dezvoltare a orașului Pecica, prin obiectivele și măsurile propuse, se încadrează în 
liniile directoare trasate de documentele strategice existente, contribuind astfel în mod proactiv 
la atingerea țintelor asumate de către România prin identificarea, prioritizarea și realizarea 
acelor inițiative care pot genera cea mai mare valoare adăugată la nivelul localității, fără a 
neglija efectele amplificatoare la nivel regional, național și european.  
 
Statutul României de Stat Membru al Uniunii Europene determină coordonarea politicilor 
naționale cu cele europene, fapt care exercită un impact asupra resurselor şi condițiilor din țara 
noastră, până la nivel local. Sub influența acestui proces complex, administrația locală îşi 
reconsideră avantajele competitive, cu scopul de a asigura o bună dezvoltare economică şi o 
calitate corespunzătoare a vieții în comunitate. Principalele caracteristici ale planului de strategie 
a dezvoltării locale sunt:  

 Vizează dezvoltarea sprijinindu-se atât pe practicile existente cât și pe introducerea de 
noi oportunități pentru acțiune  
 Operează într-un teritoriu bine definit spațial și administrativ  
 Abordează problemele la nivel macro și nu se concentrază pe problemele izolate  
 Generează resurse stabilind o legătură directă între planificare și implementare, etc.  

 
Principiile care au fundamentat procesul de planificare strategică sunt: diversitatea, echitatea, 
deschiderea, răspunderea și transparența, toate fiind componente ale încrederii civice. Procesul 
se concretizează în formarea unei echipe de lucru ce va avea în componență reprezentanți ai 
grupurilor de interese la nivel zonal, ai administrației publice locale și consultanți de specialitate. 
Grupurile de interese locale sunt formate din persoane, grupuri sau organizații care dețin 
informații necesare, pot susține acțiunile, resursele sau rezultatele acțiunilor de planificare 
propuse și care sunt interesate și vor fi afectate de rezultatele planului strategic realizat.  
În vederea întăririi parteneriatului la nivelul unei microregiuni, la nivelul Uniunii Europene se au 
în vedere următoarele principii:  

 Dezvoltarea serviciiilor sociale și de transport în orașele mici și zonele rurale  
 Promovarea cooperării între orașe și mediul rural  
 Integrarea zonelor rurale ce înconjoară orașele mari în strategii de dezvoltare spațială  

                                                 
7 http://www.adrvest.ro - Strategia pentru Dezvoltare Regională a Regiunii Vest 2014-2020 
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2. Viziune strategică  
”Orașul Pecica 

pol de dezvoltare zonală, caracterizat prin multiculturalitate și dinamism, preocupat 
de creșterea calității vieții într-un mediu curat și atractiv” 

 
Conceptual, viziunea strategică sintetizează legea existențială a unei entități și determină 
evoluţia acesteia în sensul transformării viziunii în realitate. Viziunea unei entități reprezintă o 
stare ideală proiectată în viitor şi care configurează o posibilă şi deziderabilă dezvoltare a 
organizaţiei respective. Ea presupune o gândire dinamică şi capabilă care să evalueze pe termen 
lung şansele de dezvoltare pentru atingerea scopului dorit. Deşi de multe ori între viziune şi 
evoluţia ulterioară a acesteia există numeroase abateri, definirea viziunii reprezintă o condiţie 
intrinsecă a dezvoltării oricărei organizaţii. În condiţiile unui mediu caracterizat printr-o dinamică 
crescută şi schimbări numeroase, în lipsa unei viziuni bine definite, evoluţia viitoare a 
organizaţiei este nesigură. Formularea viziunii trebuie să se bazeze pe o serie de elemente care 
să îi asigure succesul şi credibilitatea. Astfel, starea ideală care se proiectează în viitor trebuie 
să fie înrădăcinată în prezent și trebuie să se aibă în vedere dificultăţile şi pericolele la care este 
supusă entitatea. Totodată, viziunea creată trebuie să genereze o atitudine de încredere în viitor 
şi în posibilităţile concrete de dezvoltare în sensul transformării viziunii propuse în fapte, 
stimulând participarea eficientă şi creativă a întregii echipe de proiect. O viziune bună oferă 
posibilitatea tuturor membrilor să îşi identifice interesele şi deci să-şi construiască motivaţia 
necesară pentru transpunerea ei în aplicare, fiind împărtăşită şi acceptată de toţi membrii 
implicați.  
 
Viziunea de dezvoltare a orașului Pecica este generată de rezultatul Analizei socio-economice a 
situației existente, pornind de la punctele tari, punctele slabe, oportunitățile și amenințările 
identificate. În procesul de planificare strategică s-au desprins o serie de concluzii care pun 
bazele dezvoltării.  
Astfel, ca răspuns la oportunitățile de dezvoltare, orașul Pecica își propune să furnizeze resursă 
umană calificată și specializată, susținând dezvoltarea capitalului uman, creând premisele unei 
puternice legături între educație și mediul de afaceri. În strategia de dezvoltare a orașului este 
integrată o preocupare constantă către calitatea vieții, pentru asigurarea unui trai confortabil, 
într-un mediu de viață curat, susținut de o infrastructură modernă. De asemenea, orașul Pecica 
își propune să își valorifice potențialul cultural și turistic, devenind o destinație atractivă în 
peisajul multicultural european, cu eforturile concentrate ale unei administrații eficiente și 
eficace.  
 
Viziunea pentru dezvoltare a orașului Pecica este concentrată pe dezvoltarea economică ca 
rezultat al dezvoltării relației sistemice dintre educație, inovare și sectoarele economiei locale - 
complementar cu interesul pentru calitatea vieții în comunitate, înțelegând prin aceasta un 
mediu de viață curat și civilizat, ofertant pentru petrecerea timpului liber, susținut de o 
infrastructură modernă și de accesul la servicii publice de bună calitate.  
Atingerea acestor obiective strategice asociază în mod obligatoriu interesul pentru dezvoltarea 
turismului, protecția mediului și dezvoltarea unei administrații publice prompte și eficiente.  
Pentru asigurarea succesului economic este necesară susținerea acestui domeniu complex de 
activitate prin acțiuni convergente ale structurii educaționale astfel încât programa elaborată 
pentru pregătirea forței de muncă să se plieze pe nevoile agenților economici asigurându-le 
resursele umane calificate pentru prestarea muncii la un nivel înalt de performanță și calitate.  
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Un factor important în retenția forței de muncă și a populației în general, îl reprezintă și este 
direct influențat de condițiile de trai, de calitatea vieții pe teritoriul orașului Pecica. Asigurarea 
unor condiții decente de locuit și a unui mediu de viață ofertant, care să răspundă pretențiilor 
ridicate ale cetățeanului modern, european, reprezintă o prioritate a viziunii de dezvoltare a 
orașului iar planul de măsuri propuse prin Strategia de dezvoltare vine să traseze liniile 
directoare ale acțiunilor pentru îmbunătățirea aspectelor care țin de calitatea vieții:  

 Infrastructura edilitară de bază (apă, canalizare, electricitate, gaze);  
 Infrastructura de transport (rutier, feroviar, );  
 Infrastructura culturală și de petrecere a timpului liber.  

De asemenea, accesul populației la serviciile publice și calitatea acestora au o influență majoră 
în asigurarea satisfacției beneficiarilor acestor servicii. Măsurile propuse prin planul strategic 
2014-2020 vizează îmbunătățirea la nivelul orașului Pecica a condițiilor oferite cetățenilor prin 
serviciile de sănătate, serviciile de protecție socială pentru persoanele cu nevoi speciale, 
educația populației și siguranța civilă.  
 
Instituțiile administrației publice locale au ca obiective atât asigurarea unor servicii caracterizate 
de un înalt profesionalism bazate pe rezolvarea cât mai promptă a problemelor cetățenilor, cât 
și buna gospodărire a teritoriului administrat.  
 
Toate acțiunile care se vor întreprinde ca urmare a planului strategic nu vor avea un impact 
negativ asupra mediului înconjurător, protecția mediului reprezentând o obligație asumată și 
respectată de către toți actorii participanți la realizarea obiectivelor strategiei.  
 
3. Obiective strategice și obiective specifice  
 

Strategia de dezvoltare a orașului Pecica se fundamentează pe 2 obiective strategice 
susținute de 1 obiectiv asociat, pentru implementarea cărora au fost identificate o serie de 
obiective specifice și axe prioritare transpuse în măsuri concrete de acțiune care vor contribui în 
mod direct la atingerea viziunii de dezvoltare a orașului. 
 

Figura 19: Obiectivele strategice și obiectivul asociat  

 
 

OBIECTIV STRATEGIC 1              
DEZVOLTARE ECONOMICĂ

OBIECTIV STRATEGIC 2    
CREȘTEREA CALITĂȚII VIEȚII

OBIECTIV ASOCIAT: DEZVOLTAREA TURISMULUI, PROTECȚIA MEDIULUI 
ȘI DEZVOLTAREA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE ȘI A COOPERĂRII TRANSFRONTALIERE 
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Tabel nr. 57 – Obiectiv strategic 1: Dezvoltare economică 
 

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 potenţial economic. 
Sprijinirea investitorilor care crează noi facilități de 
producție și crează 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 
refritoare 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. 

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.  
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OBIECTIV STRATEGIC 1 – Dezvoltare economică 

Obiectiv specific Axe prioritare Măsuri 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 
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Tabel nr. 58 – Obiectiv strategic 2: Creșterea calității vieții 
 

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. 
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 cupreinse 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. 
Dezvoltarea reţelelor inteligente de distribuţie a 
gazelor naturale în vederea creşterii nivelului de 
flexiblitate, siguranţă, eficienţă în operare, precum 
şi de integrare a activităţilor de transport, distribuţie 
şi consum final în localitatea Pecica şi satele 
aparţinătoare, individual sau în parteneriat cu alte 
sate vecine 
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OBIECTIV STRATEGIC 2 – Creșterea calității vieții 

Obiectiv specific  Axe prioritare Măsuri  

2.1.4 – Reconversia și 
refuncționalizarea 
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. 

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. 
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 
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OBIECTIV STRATEGIC 2 – Creșterea calității vieții 

Obiectiv specific  Axe prioritare Măsuri  

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. 

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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Tabel nr. 59 – Obiectiv asociat: Dezvoltarea turismului, protecția mediului, dezvoltarea 

administrației publice și a cooperării transfrontaliere 
 

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 
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OBIECTIV ASOCIAT - Dezvoltarea turismului, protecția mediului, dezvoltarea administrației 
publice și a cooperării transfrontaliere 

Obiectiv specific  Axe prioritare Măsuri 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 

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. 
Organizarea de schimburi de experienţă cu 
autorităţi 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 
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OBIECTIV ASOCIAT - Dezvoltarea turismului, protecția mediului, dezvoltarea administrației 
publice și a cooperării transfrontaliere 

Obiectiv specific  Axe prioritare Măsuri 
transfrontaliere și a apelor subterane. 

Utilizarea durabilă a patrimoniului natural, istoric 
și cultural în zona eligibilă. 
Promovarea colaborării transfrontaliere între 
instituții și cetățeni. 

 
 
 
 
 
 

 

Principii ale dezvoltării și contribuția la obiectivele orizontale  
 

 
O astfel de organizare pune în legătură directă și obligatorie măsurile și programele de 
dezvoltare cu un obiectiv pragmatic, în scopul creării unui mecanism dinamic de dezvoltare. În 
contextul oportunităților economico-financiare, funcționarea acestui mecanism trebuie legată de 
inovare ca factor de dinamizare și progres dar și de facilitarea structurilor de asociere și 
intervenție teritorială, de tip integrat. Pentru ca aceste aspecte să devină realitate, dezvoltarea 
competitivității economice trebuie realizată urmărind principiile dezvoltării convergente, 
intercorelării și al dezvoltării durabile.  
 

 Dezvoltarea convergentă are în vedere stimularea performanțelor fără a crea decalaje 
de dezvoltare la nivel teritorial. În plus, se vizează reducerea diferențelor deja existente 
între comunități pe plan social, economic, cultural și al accesului la servicii și 
infrastructură publică.  
 Intercorelarea presupune ca obiectivele strategiei să ia în calcul obiectivele planurilor și 
strategiilor naționale și europene dar și adaptarea măsurilor de acțiune în funcție de 
recomandările politicilor de guvernare ale diferitelor instituții ce acționează la nivel local 
și județean.  
 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.  

 
Urmărind armonizarea principiilor dezvoltării economice ținând seama de obiectivele orizontale, 
prin Strategia de dezvoltare se încurajează respectarea Egalității de șanse. Aceasta este un 
drept fundamental, o valoare comună a UE, conform căreia toate fiinţele umane sunt libere să-
şi dezvolte capacităţile personale şi să aleagă fără limitări impuse de roluri stricte; faptul că 
diferitele comportamente, aspiraţii şi necesităţi ale femeilor şi bărbaţilor sunt luate în 
considerare, evaluate şi favorizate în mod egal înseamnă că femeile şi bărbaţii se bucură de 
aceeaşi libertate de a-şi realiza aspiraţiile. Principiul egalității de șanse între femei și bărbați este 
transpus în legislația și în politicile UE, urmărindu-se reglementarea vieții sociale a statelor 
membre din perspective economice. În plus față de dispozițiile legale referitoare la egalitatea de 
tratament între femei și bărbați, legislația UE anti-discriminare a fost înlocuită de asigurarea 
unui nivel minim de protecție și un tratament egal pentru toată lumea, indiferent de rasă sau 
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origine etnică, religie și credință, dizabilități, orientare sexuală și vârstă. Astfel, principiul 
egalității de șanse se aplică și ține cont, în mod particular, de diversitatea etnică și religioasă a 
populației orașului Pecica, promovarea capitalului uman făcându-se în mod nediscriminatoriu în 
orice domeniu economico-social. Valorificarea diversității culturale, etnice și a diferențelor de 
gen, de vârstă constituie premise pentru dezvoltarea orașului și, totodată, asigură un cadru în 
care relațiile sociale au la bază valori ca toleranța și egalitatea.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Plan de acțiune  
 

 
Măsurile specifice fiecărei Axe prioritare compun Planul de acțiune al Strategiei de Dezvoltare.  
Planul de acțiuni a fost dezvoltat prin procese mixte (participative – consultative) de planificare, 
cu scopul responsabilizarii comunității asupra mijlocelor de aplicare a Strategiei de Dezvoltare 
dar și de definire realistă a posibilităților de aplicare a acestora.  
 

Criteriile de selecție a măsurilor au avut la bază:  
a) Concordanța cu viziunea/nevoile comunitare;  
b) Abordare durabilă, integrată;  
c) Responsabilitatea/competența autorității administrative locale și/sau a partenerilor;  
d) Necesitatea evitării dublării acțiunilor demarate;  
e) Localizarea geografică (locală/zonală);  
f) Corelarea/integrarea cu alte acțiuni la nivel județean, regional, național și internațional.  
 

Planul de acțiune propus pentru atingerea obiectivelor presupune împărțirea măsurilor 
identificate în trei niveluri de prioritate, fiecare dintre acestea înscriindu-se într-unul dintre 
aceste niveluri:  
 

Măsuri directe (MD) - care contribuie direct și nemijlocit la realizarea obiectivelor 
strategice;  

Măsuri suport (MS) - a căror implementare/realizare susține atingerea obiectivelor 
strategice;  

Măsuri punctuale (MP) - care presupun dezvoltarea punctuală a orașului.  
 

Împărțirea măsurilor în cele trei niveluri de prioritate nu presupune stabilirea vreunei ordini a 
importanței acestora. Dincolo de importanța aparentă a măsurilor cu impact direct asupra 
atingerii obiectivelor strategice enunțate, nerealizarea sau neîncadrarea în orizontul de timp a 
măsurilor suport sau a măsurilor punctuale poate conduce la ratarea țintelor propuse de 
dezvoltare și la ineficiența utilizării unor resurse limitate aflate la dispoziția localității.  
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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. 
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Tabel nr. 60 – Plan de acțiune 

 
Nr. 
Crt. 

Obiectiv 
strategic 

Obiectiv 
specific 

Axe prioritare Măsuri Responsabil Nivel de 
prioritate 

1. 1. Dezvoltare 
economică 

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. U.A.T. Măsură 
directă 

2. Modernizarea şi dezvoltarea căilor de acces spre zonele cu 
potenţial economic. 

U.A.T. Măsură 
suport 

3. Sprijinirea investitorilor care crează noi facilități de producție 
și crează noi locuri de muncă. 

U.A.T. Măsură 
suport 

4. 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.). 

U.A.T. Măsură 
suport 

5. 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.). 

U.A.T., mediul 
privat și alte 
instituții 

Măsură 
suport 

6. Susținerea înființării parteneriatelor public-private. U.A.T. și mediul 
privat 

Măsură 
suport 

7. Organizarea de evenimente care să promoveze schimburi de 
bune practice. 

U.A.T. Măsură 
suport 

8. 1.1.2 – Dezvoltarea 
agriculturii – creșterea 
valorii adăugate a 
producției agricole 
locale. 

Reabilitarea și modernizarea drumurilor agricole/ drumurilor 
de exploatare. 

U.A.T. Măsură 
suport 

9. Sprijinirea înființării de unități de depozitare/ procesare/ 
valorificare a produselor agroalimentare. 

U.A.T. și mediul 
privat 

Măsură 
suport 

10. Dezvoltarea halei agroalimentare, a piețelor și târgurilor 
locale. 

U.A.T. Măsură 
punctuală 
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11. 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. 

U.A.T. și mediul 
privat 

Măsură 
suport 

12. Informarea fermierilor și a producătorilor agricoli interesați 
cu privire la cerințele și standardele UE refritoare la mediu, 
apă, sănătatea și bunăstarea animalelor, sănătatea plantelor 
și sănătatea publică. 

U.A.T. Măsură 
suport 

13. Informare privind avantajele constituirii de exploatații 
agricole de dimensiuni medii, în vederea creșterii eficienței 
activității agricole. 

U.A.T. Măsură 
suport 

14. Sprijinirea promovării agriculturii ecologice,  creării și 
funcționării unor rețele de comercializare a produselor 
ecologice. 

U.A.T. și mediul 
privat 

Măsură 
suport 

15. 1.2 - Inovare 1.2.1 – Sprijinirea 
activităților de inovare 

 
Sprijinirea elaborării și implementării de proiecte inovative. 

U.A.T. și mediul 
privat 

Măsură 
suport 

16. 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. 

U.A.T. Măsură 
punctuală 

17. Reabilitare Școala Generală nr. 2 cu clasele I – IV oraș 
Pecica, județul Arad 

U.A.T. Măsură 
punctuală 

18. ”Extindere Liceu cu corp P+1E, str. 2, nr. 37, oraș Pecica, 
jud. Arad” 

U.A.T. Măsură 
punctuală 

19. ”Construire, extindere, reamenajare clădiri existente și curte 
școală” – Școala Gimnazială nr. 2, str. 2, nr. 176, oraș 
Pecica, județ Arad 

U.A.T. Măsură 
punctuală 

20. ”Reabilitarea, modernizarea, extinderea și echiparea  
educațională a unității de învățământ primar, strada 1 nr. 
220, oraș Pecica, județul Arad” 

U.A.T. Măsură 
punctuală 

21. Reabilitarea/extinderea/modernizarea/dotarea unităților de 
învățământ existente.  

U.A.T. și unitățile 
de învățământ 

Măsură 
directă 
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22.  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. 

U.A.T. și unitățile 
de învățământ 

Măsură 
suport 

23. Mijlocirea înființării de parteneriate unități de învățământ-
agenți economici, pentru asigurarea realizării stagiilor de 
practică pentru elevi, necesare în pregătirea profesională a 
viitorilor specialiști. 

U.A.T., mediul 
privat și unitățile 
de învățământ 

Măsură 
suport 

24. 1.3.3 – Sprijinirea 
creșterii calității în 
educație 

Identificarea și acordarea de facilități cadrelor didactice 
(decontare transport, asigurare cazare etc.) pentru stoparea 
migrării acestora. 

U.A.T.  Măsură 
punctuală 

25. Sprijinirea și încurajarea participării elevilor la competițiile 
școlare locale, județene, naționale și internaționale. 

U.A.T. și unitățile 
de învățământ 

Măsură 
suport 

26. Sprijinirea activităților de prevenire a părăsirii timpurii a 
școlii, a abandonului școlar. 

U.A.T. și unitățile 
de învățământ 

Măsură 
suport 

27. 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. 

U.A.T. și unitățile 
de învățământ 

Măsură 
suport 

28. Facilitarea incluziunii copiilor de etnie romă în instituțiile 
școlare. 

U.A.T. și unitățile 
de învățământ 

Măsură 
suport 

29. 2. Creșterea 
calității vieții 

2.1 – 
Dezvoltarea 
infrastructurii 
edilitare și 
locative 

2.1.1 - Reabilitarea și 
modernizarea clădirilor 

Reabilitarea/modernizarea și creșterea eficienței energetice 
a clădirilor publice. 

U.A.T. Măsură 
directă 

30. Acordarea de sprijin pentru reabilitarea/ modernizarea și 
creșterea eficienței energetice a clădirilor rezidențiale. 

U.A.T. și asociații 
de proprietari 

Măsură 
directă 

31. 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. 

U.A.T. Măsură 
directă 

32. ”Modernizare străzi în orașul Pecica, județul Arad” U.A.T. Măsură 
punctuală 
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33. ”Modernizare infrastructură publică urbană în orașul Pecica, 
jud. Arad” 

U.A.T. Măsură 
punctuală 

34. Dezvoltarea modalităților de transport alternative și sporirea 
siguranței rutiere – trasee pietonale, piste pentru bicicliști, 
semnalistică vertical pentru trecerile de pietoni,parapeți etc. 

U.A.T. Măsură 
suport 

35. Modernizarea drumurilor comunale aflate pe teritoriul U.A.T. 
oraș Pecica. 

U.A.T. Măsură 
punctuală 

36. Întocmirea planului de mobilitate. U.A.T. Măsură 
suport 

37. Achiziționarea de mijloace de transport (autobuze/ 
microbuze) pt. funcționarea transportului public în comun. 

U.A.T. Măsură 
suport 

38. Modernizarea stațiilor de autobuz. U.A.T. Măsură 
punctuală 

39. Modernizare marcaje și semnalizare rutieră. U.A.T. Măsură 
suport 

40. 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 jud. Arad. 

U.A.T. și 
Compania de Apă 

Măsură 
directă 

41. Finalizarea lucrărilor la stația de epurare din orașul Pecica 
cuprinse în Master Planul privind alimentarea cu apă si 
evacuarea apelor uzate în județul Arad. 

U.A.T. și 
Compania de Apă 

Măsură 
directă 

42. Realizarea infrastructurii de apă și canalizare în satele 
aparținătoare cupreinse în faza 2 a Master Planului privind 
alimentarea cu apă si evacuarea apelor uzate în jud. Arad. 

U.A.T. și 
Compania de Apă 

Măsură 
suport 

43. Extinderea/modernizarea/eficientizarea iluminatului public. 
 

U.A.T.  Măsură 
punctuală 

44. „Extindere şi eficientizare iluminat public în oraşul Pecica şi 
satele aparţinătoare” 

U.A.T. și 
concesionarul 
serviciului de 
iluminat public 

Măsură 
punctuală 
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45. Extinderea și modernizarea iluminatului festiv. U.A.T. Măsură 
directă 

46. Extinderiea rețelelor de infrastructură de bază – apă, 
canalizare, electricitate – pentru proiectul pilot ”Construcția 
a 49 de locuințe sociale pentru comunitățile de romi”. 

U.A.T. Măsură 
punctuală 

47. Sprijinirea extinderii rețelelor de infrastructură de bază în 
cartierul Europa. 

U.A.T. Măsură 
punctuală 

48. „Dezvoltarea rețelelor inteligente de distribuție a gazelor 
naturale în localitatea Dorobanți, Iratoșu, Pecica și satele 
aparținătoare” 

U.A.T Măsură  
directă 

49. 2.1.4 – Reconversia și 
refuncționalizarea 
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. 

U.A.T. Măsură 
directă 

50. Modernizarea străzilor adiacente terenurilor și suprafețelor 
degradate. 

U.A.T. Măsură 
directă 

51. Crearea, reabilitarea și modernizarea spațiilor publice – zone 
verzi neamenajate, terenuri abandonate, piațete, scuaruri, 
zone pietonale. 

U.A.T. Măsură 
directă 

52. ”Îmbunătățirea mediului urban prin reconversia si 
refunctionalizarea unor terenuri neutilizate în vederea 
realizării de parcuri publice” 

U.A.T. Măsură 
punctuală 

53. 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. 

U.A.T. Măsură 
suport 

54. Sprijinirea înființării unui serviciu medical la domiciliu. U.A.T. Măsură 
suport 

55. Încurajarea înființării serviciilor medicale în satele 
aparținătoare. 

U.A.T. Măsură 
suport 
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56. Sprijinirea în organizarea și susținerea unor activități de 
educație sanitară a populației în scopul prevenirii 
îmbolnăvirii și adoptării unui stil de viață sănătos. 

U.A.T., ONG-uri și 
personal de 
specialitate 

Măsură 
suport 

57. 2.2.2- Dezvoltarea și 
modernizarea 
serviciilor de protecție 
socială și siguranță 
civilă 

Sprijinirea derulării unor programe de incluziune socială 
pentru grupurile vulnerabile (șomeri, persoane de etnie 
romă etc.). 

U.A.T., ONG-uri și 
personal de 
specialitate 

Măsură 
suport 

58. Susținerea înființării parteneriatelor public-private având ca 
domeniu de activitate acoperirea nevoilor speciale ale 
categoriilor de persoane defavorizate. 

U.A.T., ONG-uri, 
mediul privat și 
personal de 
specialitate 

Măsură 
suport 

59. Sprijinirea construirii de locuințe sociale. U.A.T. și MDRAP Măsură 
directă 

60. Sprijinirea construirii de locuințe destinate tinerilor prin ANL. U.A.T. și MDRAP Măsură 
directă 

61. 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. 

U.A.T. Măsură 
directă 

62. Dotarea Poliției Locale cu echipamente performante pentru 
intervenții în timp util în vederea creșterii gradului de 
siguranță a cetățenilor. 

U.A.T. Măsură 
directă 

63. Extinderea sistemului de supraveghere video al orașului în 
vederea scăderii infracționalității și creșterii gradului de 
confort al cetățenilor. 

U.A.T. Măsură 
suport 

64. 2.3 – 
Patrimoniu 
cultural, sport 

2.3.1 – Conservarea, 
protejarea și 
dezvoltarea 

Modernizarea Casei de Cultură ”Doru Ioan Petescu” din 
orașul Pecica și dotarea acesteia cu echipamente necesare 
evenimentelor culturale. 

U.A.T. Măsură 
directă 
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65. și agrement 
 
 

patrimoniului cultural Reabilitarea căminelor culturale din satele aparținătoare, 
precum și dotarea acestora cu echipamente necesare 
evenimentelor culturale. 

U.A.T. Măsură 
directă 

66. “Consolidare, reabilitare şi modernizare Cămin Cultural 
Turnu şi amenajare curte“ 

U.A.T. Măsură 
directă 

67. ”Demolare clădire și construire Centru Cultural Tradițional în 
orașul Pecica” 

U.A.T. Măsură 
punctuală 

68. ”Construire și dotare Teatru de vară în orașul Pecica” U.A.T. Măsură 
punctuală 

69. 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. 

U.A.T., ONG-uri și 
mediul privat 

Măsură 
suport 

70. Sprijinirea ansamblului ”Păstrătorii tradiției” și a formațiilor 
de dans ”Buzavirag” și ”Romaflores”. 

U.A.T. Măsură 
punctuală 

71. Sprijinirea formațiilor de dans modern. U.A.T. Măsură 
punctuală 

72. Renovarea și amenajarea unei case tărănești traditionale – 
muzeu al satului. 

U.A.T. Măsură 
suport 

73. Sprijinirea promovării tradițiilor prin Casa Muzeală de la 
Turnu. 

U.A.T. și Asociația 
PRO PIR KULT 

Măsură 
punctuală 

74. Dotarea bibliotecilor din localitate și satele aparținătoare. U.A.T. și unitățile 
de învățământ 

Măsură 
punctuală 

75. Sprijinirea restaurării/reabilitării lăcașelor de cult și a 
activităților desfășurate de către acestea. 

U.A.T. și lăcașele 
de cult 

Măsură 
directă 
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76. Sprijinirea construirii de case funerare. U.A.T. și lăcașele 
de cult 

Măsură 
suport 

77. 2.3.2 – Dezvoltarea 
infrastructurii sportive 

Sprijinirea asociațiilor sportive. U.A.T. și asociații 
sportive 

Măsură 
suport 

78. Reabilitarea și dotarea bazelor sportive, sălilor și terenurilor 
de sport. 

U.A.T. Măsură 
directă 

79. Susținerea inițiativelor private în organizarea de competiții 
sportive. 

U.A.T., unitățile de 
învățământ și 
asociațiile sportive 

Măsură 
suport 

80. 2.3.3 – Dezvoltarea 
infrastructurii de 
agrement 

Amenajarea parcurilor cu locuri de joacă pentru copii. U.A.T. Măsură 
directă 

81. Dotarea cu mobilier urban a spațiilor publice. U.A.T. Măsură 
directă 

82. Instalarea rețelelor de comunicații wireless Wi-Fi în spațiile 
publice. 

U.A.T. Măsură 
suport 

83. Amenajarea unor zone de petrecere a timpului liber pentru 
toate categoriile de vârstă. 

U.A.T. Măsură 
directă 

84. ”Modernizare și dotare clădire str. 401 nr. 128 – Centru de 
tineret, oraș Pecica” 

U.A.T. Măsură 
punctuală 

85. 2.4 - Reducerea 
segregării 
socio-spaţiale a 
locuitorilor 

2.4.1 – Creşterea 
standardelor de viaţă 

Implementarea de proiecte integrate U.A.T. Măsură 
directă 

86. ”Îmbunătățirea calității vieții prin îmbunătăţirea 
infrastructurii educaţionale, oferirea unor posibilităţi de 
petrecere a unui timp liber de calitate şi modernizarea 
infastructurii publice urbane în orașul Pecica, jud. Arad” 

U.A.T. Măsură 
punctuală 

87. OBIECTIV 
ASOCIAT - 
Dezvoltarea 
turismului, 

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. 

U.A.T., mediul 
privat și alte 
instituții 

Măsură 
directă 

88. Promovarea obiectivelor turistice, locațiilor, zonelor naturale U.A.T. și ONG-uri Măsură 
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protecția 
mediului, 
dezvoltarea 
administrației 
publice și a 
cooperării 
transfrontaliere 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

cu potențial turistic și includerea lor în circuitul turistic zonal 
/ județean / național/ internațional. 

suport 

89. Promovarea eco-turismului. U.A.T. și ONG-uri Măsură 
suport 

90. 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.) 

U.A.T., mediul 
privat și ONG-uri 

Măsură 
directă 

91. Amenajarea unei zone de campare. U.A.T. Măsură 
punctuală 

92. 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. 

U.A.T. și mediul 
privat 

Măsură 
punctuală 

93. Sprijinirea revigorării tradițiilor culturale, religioase, folclorice 
și includerea lor într-un circuit turistic. 

U.A.T., asociații și 
ONG-uri, clerici 

Măsură 
suport 

94. 3.2- Protecția 
mediului 
înconjurător 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.2.1- Păstrarea unui 
mediu înconjurător 
curat 

Prezervarea mediului și reducerea riscului de poluare. U.A.T., asociații și 
ONG-uri 

Măsură 
suport 

95. Programe de promovare a educației pentru protecția 
mediului. 

U.A.T., unități de 
învățământ, ONG-
uri și asociații  

Măsură 
suport 

96. Stimularea reciclării deșeurilor și a colectării deșeurilor 
electrice și electronice. 

U.A.T. și mediul 
privat 

Măsură 
directă 

97. Promovarea mijloacelor de transport ecologice și reducerea 
emisiilor provenite din transport. 

U.A.T. Măsură 
suport 

98. Realizarea Registrului Spațiilor verzi. U.A.T. Măsură 
suport 

99. Organizarea de acțiuni de conștientizare a populației față de 
ocrotirea mediului înconjurător și respectarea naturii. 

U.A.T., asociații și 
ONG-uri 

Măsură 
suport 
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100.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Creearea de spații verzi și plantări. U.A.T., asociații și 
ONG-uri 

Măsură 
directă 

101. Acțiuni de promovare a colectării selective și reducerea 
nicvelului de deșeuri produse atât de utilizatorii individuali – 
gospodării, cât și de agenții economici. 

U.A.T., și ADI 
Deșeuri 

Măsură 
suport 

102. Susținerea investițiilor privind infrastructura de gestionare a 
deșeurilor, inclusiv atragerea de surse de finanțare. 

U.A.T. Măsură 
directă 

103. Susținerea implementării și menținerea sistemului integrat al 
deșeurilor. 

U.A.T. Măsură 
directă 

104. 3.3 – 
Dezvoltarea 
administrației 
publice 
 
 
 

3.3.1 - Dezvoltarea 
capacității 
administrative locale 

Promovarea unui dialog activ cu cetățenii și cu mediul de 
afaceri. 

U.A.T. și mediul 
privat 

Măsură 
directă 

105. Sprijinirea formelor asociative și încurajarea participării 
publice. 

U.A.T.  Măsură 
suport 

106. 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. 

U.A.T. Măsură 
directă 

107. Implementarea de soluții de e-guvernare în contextul 
creșterii accesibilității populației la internet și a utilizării 
acestuia. 

U.A.T. Măsură 
suport 

108. Organizarea de schimburi de experienţă cu autorităţi locale 
din România sau Uniunea Europeană. 

U.A.T. Măsură 
suport 

109. Participarea funcționarilor angajați în administrația publică la 
cursuri / instruiri pentru îmbunătățirea continuă a 
performanțelor profesionale. 

U.A.T. Măsură 
punctuală 

110. Implementarea sistemelor de management al calității, 
dezvoltarea procedurilor și instrumentelor de monitorizare și 
evaluare a performanțelor personalului din administrația 
locală a orașului Pecica. 

U.A.T. 
 

 

Măsură 
directă 
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111. Creșterea gradului de transparență la nivelul administrației 
publice locale. 

U.A.T. Măsură 
directă 

112.  3.4 – Cooperare 
transfrontalieră 

3.4.1 – Dezvoltarea 
comună a zonei de 
cooperare 

Înfrățirea orașului Pecica cu localități din alte tări. U.A.T. Măsură 
directă 

113. Dezvoltarea relațiilor de cooperare cu localitățile înfrățite. U.A.T. Măsură 
suport 

114. Întărirea coeziunii sociale și economice în regiunea de 
graniță. 

U.A.T. Măsură 
suport 

115. Îmbunătățirea comunicațiilor transfrontaliere. U.A.T. Măsură 
directă 

116. Îmbunătățirea facilităților de transport transfrontalier. U.A.T. Măsură 
directă 

117. Îmbunătățirea gestionării calității râurilor transfrontaliere și 
a apelor subterane. 

U.A.T. Măsură 
suport 

118. Utilizarea durabilă a patrimoniului natural, istoric și cultural 
în zona eligibilă. 

U.A.T. Măsură 
suport 

119. Promovarea colaborării transfrontaliere între instituții și 
cetățeni. 

U.A.T. Măsură 
suport 
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5. Cadru de implementare, monitorizare și evaluare a strategiei  
 
Strategia de Dezvoltare Locală a orașului Pecica pentru perioada 2014-2020, reprezintă un 
document legal de lucru al Consiliului Local Pecica, având caracter normativ şi prospectiv şi este 
supus unui proces continuu de reevaluare şi optimizare a opţiunilor de dezvoltare în vederea 
adecvării evoluţiei realităţilor economice şi sociale. 
 
Succesul unei strategii depinde în mod direct de capacitatea de implementare a ei de către 
comunitatea locală. Condițiile pentru implementarea cu succes a unui plan strategic ar fi 
următoarele: 
 
 Transformarea planului strategic în planuri operaționale anuale care sunt revizuite și 
modificate cu regularitate; 
 Acordarea unei atenții deosebite participării la procesul de planificare strategică a fiecărui 
membru al organizației; 
 Realizarea unei liste de responsabilități pentru fiecare persoană; 
 Numirea unei persoane responsabile pentru implementarea planului strategic, care va 
supraveghea procesul de implementare. 
 
Implementarea Strategiei de Dezvoltare Locală 
Implementarea constă în punerea în practică a planului de acțiuni stabilit în cadrul strategiei de 
dezvoltare locală, prin respectarea principiilor care au stat la baza fundamentării acesteia pentru 
a garanta atingerea obiectivelor țintite în scopul ameliorării gradului de dezvoltare a comunității 
locale.  
Responsabilitatea coordonarea implementării strategiei revine Primarului și Consiliului Local. 
În implementarea Strategiei de dezvoltare a orașului Pecica pentru perioada 2014-2020 vor fi 
implicate toate serviciile și compartimentele din cadrul aparatului de specialitate al primarului și 
serviciile publice înființate în subordinea CL oraș Pecica. 
 
Monitorizarea și evaluarea strategiei se va realiza pe baza rezultatelor din anul în curs, 
corelate cu planul de acțiuni stabilit. Cabinetul Primarului orașului Pecica va evalua anual 
implementarea strategiei și va stabili prioritățile pentru anul următor.  
 
Fiind o strategie concepută pe o perioadă de șapte ani, procesul de implementare poate fi 
influențat de acţiunea unor factori din mediul intern sau extern, care pot produce atât efecte 
pozitive cât și negative obiectivelor strategice conturate. În aceste condiţii, monitorizarea 
implementării se va realiza pe tot parcursul procesului de implementare şi la sfârşitul lui, prin 
compararea atât a cantităţii cât şi a calităţii rezultatelor obţinute cu cele planificate prin 
prezenta strategie. Anual se pot realiza ajustări ca urmare a rezultatelor procesului de 
monitorizare a strategiei. O evaluare a impactului strategiei se va face la sfârşitul anului 2020 
prin comparaţie între rezultatele sociologice şi statistice înregistrate în urma realizării Analizei 
situației existente şi cele obţinute la finele anului 2020.  
Rezultatele evaluării asigură continuitate în privinţa conturării şi evidenţierii în perspectivă a 
obiectivelor strategice, determinând elaborarea unei strategii fezabile şi viabile. 


