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1.1 Context teritorial  

Orașul Chișineu-Criș este situat la 46°32'3" latitudine nordică și la 21°38' latitudine estică, în Nord 
– Vestul județului Arad, la o distanță de 42 de km față de municipiul Arad.  

Suprafața teritoriului administrativ al orașului este de 119 kilometri pătrați, desfășurând-se în 

Câmpia Crișului Alb, pe ambele maluri ale râului cu același nume. În urma alipirii localităților 

Pădureni și Chişineu Mic a luat ființă orașul Chișineu-Criș.  

Figura 1: Localizarea orașului Chișineu-Criș în 

județul Arad 

Figura 2: Localizarea orașului Chișineu-Criș în 

România 

  

Sursa: Prelucrarea consultantului Sursa: Prelucrarea consultantului 

Orașul, în extremitatea sudică se învecinează cu teritoriul comunei Șimand, la Nord cu cel al 

comunei Zerind, la Vest cu cel al comunei Socodor, iar la Est cu teritoriul comunei Sintea-Mare, 

cu satele Tipar, Adea și Zărand. De menționat este faptul că, din punct de vedere administrativ, 

satul Nădab aparține orașului Chişineu-Criş.   

Conexiunea cu celelalte localități, cât și cu restul României și al Europei, se face pe șoseaua 

națională Oradea – Arad, ce se bifurcă după trecerea podului de peste Crișul Alb, fiind creată 

legătură și cu localitatea – punct de trecere de frontieră Vărșand la granița cu Ungaria, prin DN 

79A. În Estul orașului se află stația CFR, traversată de calea ferată ce leagă cele mai importante 

orașe din Vestul României (Timișoara – Arad – Oradea). Calea ferată se bifurcă înainte de intrarea 

în oraș, fiind făcută legătura cu localitățile Șiclău și Grăniceri.                                     

Chișineu-Criș este legat de marile orașe ale României prin intermediul drumurilor E671 Timișoara-

Livada, DN79 Arad - Oradea, DN69 Timișoara-Arad, DN1 București-Borș, E60 Oradea-Agigea, A1 

București-Nădlac și E68 Brașov-Nădlac. Distanțele între Chișineu-Criș și marile orașe sunt 

următoarele: 

1. Identificare spațială şi 

demografică  
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- Chișineu – Criș -> București: 568 km 
- Chișineu – Criș -> Iași: 649 km 
- Chișineu – Criș -> Timișoara: 101 km 
- Chișineu – Criș -> Cluj – Napoca: 230 km 
- Chișineu – Criș -> Constanța: 795 km 
- Chișineu – Criș -> Craiova: 417 km 
- Chișineu – Criș -> Brașov: 435 km 
- Chișineu – Criș -> Oradea: 72 km 
 

Figura 3: Hartă privind distanțele rutiere între Chișineu – Criș și marile orașe ale României 

 
Sursa: Google Maps  

Orașul se află la o distanță de 42 de km față de municipiul Arad care face parte din coridorul pan 
– european IV: Dresden / Nürnberg — Praga — Viena — Bratislava — Győr — Budapesta — Arad 
— București — Constanța / Craiova — Sofia — Salonic / Plovdiv — Istanbul. 

Îmbunătățirea conectivității în partea centrală și vestică a României este posibilă doar prin 

construirea unor autostrăzi care să lege cele mai importante centre urbane, traseele propuse prin 

PATN – secțiunea Rețele de transport fiind: Zalău – Cluj-Napoca – Turda – Alba Iulia – Sebeș, 

Turda – Târgu Mureș – Sighișoara – Făgăraș, Oradea – Chișineu-Criș – Arad, precum și Borș – 

Marghita – Zalău. 
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Figura 4: Harta autostrăzilor din România (finalizate, în execuție sau în stadiul de proiect) 

 

Sursa: http://www.130km.ro/romanianhighwaymap.gif  

 

1.2 Caracteristici demografice ale populației 

Conform Recensământului din 2011, populația orașului Chișineu-Criș este de 7577 locuitori în 

timp ce Institutul Național de Statistică indică o populație după domiciliu la 1 iulie 2020 de 8160 

locuitori. 

 

Figura 5: Populația după domiciliu la 1 iulie 2020 pe grupe de vârstă pentru orașul Chișineu-Criș 

 
Sursa: INS TempoOnline (POP108D) 
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Datele furnizate de Institutul Național de Statistică reflectă cele mai mari valori pe ultimii 10 ani  
pentru grupele de vârstă 30 – 34 de ani, 35 – 39 de ani, 40 – 44 de ani, 45 – 49 de ani, 50 – 54 
de ani și 60 – 64 de ani.  
 

Figura 6: Evoluția populației după domiciliu la 1 iulie 2020 pe sexe pentru orașul Chișineu-Criș 

 
Sursa: INS TempoOnline (POP108D) 

În ceea ce privește structura pe sexe, valorile cele mai mari, conform Institutului Național de 

Statistică, aparțin sexului feminin. Cu toate acestea, de-a lungul celor 10 ani analizați se constată 

o scădere continuă a valorilor atât în cazul populației feminine, cât și în cazul celei masculine.  

 

Figura 7: Evoluția populației după domiciliu pe intervalul 2011-2020 

 
Sursa: INS TempoOnline (POP108D) 

Tendința scăderii populației se remarcă atât la nivelul orașului Chișineu-Criș cât și la nivelul 

județului Arad. Dacă în anul 2011 județul Arad totaliza o populație după domiciliu de 479.615 
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locuitori, în anul 2020 se observă o scădere cu 2,18% a populației. La nivelul orașului Chișineu-

Criș scăderea populației după domiciliu pe un interval de 10 ani este de 6,28% acest fapt fiind 

datorat și fenomenului migrației interne către municipiul Arad, al migrației externe în căutarea 

unui trai mai bun cât și scăderii natalității la nivelul orașului.  

Caracteristicile demografice – etnie și religie 

Locuitorii din Chișineu-Criș sunt în număr de 5522 români  și doar 1443 maghiari, romi (467), 

germani (34), slovaci (23), sârbi (3) și alte etnii. La recensământul din octombrie 2011, 

înregistrarea etniei, limbii materne și a religiei s-a făcut pe baza liberei declarații a persoanelor 

recenzate. Pentru persoanele care au refuzat să declare aceste trei caracteristici, precum și pentru 

persoanele pentru care informațiile au fost colectate indirect din surse administrative, informația 

este indisponibilă. 

Figura 8: Populația după etnie pentru orașul Chișineu-Criș 

Sursa: Recensământul populației și locuințelor la 2011 

 

Figura 9: Structura populației pe confesiuni religioase pentru orașul Chișineu-Criș 
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Sursa: Recensământul populației și locuințelor la 2011 

 

Mișcarea naturală a populației 

La nivelul orașului Chișineu-Criș pe un interval de 5 ani (2015-2019) se observă faptul că sporul 

natural (diferența dintre numărul născuților vii și cel al decedaților într-un an) se menține negativ 

vârful fiind atins în anul 2019. Aceste scăderi sunt frecvente în țările în curs de dezvoltare și apar 

datorită fenomenului de tranziție demografică. Evoluția nașterilor, deceselor, sporului natural 

precum și a căsătoriilor și divorțurilor la nivelul orașului Chișineu-Criș este următoarea: 

Tabel 1: Mișcarea naturală a populației – 2015-2019 

An Născuți vii (nr.) Decese (nr.) Spor natural Căsătorii Divorțuri 

2015 81 113 -32 40 1 

2016 83 112 -29 39 19 

2017 88 113 -25 65 21 

2018 80 114 -34 54 - 

2019 79 114 -35 34 - 

Sursa: INS TempoOnline (POP201D, POP206D, POP210D, POP212B) 

În timp ce decesele s-au menținut la valori apropiate, nașterile au suferit fluctuații. De asemenea, 

numărul căsătoriilor a atins vârful în anul 2017 (65) ca mai apoi să scadă în următorii ani cu 

consecințe directe asupra sporului natural. De cele mai multe ori tinerii amână momentul 

întemeierii unei familii și aducerii pe lume a unui copil din cauza nesiguranței și din dorința de a 

avea o anumită stabilitate înainte de face acest pas.  

Migraţia populaţiei 

În urma analizei datelor colectate de pe site-ul Institutului Național de Statistică, se observă o 

creștere relativ continuă a numărului de emigranți în cazul populației din orașul Chișineu – Criș. 

Acest fapt se datorează dorinței indivizilor de a căuta un loc de muncă mai bine plătit decât în 

România și a unor condiții de trai îmbunătățite. Cât despre analiza imigrării, valorile acesteia sunt 

foarte mici, ceea ce nu impune decât o explicație fie referitoare la căsătoriile care au avut loc și 

care au impus mutarea pe teritoriul României, fie referitoare la anumite oferte de muncă.  

1.3 Cadrul natural     

Orașul Chișineu-Criș este situat în Câmpia Crișurilor, având o altitudine minimă de 90 m în zona 

de nord-vest și maximă de 100 m în sud-vest. Această câmpie este o subunitate a Câmpiei de 

Vest care a rezultat prin acumularea unor vaste conuri de aluviuni aduse de râurile carpatice. 

Suprafața câmpiei are o înclinare foarte redusă, din care râurile au cursuri foarte meandrate, 

divagante, cu frecvente ieșiri din albie în trecut. Este o câmpie în coborâre lentă, respectiv câmpie 

de subsidența, iar datorită caracterului rătăcitor, divagant al rețelei hidrografice mai poartă 

numele de câmpie de divagare. Câmpia este folosită intens pentru activitățile agricole mai ales 

prin prisma faptului că solul se pretează pentru acest tip de activități fiind unul bogat în nutrienți. 
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Clima 

Clima României este temperat continentală de tranziție, specifică pentru Europa centrală, cu patru 

anotimpuri distincte, primăvară, vară, toamnă și iarnă, altitudinea și latitudinea fiind principalii 

generatori ai diferențelor climatice locale.  

Din punct de vedere climatic, Câmpia Crişului Alb se încadrează în climatul continental de tranziție, 

influențat de curentul vânturilor de vest. Iernile sunt blânde și verile sunt cu temperaturi moderate 

şi nu prea secetoase. Temperatura medie anuală calculată pe o perioadă de 32 ani este de 10.7°C. 

Datele au fost obţinute de la Staţia Meteo Chişineu-Criş, care funcţionează din anul 1951 şi care 

are o poziție importantă între Oradea şi Arad. 

Temperatura medie anuală este între 10-11°C în Câmpia Crişurilor şi Mureşului, temperatura 

medie a lunii ianuarie este cuprinsă între 0°C şi -1°C iar temperatura medie a lunii iulie este 

cuprinsă între 21-22°C. Valorile temperaturilor maxime absolute ce au fost înregistrate s-au 

produs, în condiţii anticiclonice caracterizate de timp senin şi uscat. Valorile maxime pentru 

Câmpia de Vest s-au ridicat la 40-41°C.  

Flora şi fauna 

Regiunea se încadrează în ținutul de silvostepă a Câmpiei Tisei. Vegetația şi fauna este 

caracterizată atât de elemente central-europene cât şi de elemente caracteristice Europei de 

Răsărit: pajiştile şi pădurile xerofile, dar şi terenuri agricole pe locul fostelor pajişti şi păduri 

xerofile. Silvo-stepa locală este astăzi aproape complet despădurită din cauza activităților umane. 

Suprafețele mai însemnate de pădure se găsesc în extremitatea vestică (în afara teritoriului), 

Pădurea Socodor, precum şi partea sud-estică, Pădurea Şoimoş.  

Mamiferele caracteristice sunt astăzi rozătoare popândăul (Citellus Citellus), hârciogul (Cicetus 

Cricetus), șoarecele de câmp (Microtul Arvaris), ce aduc mari pagube agriculturii, din această 

cauză fiind aplicată stârpirea lor. Mai puţin vătămător este cățelul pământului (Spalax) şi dihorul 

(Putorius Eversmanni). Cei mai des întâlniți sunt iepurii de câmp, care constituie, alături de fazani, 

gâște și rațe sălbatice, baza vânatului legal. Dintre păsări, cele mai numeroase sunt ciocârlia 

(Alauna Arvenis), presura de grădină (Embrozia Hortulana).  
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Hidrografie 

Analiza rețelei hidrografice în strânsă 

dependență cu ceilalți factori fizico-

geografici prezintă o deosebită importanță 

atât din punct de vedere teoretic, pentru că 

ajută la descifrarea evoluției regiunii, cât şi 

din punct de vedere practic, prin măsurile 

ce pot fi luate pentru amenajarea şi 

valorificarea potențialului hidrografic în 

diferite domenii ale economiei. 

Rețeaua hidrografică a orașului Chişineu – 

Criş aparţine sistemului hidrografic Crişul 

Alb inferior şi este alcătuită din: 

➢ cursuri permanente de apă (Crișul 
Alb); 

➢ cursuri temporare de apă; 
➢ canale de desecare (irigaţii); 
➢ iazuri piscicole. 

Rețeaua hidrografică de pe teritoriul 

administrativ al orașului Chişineu Criş este tributară râului Crişul Alb care, după un sector superior 

curge prin depresiunea Brad, intrând de aici în sectorul său inferior piemontan şi de câmpie. Pe 

timpul sezonului cald (primăvara-vara) sunt frecvente inundațiile cauzate de Crișul Alb care apar 

din cauza ploilor torențiale.  

Resursele de apă din bazinul Crişului Alb sunt constituite din rețeaua hidrografică (permanentă şi 

temporară) la care se adaugă izvoarele şi apele subterane (de suprafață şi de adâncime), lacurile 

artificiale şi naturale, heleştee şi iazuri.  

Lacul Chişineu Criş, situat în apropiere de localitatea Chişineu Criş, are o suprafață totală de 175 

hectare (volumul de 2,6 milioane m3). Lacul este folosit în scopuri piscicole. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10: Hidrografia orașului Chișineu-Criș 

 

Sursa: Prelucrarea consultantului 
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Puncte tari Puncte slabe 

➢ Important nod rutier și punct de 
legătură atât la nivel regional (între 
orașele Arad și Oradea) cât și național 
între Estul și Vestul țării 

➢ Relief cu un potențial ridicat pentru 
prestare a activităților agricole. 

➢ Poziționarea orașului în apropiere de 
granița cu Ungaria 

➢ Sporul natural negativ 

➢ Localitate afectată de inundații 

➢ Soldul negativ al schimbărilor de 
domiciliu 

 

Oportunități Amenințări 

➢ Valorificarea resurselor naturale în 

contextul dezvoltării durabile 

➢ Valorificarea resurselor de energie 
regenerabilă datorate poziționării 
orașului în forma de relief câmpie 
(energie eoliană și solară) 

➢ Migrarea populației către alte 

localități din țară/străinătate  

➢ Îmbătrânirea populației va conduce la 
diminuarea populației active 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANALIZA S.W.O.T. 
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Cele mai importante sectoare economice care s-au dezvoltat și care încă sunt în plină desfășurare 

în orașul Chișineu – Criș fac parte din sectorul terțiar (comerț) și secundar (fabricarea 

echipamentelor electrice, produselor din cauciuc, mașinilor, utilajelor, etc.). 

2.1 Indicatori economici     

În prezent, în orașul Chișineu – Criș sunt activi 553 agenți economici1, reprezentând 3,9% din 

totalul agenților economici din județul Arad. O parte din acești agenți economici își desfășoară 

activitatea în cadrul Parcului Industrial Nădab. Acesta este situat la intrarea în orașul Chișineu-

Criș, la 20 de km de granița cu Ungaria și se întinde pe o suprafață de 24 Ha oferind 18 loturi 

dotate cu principalele utilități (energie electrică, apă, gaze, telefonie și drumuri aferente 

asfaltate). 

Conform datelor furnizate de ONRC, cifra de afaceri totală la nivel de oraș în anul 2019 este de 

aproximativ 1,2 Miliarde lei (252 milioane euro). Numărul total al angajaților este de 3.342, 

reprezentând 0,08% din totalul de angajați din județul Arad. Ultimii ani au înregistrat o creștere 

a activității economice, atât prin prisma numărului de angajați cât și în ceea ce privește cifra de 

afaceri generată de agenții economici.  

Tabel 2: Lista principalilor agenți economici de pe raza orașului Chișineu-Criș 

Nr. 
crt. 

Denumire 
societate 

Nr. 
angajați 

Cifra de 
afaceri 

Profit Domeniul de activitate 

1. 
KROMBERG & 

SCHUBERT ROMÂNIA 
NA SRL 

1428 332,216,316 4,547,001 
2931-Fabricarea de echipamente electrice 
și electronice pentru autovehicule și pentru 
motoare de autovehicule 

2. 
MASCHIO-GASPARDO 

ROMANIA SRL 
385 251,373,573 11,716,578 

2830-Fabricarea mașinilor și utilajelor 
pentru agricultura și exploatări forestiere 

3. 
HAI EXTRUSION 

S.R.L. 
232 241,966,513 0 2442-Metalurgia aluminiului 

4. 
GUALA PACK NADAB 

SRL 
308 172,269,187 3,496,958 

2222-Fabricarea articolelor de ambalaj din 
material plastic 

5. UNIVERSAL CRIS SRL 73 50,667,781 1,515,679 
4711-Comerț cu amănuntul în magazine 
nespecializate, cu vânzare predominantă 
de produse alimentare, băuturi și tutun 

6. 
AGRO-PROD 

MARICOM SRL 
0 13,826,130 40,934 

4611-Intermedieri în comerțul cu materii 
prime agricole, animale vii, materii prime 
textile și cu semifabricate 

7. MAGNITA SRL 30 13,038,806 652,101 
4673-Comerț cu ridicata al materialului 
lemnos și al materialelor de construcții și 
echipamentelor sanitare 

8. TERAPEUTICA SA 99 12,182,024 744,322 8610-Activități de asistență spitalicească 

                                                       Sursa: Adresă ORC 4480/15.02.2021 

 
1 Date ORC Arad  

2. Profilul economic al orașului 

Chișineu-Criș 
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Tabelul anterior prezintă situația celor mai importanți agenți economici din orașul Chișineu – Criș. 

Cifra de afaceri cu cea mai mare valoare (332 mil. Lei) a fost realizată de societatea KROMBERG 

& SCHUBERT ROMÂNIA NA SRL care are un număr de 1.428 de salariați și care își desfășoară 

activitatea în domeniul fabricării de echipamente electrice și electronice pentru autovehicule și 

pentru motoarele acestora.  

Celelalte societăți care înregistrează cifre de afaceri importante la nivelul orașului Chișineu – Criș 

își desfășoară activitatea în domenii precum fabricarea mașinilor și utilajelor pentru agricultură și 

exploatări forestiere, metalurgia aluminiului, fabricarea articolelor de ambalaj din material plastic, 

comerț și activități de asistență spitalicească. 

În urma analizei topului întreprinderilor de la nivelul orașului, se poate observa predominanța 

sectoarelor economice secundar și terțiar care susțin economia orașului. 

Figura 11: Evoluția cifrei de afaceri (lei) între 2010-2019, oraș Chișineu-Criș 

 
Sursa: www.listafirme.ro 

Cifra de afaceri prezintă o evoluție considerabilă în ultimii ani, aceasta fiind cu 699,80% mai mare 

în anul 2019 decât în anul 2010. Acest fapt se datorează investițiilor realizate inclusiv din finanțări 

nerambursabile, a noilor investitori și a dezvoltării unor noi domenii de activitate care au propulsat 

rezultatul economic al activităților desfășurate în orașul Chișineu-Criș.  

În diagrama de mai jos este prezentată evoluția cifrei de afaceri a orașului Chișineu-Criș în raport 

cu cea de la nivelul județului. Cifra de afaceri a orașului Chișineu-Criș reprezintă 7,39% din cifra 

de afaceri a județului Arad, cea mai mare valoare a acesteia fiind înregistrată în anul 2019. Ținând 

seama de oportunitățile de finanțare care au devenit mai accesibile comparativ cu perioadele de 

programare multianuală anterioare, se preconizează o creștere a ponderii aportului acestor 

finanțări la dezvoltarea economică a orașului. 

 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

http://www.listafirme.ro/
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Figura 12: Evoluția cifrei de afaceri (lei) între 2010-2019, la nivel local și județean 

 
Sursa: www.listafirme.ro 

Numărul întreprinderilor a înregistrat în perioada 2010 – 2019 o creștere pe parcursul anilor 2010 

– 2019, creștere de 417% în 2019 comparativ cu 2010. Dinamica numărului întreprinderilor active 

din orașul Chișineu – Criș înfățișează interesul pentru valorificarea  potențialului economic al 

orașului, cât și încurajarea antreprenorilor de a investi în activități ce duc la dezvoltarea 

infrastructurii și economiei.   

Figura 13: Evoluția numărului de firme active din orașul Chișineu-Criș, perioada 2010-2019 

 
Sursa: www.listafirme.ro 

Diagrama de mai jos prezintă evoluția numărului de firme active în orașul Chișineu-Criș în raport 

cu situația de la nivel județean. Numărul de firme active din cadrul orașului Chișineu-Criș 

reprezintă 1,4% din numărul total al firmelor active din județul Arad, cea mai mare valoare a 
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acestuia fiind înregistrată în anul 2019 atât la nivel local cât și județean. Dezvoltarea sectoarelor 

economice prin sursele de finanțare rambursabile, nerambursabile și proprii va genera o creștere 

a ponderii numărului de firme în raport cu nivelul județean. 

Figura 14: Evoluția numărului de firme active 2010-2019, la nivel local și județean 

Sursa: www.listafirme.ro 

La nivelul orașului Chișineu – Criș s-au dezvoltat de-a lungul timpului diverse domenii de activitate 

în sectorul secundar și terțiar, în contextul în care economia orașului în trecut era predominant 

agrară. Conform datelor transmise de ONRC pentru anul 2019, cele mai importante și numeroase 

domenii de activitate ale orașului sunt transportul de mărfuri (46), cultivarea cerealelor (37), 

comerțul (26) și construcțiile (25). 

Cele care activează într-o proporție mai mică sunt activitățile de coafură și alte activități de 

înfrumusețare (23), întreținerea și repararea autovehiculelor (21), comerț cu amănuntul al 

textilelor, îmbrăcămintei și încălțămintei efectuat prin standuri, chioșcuri și piețe (12), restaurante 

(11) și lucrări de instalații electrice (10). 
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Figura 15: Distribuția numărului de întreprinderi pe domenii de activitate, în orașul Chișineu-Criș în anul 

2019 

  Sursa: Răspuns Adresă ORC 4480/15.02.2021 

Activitatea economică a orașului Chișineu – Criș se află într-o continuă ascensiune, așa cum 

prezintă cifrele analizate anterior ale evoluției cifrei de afaceri, numărului întreprinderilor active și 

domeniilor de activitate prezente în oraș. Această ascensiune este observată și în analiza 

numărului total al angajaților. Numărul acestora a evoluat considerabil, creșterea fiind de 109%, 

în decursul ultimilor ani, în anul 2010 fiind 741 de angajați, iar în anul 2019 1549 de angajați.  

Acest lucru este datorat investițiilor noi în mediul economic care au generat înființarea de noi 

întreprinderi, în acest fel antrenând în câmpul muncii forța de muncă disponibilă atât locală, cât 

și din localitățile limitrofe. 
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Figura 16: Evoluția numărului total de angajați în intervalul 2010-2019, la nivel local și județean 

 
Sursa: www.listafirme.ro 

Creșterea numărului întreprinderilor a reprezentat un mediu favorabil de creștere a cifrei de 

afaceri și a numărului de salariați. Numărul total de angajați al orașului Chișineu-Criș reprezintă 

1,8% din numărul total al angajaților din județul Arad, cea mai mare valoare a acestuia fiind 

înregistrată în anul 2019 atât la nivel local cât și județean. Digitalizarea societăților, încurajarea 

antreprenoriatului și a investițiilor în localitățile cu potențial economic reprezintă unii dintre factorii 

care vor duce la crearea de locuri de muncă și reducerea migrației populației către poli de 

dezvoltare. 

Figura 17: Numărul de firme din sectoarele de activitate la nivelul orașului Chișineu-Criș și județean, 2019 
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producătoare de semințe oleaginoase), 2 întreprinderi pe codul CAEN 0161 (Activități auxiliare 

pentru producția vegetală), 1 întreprindere pe codul CAEN 0125 (Cultivarea fructelor arbuștilor 

fructiferi, căpșunilor, nuciferilor și a altor pomi fructiferi) și 1 întreprindere pe codul CAEN 0322 

(Acvacultura în ape dulci). Acesta reprezintă 0,08%. 

Figura 18: Analiza firmelor din sectorul secundar local și județean, 2019  

 

Sursa: www.listafirme.ro, Răspuns Adresă ORC 4480/15.02.2021 
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Figura 19: Analiza firmelor din sectorul terțiar local și județean, 2019  

Sursa: Răspuns Adresă ORC 4480/15.02.2021 

Sectorul terțiar deține cel mai mare procent la nivelul orașului Chișineu – Criș și este reprezentat 

de activitățile de comerț, reparare autovehicule, transport, depozitare, activități profesionale, 

științifice și tehnice, alte activități de servicii și hoteluri și restaurante. Raportând analiza locală cu 

cea de la nivel județean, situația este similară (comerțul, repararea autovehiculelor și 

motocicletelor, transportul și depozitarea, activitățile profesionale, științifice și tehnice sunt cele 

mai active domenii de activitate). Este de pus în evidență diferența dintre valorile de la nivel local 

și județean, sectorul terțiar de la nivel local reprezentând 3,65% din valoarea totală de la nivelul 

județului Arad. 
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Tabel 3: Tipologia întreprinderilor și structura mediului de afaceri din orașul Chișineu-Criș după numărul 

de întreprinderi, cifra de afaceri generată și număr de angajați – 2019 

Nr. crt. Grupe de întreprinderi % nr. firme % cifra de afaceri % nr angajați 

0 angajați 397 71.8% 1.6% 0.0% 

1-9 angajați 130 23.5% 5.5% 8.7% 

10-49 angajați 19 3.4% 7.2% 11.7% 

50-249 angajați 4 0.7% 24.6% 16.1% 

250-999 angajați 3 0.5% 61.1% 63.5% 

Sursa: Răspuns Adresă ORC 4480/15.02.2021 

Se poate observa că mediul economic se bazează pe activitatea întreprinderilor mijlocii și mari 

care generează mai mult de trei sferturi din cifra de afaceri pe plan local. Ponderea cea mai mare 

a numărului de angajați este, în schimb, deținută de microîntreprinderi și întreprinderile mici.  

Conform datelor furnizate de Oficiul Național în urma solicitării de către primăria orașului Chișineu-

Criș, în oraș au fost înregistrate în perioada 2014-2019, 45 de întreprinderi care au falimentat, 

230 au fost radiate, 59 care au participare străină și 49 suspendate.  

Numărul de firme la 1000 de locuitori este de 67,43 pe când cel de la nivel național este de 0,02. 

Acest fapt indică gradul de intensitate al activității economice din orașul Chișineu-Criș și potențialul 

acestuia de dezvoltare ce așteaptă să fie exploatat. 

Conform datelor analizate de-a lungul capitolului, această dezvoltare și evoluție din punct de 

vedere financiar este evidentă și clară, atât timp cât interesul mediului antreprenorial este 

menținut activ prin exploatarea potențialului existent.  

2.2 Agricultură, silvicultură și pescuit 

Agricultura este importantă în economia orașului, aceasta rezultând din suprafața mare a 

terenului agricol și structura acesteia pe categorii de folosință. 

Tabel 4: Suprafața agricolă, pe categorii de folosință în anul 2014 

Categorii de folosință Suprafața (ha) 

- arabil 6269 

- pășuni și fânețe 3261 

- vii și livezi 25 

Total teren agricol 9555 

Sursa: INS TempoOnline 

Structura suprafeței agricole evidențiază potențialul de dezvoltare al agriculturii pe un profil 

complex. Solurile prezintă condiții pedoclimatice foarte favorabile pentru dezvoltarea producției 
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de cereale, plante tehnice, zootehnice, pomiculturii precum și a zootehniei. Culturile reprezintă 

aproximativ 63% din suprafața arabilă, într-o proporție redusă față de cea realizată în anul 1998 

(peste 75%).  

Sectorul primar cuprinde un total de 66 firme, dintre care cele mai importante sunt: 

Tabel 5: Principalii agenți economici ai sectorului primar de pe raza orașului Chișineu-Criș,2019 

Nr. 
crt. 

Denumire societate 
Nr. 

angajati 
Cifra de 

afaceri (lei) 
Profit 
(lei) 

Domeniul de activitate 

1. MARGINEANA SRL 12 11.512.126 287.669 0145-Cresterea ovinelor si caprinelor 

2. 
AGROMEC CHISINEU 

CRIS SA 
11 3.948.578 352.683 

0111-Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), 
plantelor leguminoase si a plantelor 

producătoare de semințe oleaginoase 

3. 
TERRA - ZOL TRAC 

SRL 
3 2.334.293 0 

0161-Activitati auxiliare pentru productia 
vegetala 

4. LUNA VEST SRL 1 1.283.067 564.864 
0111-Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), 

plantelor leguminoase si a plantelor 
producătoare de semințe oleaginoase 

5. 
HUNGARO BIO MED 

SRL 
1 751.895 2.426 

0111-Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), 
plantelor leguminoase si a plantelor 

producătoare de semințe oleaginoase 

6. DANO PLANT SRL 2 669.469 259.352 
0125-Cultivarea fructelor arbuștilor 

fructiferi, căpșunilor, nuciferilor si a altor 
pomi fructiferi 

7. 

RENASTEREA 
CULTURILOR 

COOPERATIVA 
AGRICOLA 

1 536.996 19.308 
0111-Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), 

plantelor leguminoase si a plantelor 
producătoare de semințe oleaginoase 

Sursa: Răspuns Adresă ORC 4480/15.02.2021 

Figura 20: Evoluția cifrei de afaceri în sectorul primar pentru perioada 2010-2019 pentru orașul 

Chișineu-Criș (RON) 

Sursa: www.listafirme.ro  
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Cifra de afaceri generată de sectorul primar în intervalul 2010 – 2019 prezintă o evoluție 

ascendentă. Valorile se află într-o continuă creștere, cu precădere în ultimii 4 ani (2016 – 2019) 

comparativ cu perioada 2010 – 2016. Această dezvoltare a sectorului primar este datorată 

interesului pe care îl arată agenții financiari potențialului agricol al orașului Chișineu-Criș 

(terenurilor agricole care-l înconjoară), cât și finanțărilor rambursabile și nerambursabile ce au 

fost puse la dispoziția întreprinzătorilor în ultimii ani prin reducerea birocrației și facilitarea 

accesului la ajutoarele financiare.  

Figura 21: Ponderea cifrei de afaceri generată de sectorul primar la nivel de 2019 din totalul cifrei de 

afaceri la nivelul orașului Chișineu-Criș 

Sursa: Răspuns Adresă ORC 4480/15.02.2021 

 

Sectorul primar, la nivelul anului 2019, are o cifră de afaceri totală într-un procent foarte mic în 

raport cu cifra de afaceri totală de la nivelul economic al orașului Chișineu-Criș. Codul CAEN  0145 

(Creșterea ovinelor și caprinelor) are un procent de 0,51, CAEN 0111 (Cultivarea cerealelor 

(exclusiv orez), plantelor leguminoase și a plantelor producătoare de semințe oleaginoase) are 

un procent de 0,34, CAEN 0161 (Activități auxiliare pentru producția vegetală) are un procent de 

0,12, iar CAEN 0125 (Cultivarea fructelor arbuștilor fructiferi, căpșunilor, nuciferilor și a altor pomi 

fructiferi) are un procent de 0,03.  

Analizând datele prezentate anterior și posterior, sectorul primar se află într-o continuă creștere, 

fapt care asigură o eventuală evoluție și în anii următori, aceste activități reprezentând domeniile 

care au cel mai mare aport la economia orașului Chișineu-Criș. 
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 Figura 22: Evoluția numărului firmelor din sectorul primar în perioada 2010-2019, pentru orașul Chișineu-

Criș 

Sursa: www.listafirme.ro 

La nivelul orașului Chișineu – Criș numărul firmelor din sectorul primar, la fel ca cifra de afaceri, 

a cunoscut o creștere în perioada analizată 2010 – 2019. Această creștere, de la 6 întreprinderi 

în anul 2016 la 10 întreprinderi în anul 2019, este datorată valorificării potențialului agricol pe 

care îl are orașul Chișineu-Criș. 

Figura 23: Evoluția numărului de angajați din sectorul primar în perioada 2010-2019, pentru orașul 

Chișineu-Criș 

 

Sursa: www.listafirme.ro 

Analiza numărului angajaților din sectorul primar din perioada 2010 – 2019 redă fluctuația 

acestora. Numărul mediu de salariați a fost într-o relativă creștere însă, începând cu 2015, 

numărul acestora scade, acest fapt fiind datorat mai multor cauze precum migrația populației 

către orașele mai mari din vecinătate (Oradea, Arad, Timișoara, Cluj-Napoca, Satu Mare, Baia 

Mare, etc) sau din străinătate sau către alte sectoare de activitate.  
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2.3 Industrie și construcții 

Figura 24: Ponderea cifrei de afaceri 2019 pentru domeniile industrie și construcții din orașul Chișineu-

Criș 

 
 

Sursa: Răspuns Adresă ORC 4480/15.02.2021 

Domeniile industrie și construcții din orașul Chișineu-Criș au o pondere mult mai mare, comparativ 

cu domeniul analizat anterior, cel al agriculturii. Codurile CAEN predominante din domeniul 

industriei sunt 2931 (Fabricarea de echipamente electrice și electronice pentru autovehicule și 

pentru motoare de autovehicule) în proporție de 26,86% 2830 (Fabricarea mașinilor și utilajelor 

pentru agricultura și exploatări forestiere) în proporție de 20,32% și 2442 (Metalurgia aluminiului) 

în proporție de 19,56%. Cele mai slab dezvoltate sunt 1623 (Fabricarea altor elemente de 

dulgherie și tâmplărie, pentru construcții) și 3700 (Colectarea si epurarea apelor uzate) în 

proporție de 0,01% fiecare. 

În domeniul construcțiilor, codurile CAEN predominante sunt 4391 (Lucrări de învelitori, șarpante 

și terase la construcții) în proporție de 0,83% și 4120 (Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale 

și nerezidențiale) în proporție de 0,26%. Cele minoritare sunt domeniile 4321 (Lucrări de instalații 

electrice) și 4120 (Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale) în proporție de 

0,1% fiecare.  

Sectorul secundar cuprinde un total de 110 firme, dintre care cei mai importanți agenți economici 

sunt: 
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Tabel 6: Principalii agenți economici ai sectorului secundar de pe raza orașului Chișineu-Criș, 2019 

Nr. 

crt. 

Denumire 

societate 

Nr. 

angajati 

Cifra de 

afaceri (lei) 

Profit 

(lei) 
Domeniul de activitate 

1. 

KROMBERG & 

SCHUBERT ROMÂNIA 

NA SRL 

1428 332216316 4547001 

2931-Fabricarea de echipamente 

electrice si electronice pentru 

autovehicule si pentru motoare de 

autovehicule 

2. 

MASCHIO-

GASPARDO 

ROMANIA SRL 

385 251373573 11716578 

2830-Fabricarea masinilor si utilajelor 

pentru agricultura si exploatari 

forestiere 

3. 
HAI EXTRUSION 

S.R.L. 
232 241966513 0 2442-Metalurgia aluminiului 

4. 
GUALA PACK NADAB 

SRL 
308 172269187 3496958 

2222-Fabricarea articolelor de ambalaj 

din material plastic 

5. HAVITAS SRL 33 10232133 1132285 
4391-Lucrari de învelitori, sarpante si 

terase la constructii 

6. 
UNIVERSAL FOOD 

2002 SRL 
39 4670483 178984 

1071-Fabricarea pâinii; fabricarea 

prajiturilor si a produselor proaspete de 

patiserie 

7. 
ACOMIS DEPO SGF 

SRL 
6 3193458 1162799 

4120-Lucrari de constructii a cladirilor 

rezidentiale si nerezidentiale 

Sursa: Răspuns Adresă ORC 4480/15.02.2021 

 

Figura 25: Evoluția cifrei de afaceri în perioada 2010-2019 pentru orașul Chișineu-Criș pentru domeniile 

industrie și construcții 

Sursa: www.listafirme.ro 

Firmele care au generat cea mai mare cifră de afaceri sunt KROMBERG & SCHUBERT ROMÂNIA 

NA SRL și MASCHIO-GASPARDO ROMANIA SRL, acestea activând cu codurile CAEN 2931-

Fabricarea de echipamente electrice și electronice pentru autovehicule și pentru motoare de 
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autovehicule, respectiv 2830-Fabricarea mașinilor și utilajelor pentru agricultură și exploatări 

forestiere.  

Cifra de afaceri a fost în continuă creștere pe parcursul perioadei analizate 2010 – 2019, cu o 

ușoară scădere în anul 2019. Este de remarcat că cifrele cele mai mari au fost înregistrate în anii 

2014, 2018 și 2019, atât pentru domeniul industriei cât și pentru cel al construcțiilor, cu toate că 

cel din urmă are valori foarte mici în comparație cu industria. 

Figura 26: Evoluția numărului de firme în perioada 2010-2019 pentru orașul Chișineu-Criș pentru 

domeniile industrie și construcții 

Sursa: www.listafirme.ro 

Numărul întreprinderilor din domeniile industriei și construcțiilor, în perioada 2010 – 2019, a 

înregistrat o creștere.  

Atât în domeniul industriei, cât și în cel al construcțiilor, în perioada 2015 – 2019 au fost 

înregistrate creșteri ale numărului de firme. Acest fapt este încurajator, fiind vizibil interesul 

antreprenorilor de a dezvolta și ține active aceste domenii care susțin economia orașului Chișineu-

Criș. 
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Figura 27: Evoluția numărului de angajați în perioada 2010-2019 pentru orașul Chișineu-Criș pentru 

domeniile industrie și construcții 

Sursa: www.listafirme.ro 

 

În perioada 2010 – 2019 numărul angajaților a înregistrat o creștere semnificativă, mai ales în 

domeniul industriei. Chiar dacă și în domeniul construcțiilor este înregistrată o creștere a 

numărului de angajați, aceasta nu are valori semnificative din cauză că domeniul este mai puțin 

dezvoltat, iar forța de muncă existentă migrează către orașe unde remunerația și condițiile de 

muncă sunt mai avantajoase. 

 

2.4 Servicii și turism   

Sectorul terțiar, reprezentat de comerț și de servicii, cuprinde un total de 377 de firme, dintre 

care cei mai importanți agenți economici sunt: 

Tabel 7: Principalii agenți economici ai sectorului terțiar de pe raza orașului Chișineu-Criș, 2019 

Nr. 

crt. 

Denumire 

societate 

Nr. 

angajați 

Cifra de 

afaceri 
(lei) 

Profit 

(lei) 
Domeniul de activitate 

1. 
UNIVERSAL 

CRIS SRL 
73 50.667.781 1.515.679 

4711-Comerț cu amănuntul în magazine 
nespecializate, cu vânzare predominanta 

de produse alimentare, băuturi si tutun 

2. 
AGRO-PROD 

MARICOM SRL 
0 13.826.130 40.934 

4611-Intermedieri în comerțul cu materii 
prime agricole, animale vii, materii prime 

textile si cu semifabricate 

3. MAGNITA SRL 30 13.038.806 652.101 
4673-Comert cu ridicata al materialului 

lemnos si al materialelor de construcții si 

echipamentelor sanitare 

4. 
EXPERT MDD 

EXPEDITII SRL 
- - 719.029 4941-Transporturi rutiere de mărfuri 

5. 
NEXANS 

ROMANIA SRL 
8 7.949.498 869.679 4690-Comert cu ridicata nespecializat 

2019201820172016201520142013201220112010

720714689

559
495502

447
398

334
275

64627065675647495646
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Nr. 

crt. 

Denumire 

societate 

Nr. 

angajați 

Cifra de 
afaceri 

(lei) 

Profit 

(lei) 
Domeniul de activitate 

6. SIN FARM SRL 20 7.861.476 865.845 
4773-Comert cu amănuntul al produselor 
farmaceutice, în magazine specializate 

7. ATIANIX SRL 7 6.283.732 256.461 
4619-Intermedieri în comerțul cu produse 

diverse 

Sursa: Răspuns Adresă ORC 4480/15.02.2021 

Societățile UNIVERSAL CRIS SRL, AGRO-PROD MARICOM SRL și MAGNITA SRL sunt în topul 

primelor 3 firme cu cea mai mare cifră de afaceri.  

Acestea activează în comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă 

de produse alimentare, băuturi și tutun, intermedieri în comerțul cu materii prime agricole, 

animale vii, materii prime textile și cu semifabricate cât și comerț cu ridicata al materialului lemnos 

și al materialelor de construcții și echipamentelor sanitare. 

 

Figura 28: Evoluția cifrei de afaceri în domeniile comerț și servicii în perioada 2010-2019 pentru orașul 

Chișineu-Criș 

Sursa: www.listafirme.ro 

Cifra de afaceri din domeniul comerțului a cunoscut o evoluție considerabilă în ultimii ani, așa 

cum se poate observa, de la un an la altul, aceasta înregistrând creșteri semnificative, cele mai 

mari creșteri fiind înregistrate începând cu anul 2016. Aceeași situație se poate observa și în 

domeniul serviciilor, cu toate că acesta nu are valori într-atât de mari ca domeniul comerțului. 

Figura 29: Evoluția numărului de firme în domeniile comerț și servicii în perioada 2010-2019 pentru 

orașul Chișineu-Criș 

 

Sursa: www.listafirme.ro 
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Conform graficului de mai sus, se poate observa situația numărului de firme din domeniile comerț 

și servicii, ambele domenii prezentând o evoluție semnificativă, domeniul cu cifrele cele mai mari 

fiind cel al serviciilor. Este de înțeles situația prezentă, ținând seama că societatea se îndreaptă 

din ce în ce mai mult către sectoarele economice secundar și terțiar. 

 

Figura 30: Evoluția numărului de angajați în domeniile comerț și servicii în perioada 2010-2019 pentru 

orașul Chișineu-Criș 

 
Sursa: www.listafirme.ro 

Numărul de angajați din orașul Chișineu-Criș, atât din domeniul comerțului, cât și al serviciilor, a 

cunoscut o creștere importantă în perioada 2010 – 2019. Cele mai mari valori sunt deținute de 

domeniul comerțului ce au crescut de la un an la altul, domeniul serviciilor urmând aproximativ 

același curs, fiind înregistrate scăderi doar în anii 2013 și 2015, după acești ani valorile fiind în 

continuă creștere.  

Din punct de vedere turistic, Chișineu-Criș atrage printr-un număr limitat de obiective turistice, 

fiind mai mult un oraș de tranzit. Cele mai reprezentative sunt malurile Crișului Alb cu flora și 

fauna de excepție, Biserica Înălțarea Domnului, Monumentul eroilor grăniceri și casa 

memorandistului Mihai Veliciu.  

Acest fapt se observă și din evoluția numărului de turiști sosiți și care au înnoptat în oraș după 

cum urmează: 
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Figura 31: Evoluția numărului de sosiri în oraș și înnoptări în spațiile de cazare din orașul Chișineu-Criș, 

2010-2020 

 

Sursa: INS TempoOnline (TUR105E, TUR104E) 

Se remarcă trendul descendent în ceea ce privește atât sosirile cât și înnoptările pe intervalul 

ultimilor 10 ani.  Dacă în anul 2010 durata medie de ședere a turiștilor era în medie de 4 zile, în 

anul 2020 aceasta a scăzut la doar 1 zi.  

2.5 Tendințe economice și specializări inteligente  

Domeniile cu indice de specializare peste 3,5% sunt 2830 (Fabricarea mașinilor și utilajelor pentru 

agricultură și exploatări forestiere), 2442 (Metalurgia aluminiului), 8610 (Activități de asistență 

spitalicească), 4391 (Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții), 4730 (Comerț cu 

amănuntul al carburanților pentru autovehicule în magazine specializate) și 0161 (Activități 

auxiliare pentru producția vegetală).  

Domeniile cu indice de specializare sub 3,5% sunt 3700 (Colectarea și epurarea apelor uzate), 

6831 (Agenții imobiliare), 8292 (Activități de ambalare), 4782 (Comerț cu amănuntul al textilelor, 

îmbrăcămintei și încălțămintei efectuat prin standuri, chioșcuri și piețe), 3311 (Repararea 

articolelor fabricate din metal), 4621 (Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și 

tutunului neprelucrat), 2562 (Operațiuni de mecanică generală) și 4724 (Comerț cu amănuntul al 

pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase, în magazine). 

Industria deține primele 2 locuri la nivelul orașului Chișineu – Criș, domeniul fiind majoritar din 

punct de vedere al indicelui de specializare. Al treilea loc este deținut de sănătate cu codul CAEN 

8610, urmat de construcții (4391). Comerțul deține 3 locuri în clasamentul efectuat, cu codurile 

CAEN 4730, 4724 și 4621. Agricultura (CAEN 0161) este pe locul 6 în topul indicelui de specializare 

de la nivelul orașului. Colectarea apelor uzate (3700) și serviciile (8292) dețin doar câte un loc în 

clasamentul realizat.  

Tabel 8: Calculul indicelui de specializare, pe baza numărului de angajați, pe coduri CAEN 

CAEN 
Nr. angajați 

România 
Nr angajați 

oraș 
% România % oraș 

Indice 
specializar

e 
2830 1.782 385,00 0% 25% 213,25 

2442 6.480 232,00 0% 15% 35,34 

Anul
2011

Anul
2012

Anul
2013

Anul
2014

Anul
2015

Anul
2016

Anul
2017

Anul
2018

Anul
2019

Anul
2020

Sosiri 2990 2640 4085 3805 3278 1686 1759 3340 2658 660

Înnoptări 10705 6822 6635 5671 8366 4706 3931 3980 3918 939

0
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CAEN 
Nr. angajați 

România 
Nr angajați 

oraș 
% România % oraș 

Indice 
specializar

e 
8610 7.375 99,00 0% 6% 13,25 

4391 3.171 33,00 0% 2% 10,27 

4730 14.685 135,00 1% 9% 9,07 

0161 3.850 21,00 0% 1% 5,38 

3700 1.130 4,00 0% 0% 3,49 

6831 4.808 17,00 0% 1% 3,49 

8292 3.096 10,00 0% 1% 3,19 

4782 1.661 5,00 0% 0% 2,97 

3311 824 2,00 0% 0% 2,40 

4621 7.184 12,00 0% 1% 1,65 

2562 16.772 22,00 1% 1% 1,29 

4724 3.921 5,00 0% 0% 1,26 

 TOTAL 1.528.902 1.549       

Sursa: www.listafirme.ro 

Agenții economici relevanți sunt Smart Diesel SRL, Maschio Gaspardo Romania SRL, Oli & Istvan 

SRL, Universal Cris SRL, Salvator F SRL, Cabinet contabilitate SRL, Terapeutica SA, GT House 

Deniris SRL, Mayernyik SRL, Dorner SRL, Agro Prod Maricom SRL, Tehnovest Constructii SRL, 

Universal Food 2002 SRL și Agrofarmavet SRL. 
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Puncte tari Puncte slabe 

➢ Diversitatea activităților economice 

➢ Poziționarea geografică în apropierea 
municipiului Arad 

➢ Sectorul terțiar bine dezvoltat cu cifra 
de afaceri semnificativă din comerț 

➢ Sectorul secundar dezvoltat (industrie) 
cu o concentrare majoritară a 
numărului de angajați din totalul 
numărului de angajați la nivel de 
localitate 

➢ Existența parcului industrial Nădab 

➢ Microîntreprinderi prezente la nivelul 

orașului în proporție de 95,3% cu 

impact scăzut în economia locală 

➢ Potențialul turistic insuficient dezvoltat 

 

Oportunități Amenințări 

➢ Poziționarea orașului într-o zonă cu 

potențial agricol ridicat 

➢ Disponibilitatea acordării de facilități 
fiscale pentru anumite sectoare de 
activitate 

➢ Disponibilitatea acordării de facilități 
fiscale și beneficii pentru potențiali noi 
investitori în zonă 

➢ Potențial ridicat de dezvoltare pentru 
sectorul primar 

➢ Instabilitate din punct de vedere 
legislativ cu implicații directe 
asupra mediului de afaceri;  

➢ Risc de polarizare a activității 
economice în jurul marilor 
companii angajatoare 

 

 

 

 

 

 

ANALIZA S.W.O.T. 
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3.1 Amenajarea teritorială  

Conform rezultatelor preliminare ale Recensământului General al Populaţiei şi Locuințelor din 

anul 2011, în orașul Chișineu-Criș au fost înregistrate 2.401 clădiri din care 2.393 clădiri cu 

locuințe, respectiv 2648 de gospodării ale populaţiei2.  

În localitatea Chișineu-Criș, numărul de locuințe a continuat traiectoria ușor crescătoare 

înregistrată în ultimii 10 ani, existând o creștere în anul 2019 cu aprox. 2,14% față de anul 2010. 

În această perioadă de timp, numărul locuințelor în proprietate publică a scăzut la 29 iar numărul 

celor aflate în proprietate privată a crescut la 3.190. Suprafața medie locuibilă este de 56,45 m2 

pentru locuințele aflate în proprietate privată și de 37,72 m2 pentru cele aflate în proprietate 

publică.  

Figura 32: Evoluția numărului de locuințe din orașul Chișineu-Criș, în ultimii 10 ani 

 

Sursa: INS TempoOnline (LOC101B) 

Conform Atlasului Zonelor Urbane Marginalizate din România, orașul Chișineu-Criș nu are o astfel 

de zonă care nu satisface un standard corespunzător pe nici unul din cele trei criterii (criterii 

principale ce se aplică pentru definirea și analiza diferitelor zone de marginalizare), și anume au 

deficit de capital uman, au un nivel scăzut de ocupare formală  și oferă  condiții improprii de 

locuire.  

 

3.2 Transport și mobilitate urbană  

Infrastructura rutieră  

Drumurile care străbat orașul Chișineu-Criș sunt:  

• Drumul European E67 
• Drumul Național 79 

 
2 Sursa: INS - Recensământul populaţiei, gospodăriilor şi locuințelor, 2011 
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• Drumul Național 79A 
• Drumul Județean 792 
• Drumul Comunal 130 pe o porțiune de 3km 

Reţeaua stradală are formă ortogonală, pe fiecare axă majoră de circulaţie (reprezentată prin DN 

79 şi DN 79A) sprijinindu-se o reţea compusă din străzi colectoare, de categoria a III–a (două 

benzi de circulaţie, carosabil cu lăţimea de 7.0 m) şi de categoria a IV-a, de deservire locală 

(carosabil cu lăţimea de 6.0 m, două benzi de circulaţie). Majoritatea străzilor sunt de categoria 

a III-a, iar axele majore de circulaţie sunt de categoria a II-a (4 benzi, carosabil de 14.0 m), 

constituind artere de penetraţie, pe care se desfăşoară traficul de tranzit şi, totodată, străzi de 

legătură. Străzile de categoria a III-a însumează aprox. 18.3 km din totalul de 31 km de străzi, 

cele de categoria a IV-a cca. 6. 0 km, iar de categoria a II-a este doar str. Înfrăţirii, având 2.6 

km.3 

În cadrul orașului Chișineu-Criș lungimea străzilor orășenești4 este de 401 km, distanță care 

cuprinde lungimea străzilor amenajate în cuprinsul localității și care asigură circulația între diverse 

părți ale acesteia. Dintre acestea, lungimea străzilor modernizate este de 19 km, valoare care s-

a menținut constantă de-a lungul ultimilor 5 ani.5 În măsurarea acestui indicator au fost incluse 

și străzile cu îmbrăcăminte din piatră fasonată (respectiv îmbrăcămintea de piatră cubică, 

paralelipipedică sau de alte forme regulate), asfalt sau beton.  

De asemenea, orașul Chișineu-Criș dispune și de 6 km de piste de biciclete dintre care aproximativ 

3 km fac legătura cu satul aparținător Nădab.  

Luând în considerare importanța drumurilor care traversează Orașul Chișineu – Criș, acesta poate 

fi considerat un important nod rutier al regiunii. Drumul DN79A care pornește de la limita nord-

estică a judeţului, traversează orașul Chişineu-Criş şi se termină la Vărşand, în extremitatea nord-

vestică a judeţului, unde trece în Ungaria spre oraşul Gyula, contribuie semnificativ la activitatea 

economică, la dezvoltare și la creștere. 

Mai mult de atât, în orizontul de timp 2021 – 2027 exista perspectiva intersecției dintre șoseaua 

de centură a orașului Chișineu Criș cu drumul expres Arad-Oradea, realizându-se astfel o 

conexiune cu Autostrada M44 din Ungaria care a ajuns la Bekescsaba, localitate situată în 

apropierea frontierei cu România, în zona punctului vamal Vărşand. 

Infrastructura feroviară 

Calea ferată 310 asigură conectivitatea în teritoriu, traversând orașul Chișineu-Criș în direcția 

Nord-Sud. Această cale ferată face legătura între Oradea și Arad. Totodată, prin intermediul 

acestei căi ferate este asigurată conectivitatea între Estul și Vestul țării pe direcția Iași – Pașcani 

– Suceava – Dej – Cluj-Napoca – Oradea – Chișineu-Criș – Arad – Timișoara. De asemenea, 

 
3 Plan Urbanistic General Chișineu-Criș 2016 
4 Sursa: INS TempoOnline (GOS104A) – Lungimea străzilor orășenești pe județe și localități, 2019 
5 Sursa: INS TempoOnline (GOS105A) – Lungimea străzilor orășenești modernizate pe județe și localități, 

2019 
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localitatea mai dispune de o cale ferată, și anume calea ferată 313 care asigură conectivitatea cu 

comuna Grăniceri. 

Figura 33 : Hartă căi ferate Chișineu-Criș 

 

Sursa: https://forum.peundemerg.ro/index.php?topic=307.285  

Mobilitate urbană 

În localitatea Chișineu-Criș, procentul de persoane aflate la 0,5 km de transportul public și care 

circulă cel puțin la fiecare 20 de minute este de 41%. Procentul a fost obținut prin raportare la 

populația din anul 2011 când a fost realizat ultimul recensământ și orașul Chișineu-Criș figura cu 

o populație de 7.987 locuitori. De asemenea, calculul a fost elaborat prin intermediul 

instrumentului Barometru Urban din cadrul proiectului Politica Urbană a României.6 

În ceea ce privește accesibilitatea spre centru, 28% din populație ajunge în 10 minute în zona 

centrală, 19% în 15 minute și 15% în 20 de minute. Acest indicator reprezintă distribuția 

procentuală a populației în funcție de timpul necesar parcursului pietonal dinspre reședință către 

centrul UAT-ului (sediul Primăriei localității). 

În ceea ce privește parcările, numărul acestora este insuficient la nivelul orașului. Este utilă 

implementarea unei politici de parcare la nivelul localității și de creare de locuri de parcare noi.  

Din punct de vedere al accesibilității orașului față de anumite puncte de interes, conform 

Barometrului Urban se înregistrează următoarele: 

• Chișineu-Criș este evaluat la 10 puncte din 15 posibile în ceea ce privește infrastructura 
majoră de transport situându-se în categoria UAT-urilor cu accesibilitate medie 

• Timpul estimat până la cel mai apropiat aeroport (Aeroportul Internațional Arad) este de 
45 de minute iar până la Aeroportul Timișoara este de 64 de minute 

• Timpul estimat până la cea mai apropiată autostradă este de 44,2 minute 
• Până la cel mai apropiat spital de urgențe se fac aproximativ 41,5 minute (Spitalul 

Județean Arad) 
• Cea mai apropiată universitate este situată la aproximativ 40 de minute de oraș  

 
6 https://citadini.ro/barometru-urban-2020/  

https://forum.peundemerg.ro/index.php?topic=307.285
https://citadini.ro/barometru-urban-2020/
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3.3 Infrastructura tehnico-edilitară  

Infrastructura de bază a orașului Chișineu-Criș cuprinde rețele de alimentare cu apă, canalizare, 

gaze și energie electrică.  

Alimentare cu apă  

Compania de Apă Criș SRL este operatorul Regional care asigură alimentarea cu apă a orașului 

Chișineu-Criș și a satului aparținător Nădab. Compania a fost înființată în urma reorganizării și 

restructurării și funcționează ca operator licențiat din luna martie a anului 2018. 

La nivelul anului 2019, rețeaua de distribuție a apei potabile avea o lungime de 179 km7 cu o 

capacitate de 9911 m3 pe zi 8 și acoperea întreaga localitate și satul aparținător Nădab. Cantitatea 

de apă distribuită către populație la nivelul anului 2019 a fost de 1375 mii m3 din care 876 mii m3 

o reprezintă apa distribuită pentru uz casnic. Media ultimilor 10 ani este de 1000 mii m3 apă/an 

distribuită către populație. De asemenea, raportat la anul 2010, lungimea totală a rețelei de apă 

potabilă s-a triplat, creșterea înregistrată fiind de 325% în anul 2019.  De remarcat este creșterea 

consumului de apă pe perioada vară-toamnă (iunie – octombrie) când populația folosește apa și 

pentru udatul grădinilor particulare fapt ce uneori duce la o îngreunare în ceea ce privește 

asigurarea debitelor.  

În ceea ce privește tariful plătit de către populație pentru apa potabilă, acesta a fost aprobat prin 

HCL 25/26.02.2020 și este de 2.76 lei/m3 + TVA. 

În prezent, sunt racordate la sistemul de distribuție al apei potabile din oraș un număr de 2541 

de gospodării.9 

Tratarea apelor uzate  

Canalizarea este asigurată tot de către Compania de Apă Criș SRL. Lungimea totală a conductelor 

de canalizare la nivelul anului 2019 era de 63 de km10, cu 300% mai mult față de anul 2010 când 

avea o lungime de doar 21 de km. Apa este evacuată în stația de epurare a orașului, aflată în 

partea de nord-vest, aval de oraș. Stația funcționează cu două trepte de epurare, mecanică și 

biologică, la capacitatea proiectată de 60l/s.  

Canalizarea apelor pluviale se face numai în zona centrală a orașului printr-un colector cu 

diametrul de 30 și 100cm, care transportă apa către stația de ape pluviale existentă în zona uzinei 

de apă (gospodăria de apă) și de aici o pompează în râul Crișul Alb.  

La sistemul de canalizare sunt racordate un număr de 1521 de gospodării iar prețul practicat 

pentru canalizare este de 2,62 lei/m3 + TVA. 

Alimentare cu gaze naturale  

Alimentarea cu gaze naturale este realizată la nivelul orașului Chișineu-Criș de către compania 

E.On Gaz Distribuție. La nivelul anului 2019, lungimea conductelor de gaze naturale totaliza 45.4 

 
7 Sursa: INS - GOS106B - Lungimea totală a rețelei simple de distribuție a apei potabile, pe județe și localități, 2019 
8 Sursa: INS - GOS107A - Capacitatea instalațiilor de producere a apei potabile pe județe și localități, 2019 

 
9 Sursa: Chestionar colectare date primăria Chișineu-Criș 
10 Sursa: GOS110A - Lungimea totala simpla a conductelor de canalizare, pe judete si localitati, 2019 



Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană a Orașului Chișineu-Criș 
pentru perioada 2021-2027 

 

43 

km11 în creștere cu doar 6.60% față de nivelul anului 2010. În ceea ce privește cantitatea de gaze 

distribuite către populație, la nivelul anului 2019 s-a înregistrat un consum de 4390 mii m3 din 

care 1671 mii m3 pentru uz casnic12 în creștere față de media ultimilor 10 ani (4093 mii m3). 

Energie electrică. Iluminat public  

Orașul Chișineu-Criș este racordat la Sistemul Energetic Național prin intermediul stației de 

conexiuni 110/20 kV Chișineu-Criș, stație care este la rândul ei racordată prin linia 110kV Oradea-

Arad. Distribuția pe medie tensiune in localitatea Chișineu-Criș este realizată printr-o rețea de 

20kV, preponderent aeriană. La această rețea sunt racordate posturile de transformare 20/0.4 

kV, majoritatea de tip aerian, cele de tip închis (construcție de zidărie) aflându-se în zona centrală 

a localității. De asemenea, satul Nădab este deservit și el de o rețea aeriană de medie tensiune 

(LEA 20kV) de tip aerian.13  

Energia electrică este distribuită către populație de către compania Enel Electrica Banat S.A. În 

prezent, nu există nicio gospodărie care să nu beneficieze de curent electric la nivelul UAT 

Chișineu-Criș.  

Iluminatul public este realizat prin intermediul corpurilor de iluminat echipate cu lămpi cu vapori 

cu mercur sau sodiu de înaltă presiune. Totuși, iluminatul public necesită investiții constant, iar 

în perspectiva alinierii la standardele europene ar fi oportună înlocuirea sistemelor vechi cu 

sisteme noi de iluminat bazate pe energie solară (panouri solare fotovoltaice). 

 3.4 Parcuri și spații verzi 

Spațiile verzi sunt importante 

pentru menținerea orașului la 

un grad de poluare redus 

precum și pentru estetica 

orașului.  

Suprafața spațiilor verzi (ha) 

se referă la suprafața spațiilor 

verzi amenajate sub forma de 

parcuri, grădini publice sau 

scuaruri publice, parcele cu 

pomi și flori, păduri, cimitirele, 

terenurile bazelor si 

amenajărilor sportive în cadrul 

perimetrelor construibile ale 

localității.  

În orașul Chișineu-Criș suprafața spațiilor verzi totaliza 15 hectare14 la nivelul anului 2019. Această 

valoare s-a păstrat de-a lungul ultimilor 10 ani, pentru fiecare locuitor al orașului rezultând o 

suprafață de 17,60 m2 destinați recreerii.  

 
11 Sursa: GOS116A - Lungimea totala a conductelor de distributie a gazelor, pe judete si localitati, 2019 
12 Sursa: GOS118A – Gaze naturale distribuite, după destinație, pe județe și localități, 2019 
13 Sursa: Plan Urbanistic General Chișineu-Criș 2016 
14 Sursa: GOS103A - Suprafata spatiilor verzi pe judete si localitati (municipii si orase), 2019 

Figura 34 : Parc zona centrală Chișineu-Criș 

 

Sursa: https://primariachisineucris.ro/orasul/galerie-foto/ 

https://primariachisineucris.ro/orasul/galerie-foto/
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➢ Puncte tari Puncte slabe 

➢ Prezența tuturor utilităților la nivel de 
oraș: apă-canal, gaz, energie electrică 

➢ Orașul este traversat de drumul 
european E67 

➢ Nod rutier de tranzit între Estul și Vestul 
țării 

➢ Important nod rutier, cu acces la 
DN79A, care traversează județul și face 
trecerea către Ungaria 

 

➢ Lipsa serviciului de transport public 

➢ Zone de agrement și spații de joacă 
insuficiente 

➢ Suprasolicitarea infrastructurii de apă 

potabilă mai ales pe timpul verii 

 

Oportunități Amenințări 

➢ Dezvoltare zonă de agrement pe maul 

Crișului Alb 

➢ Accesarea de fonduri externe și 

naționale pentru finanțarea dezvoltării 

infrastructurii tehnico-edilitare 

➢ Potențialul de a deveni un centru 

microregional cu efect polarizator  

➢ Drumul expres Oradea – Arad care va 

tranzita orașului  

➢ Birocrația excesivă 

➢ Degradarea în timp a infrastructurii 

poate accentua tendințele migratorii 

mai ales în rândul tinerilor 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANALIZA S.W.O.T. 
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4.1 Factori şi probleme de mediu   

Calitatea aerului. Zgomot  

Calitatea aerului în județul Arad este monitorizată prin măsurători continue în două staţii automate 

amplasate în municipiul Arad (AR1 şi AR2) şi o staţie amplasată în oraşul Nădlac (AR3), conform 

criteriilor indicate în legislaţie, în zone reprezentative pentru fiecare tip de staţie:  

✓ Staţie de trafic/industrie (T/I) – staţia AR1 – pasaj Micălaca – amplasată în zonă cu trafic 

intens;  

✓ Staţie de fond urban (FU) – staţia AR2 – str. Fluieraş nr. 10c – amplasată în incinta 

Colegiului Tehnic de Construcţii şi Protecţia Mediului, care este o zonă rezidenţială;  

✓ Staţia de trafic/suburban/ (T/S) – staţia AR3 – oraşul Nădlac, str. Dorobanţi FN –amplasată 

la ieşirea din localitate, în apropierea frontierei de stat cu Republica Ungaria.  

 

În stațiile de monitorizare din judeţul Arad, parte integrantă a Reţelei Naţionale de Monitorizare 

a Calităţii Aerului (RNMCA), se efectuează măsurători continue pentru: dioxid de sulf (SO2), oxizi 

de azot (NO, NO2, NOx), monoxid de carbon (CO), pulberi în suspensie (PM10 şi PM2,5), ozon 

(O3) şi precursori organici ai ozonului (benzen, toluen, etilbenzen, o–xilen, m-xilen şi p-xilen). 

Metodele de măsurare, folosite pentru determinarea poluanţilor specifici sunt metodele de 

referinţă prevăzute în Legea 104/2011, cu completările și actualizările ulterioare. 

Pe parcursul anului 2019, la nivelul celor 3 staţii de monitorizare continuă din judeţul Arad, nu s-

a înregistrat numărul maxim admis de depăşiri ale valorilor limită a concentraţiilor de poluanţi, 

astfel cum se specifică în Legea 104/2011 şi nici depăşiri ale valorilor limită anuale. În baza 

informaţiilor înregistrate de staţiile de monitorizare, concentraţiile medii anuale variază 

permanent, fiind influenţate de foarte mulţi factori naturali şi antropici. 

În conformitate cu „Raportul anual privind calitatea aerului pentru 2019”, elaborat de Agentia 

Nationala pentru Protectia Mediului, pe parcursul anului 2019 s-au inregistrat depăşiri ale valorilor 

limită zilnice la PM10 şi ale valorilor ţintă la O3, susţinute şi de schimbările parametrilor 

meteorologici şi climatici. 

Populaţia judeţului Arad, şi în special a oraşelor, este expusă în permanenţă şi tot timpul anului 

la toate tipurile de poluanţi, chiar dacă nu sunt depăşite valorile limită sau nr. de zile stipulate în 

legea privind calitatea aerului înconjurător. 

Sursele de poluare a aerului de pe raza orasului Chișineu-Criș pot fi clasificate în două grupe: 

surse naturale și surse artificiale (rezultate din activitatea umană). Poluarea atmosferei cu pulberi 

în suspensie are mai multe surse: transporturi rutiere, sistemul gospodăresc de încălzire cu 

combustibil lemn și cărbune, construcții, industria de morărit și panificaţie, etc.  

Poluarea atmosferei produce în primul rând afecţiuni la nivelul aparatului respirator.  Pe teritoriul 

studiat nu au fost înregistrate cazuri de mortalitate prin boli respiratorii, morbiditate specifică prin 

boli ale aparatului respirator. 

4. Mediu şi infrastructura de 

mediu 
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Zgomotul  reprezintă  expunerea  oamenilor  sau  animalelor  la  sunete  ale  căror intensităţi  

sunt  stresante  sau  afectează  sistemul  auditiv.  Deşi  sunetele  puternice  sau înspăimântătoare 

fac parte din natură, în ultimele două  secole  zonele  urbane  şi industriale au devenit extrem de 

zgomotoase.   

Avioanele aduc prejudicii sonore faunei şi florei regiunilor pe care le survolează, datorită undelor 

de şoc, fenomenului de reflexie şi de difracţie produs de denivelările terenului.  

Echipamentele de construcţie şi echipamentele din fabrici produc sunete care pot fi  asurzitoare,  

unele  aparate  casnice,  instrumente  muzicale  şi  jucării  pot  fi  la  fel  de zgomotoase ca şi 

pocnitorile şi armele de foc. Muzica ascultată la volum ridicat în căşti poate  afecta  urechea  

internă.  Zgomotele  de  peste  65  db  implică  modificări  psihice manifestate  mai  ales  prin  

oboseală  şi  slăbirea  atenţiei.  La  peste  90  db,  se  adaugă leziuni ale organului auditiv extern 

(leziuni ale timpanului), creşterea tensiunii arteriale intracraniene, diminuarea reflexelor, tulburări 

ale sistemului cardiovascular cu instalarea hipertensiunii cronice, tulburări fiziologice ale 

aparatului digestiv, tulburări ale glandelor endocrine, accelerarea pulsului şi ritmului respiraţiei.  

 

Calitatea apei  

Judeţul Arad, ce are o  suprafaţă de 7754 km2, dispune de unele dintre cele mai importante 

rezerve de apă din România. 

Cele două râuri, Mureşul şi Crişul Alb, care străbat judeţul de la est la vest aduc un important 

aport de debite şi în acelaşi timp au construit pe parcursul ultimei ere geologice, două mari 

acvifere, conurile aluvionare, cu mari rezerve de ape subterane. Acest lucru a permis dezvoltarea 

alimentărilor cu apă pentru populaţie şi ramuri economice. 

Crişul Alb este al doilea râu ca mărime şi are la intrarea în județ un debit de 14,2 m3/s, fiind 

folosit aproape numai pentru agricultură şi în unităţi piscicole. În cazul Crişului Alb, principalul 

afluent este râul Cigher, acesta având o lungime a cursului principal de 61,8 km iar bazinul 

hidrografic drenează o suprafaţă de 870 km2. Altitudinea maximă a bazinului este în jur de 800 

m în arealul montan ce aparţine Munţilor Zarandului.  

Altitudinea medie este de 210 m, cea mai mare parte a bazinului fiind situată în câmpie. Panta 

medie este de 5,2 0. 

Bazinul Hidrografic Crişul Alb. În judeţul Arad, aferent BH Crişuri s-au monitorizat un număr de 

21 foraje, din care 4 foraje au fost recoltate prin pompare. 

Zonele vulnerabile la poluarea cu nitraţi proveniţi din surse agricole conform Ordinului MMGA-

MAPDR 241/196/2005 sunt localităţile: Bocsig, Sântana, Zărand, Mişca, Olari, Cintei, Ineu, 

Chişineu Criş, Şiria şi Vărşand. 

Surse de poluare a apelor 

Sursele de poluare ce afectează calitatea apelor de suprafaţă şi subterane de pe teritoriul judeţului 

Arad se încadrează atât în categoria surselor punctiforme (unităţi industriale, unităţi agricole, 

localităţi), cât şi în cea a surselor difuze (îngrăşăminte chimice şi pesticide utilizate în agricultură, 

creşterea animalelor etc). 

Modalități existente de evaluare a calității apei, calitatea apei, factori de poluare. 
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Starea factorului de mediu apă 

Starea factorului de mediu apă poate fi influenţată de deşeurile provenite de la societăţile ce îşi 

desfăşoară activitatea pe raza oraşului Chişineu – Criş şi a satului aparţinător Nãdab, de la 

deşeurile provenite din gospodăriile individuale. Trebuie avute în vedere şi deşeurile provenite din 

exploatările agricole sau folosirea într-un mod necorespunzător al pesticidelor şi îngrăşăminelor 

chimice. 

Impactul asupra sănătăţii umane constă în apariţia îmbolnăvirilor datorită consumului de apă 

necorespunzătoare calitătiv provenită din surse de suprafaţă sau surse subterane de mică 

adâncime (fântâni proprii). 

Impactul asupra mediului constă în poluarea apelor de suprafaţă ceea ce conduce atât la 

modificarea compoziţiei chimice şi microbiologice, cât şi la creşterea cantităţii de nutrienţi apărând 

fenomenul de eutrofizare şi astfel modificându-se condiţiile pentru ecosisteme acvatice. 

Altă modalitate de poluare a mediului constă în infiltrarea în sol şi apă subterană a poluanţilor din 

zonele depozitelor de deşeuri neamenajate ceea ce conduce atât la poluarea solului şi pânzei de 

apă freatică, cât şi la modificări ale ecosistemelor. De asemenea aceste depozite neamenajate de 

deşeuri menajere sunt surse majore de poluare a atmosferei. 

Surse de poluare din bazinul Crişului Alb - sunt reprezentate de diverse deversări de resturi şi 

soluţii menajere, dejecţii animaliere, de resturi ce provin de la cazane de fiert ţuică şi care în 

majoritatea lor se află situate pe cursul râurilor. 

Monitorizarea calităţii apelor freatice cuprinse în reţeaua de supraveghere naţională se face de 

către filiala Oradea a Direcţiei Apelor Crişuri. 

Valoarea concentraţiilor indicatorilor de calitate ai apelor subterane se încadrează în general în 

limitele admise. 

Chişineu Criş, furnizează servicii de alimentare cu apă şi canalizare în oraşul Chişineu Criş şi 

asigură alimentarea cu apă pentru localităţile Socodor, Nădab, Sintea Mare. 

Calitatea solului. Situri contaminate  

Solul este definit ca fiind stratul de la suprafaţa scoarţei terestre format din particule minerale, 

materii organice, apă, aer şi organisme vii. Solul este un sistem dinamic, care îndeplineşte multe 

funcţii şi este vital pentru desfăşurarea activităţilor umane şi pentru supravieţuirea ecosistemelor. 

Ca interfaţă dintre pământ, aer şi apă, solul este o resursă neregenerabilă care îndeplineşte mai 

multe funcţii vitale: 

✓ producerea de hrană/biomasă; 

✓ depozitarea, filtrarea şi transformarea multor substanţe; 

✓ sursă de biodiversitate, habitate, specii şi gene; 

✓ serveşte drept platformă/mediu fizic pentru oameni şi activităţile umane; 

✓ este sursă de materii prime, bazin carbonifer; 

✓ patrimoniu geologic şi arheologic. 
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Repartiţia terenurilor pe clase de calitate 

Terenurile conform Legii fondului funciar, după destinaţia acestora se clasifică în următoarele 

categorii: 

- terenuri cu destinaţie agricolă, 

- terenuri cu destinaţie forestieră, 

- terenuri aflate permanent sub luciu de apă, 

- terenuri cu destinaţii speciale, 

- terenuri din intravilan. 

Calitatea solurilor reprezintă un indicator relevant în operaţia de apreciere a resurselor. Pentru a 

evalua potenţialul natural al terenurilor agricole în vederea folosirii lor raţionale, solurile au fost 

împărţite în clase, tipuri şi subtipuri, în funcţie de diferite criterii cum sunt: troficitatea, cantitatea 

de microorganisme, oferta ecologică, capacitatea bioproductivă şi capacitatea de protecţie, de 

fertilitate sau productivitate ş.a. Potrivit Sistemului Român de Taxonomie a Solurilor (SRTS 2003) 

în judeţul Arad au fost identificate 8 clase de soluri, 18 tipuri, 110 de subtipuri şi numeroase 

unităţi detaliate. 

Calitatea terenurilor agricole cuprinde atât fertilitatea solului, cât şi modul de manifestare a 

celorlalţi factori de mediu faţă de plante. Din acest punct de vedere, terenurile agricole se 

grupează în 5 clase de calitate, diferenţiate după Notă de bonitare medie, pe ţară (clasa I – 81-

100 puncte – clasa a V-a – 1-20 puncte). Clasele de calitate ale terenurilor dau pretabilitatea 

acestora pentru folosinţele agricole. Numărul de puncte de bonitare se obţine printr-o operaţiune 

complexă de cunoaştere aprofundată a unui teren, exprimând favorabilitatea acestuia pentru 

cerinţele de existență ale unor plante de cultură date, în condiţii climatice normale şi în cadrul 

folosirii naționale. 

Factori de poluare - Presiuni asupra stării de calitate a solurilor 

Managementul siturilor contaminate are ca scop ameliorarea oricărui efect advers suspectat sau 

dovedit de degradare a mediului și de a reduce amenințările potențiale asupra sănătății umane, 

corpurile de apă, solului, habitatelor, produselor alimentare și biodiversității. 

Îngrăşămintele de orice tip, aplicate în mod raţional constituie premisa menţinerii şi sporirii 

fertilităţii solurilor, în scopul creşterii producţiei agricole. Cercetările efectuate au demonstrat că 

îngrăşămintele pot provoca dereglarea echilibrului ecologic, în cazul în care sunt folosite fără a 

lua în considerare natura solurilor, condiţiile meteorologice concrete şi necesităţile plantelor. 

Utilizarea neraţională a îngrăşămintelor determină apariţia unui exces de azotaţi şi fosfaţi care au 

un efect toxic asupra microflorei din sol şi conduce la acumularea în vegetaţie a acestor elemente. 

Limita dintre deficitul şi excesul unui element este greu de sesizat, totul depinzând de natura 

plantelor şi de condiţiile de mediu. 

Balanţa brută a substanţelor nutritive din agricultură, indică echilibrul sau dezechilibrul 

substanţelor nutritive pe hectarul de teren agricol. O balanţă a substanţelor nutritive mare şi 

pozitivă (absorbţiile sunt mai importante decât emisiile) indică un risc ridicat de percolare a 

acestora şi prin urmare un risc de poluare a apelor cu azot. 
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Categoriile de zone vulnerabile la nitraţi desemnate sunt: 

a) zone potenţial vulnerabile ca urmare a antrenării nitraţilor către corpurile de apă de 

suprafaţă prin scurgere de pe versanţi; 

b) zone potenţial vulnerabile prin percolarea nitraţilor sub stratul de sol către acviferele 

libere; 

c) zone cu risc ridicat de vulnerabilitate la percolarea nitraţilor sub stratul de sol către 

acviferele libere 

 
Tabel 9: Cantitatea de îngrășăminte folosite în agricultură, județ Arad 

Cantitatea de ingrasaminte chimice si naturale folosite in agricultura în perioada  2015-
2019 

(Tone 100% substanță activă), în județul Arad  

 Chimice  Azotoase  Fosfatice  Potasice  Naturale 

2015 15.774 12.721 3.053 3.217 221.334 

2016 15.774 12.721 3.053 3.217 221.334 

2017 21.837 12.855 5.765 3.217 432.500 

2018 25.819 13.013 9.020 3.768 424.250 

2019 22.416 12.942 6.061 3.413 456.144 
Sursa: INS TempoOnline (AGR104A) 

Utilizarea îngrășămintelor chimice în agricultură în perioada 2015-2019 a crescut atât pe total 

tipuri de îngrașăminte chimice: 

✓ la chimice de la 15774 la 222416 tone 100% substanță activă; 
✓ la naturale de la 221334 la 456144 tone 100% substanță active 

4.2 Rezervații naturale și areale protejate  

Pe teritoriul orașului Chișineu Criș se regăsește situl Natura 2000 ROSPA 0015 Câmpia Crișului 

Alb și Crișului Negru. Situl are o suprafață totală de 35.615,29 ha din care, 6608,43 ha sunt parte 

a UAT Chișineu-Criș. În cadrul sitului se regăsesc numeroase specii de importanță comunitară 

precum și specii de păsări cu migrație regulată.  

4.3 Sistemul actual de gestionare a deșeurilor    

Cele mai grave efecte ale managementului defectuos al deșeurilor solide sunt considerate 

poluarea aerului şi contaminarea rezervelor de apă de băut. Efectele se răsfrâng, în cele din urmă, 

asupra populației, afectând fie direct, fie indirect starea de sănătate a acesteia. De altfel, în 

așezările urbane, agenţii patogeni din aer, apă, sol sau hrană s-au numărat întotdeauna printre 

cauzele majore de îmbolnăvire, iar sănătatea locuitorilor a depins de abilitatea lor de a administra 

propriul mediu de viaţă. 

Unele boli infecțioase şi parazitare sunt în relație directă colectarea şi eliminarea inadecvată a 

deşeurilor menajere. Deşeurile urbane sunt, de cele mai multe ori, depozitate în rampe de gunoi 

care nu sunt prevăzute cu sisteme pentru protecţia mediului, prezentând pericol de contaminare 

a factorilor de mediu şi vectori importanţi în răspândirea bolilor infecţioase, datorită agenţilor 

patogeni conţinuţi: 
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➢ depozitarea deşeului, mai ales în zone deschise, atrage rozătoare, insecte şi păsări, care, 

ulterior, răspândesc boli; 

➢ microbii patogeni pot fi direct inhalaţi din cauza vântului care transport contaminanţii cu 

granulaţie fină; 

➢ chimicalele toxice pot constitui surse de îmbolnăvire. 

Ca urmare, ecologizarea localităţilor trebuie să fie parte integrantă a politicilor de mediu din ţara 

noastră, iar unele activităţi de igienizare, între care cele referitoare la eliminarea deşeurilor, intră 

sub jurisdicţia mai multor instituţii ale administraţiei centrale. 

La nivelul Orasului Chisineu-Cris si satul apartinator Nabab, activitatea de colectare si transport 

separat al deseurilor este realizată de către societatea Grup Salubrizare Urbană S.A.  

Prin proiectul implementat de către Consiliul Județean Arad „sistem integrat de gestionare a 

deșeurilor în județul Arad”, s-a creat un sistem de gestionare a deșeurilor și colectarea selectivă 

a acestora conform standardelor europene. Atât în mediul urban cât și în mediul rural au fost 

distribuite containere și pubele în vederea colectării selective a deșeurilor reciclabile. 

4.4 Eficiență energetică 

În orașul Chișineu-Criș și satul aparținător Năbab, serviciul de iluminat public este asigurat de 

catre Primăria Orașului Chișineu Criș. 

Analiză potențial de energie din surse regenerabile15   

Energia din surse regenerabile este disponibilă la scară largă în întreaga lume și poate contribui 

la reducerea dependenței de importurile de energie la nivel local. Unul din cele mai importante 

aspecte privind energia regenerabilă, este că nu implică riscuri privind creșterea costurilor la un 

nivel care nu poate suportat de către populație și de asemenea, îmbunătățește siguranța 

aprovizionării cu energie. 

Deși energia din surse regenerabile este disponibilă în orice locație din lume, sursa și pontențialul 

diferă de la o regiune la alta. Din acest motiv, este foarte important a fi evaluat potențialul de 

producere a energiei din surse regenerabile, la nivel local. 

Potențial biomasă 

Biomasa este partea biodegradabilă a produselor, deșeurilor și reziduurilor din agricultură, inclusiv 

substanțele vegetale și animale, silvicultură și industriile conexe, precum și partea biodegradabilă 

a deșeurilor industriale și urbane. 

Biomasa ca purtător de energie din surse regenerabile este disponibilă în aproape toate țările din 

întreaga lume, în cantități și tipuri diferite. Gradul de utilizare al biomasei, în funcție de țară și 

regiune este extrem de diferit, de la aproape zero la mai mult de 75%. Mai mult decât atât, 

dezvoltarea istorică arată că biomasa jucat un rol important în urmă cu mai mult de 100 de ani. 

 
15 Programul de Imbunatatire a Eficientei Energetice Chisineu-Cris 2016 
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Zona orașului Chișineu Criș este zonă de câmpie, sporadic împădurită. Zona împădurită se întinde 

pe o suprafață de aproximativ 761 ha, fiind astfel o zonă în care materialul lemnos se regăsește 

în cantități reduse. Potențialul rdicat al biomasei se regăsește în cadrul terenurilor agricole, care 

reprezintă aproximativ 82% din totalul suprafeței aferente Orașului Chișineu Criș. 

O soluție de a utiliza biomasa ca sursă de energie, este utilizarea terenurilor agricole în scopuri 

energetice. Având în vedere ca doar aproximativ 65% din totalul terenurilor arabile sunt ocupate 

cu culturi agricole, există posibilitatea ca parte a suprafeței terenurilor arabile să fie folosită pentru 

așa numitele plantații energetice. Avantajele unor culturi energetice sunt multiple, începând de 

la o adaptare ușoară inclusiv în terenuri degradate, o producție și o densitate energetică pe hectar 

mult mai ridicată comparabil cu produsele agricole și inclusiv utilizarea terenurilor în paralel, atât 

pentru alimentație cât și în scopuri energetice. Din punct de vedere tehnic, conversia biomasei 

solide în energie utilă se realizează prin conversie termică. 

O soluție complementară ar fi utilizarea produselor agricole în scopuri energetice, total sau parțial. 

Nu este recomandată utilizarea în totalitate a produselor agricole în scopuri energetice. Conversia 

biomasei umede in energie utiă se realizează prin conversie bio-chimică. 

Potențial solar 

Energia solară este cea mai răspândită sursă de energie la nivel mondial, având un potențial 

teoretic de 3.900.000 EJ și un potențial tehnic de aproximativ 1.600 EJ. Comparând cu scenariul 

necesarului de energie aferent anului 2030 de 481 EJ, se deduce că energia solară poate suplini 

întreaga cantitate necesară de energie. Totuși, un astfel de scenariu nu este în momentul de față 

realizabil, din punct de vedere tehnologic. Intensitatea energiei solare cât și numărul de zile 

însorite diferă de la o regiune la alta. 

Principalul produs al instalațiilor solare este energia electrică, iar sistemele de stocare nu sunt în 

prezent dezvoltate la un cost competitiv. Totodată, energia solară este convertită și sub formă de 

energie termică, inclusiv la scară largă. 

Din punct de vedere al potențialului teoretic în zona Orașului Chișineu Criș, conform datelor 

statistice aferente „Photovoltaic Geographical Information System”, parte a serviciului de știință 

și cunoaștere a Comisiei Europene, radiația solară medie anuală, pe plan orizontal se ridică la 

1.319 kWh/m2/an. 

Luând în considerare un unghi optim de 33̊, se obține un potențial de aproximativ 1.509 kWh/m2/ 

an, peste potențialul teoretic al radiației solare pe plan orizontal. Pentru evaluarea potențialului 

tehnic, se va lua în considerare randamentul mediu al instalațiilor fotovoltaice de aproximativ 

15%, astfel rezultând un potențial tehnic de aproximativ 224 kWh/m2/an. 

Potențial hidro 

Hidroenergia reprezintă energia provenită de la apa în mișcare, atât din cadre naturale, râuri, cât 

și din instalații artificiale. Hidroenergia este cea mai utilizată sursă de energie electrică din surse 

regenerabile în prezent, furnizând aproximativ 16% din electricitatea la nivel mondial și 85% din 

sursele de energie regenerabile.  
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Potențialul hidroenergetic în România se estimează ca până în acest moment a fi utilizat în 

proporție de aproximativ 51%. Din punct de vedere al energiei regenerabile, sunt reglementate 

așa numitele microhidrocentrale, care reprezintă centrale hidroelectrice cu o putere instalată de 

cel mult 10 MW. Trebuie menționat faptul că atât termenul, cât și puterea maximă instalată poate 

să difere de la o țară la alta. 

Luând în calcul un debit mediu al Crișului Alb de 23,5 m3/s și o elevație de 3.5 m, pe o distanță 

de 1 km, rezultă o putere de 726 kW. Potențialul teoretic anual, luând în calcul 8765 ore de 

funcționare pe an, este de 22.906 MJ. Potențialul tehnic, luând în calcul un randament mediu de 

70% și un factor de capacitate de 55%, rezultă potențialul tehnic anual de aproximativ 8.818 MJ. 

 

 

 

 

 

 

 

Puncte tari Puncte slabe 

➢ sistem funcțional de colectare selectivă 
a deșeurilor  

➢ lipsa unor surse de poluare majore 

➢ Depozitare necontrolată a deșeurilor 
menajere, pe terenuri private și aflate 
în administrarea UAT-ului 

 

 

Oportunități Amenințări 

➢ Oportunități de finanțare din fonduri 
externe sau naționale pentru investițiile 
în mediu 

➢ Utilizarea terenurilor și produselor 
agricole în scopuri energetice – biogaz 

➢ Dezvoltarea unui parc fotovoltaic 

➢ O dezvoltare economică intensivă a 

orașului poate genera poluarea 

atmosferei, a apei, poate contamina 

solul și produce poluare fonică. 

 

 

 

 

ANALIZA S.W.O.T. 
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5.1 Forța de muncă, ocupare și șomaj   

La nivelul orașului Chișineu-Criș, în anul 2020 erau 8.201 persoane conform informațiilor oferite 

de INS. Populația a scăzut în ultimii 10 ani cu 537 persoane (6,15%). Ponderea populației de sex 

feminin era în 2020 de aprox. 51,17%. 

    Tabel 10: Evoluția populației din Chișineu-Criș 

  2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Total 8.738 8.679 8.630 8.541 8.493 8.436 8.407 8.332 8.291 8.201 

Masculin 4.239 4.204 4.189 4.170 4.142 4.121 4.107 4.083 4.046 4.004 

Feminin 4.499 4.475 4.441 4.371 4.351 4.315 4.300 4.249 4.245 4.197 

Sursa: INS TempoOnline (POP107D) 

În ceea ce privește numărul mediu de salariați la nivelul localității Chișineu-Criș, acesta a 

înregistrat o evoluție crescătoare în perioada 2010 – 2019. Se observă faptul că această creștere 

a fost de 40% în ultimii 10 ani. 

Figura 35: Evoluția numărului mediu al salariaților din orașul Chișineu-Criș, în perioada 2010-2019 

 
Sursa: INS TempoOnline (FOM104D) 

 

Pentru perioada analizată, este de remarcat faptul că în anul 2020, numărul șomerilor a scăzut 
cu 190 de persoane (56,38%) față de anul de referință 2010. Acest lucru indică faptul că piața 
forței de muncă a avut o evoluție pozitivă la nivelul orașului Chișineu-Criș.  
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Figura 36: Evoluția șomerilor înregistrați în orașul Chișineu-Criș, în perioada 2010-2020 

 

 Sursa: INS TempoOnline (SOM101E) 

Populația ocupată își desfășoară activitatea la nivel local în general în 2 domenii de activitate: 

industria prelucrătoare și comerțul cu ridicata și amănuntul. Aceste 2 ramuri ale economiei oferă 

71% din locurile de muncă oferite în teritoriu. Pe viitor dacă unul dintre cele 2 sectoare de 

activitate, respectiv, industria sau serviciile au de suferit, acest lucru se va răsfrânge asupra 

cetățenilor. 

Figura 37: Ocuparea populației pe domenii de activitate 

 

Coeficientul numărului de salariați la 1000 de locuitori este de 4,4 mai mare decât media națională 

ce are valoarea de 4,3.  

Câștigul mediu salarial la nivel național pentru anul 2020 atinge valoarea de 3.307 lei, cu 20% 

mai mare față de media prezentă la nivelul județului Arad 2.611 lei. 

Deși orașul Chișineu-Criș a avut o evoluție continuă în ceea ce privește numărul locurilor de muncă 

noi înființate prin dezvoltarea zonelor industriale, populația orașului este în continuă scădere, 

angajații fiind atrași chiar și de la distanțe de 100 de km, însă fără a lua în considerare posibilitatea 

stabilirii domiciliului în oraș. Acest aspect poate fi îmbunătățit atât prin măsuri de creștere a 
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natalității cum ar fi stimulente financiare sau servicii suplimentare de îngrijire a copiilor, dar și 

prin creșterea calității vieții la nivelul orașului Chișineu-Criș.  

Îmbunătățirea situației existente în ceea ce privește calitatea vieții poate fi oferită de instituțiile 

și autoritățile publice, inclusiv în parteneriat cu mediul privat prin crearea de infrastructură pentru 

îmbunătățirea condițiilor locative, dar și diversificarea modalităților de petrecere a timpului liber. 

 

Șomajul pe plan local   

Din datele furnizate de INS, în anul 2019 se înregistrează o scădere cu aprox. 2,1 % față de anul 

2011 a numărului de șomeri înregistrați și o stagnare față de anul 2018.  

Tabel 11: Evoluția ponderii șomerilor înregistrați la nivelul localității Chișienu-Criș, pe sexe, perioada 

2011-2019 

 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Procente 

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

Masculin 4,8 5,2 4,3 4,3 3,4 3,9 1,3 2,4 2,5 

Feminin 4,1 5,1 4 3,3 3 3,3 1 2,1 2,1 

Sursa: INS TempoOnline (SOM101F) 

Se remarcă faptul că populația masculină a fost ușor mai afectată. În ultimii 10 ani numărul 

șomerilor de la nivelul orașului Chișineu-Criș este în scădere, ajungând la nivel de 2019 la un 

procent de 2,3 % din totalul populației active în câmpul muncii. Valoarea minimă a fost atinsă în 

anul 2017 când rata șomajului se situa la un procent de 1,1%. 

5.2 Educație și infrastructura educațională existentă   

Conform datelor din recensământ din totalul de 7.203 persoane stabilite de 10 ani sau mai mult 

la nivel local se pot observa următoarele:  

• 930 persoane au un nivel superior al educației; 

• 266 persoane au absolvit o scoală post-liceala sau de maiștri; 

• 1.984 persoane au absolvit gradul secundar de învățământ, cel liceal, și 2.103 cel 

gimnazial; 

• 910 persoane au doar școala primară; 

• 167 persoane sunt fără școală absolvită dintre care 109 cetățeni sunt analfabeti. 

Populația școlară înregistrează o tendință de scădere în ultimii 10 ani, numărul de elevi din 2019 

s-a micșorat cu 12,5% față de anul 2010, ceea ce reprezintă o scădere cu 288 persoane.  

Tabel 12: Evoluția populației școlare, pe niveluri de educație în orașul Chișineu-Criș 

Niveluri de instruire Ani 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Copii înscriși în 

grădinițe 
286 283 192 197 234 224 237 239 238 240 
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Niveluri de instruire Ani 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Elevi înscriși în 

învățământul 

preuniversitar 

2.024 2.133 2.230 2.078 1.928 1.838 1.747 1.799 1.780 1.782 

Elevi înscriși în 

învățământul primar 

şi gimnazial 

- - - 792 761 746 727 722 701 697 

Elevi înscriși în 

învățământul primar 
- - - 409 403 414 377 383 370 361 

Elevi înscriși în 

învățământul 

gimnazial 

- - - 383 358 332 350 339 331 336 

Total 2.310 2.416 2.422 2.275 2.162 2.062 1.984 2.038 2.018 2.022 

          Sursa: INS TempoOnline (SCL103D) 

Reţeaua sistemului educaţional din orașul Chișineu-Criș în anul 2019 acoperă nivelul de 

învățământ primar, gimnazial și liceal:  

• 3 unități de educație preșcolară:  

1. Grădinița cu program prelungit “Pădureni” – situată pe strada Înfrățirii, nr. 14 și alcătuită din 

sigură clădire ce are 521,21 m2; 

2. Grădinița cu program prelungit Chișineu-Criș – amplasată pe str. Piața Avram Iancu, nr. 5 și 

alcătuită din două corpuri C1 și C2 ce ocupă suprafețele de 475 m2 respectiv 215,5 m2; 

3. Clubul Copiilor Chișineu-Criș – situat pe strada Înfrățirii, nr. 77 cu multiple spații de 

desfășurare a activităților. 

• 3 unități de educație primară, gimnazială și al nivel liceal:  

1. Şcoala Gimnazială “Pădureni” Chișineu-Criș –  situată pe strada Liliacului, nr. 12-14 și 

alcătuită din sigură clădire ce are 826,09 m2; 

 

2. Liceul Tehnologic Chișineu-Criș situat pe strada Gării, nr. 33 și este alcătuită din 4 corpuri: 
• Clădirea A ce are o suprafață construită 1230 m2 și o suprafață desfășurată de 7520 

m2; 
• Clădirea B ce are o suprafață construită 6622 m2 și o suprafață desfășurată de 9990 

m2; 
• Corp C, cantina ce are o suprafață desfășurată de 908,37 m2; 
• Clădirea D, atelier ce are o suprafață desfașurată de 240m2 și o suprafață construită 

de 120 m2 
3. Liceul teoretic “Mihai Veliciu” Chișineu-Criș situat pe strada Primăverii, nr. 3-5 și este 

alcătuită din 4 corpuri: 
• Clădirea 1, liceul ce are o suprafață construită 907 m2 și o suprafață desfășurată de 

2040 m2; 
• Clădirea 2, sala de sport ce are o suprafață desfășurată 532,26 m2; 
• Clădirea 3, internat ce are o suprafață desfășurată de 450,8 m2; 
• Clădirea 4, cantina ce are o suprafață desfășurată de 876,5 m2; 
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• Clădirea 5 ce are o suprafață construită 440 m2 și o suprafață desfășurată de 880 m2 
 

Figura 38: Liceul Teoretic „Mihai Veliciu” Chișineu Criș 

 
Sursa: www.specialarad.ro  

Unităţile de învăţământ au o bază materială, respectiv umană care asigură în bune condiții 

desfășurarea actului educațional, dar necesită diferite investiții atât în privința infrastructurii, cât 

și în ceea ce privește pregătirea continuă a cadrelor didactice în vederea adaptării la cerințele 

pieței, inclusiv la nivel local, prin specializările prevăzute în oferta educațională. 

 

În ceea ce privește rata de promovabilitate și rata de abandon școlar pentru cele 3 unități de 

învățământ, pe ultimii 5 ani situația se prezenta astfel: 

Tabel 13: Evoluția ratei de promovabilitate și a ratei de abandon școlar 2015-2020 pe unități de învățământ 

 

An școlar 

Lic. Teoretic Chișineu Criș Lic. Tehnologic Chișineu Criș Școala Gimnazială 

„Pădureni” Chișineu Criș 

Rata 

promovabilitate 

Rata 

abandon 
școlar 

Rata 

promovabilitate 

Rata 

abandon 
școlar 

Rata 

promovabilitate 

Rata 

abandon 
școlar 

2015-

2016 

96,79% 0 85,32% 3,44% 85,61% 1,43% 

2016-
2017 

99,19% 0 92,48% 0 83,68% 3,44% 

2017-
2018 

98,17% 0 90,13% 0 79,43% 3,54% 

2018-

2019 

98,18% 0 82,20% 0 83,33% 5,79% 

2019-
2020 

99,06% 0 86,47% 0 100% 0% 

Sursa: Răspuns adresă ISJ Arad nr.306/12.02.2021 

http://www.specialarad.ro/
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Se remarcă faptul că la ciclul liceal de învățământ rata de promovabilitate s-a situat în ultimii 5 

ani la un procent de peste 79% cu un minim în anul școlar 2017-2018 în cadrul Liceului Tehnologic 

și un maxim de 99,06% în anul școlar 2019-2020 în cadrul Liceului Teoretic. De asemenea, rata 

de abandon școlar a fost pregnantă în ultimii 5 ani doar la ciclul gimnazial unde un procent de 

5,79% din elevi au renunțat la a mai fi școlarizați în anul 2018-2019.  

 

Tabel 14: Infrastructura de învățământ, pe niveluri de educație, din Chișineu-Criș 

Niveluri de instruire Ani 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Preșcolar 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Primar și gimnazial - - - 1 1 1 1 1 1 1 

Liceal 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

       Sursa: INS TempoOnline (SCL101C) 

 

Se poate observa că numărul cadrelor didactice a crescut în anul 2019 față de anul 2010 cu 11 
persoane (9,4%). 

Tabel 15: Evoluția personalului didactic pe niveluri de educație, din Chișineu-Criș 

Niveluri de instruire Ani 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Număr persoane 

Învățământ 

preșcolar 

13 12 12 14 13 13 12 13 13 13 

Învățământ primar - - - 20 19 19 18 18 18 18 

Învățământ 

gimnazial 

- - - 41 34 31 34 19 19 19 

Învățământ liceal 65 73 67 67 65 60 57 66 72 78 

Total 117 145 139 142 131 123 121 116 122 128 

         Sursa: INS TempoOnline (SCL104D)  

Raportul dintre numărul elevilor și numărul cadrelor didactice este invers proporțional la nivelul 

anului 2019. Astfel, deși numărul elevilor a scăzut începând cu anul 2017, numărul cadrelor 

didactice a crescut. 

Figura 39: Dependență nr. elevi-nr. cadre didactice 

 

         Sursa: prelucrarea consultantului 
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5.3 Infrastructura socială   

Aplicarea politicilor sociale la nivel local în domeniul protecției copilului, familiei, persoanelor 

singure, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap, precum şi oricăror persoane aflate în 

nevoie, este asigurată de Compartimentul de Asistență Socială. La nivelul orașului Chișineu-Criș, 

prestațiile sociale aflate în plată au următoarele destinații: 

Tabel 16:Situația prestațiilor sociale aflate în plată la nivelul orașului Chișineu-Criș 

Nr. 

crt. 
Tip prestație 

Număr 

beneficiari 

1.  
Beneficiari ajutor social (venitul minim garantat, conform Legii 416/2001 modificată 

și completată prin Legea 276/2010) 
89 

2.  

Beneficiari alocația de susținere (alocația pentru susținerea familiei, destinată 

familiilor care au în creștere și îngrijire copii în vârstă de până la 18 ani, conform 

Legii 277/2010) 

40 

3.  
Beneficiari ajutor pentru încălzire (ajutorul pentru încălzire cu lemne, cărbuni și 

combustibili petrolieri sau cu gaze naturale, conform OUG 70/2011 și HG 920/2011) 
90 

4.  
Beneficiari alte forme de asistență socială (asistență acordată persoanelor în vârstă,  

asistență socială în caz de boli și invaliditate, prevenirea excluderii sociale, etc) 
76 

Sursa: Răspuns adresă primăria Chișineu-Criș 15.02.2021 

În orașul Chișineu-Criș nu există un furnizor de servicii sociale, însă aceasta are nevoie de centre 

de zi pentru persoanele vârstnice; servicii de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice, 

persoane cu dizabilităţi, persoane aflate în situaţie de dependenţă; centre de zi pentru persoane 

adulte cu dizabilitati; servicii de asistenţă comunitară și centre de preparare şi distribuire a hranei 

pentru persoane în risc de sărăcie16. 

5.4 Sănătate (infrastructură, resurse umane)  

În ceea ce privește infrastructura de sănătate publică, în orașul Chișineu-Criș exista la nivelul 

anului 2019: 1 spital (proprietate privată), 1 ambulatoriu integrat spitalului (proprietate privată), 

5 cabinete (proprietate privată), 9 cabinete stomatologice (proprietate privată), 12 cabinete 

medicale de specialitate (proprietate privată), 4 farmacii (proprietate privată), 1 cabinet medical 

(proprietate privată) și 2 laboratoare de tehnică dentară (proprietate privată).  

Tabel 17: Evoluția unităților sanitare, pe categorii de unități în localitatea Chișineu-Criș 

Categorii de 

unități 

sanitare 

Forma de 

proprietate 

 

2010 

 

2011 

 

2012 

 

2013 

 

2014 

 

2015 

 

2016 

 

2017 

 

2018 

 

2019 

Ambulatorii 

integrate 
spitalului 

Proprietate 

publica 

1 - - - - - - - - - 

Proprietate 

privata 

- 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Cabinete 
medicale de 

familie 

Proprietate 
publica 

6 6 6 3 3 - - - - - 

Proprietate 

privata 

- - - - - 4 4 4 5 5 

 
16 Sursa: https://portalgis.servicii-sociale.gov.ro/arcgis/apps/MapJournal 
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Categorii de 

unități 

sanitare 

Forma de 

proprietate 

 

2010 

 

2011 

 

2012 

 

2013 

 

2014 

 

2015 

 

2016 

 

2017 

 

2018 

 

2019 

Cabinete 

stomatologice 

Proprietate 

publica 

2 2 -     - - - - - - - 

Proprietate 

privata 

5 5 6 10 10 10 14 9 9 9 

Cabinete 
medicale de 

specialitate 

Proprietate 
publica 

7 7 - - - - - - - - 

Proprietate 

privata 

1 3 3 11 11 11 11 11 12 12 

Farmacii Proprietate 

publica 

1 - - - - - - - - - 

Proprietate 
privata 

4 5 5 3 3 4 3 3 4 4 

Spitale Proprietate 

privata 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Cabinete 

medicale de 

medicina 
generală 

Proprietate 

privata 

1 1 1 1 - - - - - - 

Cabinete 
medicale 

școlare 

Proprietate 
publica 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Laboratoare 
de tehnica 

dentara 

Proprietate 
privata 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Sursa: INS - SAN101B – Unit. Sanit. pe categ. de unități, forme de proprietate, județe și localități 

În anul 2019, la nivel local, Chișinău-Criș a înregistrat un număr total de 42 de persoane în rândul 

personalului medical, care se categorizează astfel: 28 cadre medicale cu studii superioare (dintre 

care 4 medici de familie), 9 stomatologi și 5 farmaciști. 

Tabel 18: Evoluția personalului medical în localitatea Chișineu-Criș 

Categorii de 

personal 

medical 

Forme de 

proprietate 

Ani 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Medici Proprietate 
publica 

20 14 14 5 3 - 1 1 1 1 

Proprietate 

privata 

13 15 15 15 20 25 25 40 19 23 

Medici de 

familie 

Proprietate 

publica 

6 6 6 3 3 - - - - - 

Proprietate 
privata 

- - - - - 3 3 3 3 4 

Stomatologi Proprietate 

publica 

2 2 - - - - - - - - 

Proprietate 

privata 

5 5 5 10 10 10 10 7 9 9 

Farmaciști Proprietate 
privata 

6 6 8 4 4 4 4 5 5 5 
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Categorii de 

personal 

medical 

Forme de 

proprietate 

Ani 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Total personal medico-

sanitar 

52 48 48 37 40 42 43 56 37 42 

Sursa: INS - SAN104B - Personalul medico-sanitar pe categorii, forme de proprietate, judete si localitati 

În perioada 2010-2019, evoluția personalului medical a cunoscut 2 puncte majore ce conduc la 

starea actuală. Prima este reprezentată de un trend descrescător ce se înregistrează în perioada 

2010-2013, iar al doilea prezintă un trend ascendent din anul 2013 până în anul 2017, an în care 

se atinge și apogeul acestui indicator, valoarea de 56.  

Figura 40: Evoluție personal medico-sanitar la nivel local 

 

Sursa: INS - SAN104B 

Numărul de persoane ce revin unui medic de familie pentru Chișineu-Criș, în anul 2019, era de 

1101 persoane, față de media județului Arad care era de 1425 locuitori și față de media națională 

ce înregistra o valoare de 1822 persoane ce corespunde unui medic de familie.  

Deși la nivel de oraș numărul de persoane care deservesc unui medic de familie este sub media 

județeană și națională, în realitate serviciile medicale din oraș sunt folosite de un număr mare de 

locuitori, inclusiv din zonele limitrofe, astfel comunitatea se confruntă cu servicii medicale precare 

și lipsa personalului medical calificat pe diverse probleme de sănătate. 

Indicatorii de morbiditate înregistrați la nivel local în spitalul “Sf. Gheorghe” Chișineu-Criș sunt 

înregistrați pe următoarele categorii majore: 

• Boli și tulburări ale sistemului musculo-scheletal și țesutului conjunctiv; 
• Boli și tulburări ale sistemului circulator; 
• Boli și tulburări ale sistemului nervos; 
• Boli și tulburări ale sângelui și organelor hematopoietice și tulburări imunologice; 
• Boli și tulburări ale sistemului hepatobiliar și ale pancreasului; 
• Boli și tulburări ale sistemului respirator; 
• Boli și tulburări endocrine, nutriționale și metabolice; 
• Boli și tulburări ale rinichiului și tractului urinar; 
• Boli și tulburări ale sistemului digestive; 
• Boli și tulburări ale urechii, nasului, gurii și gâtului; 

• Boli și tulburări ale pielii, țesutului subcutanat și sânului; 
• Boli și tulburări mentale; 
• Boli infecțioase și parazitare. 
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Cele mai multe cazuri se înregistrează în rândul bolilor și tulburărilor ale sistemului musculo-

scheletal și tesutului conjunctiv (50,37%), bolilor și tulburărilor ale sistemului circulator (19,23%), 

bolilor și tulburărilor ale sistemului nervos (12,65%). 

5.5 Cultură și culte  

Viața culturală a unei localități are un impact semnificativ în creșterea calității vieții locuitorilor 

săi, cultura având un rol important în dezvoltarea comunitară, aspect conștientizat în multe din 

strategiile de dezvoltare locală. Ca și proces al dezvoltării intelectuale, spirituale și estetice, o 

analiză a vieții culturale implică o analiză a infrastructurii care sprijină acest proces. 

Orașul Chișineu-Criș prezintă unui patrimoiu cultural bine pus la punct în jurul căruia s-au 

promovat urmatoarele puncte: 

• Situl arheologic de la Chişineu-Criş. pe dealul Pleşa ce are origine din Epoca medievală, 
Epoca romană, Eneolitic / sec. X - XI, sec. III – V; 

• O așezare istorică ce datează încă din anul sec. III-V î.HR; 
• O așezare istorică ce datează din sec. X-VI. 

În oraș se organizează anual evenimente precum Târgul de Crăciun, Zilele orașului, Ziua Școlii.  

Căminul cultural a ajutat la afirmarea talentelor artistice ale locuitorilor din Chișinău Criș. Aici 

au activat ansamblul folcloric “Floarea Crișului”, însă și alte ansambluri cum ar fi cele de muzică, 

dans și teatru.  

Puncte de atracție pentru comunitate sunt Biserica Reformată din Pădureni, Biserica 

Ortodoxă din Nadab, Biserica ortodoxă din Pădureni, Biserica Catolică și Biserica 

Ortodoxă din Chișineu-Criș.  

Din punct de vedere al evenimentelor de interes cultural și social la nivel local se înregistrază 

următoarele: 

• Zilele orașului care se organizeză anual în perioada 5-6-7 august în care activează artiști 

locali, precum formația de dansuri populare “Floarea Crișului”. 

• Ziua Bolilor Rare este un eveniment de cercetare-dezvoltare ce aduce speranță în rândul 

pacienților cu boli rare la nivel mondial. Astfel se facilitează un acces rapid pentru o 

diganosticare corectă, îngrijire, tratament și metode inovative de ultimă generație. Scopul 

campaniei este acela de a stimula colaborări pentru toate părțiile interesate în domeniul 

cercetării bolilor rare și urmărește 3 obiective: 

o Fiecare participant să își conștientizeze rolul și să îmbunătățească calitatea vieții 

pacienților; 

o Colaborarea pentru viitoare proiecte; 

o Promovarea fiecărui participant. 

 

5.6 Infrastructura de agrement. Tineret și sport 

În cadrul orașului s-a construit un teren modern de fotbal cu o tribună de 500 de locuri pe scaune. 

Arena poate găzdui partide de fotbal atât din Liga a 3-a, cât și din Liga a 2-a. Orașul Chișineu-

Criș dispune și de echipă de fotbal care activează în Liga a III-a. CS Crișul Chișineu-Criș a fost 
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fondată în anul 1954 sub denumirea „Strungul Chișineu-Criș”. Echipa s-a situat pe locul 3 la finalul 

competiției din Liga a III-a în sezonul 2019-2020. 

Un alt loc în care se pot desfășura activități sportive underground este skate park-ul realizat din 

bugetul local.  

Există 4 locuri de joacă pentru copii, o fântână arteziană și piața “Avram Iancu” în care oamenii 

pot veni să se relaxeze împreună cu familia.  

Evenimentele sportive organizate pe infrastructura pusă la dispoziție de conducerea locală sunt 

următoarele: 

• LaCris MTB Race – concurs de ciclism Cross Country ce se organizează pe o distanță de 

45 km și cuprinde trasee prin Pădurea Socodor de lângă Chișineu-Criș și pe malul Crișului 

Alb. În cadrul acestui eveniment există 8 categorii și 24 de premii. 

• Competiții sportive (4-5 concursuri/an) pe secția de tir cu arcul. CS Crișul Chișineu-Criș 

dispune de o echipă pe această secție care a participat inclusiv la campionate 

internaționale și care s-a întors inclusiv cu medalii în urma competițiilor (Malaezia 2018 – 

medalie de bronz) 

• Concursuri și competiții pentru secția de tenis de masă pentru copii 
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Puncte tari Puncte slabe 

➢ Rata mică a șomajului 

➢ Coeficientul numărului de salariați mai 
mare decât la nivel național 

➢ Existența în oraș a unităților de 
învățământ care asigură nivelul de 
educație de la ciclul primar la cel liceal 

➢ Infrastructura sanitară dezvoltată 

➢ Numărul de pacienți ce îi revin unui 
medic sub media județeană și națională 

➢ Organizarea de multiple evenimente 
culturale 

➢ Existența Compartimentului de 

Asistență Socială în primărie 

➢ Populația școlară în scădere 

➢ Lipsa unor centre care să ofere servicii 
sociale precum: cămine de bătrâni și 
centre de plasament 

➢ Lipsa serviciilor de îngrijire la domiciliu 

➢ Insuficiența spațiilor de divertisment 

➢ Lipsa personalului medical care să 

asigure nevoia de servicii medicale în 

raport cu numărul populației din 

localitățile limitrofe orașului. 

 

Oportunități Amenințări 

➢ Utilizarea mijloacelor tehnice moderne 
pentru îmbunătățirea procesului 
didactic 

➢ Oportunități de finanțare din fonduri 

externe și naționale pentru 

infrastructura de invățământ și cea 

socială 

➢ Necorelarea între oferta educațională 
și cerințele de pe piața forței de 
muncă 

➢ Instabilitate din punct de vedere 

sanitar pe fondul pandemiei cu virusul 

SARS-Cov2 

 

 

 

 

 

 

 

ANALIZA S.W.O.T. 
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6.1 Capacitate administrativă   

Relația dintre administrația publică și cetățeni a fost întotdeauna una destul de controversată, 

fiecare parte având așteptări care nu au fost întotdeauna satisfăcute de cealaltă parte. Dacă 

așteptările cetățenilor sunt legate de transparență și eficiența serviciilor publice, așteptările 

aparatului administrativ sunt legate de implicare activă a cetățenilor în viața comunității.  

Primarul îndeplinește o funcție de autoritate publică. El este șeful administrației publice locale și 

al aparatului propriu de specialitate al autorităților administrației publice locale, pe care îl 

conduce și îl controlează. Primarul răspunde de buna funcționare a administrației publice locale, 

în condițiile legii, reprezintă orașul în relațiile cu alte autorități publice, cu persoanele fizice sau 

juridice române sau străine, precum și în justiție.  

Principalele atribuții ale primarului, viceprimarului și secretarului sunt prezentate în art. 68. Din 

Legea 215/2001 – Legea administrației publice. 

Figura 41: Organigrama primăriei Chișineu-Criș 

 

Din structura de mai sus se poate observa că Aparatul de Specialitate al Primarului este bine 

structurat şi defalcat în compartimente şi responsabilități, având personal instruit în vederea 

coordonării proiectelor alături de consultanți externi. 

Amploarea dezvoltării impune, totuși, crearea unui departament dedicat și specializat în vederea 

alegerii unei strategii de dezvoltare durabilă pe termen lung, respectiv aplicarea, coordonarea și 

implementarea de proiecte corespunzătoare obiectivelor identifcate.  

6. Capacitate administrativă şi 

mediul asociativ 
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Orașul Chișineu-Criș dispune de pagină web proprie prin intermediul căreia se oferă un set de 

informații utile cetățenilor.  

6.2 Mediul asociativ  

În Registrul Asociațiilor și Fundațiilor figurează ca fiind înregistrate în orașul Chișineu-Criș, cu 

statut activ, 9 asociații. Organizațiile societății civile au un rol important în viața socială a orașului, 

prin proiectele pe care le derulează în vederea susținerii comunității locale.  

Tabel 19: Asociații cu status activ în orașul Chișineu-Criș, 2020 

Denumire Scopul inițial 

ASOCIAȚIA 
BAPTIȘTILOR 

REFORMATI ARAD 

Glorificarea Dumnezeului care s-a autorevelat în Biblie ca Dumnezeul Creator și 
Susținător al universului întreg și ca Dumnezeul mântuitor în persoana lui Isus 

Cristos  

ASOCIAȚIA CARLA - 
MIHAELA 

Sprijinirea copiilor identificați cu diverse dizabilități, de a găsi surse de finanțare 
pentru programe menite să ajute la ameliorarea simptomelor bolii, medicație 

specială și diverse tratamente fizice și psihice speciale adaptate nevoilor acestora, 
achiziționare aparatură medicală, iar ca activități secundare, de a acorda sprijin 

spiritual membrilor comunității, activității de caritate pentru desfășurarea unor 

activități de interes general, respectiv pentru a acorda ajutor moral si material 
celor aflați în nevoie; asistență socială; ajutorarea persoanelor sărace si 

defavorizate, asistența persoanelor dezavantajate fizic; a copiilor bolnavi si a 
persoanelor în vârstă; ajutorarea materială a celor în nevoie (orfani, văduve, 

săraci) cu cele necesare bunului trai, ocrotirea copiilor săraci, bolnavi, buni la 
învățătură, dezvoltarea aptitudinilor copiilor si promovarea acestora în comunitate 

și în afara acestora. 

ASOCIAȚIA CLUBUL 
SENIORILOR 

CRIZANTEMA DE AUR 

Sprijinirea și apărarea drepturilor și intereselor pensionarilor, îndrumarea și 
coordonarea acestora în relațiile de orice natură cu autoritățile publice, ajutorarea 

și ocrotirea pensionarilor, asigurarea unei protecții sociale eficiente, apărarea 

drepturilor lor legitime la o viață demnă și decentă.  
De asemenea, asociația are ca scop și organizarea de conferințe, simpozioane, 

mese rotunde, expoziții, vizite la muzee, acțiuni turistice în țară și străinătate, 
precum și schimburi de experiență cu asociații având activități similare. Totodată 

asociația are ca scop și desfășurarea de activități de educație culturală, spirituală 
și moral-civică în rândul comunității, cultivarea și păstrarea tradițiilor, concomitent 

cu sprijinirea morală și materială a persoanelor cu dizabilități fizice și psihice și/sau 

cu venituri mici ori aflași la nevoie, defavorizați, marginalizați, în special a 
vârstnicilor, fără deosebire de naționalitate, sex, vârstă, religie sau orientare 

politică. 

ASOCIAȚIA DIN INIMÃ 
- CHIȘINEU CRIȘ 

Crearea unui cadru propice educațional, existențial, relațional, care să ajute la 
sprijinirea copiilor, tinerilor, vârstnicilor și a comunității locale 

ASOCIAȚIA ECHIPA 

DRĂGOI 

Scopul asociației îl constituie organizarea și administrarea de activități sportive, în 

special a kickboxing-ului, promovarea sportului, practicarea acestuia de către 
membrii săi și participarea la activități și competiții sportive, în conformitate cu 

normativele emise de AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU SPORT având ca bază 
reglementările și strategiile elaborate de federațiile de specialitate 

ASOCIAȚIA NATURA 

CRIȘUL ALB 

Scopul asociației este conceperea, promovarea, organizarea și desfășurarea de 

activități si proiecte de educație nonformală în România și în străinătate având ca 
obiectiv cunoașterea și ocrotirea naturii, monitorizarea și conservarea 

biodiversității și promovarea conceptului de ecoturism. 

ASOCIAȚIA PENTRU 
MIHAI 

Identificarea și ajutorarea (inclusiv prin sprijin financiar) a copiilor cu probleme de 
sănătate și a celor cu malformații, a copiilor străzii, a celor din centrele de 

plasament, identificarea si sprijinirea copiilor maltratați de părinți sau a celor 



Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană a Orașului Chișineu-Criș 
pentru perioada 2021-2027 

 

67 

Denumire Scopul inițial 

abuzați fizic și/sau psihic, recuperarea copiilor neadaptați și a celor cu dizabilități, 
a bătrânilor neajutorați; integrarea acestora în standardele unei societăți civilizate, 

precum și ajutorarea familiilor nevoiașe, a bătrânilor și a altor persoane care 

necesită ajutor. 

ASOCIAȚIA 

PRIETENIEI 
AJUTORĂRII ȘI 

OMENIEI 

Scopul asociației îl reprezintă sprijinul, ajutorul, înțelegerea acordată celor care 

datorită unor condiții, cauze reale obiective, trec prin momente dificile ale 
existenței lor 

ASOCIAȚIA 
TERAPEUTICĂ 

FISHING 

Încurajarea pescuitului sportiv și asigurarea unui climat propice dezvoltării în viitor 
a acestui sport; încurajarea tinerilor în a deveni pescari sportivi prin organizarea 

de ședințe de inițiere în pescuitul sportiv recreativ; creșterea și întărirea coeziunii 

asociației prin întâlniri și ieșiri periodice în teren; studierea, monitorizarea și 
inițierea de acțiuni de salvare a speciilor de pești pe cale de dispariție; identificarea 

și obținerea surselor de finanțare pentru concesionarea și repopularea unor ape; 
sprijinirea structurilor de control ale statului în acțiuni de protecție a mediului și 

de igienizare a unor ape; susținerea de conferințe și seminarii pe teme de 
piscicultură și pescuit sportiv; crearea unei baze de date pe site-ul asociației 

privind poluarea, braconajul piscicol, exploatarea ilegală a apelor sau abuzurile 

unor proprietari de ape. Aceste date vor fi puse la dispoziția tuturor organismelor 
ce pot lua măsuri de corectare a deficiențelor constatate; de a întreprinde acțiuni 

menite să reducă și să stopeze acțiunile de braconaj piscicol în România. 

Sursa: Registru Național al ONG-urilor  

 

6.3 Asocieri regionale  

Parteneriatele regionale sunt create cu scopul de a rezolva probleme sau pentru a dezvolta 

proiecte care acoperă o regiunea mai largă, inclusiv orașul Chișineu-Criș este inclusă în diverse 

asociații prezente la nivel județean. 

Asociația Grup de Acțiune Locală Micro-Regiunea Văilor Crișurilor Alb și Negru este un 

parteneriat public privat înființat în anul 2011 iar în prezent are în componență un număr de 70 

de parteneri. 

Parteneriatul Asociației Grupul de Acțiune Locală ”Micro–Regiunea Văilor Crișurilor Alb și Negru” 

se prezintă astfel: 

• 24 de administrații publice locale din care: 23 UAT-uri (printre care se regăsește și 

orașul Chișineu-Criș): 21 de comune și 2 orașe mici sub 20.000 de locuitori; 1 regie 

publică locală în pondere de 34,28%; 

• Societăți cu capital privat: 37, în pondere de 52,86%; 

• ONG-uri în număr de 6 și pondere de 8,57%; 

• 3 persoane fizice, în pondere de 4,29%. 
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6.4 Experiența locală privind proiectele cu finanțare nerambursabilă  

În ceea ce privește proiectele cu finanțate nerambursabilă, investițiile publice derulate de orașul 

Chișineu-Criș au vizat modernizarea infrastructurii de bază (alimentare cu apă, drumuri) și 

modernizarea infrastructurii educaționale:  

Nr. 
crt. 

Denumire obiectiv investiții 
Alocații de la bugetul 

de stat (lei) 
Sursa de 
finanțare 

1 
Sala de sport Grupul Școlar Mihai Velciu din Chișineu Criș 

(2004) 
1.373.829 PNDL I 

2 

Reabilitare rețea de aducțiune de la frontul de captare, 

reabilitare stație de tratare a apei, reabilitare și extindere 

rețea de distribuție apă potabilă în orașul Chișineu-Criș  

8.837.224,41 PNDL I 

3 
Creșterea eficienței energetice în cladirile rezidențiale din 

Orașul Chișineu-Criș 
5.208.780,26 POR Axa 3 

       Sursa:https://www.mlpda.ro/pages/obiectiveinvestitiipndl/; https://mfe.gov.ro/ 
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Puncte tari Puncte slabe 

➢ Existența asociațiilor și fundațiilor care 
se implică la nivelul comunității 

➢ Accesarea și implementarea proiectelor 
finanțate din fonduri europene sau 
naționale 

➢ Apartenența orașului la Grupul de 

Acțiune Locală „Micro-Regiunea Văilor 

Crișurilor Alb și Negru” 

➢ Capacitatea insuficientă pentru 
inițierea și implemetarea de proiecte 
finanțate din fonduri europene; 

➢ Siteul primăriei necesită îmbunătățiri 
substanțiale 

 

➢  

 

Oportunități Amenințări 

➢ Creșterea gradului de descentralizare 
și autonomie locală 

➢ Existența posibilității utilizării soluțiilor 
ICT pentru rezolvarea problemelor 
legate de managementul 
documentelor, dar și cele legate de 
furnizarea unor servicii publice către 
cetățeni.  

➢ Dezvoltarea de relații de parteneriat 

economic și administrativ cu alte UAT-

uri 

➢ Blocarea sau întârzierea unor 
programe cu finanțare 
guvernamentală 

➢ Modificări frecvente ale legislației  

➢ Existența unei opinii generale negative 
la nivelul locuitorilor în ceea ce 
privește gradul de implicare al 
administrației publice locale în 
dezvoltarea comunității, respectiv 
capacitatea de furnizare a serviciilor 
publice la standarde așteptate. 

 

 

 

 

 

 

ANALIZA S.W.O.T. 
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7.1 Contextul general și cadrul partenerial   

Contextul metodologic  

Strategia integrată de dezvoltare urbană reprezintă cadrul care orientează procesul de 

alegere a ordinii obiectivelor pentru care vor fi alocate resurse, cu scopul determinării progresului 

comunităţii urbane. Aceasta conţine planificarea operaţională, care furnizează o structură a: 

programelor, proiectelor, acţiunilor, măsurilor, care vor fi luate într-un interval de timp stabilit, a 

resurselor necesare, a rezultatelor aşteptate, precum și a responsabilităţilor care trebuie asumate. 

Elaborarea strategiei de dezvoltare este un proces. Acesta presupune un demers organizat de 

parcurgere a mai multor etape: trecere de la analiză, diagnoză și identificare a nevoilor și 

așteptărilor unei comunități, până la prezentarea unor modalităţi de acţiune determinate în timp, 

integrate cu strategiile și politicile sectoriale existente, relevante (la nivel local, regional și 

național), modalități de acțiune ale căror rezultate sunt previzionate, având permanent în vedere 

un set bine stabilit de obiective şi principii.  

Însă cea mai importantă caracteristică a procesului de elaborare a strategiei de dezvoltare a unei 

comunității, o reprezintă condiția participativ - consultativă, obligatorie în acest tip de demers.  

Acest lucru presupune că trebuie făcut un efort permanent pentru informarea și consultarea 

opiniilor comunității și stake-holderilor, pentru identificarea obiectivelor și intereselor comune ale 

diverselor medii profesionale, politice, ale structurilor instituționale și civice, lideri și chiar cetățeni 

și pentru participarea în procesul consultativ și cooptarea în efortul pentru implementarea 

strategiei, tuturor acestora. 

În acest context întregul procesul de elaborare a strategiei de dezvoltare devine un adevărat 

cadru partenerial pentru actorii relevanți și interesați de dezvoltarea comunității. 

În cadrul fiecărei etape din acest proces - cadru, sunt utilizate un set de metode și proceduri de 

lucru care permit experților, colectarea informațiilor, organizarea și analiza acestora și formularea 

concluziilor necesare trecerii în următoarea etapă, progresând în acest fel în elaborarea 

documentului programatic final. 

Corpul metodelor de lucru utilizate, în raport de etapele de elaborare a strategiei, este următorul:  

Etapa de elaborare Metode de lucru 

Analiza contextului local 

Analiza statistică a datelor colectate 
Analiza datelor secundare 
Analiza swot 
Consultarea experților 
Chestionarea instituțiilor și structurilor relevante 
Formarea Grupurilor de lucru  
Dezbaterile / Focus-grupurile 

7. Context argumentativ 
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Etapa de elaborare Metode de lucru 

Identificarea nevoilor și 
direcțiilor de acțiune 

Analiza documentelor și planurilor cu caracter strategice  
Modele de structurare a nevoilor 
Consultarea comunității - Studiul opiniilor locuitorilor 
Dezbateri în Grupurile de lucru 

Propunerea soluției de 
dezvoltare 

Identificare și Analiza alternativelor 
Modelarea și selecția alternativelor 
Planificarea strategică 
Prezentare publică  
Dezbateri consultative / în cadrul Grupurilor de lucru 

Formularea Strategiei 
Integrate de Dezvoltare 

Planificarea intervențiilor 
Elaborarea Planului de Acțiune  
Stabilirea modalității de monitorizare și a indicatorilor 
Informarea publică (a comunității locale, societății civile) 
Informarea directă (a partenerilor și părților interesate) 
Consultarea publică – dezbatere publică 
Colectarea propunerilor și ameliorarea conținutului 

 

Se remarcă orientarea majorității metodelor de lucru utilizate spre procesul de consultare a 

partenerilor acestui cadru. Indiferent dacă vorbim despre consultarea comunității în ansablu sau 

consultarea unor grupuri de lucru, ori de consultarea experților. Grupurile de lucru au un loc 

central în cadrul acestui proces, fiind direct implicate în majoritatea etapelor și cuprinzând experți 

din domenii diverse, membrii ai autorităților publice locale ai organizațiilor și asociațiilor, ai presei, 

precum și membri ai comunității. 

Formalizarea cadrului partenerial 

La baza elaborării, implementării, monitorizării şi evaluării Strategiei Integrate de Dezvoltare 

Urbană a Orașului Chișineu-Criș pentru perioada 2021-2027 a stat un sistem coordonat de 

informare și comunicare ce a respectat principiile europene şi naționale aplicate în dezvoltarea 

regiunilor şi au fost implicate consultări/ discuții formale şi informale cu reprezentanți ai 

autorităților competente,  locale, cu organizații ale societății civile, cu parteneri economici şi 

sociali, avându-se în vedere inclusiv promovarea egalității şi a nediscriminării. 

Pe perioada întocmirii documentului strategic s-a urmărit  în permanență îmbunătăţirea activității 

de lucru în parteneriat cu toți participanții relevanți astfel încât principiile de funcționare şi 

aplicabilitate ale documentului să conducă la creșterea, maximizarea şi obținerea cu succes a 

viziunii angajate şi aplicabile. 
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Comunicarea continuă, urmărirea scopului documentului 

strategic şi formularea viziunii de dezvoltare au fost 

indicatoare utilizate împreună cu partenerii implicați în 

procesul de elaborare a documentului Strategia Integrată 

de Dezvoltare Urbană a Orașului Chișineu-Criș pentru 

perioada 2021-2027. 

Astfel, procesul de elaborare al Strategiei Integrate de 

Dezvoltare Urbană a fost coordonat de către 

Administratorul orașului din cadrul Primăriei Chișineu-Criș 

care a asigurat, împreună cu prestatorul de servicii de 

elaborare a strategiei:  

• Identificarea, cooptarea și colaborarea cu factorii 

de interes local care au putut furniza informații necesare în procesul de analiza diagnostic 

și au putut formula propuneri de dezvoltare strategică a orașului;  

• Diseminarea activității de elaborare a strategiei integrate, respectiv a propunerii de 

dezvoltare urbană în vederea colectării propunerilor și observațiilor din partea factorilor 

interesați relevanți.  

Pe perioada elaborării SIDU au fost derulate procese de consultare eficiente ce au vizat principiile 

de bază și regulile care ghidează funcționarea structurilor implicate în procesul de programare și 

gestionare a axelor prioritare avându-se în vedere omogenizarea modului de funcționare a 

acestora și creșterea capacității operaționale a proiectelor pentru generarea de rezultate cu 

impact asupra viziunii strategice. 

Prin intermediul cadrului partenerial s-a avut în vedere abordarea procesului de programare și 

gestionare a fondurilor europene într-o manieră participativă, incluzivă și nediscriminatorie 

asigurându-se acces la pluralitatea de opinii și perspective, facilitând abordarea holistică și 

concentrată a priorităților strategice. 

Rolul şi scopul cadrului a fost acela de a facilita asocieri ce au condus la atingerea consensului în 

ceea ce privește obiectivele urmărite și rezultatele așteptate, accelerând transferul de cunoștințe 

și de know-how între parteneri, crescând aplicabilitatea și scalabilitatea (abilitatea de a crește 

atunci când sunt adăugate resurse) rezultatelor așteptate. 

Principiile aplicabile cadrului partenerial dezvoltat pentru elaborarea Strategiei Integrate de 

Dezvoltare Urbană a Orașului Chișineu-Criș pentru perioada 2021-2027 au fost următoarele: 

 respectarea guvernanței pe mai multe niveluri, valorificarea experienței, a bunelor practici 

şi know-how-ului partenerilor relevanți; 

 asigurarea simetriei intereselor părților implicate, urmărindu-se unu echilibru între 

următoarele dimensiuni instituționale: mediu public – mediu privat; mediu economic – 

mediu social; mediu instituțional – societate civilă; 
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 asigurarea asumării de către toate părțile implicate a intervențiilor programate. Atingerea 

consensului reprezintă punctul de echilibru în care interesele tuturor părților reprezentate 

în cadrul partenerial sunt satisfăcute în mod rezonabil; 

 consultare partenerială largă şi transparentă în scopul elaborării Strategiei Integrate de 

Dezvoltare Urbană a Orașului Chișineu-Criș pentru perioada 2021-2027; 

 obținerea acordului partenerilor asupra domeniilor de intervenție, a principalilor indicatori 

de rezultat, precum şi a modalităților de implementare, monitorizare şi evaluare; 

 asigurarea completării intervențiilor/proiectelor din diverse surse publice (analizând 

necesitatea lor); 

 asigurarea participării şi implicării responsabile a partenerilor în scopul stabilirii şi asumării 

intervențiilor programate, inclusiv prin furnizarea informaţiilor necesare fundamentării 

acestora, cu respectarea principiului guvernantei pe mai multe niveluri. 

Utilizarea mijloacelor media precum publicarea pe pagina de Facebook aferente UAT Chișineu-

Criș a avut rolul de a accelera și potența dimensiunea participativă a procesului de programare și 

gestionare a strategiei integrate de dezvoltare. 

Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană a fost întocmită prin asumarea criteriilor de calitate 

utilizate în evaluarea documentelor strategice la nivel european: relevanță, eficacitate, eficiență, 

consecvență şi coerență, sustenabilitate şi aranjamente de management şi monitorizare. 

7.2 Concluziile analizei situației existente 

Cadrul natural și amplasare teritorială 

Orașul Chișineu-Criș este poziționat favorabil în apropiere de Municipiul Arad respectiv de granița 

cu Ungaria, ceea ce facilitează existența unui potențial real de dezvoltare. 

Evoluția anuală a populației după domiciliu relevă o scădere a populației cu domiciliul în orașul 

Chișineu-Criș în anii 2010-2020, evoluție pe care o regăsim atât la nivelul județului Arad, dar și în 

cazul unelor orașe cu profil similar din țară. 

Din punct de vedere al cadrului natural, orașul Chișineu Criș este străbătut de râul Crișul Alb, ceea 

ce, împreună cu celelalte resurse naturale existente în zonă, oferă unele avantaje care ar putea 

fi exploatate în vederea asigurării unui trend pozitiv de dezvoltare  a orașului. 

Existența unei tendințe migratorii în oraș fapt care a condus în ultimii zece ani la formarea unui 

trend negativ în dezvoltare demografică 

Dezvoltare urbană și infrastructură de transport  

Cea mai importantă arteră care traversează orașul este Drumul European E69. De asemenea, 

orașul este tranzitat și de calea ferată ce leagă Iașiul cu Timișoara respectiv Aradul de Oradea.  

Infrastructura de bază a orașului cuprinde rețele de apă, canalizare, gaze naturale și energie 

electrică.  

În orașul Chișineu-Criș suprafața totală a spațiilor verzi ocupă 15 Ha, unui locuitor revenindu-i 

17,60 mp spațiu destinat recreerii, această valoare aflându-se sub standardele privind protecția 

mediului. 
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Mediu și energie 

În prezent nu există presiuni semnificative asupra mediul înconjurător, dar managementul 

defectuos ar putea duce în timp la modificarea acestora. 

Orașul Chișineu-Criș are implementat un sistem de colectare selectivă a deșeurilor. 

Există necesitatea unor măsuri pentru păstrarea și refacerea echilibrului natural: continuarea 

investițiilor de reabilitare și extinderi a rețelelor de aducțiune apă/canalizare, alimentare cu gaz și 

modernizarea infrastructurii rutiere; diminuarea până la eliminare a surselor de poluare majoră: 

poluarea din trafic; protejarea și conservarea resurselor de sol; gestionarea continuă a  deșeurilor. 

Capital uman, infrastructură socială, educație și sănătate 

La nivelul anului 2019 populația în orașul Chișineu-Criș totaliza, după domiciliu, 8291 de persoane. 

Dintre acestea, mai bine de jumătate (53,10%) erau angajate (4403 persoane). Rata șomajului 

la nivelul orașului a fost în scădere în ultimii 10 ani, fapt ce indică o dinamică bună a locurilor de 

muncă la nivel local. 

Infrastructura unităților de bază din învățământ cuprinde învățământ preșcolar, primar, gimnazial 

și liceal. Populația școlară în ultimii 10 a înregistrat o tendința de scădere. La nivelul anului 2019 

cele mai multe cadre didactice erau concentrate în învățământul liceal deși cei mai mulți elevi se 

regăsesc în învățământul primar si gimnazial. Efectivele de cadre didactice de la nivelul orașului 

Chișineu-Criș, din anul 2019, acoperă un procent de aproximativ 16 elevi la un cadru didactic. 

În ceea ce privește infrastructura socială, aceasta este deficitară la nivelul orașului fiind necesară 

înființarea unor centre de zi pentru persoanele vârstnice, servicii de îngrijire la domiciliu pentru 

persoane vârstnice, persoane cu dizabilităţi, persoane aflate în situaţie de dependenţă; centre de 

zi pentru persoane adulte cu dizabilitati; servicii de asistenţă comunitară și centre de preparare 

şi distribuire a hranei pentru persoane în risc de sărăcie. De asemenea, infrastructura de sănătate, 

deși diversă, se află în marea majoritate în proprietate privată. Se remarcă astfel realizarea unui 

spital public la nivelul orașului pentru ca întreaga populație să beneficieze de servicii de sănătate 

publice.  

Analiza de impact a măsurilor întreprinse în perioada Strategiei de dezvoltare locală 

2014-2020 

Evaluarea strategiei de dezvoltare locală aplicată de orașul Chișineu-Criș în perioada 2014 – 2020 

este necesară pentru identificarea și analiza rezultatelor, efectelor, mecanismelor implementării 

și formularea de recomandări și lecții învățate. Evaluarea rezultatelor strategiei este utilă pentru 

furnizarea dovezilor şi informaţiilor cu caracter strategic referitor la ceea ce s‐a obţinut şi cum s‐

a obţinut, prin implementarea strategiei, în vederea îmbunătățirii strategiei pentru perioada 2021 

– 2027. 

În ceea ce privește relevanța strategiei anterioare, aceasta poate fi apreciată din punctul de 

vedere al relevanței față de nevoile socio-economice identificate în analiza contextului anterior. 

Legătura dintre nevoile inițiale la momentul elaborării strategiei de dezvoltare locală și măsurile 

propuse, menite să răspundă acelor nevoi, este evidentă, astfel încât se poate aprecia că logica 

de intervenție a strategiei la nivelul orașului Chișineu-Criș a fost foarte relevantă. Totuși, 
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strategia anterioară, deși a cuprins intervenții propuse pentru atingerea indicatorilor, a fost 

deficitară în ceea ce privește definirea indicatorilor de rezultat adecvați pentru a putea oferi o 

imagine clară asupra realizărilor obținute în raport cu rezultatele așteptate.  

Pentru analiza eficacității, respectiv a progresului înregistrat în realizarea obiectivelor propuse 

este necesară o evaluare a modului în care măsurile de acțiune propuse în cadrul strategiei și-au 

atins țintele stabilite. Evaluarea a fost îngreunată însă de lipsa unor indicatori de realizare sau de 

rezultat pentru obiectivele stabilite, astfel încât analiza progresului s-a realizat greoi având lipsuri 

în funcție de gradul de implementare a măsurilor stabilite pentru fiecare obiectiv în parte. 

Principala problemă întâmpinată în implementarea strategiei a fost legată de lipsa fondurilor, ceea 

ce reprezintă o provocare și pentru perioada următoare, care trebuie abordată cel puțin prin 

prisma creșterii capacității de atragere a finanțărilor nerambursabile pentru dezvoltarea orașului. 

În măsura în care se dovedesc a fi în continuare necesare pentru viziunea de dezvoltare ulterioară 

a orașului, măsurile rămase neimplementate vor fi transpuse în strategia pentru perioada 2021 – 

2027. 

Evaluarea eficienței în implementarea strategiei este de asemenea îngreunată din lipsa unui 

sistem de monitorizare adecvat și dificultatea de a compara indicatorii de rezultat cu indicatori 

propuși la începutul perioadei de programare a strategiei, în ceea ce privește utilizarea eficientă 

a resurselor.  

În privința sustenabilității, respectiv a șanselor ca rezultatele atinse să fie păstrate sau dezvoltate 

în viitor, este necesară o implicare pro-activă atât a municipialității, cât și a locuitorilor, pentru 

utilizarea în bune condiții a investițiilor realizate și pentru valorificarea acestora după principiile 

unui management durabil. 

 

7.3 Contextul european, naţional, regional şi judeţean 

Context european 

În cadrul următorului buget pe termen lung al UE pentru 2021-2027, Politica de Coeziune a 

Uniunii Europene, principala politică de investiții a UE propune 5 obiective / priorități 

investiționale:  

 O Europă mai inteligentă, prin promovarea unei transformări economice inovatoare și 

inteligente; 

 O Europă mai verde, cu emisii scăzute de carbon, în tranziție spre o economie fără 

emisii și rezilientă, prin promovarea tranziției către o energie nepoluantă și justă, a 

investițiilor verzi și albastre, a economiei circulare, a reducerii impactului asupra 

schimbărilor climatice și a adaptării la schimbările climatice și a prevenirii și gestionării 

riscurilor; 

 O Europă mai conectată, prin dezvoltarea mobilității și a conectivității TIC regionale; 

 O Europă mai socială și mai incluzivă, prin implementarea Pilonului european al 

drepturilor sociale; 
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 O Europă mai apropiată de cetățenii săi, prin promovarea dezvoltării durabile și 

integrate a tuturor tipurilor de teritorii și a inițiativelor locale.  

În cadrul procesului de programare, fiecare țară își va stabili obiective proprii și priorități naționale 

sub forma programelor de finanțare gestionate de autoritățile de management aferente, care vor 

finanța proiecte de investiții a căror implementare va conduce la atingerea obiectivelor specifice 

stabilite.     

Alte două strategii europene care acoperă orizontul 2021 – 2027 sunt Strategia de inovare 

pentru perioada 2021-2027 și Strategia europeană pentru tineret 2019 – 2027.  

În iulie 2019, Institutul European de Inovare și Tehnologie, organism independent al UE, creat în 

2008, care consolidează capacitatea de inovare a Europei, a propus obiectivele pentru Strategia 

de inovare pentru perioada 2021-2027,  a căror implementare va fi urmărită prin următorul 

program al UE de cercetare și inovare Orizont Europa (2021-2027)17:  

 Obiectiv 1: Creșterea impactului regional al comunităților de cunoaștere și inovare; 

 Obiectiv 2: Stimularea capacității de inovare a învățământului superior; 

 Obiectiv 3: Lansarea noilor CCI-uri (Comunități de cunoaștere și inovare). 

Strategia europeană pentru tineret 2019 – 202718 recunoaște că tinerii sunt dornici să își 

ia în mâini propriile destine, să stabilească relații cu ceilalți și să le acorde sprijin și că ar trebui 

acordată o atenție deosebită tinerilor care riscă să fie marginalizați pe baza potențialelor surse de 

discriminare. În cadrul acesteia, au fost definite 11 obiective europene, o viziune pentru o 

Europă care le permite tinerilor să își realizeze pe deplin potențialul și identifică domenii 

intersectoriale care afectează viețile tinerilor și indică care sunt provocările care trebuie abordate, 

astfel: 

1. O Uniune Europeană mai conectată cu tinerii / Connecting EU with Youth; 

2. Egalitate pentru toate genurile / Equality of All Genders; 

3. Societăți incluzive / Inclusive Societies; 

4. Informare și dialog constructiv / Information and Constructive Dialogue; 

5. Sănătate mintală și bunăstare / Mental Health and Wellbeing; 

6. Dezvoltarea tinerilor în mediul rural / Moving Rural Youth Forward; 

7. Locuri de muncă de calitate pentru toți / Quality Employment for All; 

8. Învățământ de calitate / Quality Learning; 

9. Spații ale tinerilor și participare pentru toți / Space and Participation for All; 

10. O Europă verde și durabilă / Sustainable Green Europe; 

11. Organizații de / pentru tineret și programe europene / Youth Organisations and European 

Programmes. 

 

 

 
17 Sursa: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/IP_19_3849 
18 Sursa: Jurnalul Oficial al Uniunii Europene C456 din 18 decembrie 2018 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/IP_19_3849
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Contextul național 

Pe plan național, Strategia națională pentru dezvoltarea durabilă a României 203019 

include 17 obiective de dezvoltare durabilă, care transpun obiectivele Agendei 2030 

pentru dezvoltare durabilă asumată de statele membre ONU, cu ținte aferente:  

1. Eradicarea sărăciei în toate formele sale și în orice context; 

2. Eradicarea foamei, asigurarea securității alimentare, îmbunătățirea nutriției şi promovarea unei 

agriculturi sustenabile;  

3. Asigurarea unei vieți sănătoase și promovarea bunăstării tuturor, la orice vârstă;  

4. Garantarea unei educații de calitate și promovarea oportunităților de învățare de-a lungul vieții pentru 

toți;  

5. Realizarea egalității de gen și întărirea rolului femeilor în societate;  

6. Asigurarea disponibilității și gestionării durabile a apei și sanitație pentru toți;  

7. Asigurarea accesului tuturor la energie la prețuri accesibile, într-un mod sigur, durabil și modern;  

8. Promovarea unei creșteri economice susținute, deschisă tuturor și duabilă, a ocupării depline și 

productive a forței de muncă și asigurarea de locuri de muncă decente pentru toți;  

9. Construirea unei infrastructuri reziliente, promovarea industrializării durabile și încurajarea inovației;  

10. Reducerea inegalităților în interiorul țării și între țări;  

11. Dezvoltarea orașelor și a așezărilor umane pentru ca ele să fie deschise tuturor, sigure, reziliente și 

durabile;  

12. Asigurarea unor modele de consum și producție durabile;  

13. Luarea unor măsuri urgente de combatere a schimbărilor climatice și a impactului lor;  

14. Conservarea și utilizarea durabilă a oceanelor, mărilor și a resurselor marine pentru o dezvoltare 

durabilă;  

15. Protejarea, restaurarea și promovarea utilizării durabile a ecosistemlor terestre, gestionarea durabilă a 

pădurilor, combaterea deșertificării, stoparea și repararea degradării solului și stoparea pierderilor de 

biodiversitate; 

16. Promovarea unor societăți pașnice și incluzive pentru o dezvoltare durabilă, a accesului la justiție pentru 

toți și crearea unor instituții eficiente, responsabile și incluzive la toate nivelurile;  

17. Consolidarea mijloacelor de implementare și revitalizarea parteneriatului global pentru dezvoltare 

durabilă. 

 

  

 
19 Strategia națională pentru dezvoltarea durabilă a României 2030 a fost adoptată de Guvernul României 
în ședința din 9 noiembrie 2018, prin HG nr. 877/2018  
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Figura 42: Obiectivele de dezvoltare durabilă cuprinse în Strategia națională pentru dezvoltarea durabilă a 

României 2030 

 
  Sursa: Strategia națională pentru dezvoltarea durabilă a României 2030, 2018  

Strategia de dezvoltare a României în următorii 20 ani, 2016 – 203520 se bazează pe 11 

(+3) proiecte interdisciplinare:  

 Proiect 1: Școala și educația în viziunea Academiei Române; 

 Proiect 2: Resursele naturale – rezerve strategice, ce folosim și ce lăsăm generațiilor viitoare;  

 Proiect 3: Securitatea și eficiența energetică. Alocarea resurselor energetice necesare în evoluția 

și dezvoltarea sistemului energetic pentru dezvoltarea României în perioada 2017 – 2037; 

 Proiect 4: Siguranța informatică – protecția cibernetică, protecția proprietății intelectuale în 

proiecte și în publicarea electronică; 

 Proiect 5: Securitate și siguranță alimentară; 

 Proiect 6: Economia și calitatea vieții; 

 Proiect 7: Sănătatea – de la biologia moleculară la medicina personalizată de vârf în România – 

repere pentru următoarele decenii;  

 Proiect 8: Proiectul european al Dunării / Strategia Națională a Dunării;  

 Proiect 9: Cultura românească între național, localizare în zona proximă și universal – Europa 

multilingvistică, cultura electronică;  

 Proiect 10: România – societate a cunoașterii și a valorii adăugate la ceea ce are; 

 Proiect 11: România în era globalizării – spațiu și tradiție de întâlnire a civilizațiilor, de echilibru și 

moderație; 

 Proiect 12: Politici financiare și monetare – Echilibru și adăugarea unei dezvoltări durabile;  

 Proiect 13: Instituții publice stabile, respectate și durabile – stabilitatea Statului Român; 

 Proiect 14: Strategia de apărare a României. 

În contextul legislativ european privind combaterea schimbărilor climatice și tranziția energetică 

se are în vedere creșterea nivelului de ambiție pentru reducerea emisiilor, creșterea ponderii 

surselor regenerabile de energie, a măsurilor de eficiență energetică și a nivelului de 

interconectivitate a rețelelor electrice. În aprilie 2020 a fost lansat Planul Național Integrat 

Energie și Schimbări Climatice (PNIESC) care constituie o obligație a statelor membre, 

 
20 Sursa: Academia Română – Strategia de dezvoltare a României în urmatorii 20 ani, volumul I, 2015 
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conform Regulamentului privind Guvernanța Uniunii Energetice, prin care acestea își elaborează 

strategii de politici energie-climă pe 10 ani, începând cu perioada 2021-2030.  

Planul Național Integrat în domeniul Energiei și Schimbărilor Climatice 2021-2030 

stabilește obiective naționale pe următoarele 5 dimensiuni:  

Dimensiune Componentă 

Dimensiunea 1. 

Decarbonare  

Vizează implementarea de politici și măsuri pentru reducerea emisiilor de 

gaze cu efect de seră și de creștere a cantității de energie din surse 

regenerabile 

1.1 Emisiile și absorbțiile GES  

Dimensiunea 2. 

Eficiență Energetică  
1.2 Energia din surse regenerabile  

Dimensiunea 3. 

Securitate Energetică  
Vizează implementarea celor 11 programe naționale de eficiență energetică. 

Dimensiunea 4. Piață 

internă a energiei  

Vizează aplicarea măsurilor privind nivelul de siguranţă şi securitate în 

funcționare a sistemului electroenergetic national, 

Vizează implementarea de politici și măsuri privind piața internă a energiei  

4.1 Interconectivitatea rețelelor electrice  

4.2 Infrastructura de transport a energiei  

Dimensiunea 5. 

Cercetare, inovare și 

competitivitate  

4.3 Integrarea piețelor  

Investițiile necesare pentru implementarea Planului Național Integrat în domeniul Energiei și 

Schimbărilor Climatice 2021-2030 pot fi finanțate prin programele de finanțate anunțate până în 

acest moment pentru exercițiul financiar 2021 – 2027, astfel21:  

Sursa de finanțare OP Ce finanțează:  

Cadrul Financiar 

Multianual 2021 – 2027 

Fonduri Structurale: Fondul 

European de Dezvoltare 

Regională (FEDR) și Fondul 

de Coeziune (FC) 

Programe Operaționale:  

• Programul Operațional 

Dezvoltare Durabilă 

• Programul Operațional 

Creștere Inteligentă şi 

Digitalizare,  

• Programele 

Operaţionale Regionale  

• Progamul Operațional 

pentru Tranziție 

Echitabilă. 

OP2: O 

Europă mai 

verde  

Sector energetic:   

• Promovarea eficienței energetice și reducerea emisiilor de 

gaze cu efect de seră; 

• Promovarea generării energiei din surse regenerabile; 

• Dezvoltarea de sisteme inteligente de energie, rețele și 

stocare în afara TEN-E; 

• Prevenirea și abordarea riscurilor legate de schimbările 

climatice și riscurile naturale (inundații, secetă, incendii 

forestiere, alunecări de teren, cutremure), conform 

priorităților stabilite la nivel național și în cadrul coordonării și 

cooperării transfrontaliere și transnaționale. 

Sectorul mediu:  

• Promovarea adaptării la efectele schimbărilor climatice, 

prevenirea riscurilor și îmbunătățirea rezilienței la dezastre; 

• Promovarea tranziției la o economie circulară. 

OP3: O 

Europă mai 

conectată 

Sectorul transporturilor:  

• Dezvoltarea unei rețele TEN-T durabilă, adaptată la efectele 

schimbărilor climatice, sigură și intermodală; 

 
21 Sursa: Planul Național Integrat în domeniul Energiei și Schimbărilor Climatice 2021-2030, versiunea 
aprilie 2020 
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Sursa de finanțare OP Ce finanțează:  

•  Dezvoltarea și consolidarea mobilității naționale, regionale și 

locale durabile, flexibile și intermodale, inclusiv îmbunătățirea 

accesului la rețeaua TEN-T și mobilitate transfrontalieră; 

• Dezvoltarea prioritară a transportului feroviar şi integrarea 

intermodală a acestuia cu celelalte moduri de transport; 

• Internalizarea costurilor externe ale tuturor modurilor de 

transport. 

  

Contextul regional si județean 

Viziunea strategică de dezvoltare a Regiunii Vest, conform Programului Operațional Regional 

al Regiunii Vest pentru perioada 2021-202722 urmărește ca Regiunea Vest sa devină o regiune 

competitivă la nivel european, cu un nivel ridicat de cercetare, dezvoltare și inovare, capabilă să 

atragă și să capitalizeze investiții, conectată intern și internațional, ai cărei cetățeni să beneficieze 

de un sistem educațional la nivel european, în localități prietenoase cu mediul și care să asigure 

o calitate a vieții ridicată.  

Obiectiv strategic Politica de 

Coeziune 2021 - 2027 

Priorități POR 2021-2027   

OP1 - O Europă mai inteligentă, 

prin transformare economică 

inovatoare și inteligentă  

OS a (i) Dezvoltarea capacităților de cercetare și inovare și 

adoptarea tehnologiilor avansate 

OS a (ii) Fructificarea avantajelor digitalizării pentru cetățeni, 

companii, organizații de cercetare și autorități publice  

OS a (iii) Îmbunătățirea creșterii durabile și a competitivității IMM-
urilor și crearea de locuri de muncă în IMM-uri, inclusiv prin 

investiții productive  

OS 1(iv) Dezvoltarea competențelor pentru specializare 

inteligentă, tranziție industrială și antreprenoriat  

OP 2 - O Europă mai verde 

- O Europă mai ecologică, cu emisii 

scăzute de carbon prin promovarea 
tranziției către o energie nepoluantă 

și echitabilă, a investițiilor verzi și 
albastre, a economiei circulare, a 

adaptării la schimbările climatice și 

a prevenirii și gestionării riscurilor 

OS b (i) Promovarea eficienței energetice și reducerea emisiilor 

de gaze cu efect de seră 

OS b (vii) Îmbunătățirea protecției și conservării naturii, a 
biodiversității și a infrastructurii ecologice, inclusiv în zonele 

urbane și reducerea tuturor formelor de poluare 

OS b (viii) Promovarea unei mobilități urbane multimodale 

durabile, ca parte a tranziției către o economie netă fără emisii de 

carbon  

OP 3 - O Europă mai conectată, 

prin dezvoltarea mobilității și a 

conectivității TIC regionale   

OS c (iii) Dezvoltarea și consolidarea mobilității naționale, 

regionale și locale durabile, reziliente, inteligente și intermodale, 

înclusiv acces îmbunătățit la TEN-T și mobilitate transfrontalieră 

OP 4 - O Europă mai socială prin 

implementarea pilonului european 

al drepturilor sociale 

OS d (ii) Îmbunătățirea accesului egal la servicii incluzive și de 
calitate în educație, formare și învățare pe tot parcursul vieții prin 

dezvoltarea infrastructurii accesibile, inclusiv prin încurajarea 

rezilienței pentru educație și formare la distanță și on-line” 

 
22 Sursa: POR Vest aflat în consultare publică https://adrvest.ro/wp-content/uploads/2021/04/POR-Vest-
2021-2027_Draft-2_16.04.2021.pdf  

https://adrvest.ro/wp-content/uploads/2021/04/POR-Vest-2021-2027_Draft-2_16.04.2021.pdf
https://adrvest.ro/wp-content/uploads/2021/04/POR-Vest-2021-2027_Draft-2_16.04.2021.pdf
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Obiectiv strategic Politica de 

Coeziune 2021 - 2027 

Priorități POR 2021-2027   

OP 5 - O Europă mai aproape 

de cetățeni  prin promovarea 
dezvoltării durabile și integrate a 

zonelor urbane, rurale și de coastă 

și a inițiativelor locale 

e (i) Încurajarea dezvoltării sociale, economice și de mediu 

integrate și incluzive, a culturii, a patrimoniului natural, a 

turismului durabil și a securității în zonele urbane; 

e (ii) Promovarea dezvoltării locale, culturii, a patrimoniului 
natural, a turismului și securotății durabile integrate, sociale, 

economice șo de mediu în alte zone decât zonele urbane  

 

Strategia de Specializare Inteligentă 2021 – 202723 pentru Regiunea Vest  este orientată 

spre antreprenoriat, pornind de la avantajele regionale, țintind spre avansarea în lanțurile valorice 

europene și spre transformarea economiilor regionale. Obiectivul central al strategiei țintește ca 

până în anul 2027, regiunea Vest să devină mai productivă, mai dinamică și conectată la nou. La 

nivelul strategiei au fost identificate 3 obiective:  

 Obiectivul 1. Accentuarea rolului cercetării-inovării aplicative; 

 Obiectivul 2. Preluarea tehnologiilor înalte; 

 Obiectivul 3. Concentrare asupra întăririi potențialului inovativ al IMM-urilor; 

Sectoarele de excelență identificate la nivel regional sunt:  

 Agricultura și industria alimentară  TIC, Industria 4.0 și 

automotive 

 Eficiență energetică și construcții 

(clădiri) sustenabile 

 Industria manufacturieră și 

prelucrătoare 

 Industrii culturale și creative  Sănătatea și calitatea vieții 

 

La nivel județean, Strategia de dezvoltare a județului Arad pentru perioada 2014-2020 și-a 

propus o viziune strategică prin care județul să devină un pol de specializare funcțională și 

inteligentă, susținut de o comunitate dinamică, cu un nivel de trai sustenabil și ridicat, o destinație 

atractivă în peisajul multicultural european. Strategia de dezvoltare a județului Arad pentru 

perioada 2021 – 2027 va fi elaborată în perioada imediat următoare.    

Nota: Având în vedere că în perioada curentă sunt în curs de elaborare sau de aprobare o serie 

de strategii sectoriale sau regionale, se recomadă actualizarea semestrială a Strategiei Integrate 

de Dezvoltare Urbană a orașului Chișineu-Criș, pentru asigurarea intercorelării cu noile strategii.   

 

 

 
23 Sursa: https://adrvest.ro/wp-content/uploads/2021/01/Strategia-Regionala-de-Specializare-Inteligenta-a-Regiunii-
Vest-2021-2027-RIS3-.pdf 
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7.4 Procesul consultativ  

La baza elaborării, implementării, monitorizării şi 

evaluării Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană a  

Orașului Chișineu - Criș pentru perioada 2021-2027 a 

stat un sistem coordonat de informare și comunicare ce 

a respectat principiile europene şi naționale aplicate în 

dezvoltarea regiunilor şi care a implicat consultări/ 

discuții formale şi informale cu reprezentanți ai 

autorităților competente,  locale, cu organizații ale 

societății civile, cu parteneri economici şi sociali, 

avându-se în vedere inclusiv promovarea egalității şi a 

nediscriminării. 

În procesul consultativ au fost utilizate instrumentele specifice precum solicitări de date, interviuri, 

consultări, dar și un proces de consultare online a comunității locale.  

Rezultatele consultării comunități locale: 

Sondajul de opinie a reprezentat demersul stiinţific de analiză şi interpretarea datelor obţinute 

dintr-o anchetă pe bază de chestionar, realizată la nivelul orașului Chișineu-Criș. Cercetarea s-a 

desfăşurat în perioada 21 februarie – 21 martie 2021, având următoarele etape: iniţierea 

cercetării, elaborarea chestionarului, culegerea datelor, introducerea datelor în calculator, 

prelucrarea computerizată a datelor din chestionare, analiza statistică şi interpretarea rezultatelor 

cercetării, redactarea documentului final. 

Studiul pentru identificarea opiniilor cetățenilor s-a desfășurat prin intermediul unui formular 

configurat pe platforma SurveyMonkey și  a fost distribuit în mediul online. Populația de referință 

este compusă din cetățenii orașului Chișineu Criș. Participanților li s-a făcut instructajul privind 

modul corespunzător de completare a chestionarelor în descrierea formularului, unde li s-a 

prezentat și scopul cercetării. Aceștia au fost informați cu privire la confidențialitate și caracterul 

voluntar de participare la studiu. Din totalul de 302 de participanți, toate răspunsurile au fost 

considerate valide, acestea regâsindu-se în datele de cercetare pentru studiul prezent.  

Chestionarul folosit pentru obținerea datelor a cuprins un set de 24 de întrebări, dintre care 21 

închise (cu variante de răspuns precodificate) şi 3 deschise, care au permis exprimarea liberei 

opinii privind nivelul de dezvoltare și evaluarea percepției asupra nivelului calității propriului mediu 

de viață.  

Astfel, în urma consultării opiniei publice cu privire la principalele nevoi și probleme ale comunității 

locale, s-au obținut următoarele serii de date de la publicul ţintă (locuitorii orașului Chișineu-Criș), 

structurate pe următoarele domenii: 

1. Calitatea vieții și nivelul de dezvoltare economică a orașului Chișineu-Criș 

a. În general, cât de mulțumit/ă sunteți de viața pe care o duceți? 

b. Cât de în siguranță vă simțiți atunci când mergeți singur/ă noaptea prin zona în 

care locuiți? 

c. Cum apreciați zona în care locuiți? 

d. Care considerați că sunt cele mai importante 3 aspecte pozitive? 
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e. Care considerați că sunt cele mai importante 3 probleme? 

f. Cum apreciați nivelul de dezvoltare economică? 

g. V-ați pus problema mutării domiciliului în altă localitate în următorii 5 ani? 

2. Calitatea serviciilor din comunitate 

a. Cât de mulțumit sunteți de calitatea serviciilor medicale? 

b. Cât de mulțumit/ă sunteți de sistemul de învățământ? 

c. Cât de mulțumit(ă) sunteți de serviciile sociale furnizate? 

3. Modul de relaționare cu administrația publică locală 

a. Cum apreciați implicarea autorității locale în rezolvarea problemelor? 

b. Care considerați că este cel mai important sprijin pe care îl poate acorda 

administrația publică locală pentru dezvoltarea economică? 

c. Cum vă informați cu privire la activitatea administrației publice locale? 

d. Ce instrumente considerați că ar facilita comunicarea între cetățeni și administrația 

publică locală? 

4. Opiniile privind nevoile și direcțiile de dezvoltare urbană 

a. Considerați că în zona în care locuiți este nevoie de noi lucrări de infrastructură? 

b. Care ar fi cele mai importante 5 domenii în care ar trebui să se intervină? 

c. Realizați colectarea selectivă a deșeurilor (hârtie/ plastic/ sticlă/ deșeuri vegetale)? 

Structurarea persoanelor care au răspuns 

la chestionar a fost realizată având în 

vedere următoarele criterii: rezidență 

(locuitor al orașului sau angajat), vârstă,  

gen, nivel de studii, ocupație și venituri. 

Dintre cei 302 de respondenți, cei mai 

mulți sunt locuitori ai orașului Chișineu-

Criș (92.23%), însă au fost înregistrate și 

răspunsuri privind participanți aflați în 

calitate de angajați într-o instituție sau 

societate comercială cu sediul în acest 

oraș (7.77%). 

În ceea ce privește structura pe genuri, 

ponderea răspunsurilor persoanelor de sex 

feminin este mai mare (55.91%), față de cea 

a răspunsurilor persoanelor de sex masculin 

(44.09%). 
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Prin intermediul răspunsurile înregistrate la întrebarea de identificare ce privește vârsta 

respondenților, se poate observa partajarea acestora în cadrul sondajului desfășurat. 

Categoria de vârsta aflată între 18 și 29 de ani prezintă procentul cel mai ridicat referitor la 

această variabilă demografică (36.90%), urmată de respondenții încadrați în intervalul 30 și 39 

de ani (26.79%), cei cuprinși între 40 și 49 de ani 

(20.24%) și respondenții ce se încadrează în 

categoria de vârstă 50 și 59 de ani (11.31%). 

Categoriile de vârstă redus reprezentate în cadrul 

eșantionului sunt respondenții identificați sub 

vârsta de 18 ani (1.19%) și cei ce depășesc vârsta 

de 60 de ani (3.57%). 

 

În ceea ce privește activitatea profesională, 

categoria cea mai puternic reprezentată în 

cadrul sondajului este cea a angajaților în 

orașul Chișineu-Criș (53.76%), urmată de 

cei care nu au locul de muncă stabilit în oraș 

(31.72%) și cei care nu lucrează (14.52%). 

 

 

Ocupația dominantă observată la 

nivelul participanțiilor este cea de 

salariat (61.75%), urmată de 

întreprinzător (19.13%) și 

elev/student (10.38%). Categoriile 

ce se regăsesc sub procentul de 10% 

sunt reprezentate de respondenții 

fără ocupație (4.37%) și pensionarii 

(3.83%). Categoria cea mai slab 

reprezentată în cadrul sondajului este 

cea a șomerilor (0.55%). 
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Structura grupului analizat, în 

raport cu nivelul de studii, 

evidențiază pe primul loc două 

categorii de respondenți cu 

ponderi egale: a celor cu studii 

universitare (35.48%) și a celor 

care au absolvit liceul (35.48%). 

Acestea sunt urmate de 

categoria celor cu studii 

postuniveristare, master, 

MBA/EMBA (20.43%).  

 

Cele două categorii de respondenți ce înregistrează cea mai mică pondere în cadrul acestui sondaj 

sunt cei cu școală gimnazială (5.38%) și cei care au absolvit un colegiu, fără diplomă (3.23%).  

Veniturile participanților au fost raportate în cadrul sondajului, iar structura răspunsurilor arată 

că procentul preponderent se regăsește la nivelul angajaților cu un salariu situat în intervalul 

2.001 - 3.000 lei (33.90%), urmat de gruparea celor între 3.001 - 5.000 lei (23.73%) și între 

1.001 – 2.000 lei (21.47%).  

Categoriile regăsite într-un 

procent mai mic de 10% sunt 

reprezentate de cei al căror 

venit net lunar depășeste 7.001 

lei (7.91%) și cei identificați în 

intervalul 5.001 – 7.000 lei 

(7.34%). Procentul cel mai 

scăzut este observat la nivelul 

celor cu mai puțin de 1.000 lei 

(5.65%). 

1. Calitatea vieții și nivelul de dezvoltare economică a orașului Chișineu - Criș 

În ceea ce privește nivelul general de mulțumire raportat la condițiile de viață din orașul 

Chișineu-Criș, respondenții au apreciat 

prin intermediul unei scale de la 1 

(foarte nemulțumit), la 5 (foarte 

mulțumit). Categoria preponderentă 

este cea a participanțiilor mulțumiți 

(42.05%), urmată ca nivel de apreciere 

de gruparea celor nemulțumiți 

(35.10%). Sub procentul de 15% al 

reprezentativității se observă 

participanții indiferenți față de condițiile 

de viață (12.25%), cei foarte 

nemulțumiți (7.28%) și cei foarte 

mulțumiți (3.31%). 
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Aprecierea zonei de locuire a fost evaluată din perspectiva a 13 caracteristici considerate 

importante pentru nivelul de dezvoltare al unei comunități, din perspectiva infrastructurii tehnico-

edilitare a acestuia. Acestea sunt reprezentate de următoarele aspecte: 

• Rețeaua de apă; 

• Canalizarea din zonă; 

• Rețeaua de gaze; 

• Iluminatul din zonă; 

• Liniștea și siguranța zonei; 

• Aprovizionare cu produse agroalimentare; 

• Parcuri, spații verzi, locuri de joacă pentru copii; 

• Distanța față de școală; 

• Calitatea străzilor, a drumurilor de acces; 

• Trotuare, refugii pentru pietoni; 

• Accesibilitate pentru persoane vârstnice, copii, persoane cu dizabilități; 

• Mobilier urban (bănci, coșuri de gunoi etc) ; 

• Opțiuni pentru petrecerea timpului liber (activități culturale, evenimente). 

 

Rețeaua de apă este apreciată de respondenți drept „bună” într-un procent de 33.44%, în timp 

ce calitatea de „slabă” este regăsită într-un procent de 14.05%.  

Canalizarea din zonă este considerată drept „bună” într-un procent de 34.25%, în timp ce 15.07% 

dintre participanți sunt nemulțumiți de funcționarea acestei caracteristici.  

Rețeaua de gaze înregistrează cel mai ridicat procent de mulțumire în rândul respondenților, 

49.45%, raportat la cele 13 caracteristici studiate. 

Iluminatul din zonă este apreciat într-un procent de 37.75% la nivel „bun”, în timp ce 9.6% din 

participanți notează caracteristica cu un scor de 4.36% pentru calitatea „slab”. 

Aprovizionarea cu produse agroalimentare este catalogată drept „bună” în cadrul sondajului într-

un procent de 43.99%, iar procentul de 6.19% este regăsit pentru calitatea „slabă” a 

caracteristicii. 

Parcurile, spațiile verzi, locurile de joacă pentru copii sunt apreciate drept „slabe” într-un procent 

de 37.06%, iar drept „bune” într-un procent de 9.09%. 
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Distanța față de școală este caracteristica raportată drept „bună” într-un procent de 34.43%, iar 

„slabă” într-un procent de 4.40%, conform răspunsurilor respondenților. 

Calitatea străzilor și drumurilor de acces este apreciată într-un procent de 32.43% drept „bună”, 

în timp ce calitatea „slabă” este regăsită într-un procent de 9.97%. 

Trotuarele și refugiile pentru pietroni sunt apreciate de respondenți drept „bune” într-un procent 

de 29.14%, în timp ce calitatea „slabe” este înregistrată într-un procent de 17.55%.  

Accesibilitatea pentru persoane vârstnice, copiii și persoanele cu dizabilități întregistrează un 

procent de 33.93% drept „bună”, iar „slabă” într-un procent de 15.36%. 

Mobilierul urban este catalogat într-un procent de 33.33% drept „bun” și 13.75% drept „slab”. 

Opțiunile pentru petrecerea timpului liber sunt raportate într-un procent de 33.45% drept „slabe” 

și într-un procent de 3.79% drept „bune”.  

Liniștea și siguranța zonei sunt 

raportate într-un procent de 37.09% 

drept „bune”, iar „slabe” într-un 

procent de 11.92%. De asemenea, 

siguranței în zona de locuire pe 

timpul nopții este considerată: 

„relativ în siguranță” (43%), urmată 

de „destul de în siguranță” (21%) și 

„nu prea în siguranță” (21%).   

Raportat la aspectele pozitive din 

orașul Chișineu-Criș, răspunsurile 

participanților la sondaj situează pe primul loc industria (33.20%), pe al doilea loc a fost identificat 

ca atuu poziționarea geografică (12.80%), pe locul al treilea este identificată administrația publică 

locală (10.40%), pe locul al  patrulea se remarcă  infrastructura rutieră (9.20%), iar locul al 

cincilea este reprezentat de mediul și managementul deșerulor (7.20%).  
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Alte aspecte pozitive menționate de respondenți țin de agrement, sport și spații verzi (5.20%), 

educație (4.80%), liniște (4.40%), oamenii orașului (4%), siguranța (2.80%), rețeaua tehnico-

edilitară (2%), potențialul orașului (2%), sănătatea (1.20%) și cultura (0.40%).  

 

Participanții în cadrul sondajului au fost întrebați despre tipurile de probleme pe care le 

întâmpină. Astfel, problema cel mai des menționată în rândul acestora a fost reprezentată de 

infrastructura rutieră (24.52%), urmată de sănătate (19.87%), agrement și sport (14.80%), 

mediul și managementul deșerulor (9.73%) și administrația publică locală (9.30%). 

Alte mențiuni privind problemele raportate la orașul Chișineu-Criș țin de educație (7.40%), 

rețeaua tehnico-edilitară (5.71%), cultura (2.33%), aspectul orașului (2.33%), siguranța 

(1.69%), industria (1.48%), serviciile sociale (0.42%), extinderea orașului și turismul (0.21%). 
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Opinia pozitivă a respondenților privind 

nivelul de dezvoltare economică a 

orașului Chișineu-Criș este raportată 

preoponderent având calitatea de 

„relativ dezvoltată” (33.16%), cât și 

„bine dezvoltată” (28.50%) și „foarte 

bine dezvoltată” (9.33%). În același 

timp, procente ridicate sunt observate 

și în sensul opus, astfel dezvoltarea 

economică este considerată drept 

„puțin dezvoltată” (18.65%) și „foarte 

puțin dezvoltată” (10.36%).  
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În ceea ce privește posibilitatea de 

mutare a domiciliului în altă localitate 

în următorii cinci ani, 47.83% din 

participanți recunosc faptul că nu doresc 

realizarea acestei relocări, 40% iau în 

considerare această opțiune, iar 12.16% 

sunt nehotărâți.  

 

 

 

2. Calitatea serviciilor din comunitate 

În ceea ce privește aprecierea serviciilor de sănătate, chestionarul a pus în evidență 

următoarele cinci criterii de apreciere: 

• Serviciile medicale primare furnizate de medicii de familie; 
• Serviciile medicale primare furnizate de cabinetele medicale școlare; 
• Serviciile medicale furnizate de cabinetele de medicină de specialitate; 
• Serviciile medicale de specialitate furnizate de Spitale; 
• Serviciile medicale de urgență furnizate de Serviciul de Ambulanță. 

 

Scorurile cele mai ridicate pentru serviciile de sănătate au fost luat în calcul în această raportare.  

Serviciile medicale primare furnizate de medicii de familie sunt raportate drept „nemulțumitoare” 

într-un procent de 30.85%, respectiv 28.81% drept „mulțumitoare”.  

Serviciile medicale primare furnizate de cabinetele medicale școlare sunt considerate într-un 

procent de 28.71% drept „foarte nemulțumitoare” și 25.84% „nemulțumitoare”. 

Serviciile medicale furnizate de cabinetele de medicină de specialitate au fost notate drept 

„nemulțumitoare” într-un procent de 46.76%, în timp ce procentul de 34.17% reprezintă calitatea 

de „mulțumitoare”.  

Serviciile medicale de specialitate furnizate de Spitale au înregistrat cel mai ridicat scor de tipul 

unei nemulțumiri pronunțate, mai exact 46.76%, și scorul de 34.17% drept „nemulțumitoare”.  

Serviciile medicale de urgență furnizate de Serviciul de Ambulanță se remarcă prin cel mai ridicat 

scor privind aprecierea „mulțumitoare”, obținând un procent de 44.44%.  
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Analiza domeniului educației a luat în calcul cinci factori pentru evaluarea acestuia: 

• Nivelul de calitate al educației primite în unitățile de învățământ; 
• Numărul existent al grădinițelor și creșelor; 
• Capacitatea unităților de învățământ (nr. locuri disponibile, la clasă) ; 
• Starea fizică a unităților de învățământ, inclusiv accesul la utilități; 
• Dotările din unitățile de învățământ; 
• Funcționarea învățământului la distanță (școala on-line). 

Nivelul de calitate al educației primite în unitățile de învățământ sunt raportate drept 

„mulțumitoare” în nivelul cel mai ridicat din analiza domeniului educației, mai exact, 56.20%.  

Numărul existent al grădinițelor și creșelor este poziționat pe locul al doilea în topul aprecierilor 

domeniului educațional, într-un procent de 55.51%. 

Capacitatea unităților de învățământ se regăsește pe locul al treilea în ceea ce privește aprecierea 

respondenților, înregistrând un procent de 48.94%. 

Starea fizică a unităților de învățământ, inclusiv accesul la utilități înregistrează un procent 

referitor la apreciere pozitivă, drept „mulțumitor” de 43.95%. 

Dotările din unitățile de învățământ înregistrează procentul de 35.32% raportat la nivelul de 

apreciere de tip „mulțumitor”, iar pentru calitatea de „nemulțumire” se observă un procent 

aproximativ egal, de 34.89%. 

Funcționalitatea învățământului la distanță înregistrează un procent „mulțumitor” de 34.26%. 

Astfel, domeniul educațional înregistrează procente preponderente de apreciere pozitivă.  
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Următorul domeniu analizat, din prisma opiniilor respondenților, este cel al serviciilor sociale: 

• Servicii de asistență socială acordate pentru copii și pentru familii cu copii (centre de zi, 
centre rezidențiale); 

• Alocaţii şi indemnizaţii pentru creşterea copilului; 
• Servicii de asistență socială acordate adulților; 
• Servicii de asistență socială acordate vârstnicilor; 
• Servicii de asistență socială acordate persoanelor vulnerabile. 

 

Serviciile de asistență socială acordate pentru copii și familii cu copii înregistrează un procent 

ridicat de „nemulțumire”, mai exact 28.64%, urmat de 25.63%, scor de identifică aprecierea 

indiferentă a serviciilor. 

Alocațiile și indemnizațiile pentru creșterea copilului sunt raportate preponderent drept 

„nemulțumitoare”, într-un procent de 35.91%, urmat de procentul de 22.27% ce reprezintă 

mulțumirea față de acest serviciu. 

Serviciile de asisență socială acordate adulților se observă într-un procent de 31.75% drept 

„nemulțumitoare” și 24.87% drept „foarte nemulțumitoare”.  

Serviciile de asistență socială acordate vârstinicilor înregistrează un procent ridicat de 

„nemulțumire”, 37.50% și un procent de 25% de apreciere negativă în totalitate față de acest 

serviciu. 
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Serviciile de asistență socială acordate persoanelor vulnerabile ating cel mai ridicat scor de 

„nemulțumire”, acela de 41.33%, cât și cel mai ridicat procent de nemulțumire absolută, într-un 

procent de 27.55%. 

 

3. Modul de relaționare cu administrația publică locală 

Percepția respondenților privind funcționarea administrației publice și modul de 

relaționare al acesteia cu cetățenii este evaluat din perspectiva modului de informare în legătură 

cu activitatea administrației publice, cât și a instrumentelor care ar facilita comunicarea între 

cetățeni și instituțiile publice, dar și din perspecita gradului de implicare al autorităților locale în 

vederea sprijinirii dezvoltării economice a orașului Chișineu-Criș. 

În ceea ce privește evaluarea gradului de 

implicare a autorității locale în vederea 

rezolvării problemelor orașului Chișineu-

Criș, respondenții au ales raportat: 28.22% 

apreciază nivelul de implicare drept 

„satisfăcător”, 24.74% dintre participanți 

califică drept o implicare „slabă”, 22.65% 

drept „bună”, 14.98% „foarte slabă”, iar 

9.41% drept „foarte bună”. 

Referitor la cel mai important sprijin pe 

care îl poate acorda administrația publică locală pentru dezvoltarea economică a municipiului, 

topul creat prin intermediul răspunsurilor participanților în sondaj arată astfel: atragerea de 
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investitori și crearea de locuri de muncă (22.31%), recomandare urmată de implementarea 

soluțiior de tip Smart-City/ Oraș Inteligent prin utilizarea tehnologiilor inteligente, implicarea 

cetățenilor în dezvoltarea orașului (20.55%) și acordarea de sprijin pentru comercializarea 

produselor locale (18.59%).  

Sprijinul redus oferit de administrația locală în dezvoltarea economică este rezultat în 

caracteristiciile cu scoruri scăzute în cadrul acestei întrebări raportat la opiniile respondenților, 

mai exact, serviciile mai rapide din partea administrației publice locale (15.26%), înființarea unui 

parc tehnologic/ industrial care să atragă mai multe firme în oraș (14.29%) și facilitatea accesului 

la locul de muncă (9%).  

 

Referitor la sursele de informare utilizate frecvent în rândul respondenților cu privire la 

activitatea administrației publice, se remarcă tendința ultimilor ani către utilizarea rețelelor de 

socializare, astfel că 73.60% utilizează de cele mai multe ori Facebook ca principal canal de 

informare. 

Sursa de informare cel mai puțin utilizată ține de adresarea întrebărilor prin e-mail sau la 

registratură, înregistrând un procent de 66.69%.  

Site-ul instituției înregistrează cel mai ridicat scor raportat la frecvența utilizării cu scopul 

informării de 34.52% pentru calitatea de „uneori”. 

Presa scrisă, radio-ul și TV-ul înregistrează scorul cel mai ridicat pentru calitatea de „rareori”, de 

32.45%, în timp ce presa online raportează scorul cel mai ridicat pentru calitatea „de cele mai 

multe ori” (42.56%), reprezentând a doua cea mai ultilizată formă de informare în rândul 

respondenților. 

Comunicarea directă cu vecinii, cunoscuții sau prietenii pentru informare, înregistrează scorul cel 

mai ridicat pentru calitatea „uneori”, într-un procent de 41.97%. 
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În ceea ce privește tipul și măsura în care o serie de instrumente pot facilita comunicarea între 

cetățeni și administrația publică locală, participanții din cadrul sondajului au catalogat drept cele 

mai importante următoarele aspecte: utilizarea rețelelor de socializare (28.18%), urmat de 

platforme online dedicate colectării de sugestii cu privire la proiectele care sunt necesare sau 

aflate în implementare (23.76%), 

platforma/ portalul e-administrație 

(20.99%) și dezvoltarea unor 

aplicații pe mobil pentru 

comunicare rapidă (14.64%). 

Referitor la percepția asupra 

instrumentelor ce înregistrează 

scoruri mai mici de 10% raportat la 

funcționalitatea lor, se observă 

formarea unor consilii zonele 

(8.56%) și corespondența pe e-

mail (3.87%). 

4. Opiniile privind nevoile 

și direcțiile de dezvoltare urbană 

În ceea ce privește nevoia de infrastructură nouă, au fost analizate șapte caracteristici cu 

scopul îmbunătăzirii serviciilor orașului Chișineu-Criș:  

• Reparare străzi 

• Amenajarea unor noi locuri de parcare 

• Reparare/ amenajare trotuare 

• Asigurare mobilier urban (bănci, coșuri de gunoi) 

• Rețea de alimentare cu apă și/sau rețea de canalizare 
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• Rețea de alimentare cu gaz 

• Rețea de alimentare cu energie electrică 

Asigurarea mobilierului urban reprezintă inițiativa ce a înregistrat un procent preponderent de 

nevoie pentru infrastructură nouă (88.11%), urmată de amenajarea unor locuri de parcare noi 

(78.79%), repararea și amenajarea trotuarelor (77.08%), repararea stărzilor (74.04%) și rețeaua 

de alimentare cu apă și/sau rețeaua de canalizare (59.91%).  

În ceea ce privește nevoia pentru infrastructură nouă în cadrul rețelei de alimentare cu gaz, 

aceasta înregistrează scoruri ridicate pentru opționalitate, înregistrând un procent de 63.96%. 

Rețeaua de alimentare cu energie electrică înregistrează scoruri aproximativ egale pentru inițiativă 

necesară (49.28%), respectiv calitatea de opționalitate a acesteia (50.72%). 

 

 

În ceea ce privește nevoia de dezvoltare a infrastructurii, au fost analizate 14 caracteristici 

ce necesită intervenții cu scopul îmbunătăzirii și eficientizării serviciilor orașului Chișineu-Criș:  

• educația (starea clădirilor, dotarea tehnică, pregătirea cadrelor didactice; 

• sănătatea (acces la servicii de asistență medicală, dotări); 

• serviciile sociale (infrastructură, asistență pentru grupuri vulnerabile); 

• eficientizarea serviciilor publice; 

• mobilitate (transport în comun, infrastructură pentru biciclete, etc); 
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• eficiența energetică a clădirilor rezidențiale (anveloparea clădirilor, utilizare surse 

regenerabile de energie); 

• dezvoltarea de noi ansambluri de locuințe; 

• extinderea și/sau amenajarea spațiilor verzi; 

• curățenie, colectare selectivă a deșeurilor, reciclare; 

• infrastructură culturală; 

• oferta de petrecere a timpului liber (parcuri, locuri de joacă, evenimente); 

• dezvoltarea economică, stimularea spiritului antreprenorial; 

• oferta de locuri de muncă; 

• facilitarea comunicării dintre cetățeni și administrația publică locală. 

 

 

Se consideră faptul că participanții apreciază domeniile ce necesită cele mai puține îmbunătățiri 

pentru: dezvoltarea noilor ansabluri de locuințe (3.33%), dezvoltarea economică, stimularea 

spiritului antreprenorial (3.44%), mobilitatea (3.67%), eficiența energetică a clăririlor rezidențiale 

(3.78%), infrastructura culturală (3.89%), serviciile sociale (4.22%), oferta de locuri de muncă 

(4.22%) și eficientizarea serviciilor publice (5.56%). 
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Raportat la răspunsurile participanților, se pot observa domeniile ce necesită intervenții: sănătatea 

(19.67%), educația (13.78%), extinderea și/sau amenajarea spațiilor verzi (12%), oferta de 

petrecere a timpului liber (11.67%) și curățenia și colectarea selectivă a deșeurilor de reciclare 

(10.78%). 

 

În ceea ce privește extinderea concluziilor 

referitoare la colectarea selectivă a 

deșeurilor, repondenții menționează într-un 

procent de 53.73% faptul că realizează acest lucru 

pentru câteva categorii de deșeuri, 26.67% dintre 

aceștia raportează faptul că nu colectează selectiv 

deșeurile, iar 19.61% admit realizarea acestui 

comportament în confirmitate cu standardele. 

 

Fiind un document care trebuie să satisfacă şi să asigure dezvoltarea tuturor factorilor, strategia 

de dezvoltare necesită implicarea întregii comunităţi locale – instituții publice, organizații ale 

societății civile și mediul de afaceri. 

Rezultatele sondajului populației, atât problemele semnalate cât şi elementele de potențial, au 

fost luate în considerare în conturarea viziunii de dezvoltare şi a obiectivelor strategice şi, implicit, 

a axelor prioritare. 

În ceea ce privește propunerile de proiecte/ măsuri / intervenții care ar contribui la rezolvarea 

nevoilor identificate la nivelul Orașului Chișineu - Criș, au fost enumerate următoarele, care se 

subsumează unor domenii pentru care este necesară formularea de intervenții în cadrul strategiei 

integrate de dezvoltare urbană: 

Propuneri de proiecte/ măsuri 
Domenii de 
intervenție 

”În Pădureni să fie făcute șanțuri ca să nu fie inundație când plouă mult” 
”Când ploauă torențial pe Gării nu poți umbla normal, decât dacă umbli desculț” 
”Taximetrie”. 

Infrastructură 
rutieră și 

Mobilitate 

”Un adăpost pentru toți câinii” 
”Curățarea canalelor și amenajarea acestora în scop recreativ!” 
” Efectuare de borduri la șosea și șanț de scurgere a apei”. 

Infrastructură 

edilitară  

”Transport școlar pentru copii. Ar ajuta la decongestionarea traficului în imediata 
apropiere a unităților de învățământ. Acțiuni sociale pentru prevenirea abandonului 
școlar” 
”Susținerea copiilor dornici să învețe, dar care nu au posibilități materiale”. 

Servicii 

educaționale 

”Pentru Spital Centrul de Ambulanță să fie mai multe salvări, nu  2, 3 ce deservesc toate 
localitățile din zonă” 
”Spital, pediatru, creșe” 
”Asistență psihologică”. 

Servicii de 
sănătate  

”Sprijin fizic zilnic vârsticilor în funcție de problemele de sănătate cu care se confruntă. O 
masă caldă vârstnicilor sau familiilor în nevoi sau cu mai mulți membri, la un preț 
rezonabil” 
”Azil pentru bătrâni” 
”Casa vârstnici”. 

Social   
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Propuneri de proiecte/ măsuri 
Domenii de 
intervenție 

”Lipsa posibilității de recreere/divertisment în oraș (bazin de înot, sală de bowling, 
etc..)” 
”Activități extrașcolare, clubul elevilor, after school” 
”Centre de activități: balet, șah, alte sporturi, limbi străine (germană, engleză)”. 

Infrastructura de 

petrecere a 

timpului liber  

”Prea puține magazine. Centrul este ocupat cu multe ce nu îi nevoie” 
”Cursuri de specializare gratuite și obligatorii pentru cei fără loc de munca” 
”Sprijin mai mare pentru producatorii agricoli pentru a își putea desface producția din 
zootehnie (abator) și cultura mare. Suntem într-o zonă cu specific agricol și cu prea 
puțin intres turistic sau cultural (fără biblioteci cu săli de lectură  goale), mai bine 
sprijinite micile afaceri de familie (discreție minimă)” 
”Școala de meserii”. 
 

Mediul de 

afaceri local 

”Lipsa totală a unui management de reciclare” 
”Adunarea selectivă a gunoiului prin crearea de puncte de recoltare ( locuri îngrădite 
pentru sticla sau plastic, locuri acoperite pentru carton și hârtie, locuri pentru compost 
etc)”. 

Protejarea 
mediului 

înconjurător  

”Aș dori aghizitionarea unui mașini care spală și curăță drumurile asfaltate”.  Curățenia și 

aspectul orașului  

”Coșuri de gunoi, pubele de reciclare din care orașul sa câștige și nu pentru care 
oamenii să plătească”. Managementul 

deșeurilor 

”Serviciu de urbanism cu plan de dezvoltare pe 20 de ani”. Regenerare 

urbană  

”Ședințe publice organizate pe categorii de cetățeni (de exemplu: marți comercianți, 
miercuri părinți etc..), comunicare directă cu orășenii!” 
”Invitații la ședințele Consiliului Local (ex. 5 persoane la fiecare sedință)”. 
 

Comunicare 

între cetățeni și 

administrația 
publică locală 

 

Rezultatele întâlnirii consultative pe marginea propunerii de strategie: 

Întâlnirea consultativă, organizată în sistem hibrid, fizic și 

online, în Sala de ședințe a Primăriei Orașului Chișineu Criș 

și prin platforma de videoconferință ZOOM Meeting, a avut 

ca scop dezbaterea propunerii de strategie, organizată în 

cadrul procesului de elaborare a Strategiei Integrate de 

Dezvoltare Urbană la nivelul orașului Chișineu – Criș (SIDU) 

pentru perioada 2021 – 2027.  

Propunerile și concluziile desprinse în urma acestei 

consultări au vizat:  

➢ evidențierea avantajelor legate de poziționarea 

orașului ca important nod rutier pe relația Oradea – 

Arad;  

➢ oportunitatea dezvoltării orașului ca centru 

microregional cu capacitate de polarizare a investițiilor și dezvoltării economice;  
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➢ necesitatea măsurilor de încurajare a natalității corelate cu creșterea nivelului de trai 

pentru a contracara efectele negative ale depopulării orașului;  

➢ nevoia de dezvoltare a serviciilor medicale cu atât mai mult cu cât serviciile medicale se 

adresează și localităților limitrofe; 

➢ oportunitatea valorificării apelor termale, a sectorului de agricultură ecologică și 

agroturism.   

 

 

 

 

Elaborarea conceptului de dezvoltare strategică, presupune plecarea de la contextul actual, luând 

în considerare rezultatele Analizei situației existente din punct de vedere socio-economic, al 

mediului și nivelului de echipare tehnică și socială, cât și direcțiile și obiectivele fixate de diversele 

abordări strategice sectoriale, naționale, ori europene, care afectează contextul local de 

dezvoltare și elaborarea unei direcții de evoluție a dezvoltării orașului Chișineu-Criș, indicând 

modalitățile prin care se poate ajunge la realizarea obiectivelor propuse. 

În procesul de formulare a obiectivelor strategice, precum și a intervențiilor și măsurilor 

corespunzătoare au fost luate în considerare mai multe surse.  

Printre acestea se numără în primul rând datele și informațiile privind starea actuală a orașului 

din punct de vedere demografic, economic, social și de mediu, dar și alte elemente care contribuie 

la crearea profilului general al orașului, cum ar fi situarea geografică sau conexiunile de 

infrastructură existente cu alte unități administrativ teritoriale limitrofe.  

În al doilea rând, au fost luate în considerare proiectele aflate deja în derulare la nivelul orașului 

Chișineu Criș, fie că acestea aparțin inițiativelor administrației publice, fie sectorului privat. Atunci 

când cele care aparțin administrației publice s-au dovedit fezabile și consistente în raport cu aceste 

obiective strategice, a fost considerată necesară continuarea implementării lor. De asemenea, 

atunci când continuarea lor nu a justificat cheltuielile alocate, a fost luată în considerare fie 

modificarea substanțială a proiectelor inițiale, fie sistarea acestora cu costuri minime.  

În al treilea rând, au fost luate în considerare preferințele cetățenilor și ale instituțiilor publice 

locale, respectiv necesitățile celor potențial afectați de măsurile inițiate de primărie, prin 

consultarea directă a acestora, în cadrul unui proces de consultare publică derulat în cadrul 

comunității orașului Chișineu Criș. Printre aceștia se numără locuitorii orașului, inclusiv elevi 

invitați în procesul de consultare, dar și reprezentanți ai mediului de afaceri sau angajați ai altor 

instituții publice care funcționează pe raza orașului.  

Un principiu important de planificare strategică a dezvoltării orașului îl reprezintă construirea 

direcțiilor de dezvoltare pe ceea ce există deja în oraș și este bine făcut.  

8.  Conceptul de dezvoltare 

strategică pentru 2021-2027 
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Procesul de consultare publică a identificat ca atu-uri ale orașului, pe lângă cele legate de 

amplasarea favorabilă aproape de Municipiul Arad, dar și atu-uri legate de existența unor obiective 

turistice și o comunitate restrânsă cu oameni prietenoși și săritori.  

Schema logică de elaborare a conceptului de dezvoltare strategică: 

 

Figura 43: Schema demersului de planificare strategică 

 

Sursa: prelucrarea consultantului 

Analiza situației existente și condiționările generate de alte cadre strategice, conduc la formularea 

unor direcții de dezvoltare prioritare care țin cont și de așteptările comunității. Acestea sunt 

considerate principalele modalități de creștere generală a nivelului de dezvoltare și sunt 

încorporate în „viziunea de dezvoltare” a întregii comunității.  

Fiecare dintre aceste direcții presupune parcurgerea unui set de obiective strategice care pot 

fi realizate, prin acțiuni grupate în axe prioritare specializate, care conțin măsuri și activități 

concrete. Acestea pot lua forma unor proiecte, programe, hotărâri sau alte inițiative 

ale administrației publice de a căror prioritizare, planificare și mod de concretizare, depinde 

implementarea în condiții optime a strategiei și atingerea obiectivelor propuse. Succesul 

funcționării acestui mecanism de îndeplinire a unei viziuni de dezvoltare depinde de asigurarea 

unor legături funcționale între măsuri, obiective și programele dezvoltate la nivelul primăriei.   

În contextul oportunităților semnalate de analiza realizată, funcționarea acestui mecanism trebuie 

asociată cu un proces de inovare ca factor de dinamizare și progres, dar și de facilitarea 

dezvoltării structurilor de asociere și intervenție teritorială, de tip integrat. Pentru 

realizarea viziunii propuse în această strategie și asigurarea unui trend ascendent al dezvoltării 

socio-economice a orașului este necesară urmărirea principiilor dezvoltării convergente, 

intercorelării și al dezvoltării durabile. 

 Dezvoltarea convergentă are în vedere stimularea performanțelor, fără a crea 

decalaje de dezvoltare la nivelul localității. În plus, se vizează reducerea diferențelor deja 
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existente între comunități pe plan social, economic, cultural și al accesului la servicii și 

infrastructură publică, caracteristice diferitelor zone și cartiere; 

 Intercorelarea presupune ca obiectivele strategiei să ia în calcul obiectivele planurilor 

și strategiilor regionale, naționale și europene, dar și adaptarea măsurilor de acțiune în 

funcție de recomandările politicilor de guvernare ale diferitelor instituții ce acționează la 

nivel 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 și ținând seama de obiectivele orizontale 

care transcend diferitele niveluri programatice, prin Strategia integrată de dezvoltare se 

încurajează respectarea principiului egalității de șanse. Aceasta este un drept fundamental 

și o valoare comună a Uniunii Europene. Astfel, principiul egalității de șanse se aplică și ține cont, 

în mod particular, de diversitatea etnică și religioasă a populației orașului, 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 comunității și, totodată, asigură un cadru în care relațiile sociale au la bază valori ca 

toleranța și egalitatea.   

8.1 Viziunea strategică de dezvoltare pentru 2027 

Viziunea strategică sintetizează sensul evoluției unei comunități și determină direcția de  

transformare a acesteia. Această viziune reprezintă o stare dorită, proiectată în viitor şi 

prefigurează efortul, modalitățile și resursele necesare pentru a ajunge acolo. Chiar dacă, din 

cauza unor elemente neprevăzute, obiectivele nu vor fi pe deplin atinse, existența viziunii asigură 

existența unui reper important care va fi și principalul criteriu de evaluare a succesului strategiei.   

Pentru a reduce riscul apariției unor evenimente neprevăzute, dar și pentru asigurarea unui nivel 

ridicat de fezabilitate, viziunea se bazează pe analiza privind situația actuală a orașului, concluziile, 

observațiile obținute, semnalând inclusiv dificultățile, piedicile sau obstacolele existente.  

Pe lângă aceste surse care au contribuit la stabilirea viziunii, un alt element important a fost 

reprezentat de preferințele, opiniile și dezideratele cetățenilor, dar și a intereselor și perspectivei 

altor instituții, organizații publice și private de la nivelul comunității.  

Viziunea  este asigurată prin intermediul unor activități care corespund direcțiilor de dezvoltare 

prioritare și obiectivului de dezvoltare comun.  

Viziunea de dezvoltare a orașului Chișineu-Criș pe care această strategie o sprijină este 

următoarea:  
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Viziunea este asigurată prin intermediul unor activități care corespund direcțiilor de dezvoltare 

prioritare și obiectivului de dezvoltare comun.  

 

 

8.2 Direcțiile de dezvoltare strategică și obiectivele de dezvoltare comună 

Pentru transformarea în realitate a viziunii amintite sunt urmărite două ”direcții de dezvoltare 

prioritare” și două ”obiective de dezvoltare comune”. Pentru implementarea acestora au 

fost identificate pentru fiecare o serie de obiective strategice, care grupează la rândul lor axe 

prioritare specifice, conținând măsurile concrete de acțiune care vor contribui în mod direct la 

atingerea viziunii de dezvoltare a orașului. Obiectivele strategice identificate pentru realizarea 

”obiectivelor de dezvoltare comune” au, pe lângă rolul imediat de atingere a scopurilor specifice, 

și calitatea de a susține complementar direcțiile de dezvoltare propuse. 

Conform analizei realizate, orașul Chișineu Criș a cunoscut în ultimii 10 ani o perioadă de 

dezvoltare economică constantă, asigurată de realizarea unei serii de investiții substanțiale de 

către diversele companii străine active pe teritoriul orașului sau localității Nadab. Activitățile 

economice derulate de aceste companii asigură necesarul de locuri de muncă nu atât pentru 

locuitorii orașului, dar și pentru cei cu domiciliul în alte unități administrativ teritoriale. Spre 

deosebire de alte orașe de dimensiuni asemănătoare, Chișineu Criș se bucură de o bază 

economică solidă care asigură un fluxul de forță de muncă care are potențialul de a transforma 

localitatea Chișineu Criș într-una ”liberă de șomaj”. Cu toate acestea, după o analiză a 

răspunsurilor date la întrebările formulate în cadrul companiei de consultare publică realizate (vezi 

capitolul 7.4) dar și a statisticilor relevante, cele mai multe dintre probleme cu care se confruntă 

locuitorii localității sunt consecința unor așteptări și nevoi privind standardele de calitate, respectiv 

gradul de acoperire al serviciilor publice furnizate la nivelul orașului. Acest interes comun, 

exprimat printr-un procent semnificativ de respondenți, impune stabilirea drept prioritate 

îmbunătățirea acestor servicii publice, fără însă a ignora măsurile care se referă la menținerea 

trendului pozitiv al evoluției economiei locale. Prioritizarea realizată în acest mod asigură condițiile 

atât pentru creșterea atractivității localității pentru noi locuitori, dar și pentru reducerea migrației 

externe. Stabilizarea unui trend pozitiv privind ritmul de creștere a numărului de locuitori 

reprezintă în cazul orașului Chișinue Criș, o premiză a dezvoltării economico-sociale. 

Așadar, în cadrul acestei strategii pentru dezvoltarea orașului este propusă ca prioritate direcția 

de dezvoltare care se referă la ”Îmbunătățirea nivelului de trai al locuitorilor” orașului 

Chișineu Criș, respectiv Nădab, localitate aflată sub administrarea acestuia. În al doilea rând, 

strategia propune ca a doua direcțe prioritară ”Asigurarea condițiilor pentru menținerea și 

consolidarea trendului ascendent al dezvoltăriii economice”. În ceea ce privește 

Chișineu Criș - un oraș prietenos cu 

locuitorii lui și deschis unui mediu de 

afaceri în plină dezvoltare 
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obiectivele comune de dezvoltare, strategia propune inițierea unor măsuri care să vizeze 

asigurarea „Sustenabilității și durabilității dezvoltării”. Măsurile corespunzătoare se referă 

la   gestionare și protejare a mediului, dar mai ales condiționează întregul cadru de dezvoltare 

strategic cu respectarea principiilor de protejare a mediului, dezvoltare durabilă, eficiență 

energetică și folosire sustenabilă a resurselor. În al doilea rând, ”Modernizarea administrației 

publice” vizează administrația ca fiind un instrument al cărui nivel de performanță se răsfrânge 

asupra dezvoltării socio-economice a comunității. Implementarea celor două obiective de 

dezvoltare comună au efecte în egală măsură asupra celor două direcții de dezvoltare prioritară, 

precum și producerea unor efecte multiplicative care trebuie să devină suport și să accelereze 

procesul de dezvoltare al orașului. 

 

Figura 44: Concept de dezvoltare strategică 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sursa: prelucrarea consultantului 

Direcția de dezvoltare prioritară 1Î: Îmbunătățirea nivelului de trai al locuitorilor 

orașului 

Fiind considerată o prioritate a strategiei, această direcție de dezvoltare se referă la măsuri care 

cuprind acțiuni în domeniu îmbunătățirii infrastructurii rutiere și edilitare, dar și a serviciilor pubice 

furnizate sau/și gestionate de administrația publică.  

Obiectivul strategic 1.1.: Îmbunătățirea infrastructurii rutiere și edilitare.  

Infrastructura rutieră și edilitară se referă în special la furnizarea utilităților de bază în orașul 

Chișineu Criș, cum ar fi apa, gazul sau serviciul de canalizare. Deși există proiecte aflate în 

derulare sau finalizate care au vizat îmbunătățirea acestei infrastructuri, este necesară 

continuarea acestui demers, fie în sensul extinderii rețelei existente, fie în cel al modernizării 

acesteia. La rândul lor, dintre utilități, cea care reprezintă o prioritate este furnizarea cu gaz 

(racordarea la sistemul național de distribuție a gazului). În al doilea rând, în cadrul acestui 

obiectiv sunt cuprinse și măsuri care se referă la infrastructura rutieră și de transport. În această 

categorie se înscriu inițiativele care vizează îmbunătățirea mobilității, a rețelei de transport dar și 
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aspecte cum sunt cele legate de iluminatul public sau disponibilitatea locurilor de parcare, 

respectiv supravegherea circulației.  

Cele două axe prioritare care cuprind măsurile corespunzătoare atingerii obiectivului direcției de 

dezvoltare menționate sunt următoarele:  

Axa prioritară (Ap.) 1.1.1 Dezvoltarea infrastructurii urbane edilitare - apă, canalizare, 

distribuţie gaze (mai ales în localitatea Nădab). Măsurile cuprinse în cadrul acestei axe prioritare 

includ cv ontinuarea proiectului privind conectarea la rețeaua națională de gaze; Identificarea 

posibilității și extinderea ariei de cuprindere a rețelei; proiecte de modernizare, extindere, 

îmbunătățire a conexiunii gospodăriilor la rețele de apă, canal.  

Ap. 1.1.2. Dezvoltarea infrastructurii rutiere și de transport – această axă prioritară se referă la  

reabilitarea şi modernizarea infrastructurii de transport urban, conectarea între rețelele de 

transport cu spațiul periurban, creșterea gradului de acces la spațiile de interes mare (școli, 

spitale, piețe, spații comerciale, etc.); extinderea pistei de biciclete; modernizarea iluminatului 

public; dezvoltarea unui sistem centralizat de supraveghere video a circulației; realizarea de locuri 

de parcare; amenajarea spațiului verde din oraș.  

Obiectivul strategic 1.2.: Îmbunătățirea calității și accesului la serviciile publice 

Al doilea obiectiv corespunzător direcției de dezvoltare menționate se referă la serviciile publice 

și vizează calitatea și accesul cetățenilor la acestea. Dintre acestea, măsurile corespunzătoare 

acestui obiectiv se referă la serviciile de educație și sănătate. Împreună cu infrastructura rutieră 

și edilitară, serviciile publice sunt considerate esențiale pentru asigurarea unui nivel de trai 

suficient de ridicat pentru a îmbunătăți atractivitatea orașului.  

Ap.1.2.1 Dezvoltarea și modernizarea bazei materiale de furnizare a serviciilor educaționale - 

dezvoltarea de noi servicii educaționale, programe pentru copii, stimulare formării și perfecționării 

cadrelor didactice; sprijinirea adaptării sistemului educațional la cerințele potențialilor angajatori; 

îmbunătățirea bazei materiale a centrelor de învățământ;  

Ap.1.2.2. Dezvoltarea și modernizarea serviciilor de sănătate – investiții în modernizarea 

spitalului și centrelor de furnizare a serviciilor de sănătate, modernizarea serviciul de urgențe 

(achiziții ambulanțe), program de atragere a cadrelor medicale. 

Ap.1.2.3. Dezvoltarea și modernizarea serviciilor sociale – investiții în îmbunătățirea calității 

serviciilor de asistență socială pentru vârstnici și persoane cu dizabilități; dezvoltarea serviciilor 

de îngrijire la domiciliu; servicii de asistență comunitară;  

Ap.1.2.4. Diversificarea activităților culturale și de divertisment – înfințarea spațiilor de 

divertisment, investiții în amenajarea canalelor pentru divertisment; organizarea de activități 

culturale cu implicarea și colaborarea actorii economici semnficativi din cadrul orașului;  

 

Direcția de dezvoltare prioritară 2A: Asigurarea condițiilor pentru menținerea și 

consolidarea trendului ascendent al dezvoltăriii economice 

Dezvoltarea mediului de afaceri este important pentru orașul Chișineu Criș, la fel ca pentru orice 

comunitate, deoarece are potețialul de a influența pozitiv întregul proces de dezvoltare socio-

economică a orașului. Această legătură este dată de faptul că existența unui număr considerabil 
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de firme care funcționează pe raza unei unități administrativ-teritoriale poate genera prin taxele 

locale venituri la bugetul local care fie pot fi folosite drept co-finanțare în proiectele finanțate din 

fonduri structurale, dar și ca instrument financiar pentru implementarea diferitelor proiecte 

dezvoltate din fonduri proprii la nivelul primăriei. În plus, mai ales în cazul orașului Chișineu Criș 

agenții comerciali sunt reprezentați de firme de prestigiu în domeniile lor de activitate, fapt care 

ar putea contribui la creșterea atractivității orașului, dar și a posibilităților de colaborare cu 

administrția locală în folosul cetățenilor.  

În ciuda importanței incontestabile a nivelului relativ ridicat de dezvoltare economică a orașului, 

în cadrul acestei strategii, asigurarea condițiilor pentru menținerea unui trend ascendent de 

dezvoltare economică reprezintă, totuși, o a doua prioritate, după creșterea nivelului de trai. 

Acestă poziție este justificată de numărul relativ suficient de firme care activează în diverse 

domenii economice, respectiv de cifra de afaceri a acestora dar și de faptul că investițiile realizate 

de acestea pot reprezenta garanția relativă a unei stabilități economice necesare. Cu toate 

acestea, inițiativele publice care asigură menținerea acestui trend crescător sunt prezentate în 

această strategie ca modalități de susținere și, pe cât posibil, diversificare a domeniilor economice 

active în oraș. Acest demers are rolul de a asigura cât mai multe surse de bunăstare cetățenilor 

orașului, astfel ca, în cazul ipotetic al retragerii unuia dintre investitori, locuitorii orașului să 

beneficieze de alternative de ocupare în cazul pierderii locului de muncă.  

Luând în considerare aceste aspecte, precum și celelalte date identificate pe parcursul analizei, 

prezenta strategie identifică două obiective care se înscriu celei de-a doua direcții de dezvoltare. 

Primul dintre acestea se referă la consolidarea trendului ascendent de dezvoltare a mediului de 

afaceri actual, în timp ce cel de-al doilea se referă la diversificarea domeniilor de activitate 

economică cu potențial de creștere la nivelul orașului.  

Obiectivul strategic 2.1. Sprijinirea diversificării profilului activităților economice 

dezvoltate în oraș. 

Acest prim obiectiv se referă la companiile funcționale, deja existente la nivelul orașului, a căror 

productivitate economică ar putea fi îmbunătățită prin diversificarea colaborărilor cu administrația 

publică în vederea consolidării prezenței acestora, precum și a menținerii evoluției lor pozitive din 

punct de vedere al dezvoltării economice. În această categorie intră, de exemplu, firme precum 

cele care are au ca domeniu de activitate prelucrarea aluminiului (Hammer Aluminium Industries), 

cauciucului, a echipamentelor electronice, sau a mașinilor și utilajelor pentru agricultură 

(Maschino Gaspardo). Tot în legătură cu acest obiectiv, se situează și măsuri precum cele 

referitoare la încurajarea agriculturii. Orașul are un potenial deosebit de dezvoltare a agriculturii 

prin terenurile agricole aflate la dispoziție. În acest sens, încurajarea dezvoltării acestei ramuri 

economice (de ex. firme cu profil agricol ecologic, etc.) este una dintre măsurile care conduce la 

asigurarea unei alternative viabile, chiar dacă probabil mai puțin productivă, la actualele activități 

economice dezvoltate. Tot în acestă categorie intră și măsurile care vizează dezvoltarea unor 

incubatoare de afaceri prin colaborarea cu instituții de învățământ sau/și cercetare din Arad sau 

Oradea.  

Activitățile corespunzătoare atingerii acestui obiectiv sunt cuprinse în următoarele axe prioritare:  

Ap.2.1.1 Sprijinirea dezvoltării firmelor care pornesc o afacere în domeniu agriculturii ecologice; 

Măsurile de sprijin pot consta în acordarea temporară de facilități fiscale firmelor inițiatoare a 

unor afaceri în domeniu; 
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Ap.2.1.2. Identificarea și stabilirea de colaborări cu potențiali parteneri în vederea dezvoltării 

cercetării și inovării ca motoare ale dezvoltării economice a orașului (organizarea de concursuri 

de soluții sau idei de afaceri, însoțite de participarea unor busines angels; sprijinirea accesului 

noilor înteprinderi la diverse surse de finanțare și a unor structuri tip cluster, incubator de afaceri 

și acceleratoare de afaceri, pentru ajutarea noilor start-up-uri). 

Obiectivul strategic 2.2. Dezvoltarea turismului și îmbunătățirea infrastructurii 

specifice 

Un al doilea set de măsuri vizate se referă la diversificarea activității economice de la nivelul 

orașului, în sensul sprijinirii dezvoltării afacerilor suport pentru dezvoltarea turismului. Pe lângă 

firmele a căror activitate include furnizarea de servicii de cazare, restaurante sau organizare 

evenimente, aceste măsuri se referă la firme care ar putea promova meșteșugurile tradiționale 

locale. Rezultatele implementării acestor măsuri pot avea impact asupra numărului de turiști care 

vizitează orașul, transformându-l dintr-o localitate de tranziție într-una de destinație. De 

asemenea, aceste rezulate pot fi utile și pentru acoperirea nevoilor de divertisment sau/și 

petrecere a timpului liber de către locuitorii orașului.  

Așa cum am arătat mai sus, dar și din analiza diagnostic realizată, reiese faptul că activitățile 

economice asociate cu acest domeniu sunt mai degrabă secundare ca cifră de afaceri și amploare 

la nivelul orașului. Luând în considerare însă potențialul turistic menționat, această strategie 

plasează activitățile de sprijin a acestui domeniu ca fiind prioritare pentru asigurarea unui parcurs 

ascendent constant dezvoltării mediului de afaceri din oraș. Axele prioritare corespunzătoare 

îndeplinirii acestui obiectiv sunt:   

Ap.2.2.1. Dezvoltarea infrastructurii turistice: amenajarea și încurajarea exploatării unor 

obiective turistice precum: Pădurea regală de la Socodor, Ștrandul Neptun din Arad), parcul 

deotologic de pe maul Mureșului, Rezervația de la Socodor (populată de 1000 de cerbu lopătari 

– cea mai amre rezervație de acest gen din Europa); Dezvoltarea unei aplicații mobile pentru 

potențialii turiști conținând informații în timp real privind starea traseelor sau alte informații utile; 

realizarea unui brand turistic al orașului Chișineu Criș și promovarea acestuia atât la nivel intern, 

cât și în străinătate; Stabilirea de parteneriate cu unități de învățământ din alte județe, în vederea 

organizării de tabere pentru copii pe raza orașului.  

Ap.2.2.2. Înființarea unui Centru de informare și promovare turistică și adoptarea unei abordări 

pro-active care să conducă la identificarea și furnizarea de servicii care să vină în întâmpinarea 

potențialilor turiști, indiferent de anotimp – descentralizarea serviciilor de informare și furnizarea 

acestora la nivelul diferitelor puncte de interes de pe raza orașului; realizarea de colaborări cu 

agențiile de turism, site-uri de profil; amplasarea de chioșcuri informative (tip touchscreen) în 

punctele cheie ale orașului (gară, piețe publice etc.).  

 

Obiectivul de dezvoltare comun 3S: Dezvoltarea durabilă și sustenabilă a teritoriului 

Caracterul comun al acestui obiectiv este dat de impactul pe care atingerea lui îl are asupra 

îndeplinirii celorlalte obiective corespunzătoare direcțiilor de dezvoltare prioritare, dar și celuilalt 

obiectiv comun adoptat în această strategie. Aceast înseamnă că sustenabilitatea și durabilitatea, 

ca expresie a acestui obiectiv, corespund unor principii a căror arie de aplicare este mai mare 

decât a diverselor domenii în care sunt propuse celelalte obiective. Respectarea acestor principii 
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este urmărită prin dezvoltarea de activități care se referă la teme precum: protejarea mediului, 

reducerea poluării, energia alternativă, precum și dezvoltarea durabilă și sustenabilă a orașului.  

În cazul orașului Chișineu Criș, activitățile care se înscriu acestui obiectiv de dezvoltare comun se 

referă la monitorizarea constantă și derulată oficial și transparenta calității aerului, solului și apei 

pe teritoriul orașului. În fucție de eventualele constatări trebuie luate măsurile care se impun  

deoarece eliminarea poluării are un efect direct asupra succesului unui demers de încurajare a 

dezvoltării turismului.  

În aceeași categorie se numără și măsurile care vizează protejarea mediului prin dezvoltarea în 

continuare a sistemului integrat de gestiune a deșeurilor, valirficarea unor surse de energie 

alternativă sau  

Activitățile propuse sunt subsumate obiectivului strategic:  

Obiectiv strategic 3.1. Protecția mediului și asigurarea condițiilor pentru dezvoltare 

durabilă și sustenabilă. 

Axa prioritară 3.1.1 Continuarea dezvoltării infrastructurii ecologice de gestionare urbană a 

deșeurilor, inclusiv măsuri pentru promovarea colectării selective și a soluțiilor de reciclare a 

deșeurilor (de exemplu, derularea de programe de informare și suport al colectării selective etc.), 

măsuri pentru valorificarea energetică a deșeurilor urbane; 

Axa prioritară 3.1.2. Identificarea și valorificarea unor surse de energie alternativă. În această 

categorie intră activități precum cele de încurajare a utilizării energiei alternative nepoluante 

pentru instituțiile publice, precum și promovarea acesteia pentru locuințele private, modernizarea 

iluminatului public prin intermediul panourilor fotovoltaice, înființarea transportului zonal cu 

minibuze electrice, implementare sistem centrală biomasă pentru încălzire și apă caldă menajeră;  

Axa prioritară 3.1.3 Dezvoltarea spațiilor verzi, revitalizare urbană și protecția mediului natural 

- de exemplu, reabilitarea termică a clădirilor publice și sprijin pentru reabilitarea celor 

rezidențiale, extinderea și creșterea eficienței iluminatului public, amenajarea de spații verzi în 

cadrul locuri de joacă și a locuri de picnic pentru recreere, reamenajarea unor străzi ca spații 

urbane complet pietonale; 

 

Obiectivul de dezvoltare comun 4M: Modernizarea administrației publice  

Acest obiect se referă la activitățile corespunzătoare îndeplinirii unor obiective al căror impact se 

poate resimți la nivelul mai multor domenii sociale, economice și culturale ale orașului. Caracterul 

comun este dat de faptul că rezultatele obținute în urma derulării acestei inițiative au influență și 

asupra atingerii obiectivelor cuprinse în direcțiile strategice formulate în cadrul strategiei. Din 

punct de vedere al structurii, la fel ca primul obiectiv comun de dezvoltare, și acesta are obiective 

strategice specifice, respectiv axe prioritare care conțin activitățile necesare atingerii acestor 

obiective. În cazul orașului Chișineu Criș obiectivele strategice sunt reprezentate de 

modernizarea administrației publice și dezvoltarea de soluții ”smart” în folosul 

comunității urbane.  
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Obiectiv strategic 4.1. Creșterea performanței administrației publice 

Această inițiativă are legătură directă cu situația specifică a orașului Chișineu Criș deoarece are 

potențialul de a contribui semnificativ la succesul îndeplinirii celorlate obiective propuse. 

Modernizarea administrației publice locale are capacitatea de a potența, printre altele, toate 

măsurile care vizează revigorarea mediului de afaceri sau cele care se referă la asigurarea unei 

vieți mai bune cetățenilor orașului.  

Modernizarea administrației vizează sistemul de organizare, procedurile existente, dar și 

mijloacele instituționale care reprezintă modalități prin care administrația publică își îndeplinește 

atribuțiile legale în relația cu cetățenii, dar și cu mediul de afaceri sau alte instituții publice de la 

nivel local, județean sau național.   

În cadrul acestui obiectiv strategic sunt avute în vedere activități care vizează simplificarea 

administrativă (simplificarea proceselor birocratice punând în prim plan cetățeanul și mediul de 

afaceri), creșterea capacității de inițiere și derulare a proiectelor (în special a celor finanțate din 

fonduri structurale, dar și alte surse), precum și creșterea capacității de cooperare și colaborare 

inter-instituțională la nivel teritorial, inclusiv prin valorificarea parteneriatelor existente și crearea 

altora noi, cu scopul de a aborda într-un mod unitar, integrat, probleme similare ale comunităților 

aparținând unor unități administrativ teritoriale distincte. 

Axele prioritare corespunzătoare sunt următoarele: 

Axa prioritară 4.1.1 Simplificarea administrativă – această axă se referă la activități care 

corespund unui demers de reducere a birocrației administrative inutile care afectează eficiența 

funcționării administrației publice atât la nivel intern, cât și în relația acesteia cu cetățenii și mediul 

de afaceri. Acțiunile cuprinse în această axă se referă la: 

- Simplificarea procedurilor și regulilor de funcționare internă, cât și a celor care se referă la 

furnizarea propriu-zisă a unor servicii către cetățeni (extinderea programului de plata online 

a taxelor locale și pentru alte categorii de servicii – de ex. emiterea de certificate sau a avizelor 

de construcție etc.);  

- Inițierea unui proces de identificare a necesității de noi servicii publice sau de actualizări a 

modului de furnizare a celor existente, în sensul adaptării lor la nevoile cetățenilor sau a 

agenților economici activi la nivelul orașului;  

- crearea de indicatori pe baza cărora să fie monitorizată calitatea serviciilor publice furnizate 

la nivelul orașului. 

Axa prioritară 4.1.2 Creșterea capacității de accesare și gestionare a fondurilor europene. 

Această axă se referă la: demararea unui proces de îmbunătățire a capacității resurselor umane 

existente la nivelul primăriei de a contribui la atingerea obiectivelor strategiei prin intensificarea 

și creșterea ritmului de implementare, dar și a numărului de proiecte și a nivelului de finanțare la 

nivelul orașului.  

Axa prioritară 4.1.3 Îmbunătățirea cooperării și colaborării teritoriale pentru rezolvarea în 

comun a problemelor comunității, respectiv stabilirea de parteneriate cu alte instituții similare din 

județ, la nivel național sau european și valorificarea parteneriatelor create.    

Obiectiv strategic 4.2  Dezvoltarea de soluții ”smart” în folosul comunității urbane 
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Înțeleasă și ca ”digitalizarea urbană”, această inițiativă este plasată în contextul conceperii 

orașelor inteligente ca ansambluri de infrastructuri informatice urbane modernizate și 

eficientizate, conectate funcțional și tehnologic cu soluții tehnice noi pentru comunicare, respectiv 

accesul la serviciile publice curente. Aceste rețele trebuie să conecteze zonele de muncă, 

locuințele, petrecerea timpului liber și serviciile conexe, dar și să ofere soluții de comunicare, 

accesul la serviciile publice curente, consultare și dialog între toate mediile comunității și autorități.  

În cazul orașului Chișineu Criș, acțiunile corespunzătoare implementării unei abordări ”smart” 

depind de performanțele obținute în urma activităților cuprinse în axele prioritare ale obiectivului 

descris mai sus. Acestea se referă, de exemplu, la digitalizarea administrației publice, dar vizează 

integrarea tuturor informațiilor disponibile și a corelării datelor pentru aplicarea unor măsuri 

adecvate de către autoritatea publică locală. Această dependență este determinată de faptul că,  

conceperea și aplicarea unor soluții ”smart” depind atât de existența în prealabil a unei 

infrastructuri de internet funcționale, cât și de existența unei acoperiri corespunzătoare care să 

permită accesul la internet a unui număr cât mai mare dintre cetățenii orașului. Această premisă 

a dezvoltării soluțiilor ”smart” are rolul de a ridica standardele de acces la rețelele de informații și 

serviciile virtuale ale ”utilizatorilor” locuitori ai orașului la un nivel superior de calitate.  

În orașul Chișineu Criș, această strategie propune demararea unui proces de identificare de soluții 

”smart” care să se refere la relația dintre cetățeni și administrație, dezvoltarea de aplicații prin 

care să fie colectate și integrate date, dar și să fie furnizate servicii publice specifice, precum și a 

unor activități de popularizare și pregătire a cetățenilor pentru utilizarea acestor tipuri de soluții. 

Activitățile avute în vedere în cadrul acestei inițiative sunt grupate în următoarele axe prioritare: 

Axa prioritară 4.2.1. Digitalizarea administrativă. Această axă conține un pachet de măsuri care 

urmează demersului inițiat în cadrul obiectivului strategic 4.1. Aceste activități constau în:  

- Digitalizarea proceselor din cadrul administrației publice locale, prin integrarea acestora într-

un portal electronic odată cu modernizarea sistemului informatic existent; 

- Digitalizarea bazelor de date, a registrelor sau a celorlalte tipuri de documente standard 

existente la nivelul primăriei – ex. realizare arhivă electronică; 

- Dezvoltarea aplicațiilor pentru plata online a impozitelor și taxelor locale;  

- Asigurarea infrastructurii digitale necesare pentru dezvoltarea de aplicații integrate care să 

asigure conectarea eficientă a departamentelor de la nivelul primăriei;  

- Implementarea unui program de dobândire a abilităților digitale de către utilizatorii locali și 

de conștientizare a drepturilor și condiționărilor în spațiul virtual. 

Axa prioritară 4.2.2 Dezvoltarea unei modalități de comunicare directă între primărie și cetățeni 

prin:  

- Actualizarea și extinderea paginii de internet a primăriei care să ofere și posibilitatea 

accesului individualizat al utilizatorilor/cetățeni la servicii pubice administrative de tipul celor 

menționate; 

- Introducerea și utilizarea sistemului de bugetare participativă pentru creșterea implicării 

cetățenilor în procesul decizional;  
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Demararea unui proces de identificare a unor aplicații digitale gestionate de primărie atât 

pentru cetățenii și mediul de afaceri actuali, cât și pentru cei potențiali, în concordanță cu 

dezvoltarea preconizată a orașului. Acest proces poate fi derulat exclusiv de primărie sau în 

parteneriat cu alte instituții sau agenți economici locali interesați să ofere servicii adaptate 

cerințelor impuse de efectele procesului de diversificare a mediului de afaceri (de exemplu: 

dezvoltarea de aplicații pentru informare turiști etc.). 
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Figura 45: Schema extinsă a conceptului de dezvoltare strategică 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursa: prelucrarea consultantului 

 



Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană a Orașului Chișineu-Criș 
pentru perioada 2021-2027 

 

Pagina 114 

 

 

 

 

 

9.1 Lista de intervenții - Portofoliul de proiecte    

Nr. 
crt. 

Direcție de 
dezvoltare  

Obiectiv 
strategic 

Axa Prioritară 
Cod 

proiect 
Proiect / Acțiune Indicator de realizare Ținta 

Grad 
prioritate 

Sursa de 
finanțare 

Buget 
estimativ 

(lei) 

1 

DDp 1Î. 
Îmbunătățirea 
nivelului de trai al 
locuitorilor 
orașului 

1.1. 
Îmbunătățirea 
infrastructurii 
rutiere și 
edilitare 

Axa 1.1.1 Dezvoltarea 
infrastructurii urbane 
edilitare 

1.1.1.1 
Extinderea rețelei de 
alimentare cu gaze 

Nr. de branșamente noi NA Suport 
PODD - 
OP1, AFM 

5,000,000 

2 

DDp 1Î. 
Îmbunătățirea 
nivelului de trai al 
locuitorilor 
orașului 

1.1. 
Îmbunătățirea 
infrastructurii 
rutiere și 
edilitare 

Axa 1.1.1 Dezvoltarea 
infrastructurii urbane 
edilitare 

1.1.1.2 
Reabilitare rețea canalizare 
zona centrală a orașului (str. 
Înfrățirii) 

Km rețea reabilitați NA Suport 

PNDL, 
CNI, 
PODD - 
OP2 

1,000,000 

3 

DDp 1Î. 
Îmbunătățirea 
nivelului de trai al 
locuitorilor 
orașului 

1.1. 
Îmbunătățirea 
infrastructurii 
rutiere și 
edilitare 

Axa 1.1.1 Dezvoltarea 
infrastructurii urbane 
edilitare 

1.1.1.3 
Refulare canalizare din satul 
Nădab la stația de epurare 
Chișineu Criș 

Nr. infrastructuri edilitare 
extinse 

1 Strategic 

PNDL, 
CNI, 
PODD - 
OP2 

500,000 

4 

DDp 1Î. 
Îmbunătățirea 
nivelului de trai al 
locuitorilor 
orașului 

1.1. 
Îmbunătățirea 
infrastructurii 
rutiere și 
edilitare 

Axa 1.1.1 Dezvoltarea 
infrastructurii urbane 
edilitare 

1.1.1.4 
Realizare sistem de colectare 
ape pluviale oraș Chișineu-
Criș 

Nr. infrastructuri edilitare 
extinse 

1 Strategic 

PNDL, 
CNI, 
PODD - 
OP2 

5,000,000 

5 

DDp 1Î. 
Îmbunătățirea 
nivelului de trai al 
locuitorilor 
orașului 

1.1. 
Îmbunătățirea 
infrastructurii 
rutiere și 
edilitare 

Axa 1.1.2. Dezvoltarea 
infrastructurii rutiere și de 
transport 

1.1.2.1 
Reabilitarea și modernizarea 
infrastructurii de transport 
urban 

Km drumuri reabilitate și 
modernizate 

10 Strategic 
POR - 
AP3, CNI 

3,000,000 

9. Plan de acțiune și listă de intervenții 
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Nr. 
crt. 

Direcție de 
dezvoltare  

Obiectiv 
strategic 

Axa Prioritară 
Cod 

proiect 
Proiect / Acțiune Indicator de realizare Ținta 

Grad 
prioritate 

Sursa de 
finanțare 

Buget 
estimativ 

(lei) 

6 

DDp 1Î. 
Îmbunătățirea 
nivelului de trai al 
locuitorilor 
orașului 

1.1. 
Îmbunătățirea 
infrastructurii 
rutiere și 
edilitare 

Axa 1.1.2. Dezvoltarea 
infrastructurii rutiere și de 
transport 

1.1.2.2 
Construire pistă de biciclete pe 
traseul Chișineu-Criș - 
Socodor (limita UAT) 

Km pista de bicicletă 
amenajați 

4 Suport 
POR - 
AP3, CNI 

1500000 

7 

DDp 1Î. 
Îmbunătățirea 
nivelului de trai al 
locuitorilor 
orașului 

1.1. 
Îmbunătățirea 
infrastructurii 
rutiere și 
edilitare 

Axa 1.1.2. Dezvoltarea 
infrastructurii rutiere și de 
transport 

1.1.2.3 
Construire pistă de biciclete pe 
străzile din localitatea Nădab 

Km pista de bicicletă 
amenajați 

NA Suport 
POR - 
AP3, CNI 

2,500,000 

8 

DDp 1Î. 
Îmbunătățirea 
nivelului de trai al 
locuitorilor 
orașului 

1.1. 
Îmbunătățirea 
infrastructurii 
rutiere și 
edilitare 

Axa 1.1.2. Dezvoltarea 
infrastructurii rutiere și de 
transport 

1.1.2.4 
Construire pistă de biciclete în 
cartierul Pădureni 

Km pista de bicicletă 
amenajați 

NA Punctual 
POR - 
AP3, CNI 

1,000,000 

9 

DDp 1Î. 
Îmbunătățirea 
nivelului de trai al 
locuitorilor 
orașului 

1.1. 
Îmbunătățirea 
infrastructurii 
rutiere și 
edilitare 

Axa 1.1.2. Dezvoltarea 
infrastructurii rutiere și de 
transport 

1.1.2.5 
Program de conectare la 
rețelele de transport cu spațiul 
periurban 

Nr. trasee nou înființate 2 Punctual 
POR - 
AP3, CNI 

2,000,000 

10 

DDp 1Î. 
Îmbunătățirea 
nivelului de trai al 
locuitorilor 
orașului 

1.1. 
Îmbunătățirea 
infrastructurii 
rutiere și 
edilitare 

Axa 1.1.2. Dezvoltarea 
infrastructurii rutiere și de 
transport 

1.1.2.6 
Modernizarea sistemului de 
iluminat public 

Km rețea iluminat public 
modernizați 

NA Suport 

AFM, 
PODD - 
OP1, POR 
- AP3 

1,750,000 

11 

DDp 1Î. 
Îmbunătățirea 
nivelului de trai al 
locuitorilor 
orașului 

1.1. 
Îmbunătățirea 
infrastructurii 
rutiere și 
edilitare 

Axa 1.1.2. Dezvoltarea 
infrastructurii rutiere și de 
transport 

1.1.2.7 
Amenajarea de noi locuri de 
parcare 

Suprafață totală amenajată 
(mp) 

NA Suport 
POR - 
AP4 

1,500,000 

12 

DDp 1Î. 
Îmbunătățirea 
nivelului de trai al 
locuitorilor 
orașului 

1.1. 
Îmbunătățirea 
infrastructurii 
rutiere și 
edilitare 

Axa 1.1.2. Dezvoltarea 
infrastructurii rutiere și de 
transport 

1.1.2.8 Amenajare spații verzi 
Suprafață totală amenajată 
(mp) 

4,000 Suport 
Buget 
local 

850,000 
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Nr. 
crt. 

Direcție de 
dezvoltare  

Obiectiv 
strategic 

Axa Prioritară 
Cod 

proiect 
Proiect / Acțiune Indicator de realizare Ținta 

Grad 
prioritate 

Sursa de 
finanțare 

Buget 
estimativ 

(lei) 

13 

DDp 1Î. 
Îmbunătățirea 
nivelului de trai al 
locuitorilor 
orașului 

1.2. 
Îmbunătățirea 
calității și 
accesului la 
serviciile publice 

Axa 1.2.1. Dezvoltarea și 
modernizarea bazei 
materiale de furnizare a 
serviciilor educaționale 

1.2.1.1 Înființare club de tineret 
Nr. structuri educaționale 
înființate 

1 Suport 

POEO- 
OP1, 
Buget 
local 

1,000,000 

14 

DDp 1Î. 
Îmbunătățirea 
nivelului de trai al 
locuitorilor 
orașului 

1.2. 
Îmbunătățirea 
calității și 
accesului la 
serviciile publice 

Axa 1.2.1. Dezvoltarea și 
modernizarea bazei 
materiale de furnizare a 
serviciilor educaționale 

1.2.1.2 
Stimularea formării și 
perfecționării cadrelor 
didactice 

Nr. măsuri de sprijin aplicate 5 Suport 

POEO - 
OP3, 
Buget 
local 

500,000 

15 

DDp 1Î. 
Îmbunătățirea 
nivelului de trai al 
locuitorilor 
orașului 

1.2. 
Îmbunătățirea 
calității și 
accesului la 
serviciile publice 

Axa 1.2.1. Dezvoltarea și 
modernizarea bazei 
materiale de furnizare a 
serviciilor educaționale 

1.2.1.3 

Sprijin pentru adaptarea 
sistemului educațional la 
cerințele potențialilor 
angajatori 

Nr. măsuri de sprijin aplicate 5 Punctual 
Buget 
local 

250,000 

16 

DDp 1Î. 
Îmbunătățirea 
nivelului de trai al 
locuitorilor 
orașului 

1.2. 
Îmbunătățirea 
calității și 
accesului la 
serviciile publice 

Axa 1.2.1. Dezvoltarea și 
modernizarea bazei 
materiale de furnizare a 
serviciilor educaționale 

1.2.1.4 
Construire și amenajare bazin 
de înot didactic 

Nr. unități infrastructură 
sportivă înființate 

1 Suport 
POR-AP6, 
CNI, 
PNDL 

2,500,000 

17 

DDp 1Î. 
Îmbunătățirea 
nivelului de trai al 
locuitorilor 
orașului 

1.2. 
Îmbunătățirea 
calității și 
accesului la 
serviciile publice 

Axa 1.2.1. Dezvoltarea și 
modernizarea bazei 
materiale de furnizare a 
serviciilor educaționale 

1.2.1.5 
Îmbunătățirea infrastructurii 
educaționale IT 

Nr. unități educaționale cu 
infrastructura IT îmbunătățită 

NA Suport 
POC 
2014-
2020 

1,650,000 

18 

DDp 1Î. 
Îmbunătățirea 
nivelului de trai al 
locuitorilor 
orașului 

1.2. 
Îmbunătățirea 
calității și 
accesului la 
serviciile publice 

Axa 1.2.1. Dezvoltarea și 
modernizarea bazei 
materiale de furnizare a 
serviciilor educaționale 

1.2.1.6 
Reabilitare clădire Liceu 
Teoretic „Mihai Veliciu” 

Nr. instituții de învățământ 
reabilitate 

1 Strategic 

POR - 
AP5, 
POCIDIF - 
OP7, CNI 

7,000,000 

19 

DDp 1Î. 
Îmbunătățirea 
nivelului de trai al 
locuitorilor 
orașului 

1.2. 
Îmbunătățirea 
calității și 
accesului la 
serviciile publice 

Axa 1.2.1. Dezvoltarea și 
modernizarea bazei 
materiale de furnizare a 
serviciilor educaționale 

1.2.1.7 
Construire și dotare clădire 
clasele I-VIII sat Nădab 

Nr. unități de învățământ 
înființate 

1 Strategic 

POR - 
AP5, 
POCIDIF - 
OP7, CNI 

5,000,000 
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Nr. 
crt. 

Direcție de 
dezvoltare  

Obiectiv 
strategic 

Axa Prioritară 
Cod 

proiect 
Proiect / Acțiune Indicator de realizare Ținta 

Grad 
prioritate 

Sursa de 
finanțare 

Buget 
estimativ 

(lei) 

20 

DDp 1Î. 
Îmbunătățirea 
nivelului de trai al 
locuitorilor 
orașului 

1.2. 
Îmbunătățirea 
calității și 
accesului la 
serviciile publice 

Axa 1.2.1. Dezvoltarea și 
modernizarea bazei 
materiale de furnizare a 
serviciilor educaționale 

1.2.1.8 
Construire și dotare corp 
clădire Liceul Teoretic „Mihai 
Veliciu” 

Nr. unități de învățământ 
înființate 

1 Strategic 

POR - 
AP5, 
POCIDIF - 
OP7, CNI 

10,000,000 

21 

DDp 1Î. 
Îmbunătățirea 
nivelului de trai al 
locuitorilor 
orașului 

1.2. 
Îmbunătățirea 
calității și 
accesului la 
serviciile publice 

Axa 1.2.1. Dezvoltarea și 
modernizarea bazei 
materiale de furnizare a 
serviciilor educaționale 

1.2.1.9 
Reabilitare și dotare Liceu 
Tehnologic Chișineu Criș 

Nr. unități de învățământ 
reabilitate și dotate 

1 Strategic 

POR - 
AP5, 
POCIDIF - 
OP7, CNI 

7,000,000 

22 

DDp 1Î. 
Îmbunătățirea 
nivelului de trai al 
locuitorilor 
orașului 

1.2. 
Îmbunătățirea 
calității și 
accesului la 
serviciile publice 

Axa 1.2.1. Dezvoltarea și 
modernizarea bazei 
materiale de furnizare a 
serviciilor educaționale 

1.2.1.10 
Sprijin pentru înființarea de noi 
programe educaționale pentru 
copii 

Nr. măsuri de sprijin aplicate 5 Punctual 
Buget 
local 

250,000 

23 

DDp 1Î. 
Îmbunătățirea 
nivelului de trai al 
locuitorilor 
orașului 

1.2. 
Îmbunătățirea 
calității și 
accesului la 
serviciile publice 

Axa 1.2.2. Dezvoltarea și 
modernizarea serviciilor 
de sănătate 

1.2.2.1 
Construire și dotare spital 
orășenesc 

Nr. unități sanitare înființate 1 Strategic 
POS - 
OP2 

6,000,000 

24 

DDp 1Î. 
Îmbunătățirea 
nivelului de trai al 
locuitorilor 
orașului 

1.2. 
Îmbunătățirea 
calității și 
accesului la 
serviciile publice 

Axa 1.2.2. Dezvoltarea și 
modernizarea serviciilor 
de sănătate 

1.2.2.2 
Reabilitare, modernizare, 
dotare infrastructura sanitară 

Nr. unități sanitare 
modernizate/reabilitate/dotate 

1 Strategic 
POS - 
OP2 

5,000,000 

25 

DDp 1Î. 
Îmbunătățirea 
nivelului de trai al 
locuitorilor 
orașului 

1.2. 
Îmbunătățirea 
calității și 
accesului la 
serviciile publice 

Axa 1.2.2. Dezvoltarea și 
modernizarea serviciilor 
de sănătate 

1.2.2.3 
Sprijin pentru atragerea 
cadrelor medicale în localitate 

Nr. măsuri de sprijin aplicate 5 Suport 
Buget 
local 

1,000,000 

26 

DDp 1Î. 
Îmbunătățirea 
nivelului de trai al 
locuitorilor 
orașului 

1.2. 
Îmbunătățirea 
calității și 
accesului la 
serviciile publice 

Axa 1.2.2. Dezvoltarea și 
modernizarea serviciilor 
de sănătate 

1.2.2.4 
Modernizarea serviciului de 
urgențe prin achiziție 
ambulanțe 

Nr. unități mobile achiziționate 2 Suport 
Buget 
local 

3,000,000 
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Nr. 
crt. 

Direcție de 
dezvoltare  

Obiectiv 
strategic 

Axa Prioritară 
Cod 

proiect 
Proiect / Acțiune Indicator de realizare Ținta 

Grad 
prioritate 

Sursa de 
finanțare 

Buget 
estimativ 

(lei) 

27 

DDp 1Î. 
Îmbunătățirea 
nivelului de trai al 
locuitorilor 
orașului 

1.2. 
Îmbunătățirea 
calității și 
accesului la 
serviciile publice 

Axa 1.2.3 Dezvoltarea și 
modernizarea serviciilor 
sociale 

1.2.3.1 
Înființare centru social destinat 
persoanelor vârstnice și 
persoanelor cu dizabilități 

Nr. structuri sociale înființate 1 Strategic 

POIDS 
OP-4, OP-
5, Buget 
local 

1,500,000 

28 

DDp 1Î. 
Îmbunătățirea 
nivelului de trai al 
locuitorilor 
orașului 

1.2. 
Îmbunătățirea 
calității și 
accesului la 
serviciile publice 

Axa 1.2.3 Dezvoltarea și 
modernizarea serviciilor 
sociale 

1.2.3.2 
Sprijin pentru dezvoltarea 
serviciilor sociale de îngrijire la 
domiciliu 

Nr. măsuri de sprijin aplicate 5 Suport 
Buget 
local 

400,000 

29 

DDp 1Î. 
Îmbunătățirea 
nivelului de trai al 
locuitorilor 
orașului 

1.2. 
Îmbunătățirea 
calității și 
accesului la 
serviciile publice 

Axa 1.2.3 Dezvoltarea și 
modernizarea serviciilor 
sociale 

1.2.3.3 
Sprijin pentru dezvoltarea 
serviciilor sociale de asistență 
comunitară 

Nr. măsuri de sprijin aplicate 5 Punctual 
Buget 
local 

150,000 

30 

DDp 1Î. 
Îmbunătățirea 
nivelului de trai al 
locuitorilor 
orașului 

1.2. 
Îmbunătățirea 
calității și 
accesului la 
serviciile publice 

Axa 1.2.4 Diversificarea 
activităților culturale și de 
divertisment 

1.2.4.1 
Construire și dotare centru 
cultural 

Nr. unități culturale înființate 1 Strategic 
Buget 
local, CNI 

1,500,000 

31 

DDp 1Î. 
Îmbunătățirea 
nivelului de trai al 
locuitorilor 
orașului 

1.2. 
Îmbunătățirea 
calității și 
accesului la 
serviciile publice 

Axa 1.2.4 Diversificarea 
activităților culturale și de 
divertisment 

1.2.4.2 
Amenajare zonă promenadă în 
piața Avram Iancu 

Suprafață totală amenajată 
(mp) 

NA Punctual 
Buget 
local 

500,000 

32 

DDp 1Î. 
Îmbunătățirea 
nivelului de trai al 
locuitorilor 
orașului 

1.2. 
Îmbunătățirea 
calității și 
accesului la 
serviciile publice 

Axa 1.2.4 Diversificarea 
activităților culturale și de 
divertisment 

1.2.4.3 
Amenajare zonă promenadă în 
cartierul Pădureni 

Suprafață totală amenajată 
(mp) 

NA Punctual 
Buget 
local 

500,000 

33 

DDp 1Î. 
Îmbunătățirea 
nivelului de trai al 
locuitorilor 
orașului 

1.2. 
Îmbunătățirea 
calității și 
accesului la 
serviciile publice 

Axa 1.2.4 Diversificarea 
activităților culturale și de 
divertisment 

1.2.4.4 
Amenajare zonă promenadă 
pe faleza Crișului Alb 

Suprafață totală amenajată 
(mp) 

NA Punctual 
Buget 
local 

500,000 
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dezvoltare  

Obiectiv 
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Buget 
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(lei) 

34 

DDp 1Î. 
Îmbunătățirea 
nivelului de trai al 
locuitorilor 
orașului 

1.2. 
Îmbunătățirea 
calității și 
accesului la 
serviciile publice 

Axa 1.2.4 Diversificarea 
activităților culturale și de 
divertisment 

1.2.4.5 
Amenajare canale Crșul Alb - 
spații de agrement 

Suprafață totală amenajată 
(mp) 

NA Punctual 
Buget 
local 

500,000 

35 

DDp 1Î. 
Îmbunătățirea 
nivelului de trai al 
locuitorilor 
orașului 

1.2. 
Îmbunătățirea 
calității și 
accesului la 
serviciile publice 

Axa 1.2.4 Diversificarea 
activităților culturale și de 
divertisment 

1.2.4.6 
Sprijin pentru organizarea de 
activități culturale 

Nr. de activități culturale 
desfășurate 

5 Punctual 
Buget 
local 

300,000 

36 

DDp 2A. 
Asigurarea 
condițiilor pentru 
menținerea și 
consolidarea 
trendului 
ascendent al 
dezvoltării 
economice 

2.1. Sprijinirea 
diversificării 
profilului 
activităților 
economice 
dezvoltate în 
oraș 

Axa 2.1.1 Sprijinirea 
dezvoltării firmelor care 
pornesc o afacere în 
domeniul agriculturii 
ecologice 

2.1.1.1 

Sprijin pentru acordarea de 
facilități fiscale unităților 
economice care dezvoltă 
sectorul agriculturii ecologice 

Nr. măsuri de sprijin aplicate 5 Punctual 
Buget 
local 

1,000,000 

37 

DDp 2A. 
Asigurarea 
condițiilor pentru 
menținerea și 
consolidarea 
trendului 
ascendent al 
dezvoltării 
economice 

2.1. Sprijinirea 
diversificării 
profilului 
activităților 
economice 
dezvoltate în 
oraș 

Axa 2.1.2. Identificarea și 
stabilirea de colaborări cu 
potențiali parteneri 

2.1.2.1 

Sprijin pentru organizarea unui 
concurs de soluții/idei de 
afaceri cu participarea 
business angels 

Nr. măsuri de sprijin aplicate 1 Puntual 
Buget 
local 

300,000 

38 

DDp 2A. 
Asigurarea 
condițiilor pentru 
menținerea și 
consolidarea 
trendului 
ascendent al 

2.1. Sprijinirea 
diversificării 
profilului 
activităților 
economice 
dezvoltate în 
oraș 

Axa 2.1.2. Identificarea și 
stabilirea de colaborări cu 
potențiali parteneri 

2.1.2.2 
Înființarea a două incubatoare 
de afaceri 

Nr. infrastructuri sprijinire 
afaceri create 

2 Strategic 

POR - 
AP1, 
Buget 
local, 
POTJ - 
OP1 

8,000,000 



Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană a Orașului Chișineu-Criș 
pentru perioada 2021-2027 

 

Pagina 120 

 

Nr. 
crt. 

Direcție de 
dezvoltare  

Obiectiv 
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economice 

39 

DDp 2A. 
Asigurarea 
condițiilor pentru 
menținerea și 
consolidarea 
trendului 
ascendent al 
dezvoltării 
economice 

2.2. Dezvoltarea 
turismului și 
îmbunătățirea 
infrastructurii 
turistice 

Axa 2.2.1. Dezvoltarea 
infrastructurii turistice 

2.2.1.1 Construire complex agrement 
Nr. zone de agrement 
construite 

1 Strategic 
POR - 
AP6 

4,000,000 

40 

DDp 2A. 
Asigurarea 
condițiilor pentru 
menținerea și 
consolidarea 
trendului 
ascendent al 
dezvoltării 
economice 

2.2. Dezvoltarea 
turismului și 
îmbunătățirea 
infrastructurii 
turistice 

Axa 2.2.1. Dezvoltarea 
infrastructurii turistice 

2.2.1.2 

Sprijin pentru 
amenajarea/modernizarea 
accesului la pădurea regală de 
la Socodor 

Nr. măsuri de sprijin aplicate 5 Suport 

Buget 
local, 
POR - 
AP6 

250,000 

41 

DDp 2A. 
Asigurarea 
condițiilor pentru 
menținerea și 
consolidarea 
trendului 
ascendent al 
dezvoltării 
economice 

2.2. Dezvoltarea 
turismului și 
îmbunătățirea 
infrastructurii 
turistice 

Axa 2.2.1. Dezvoltarea 
infrastructurii turistice 

2.2.1.3 

Dezvoltare aplicație mobilă cu 
informații despre stare 
aobiectivelor turistice în timp 
real/alte informații utile 

Nr. aplicații dezvoltate 1 Strategic POR-AP6 100,000 

42 

DDp 2A. 
Asigurarea 
condițiilor pentru 
menținerea și 
consolidarea 

2.2. Dezvoltarea 
turismului și 
îmbunătățirea 
infrastructurii 
turistice 

Axa 2.2.1. Dezvoltarea 
infrastructurii turistice 

2.2.1.4 
Realizarea unui brand turistic 
al orașului Chișineu-Criș 

Brand turistic realizat 1 Suport 
Buget 
local 

500,000 
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trendului 
ascendent al 
dezvoltării 
economice 

43 

DDp 2A. 
Asigurarea 
condițiilor pentru 
menținerea și 
consolidarea 
trendului 
ascendent al 
dezvoltării 
economice 

2.2. Dezvoltarea 
turismului și 
îmbunătățirea 
infrastructurii 
turistice 

Axa 2.2.1. Dezvoltarea 
infrastructurii turistice 

2.2.1.5 

Încheierea de parteneriate cu 
instituții de învățământ publice 
sau private în vederea 
organizării de tabere școlare 

Nr. parteneriate închietate 1 Punctual 
Buget 
local 

200,000 

44 

DDp 2A. 
Asigurarea 
condițiilor pentru 
menținerea și 
consolidarea 
trendului 
ascendent al 
dezvoltării 
economice 

2.2. Dezvoltarea 
turismului și 
îmbunătățirea 
infrastructurii 
turistice 

Axa 2.2.1. Dezvoltarea 
infrastructurii turistice 

2.2.1.6 
Construire și dotare ștrand 
termal și bază de tratament 

Nr. unități de agrement 
construite 

1 Strategic 
POR - 
AP6 

3,000,000 

45 

DDp 2A. 
Asigurarea 
condițiilor pentru 
menținerea și 
consolidarea 
trendului 
ascendent al 
dezvoltării 
economice 

2.2. Dezvoltarea 
turismului și 
îmbunătățirea 
infrastructurii 
turistice 

Axa 2.2.1. Dezvoltarea 
infrastructurii turistice 

2.2.1.7 
Amenajare pistă de tartan 
stadion 

Nr. unități sportive 
modernizate 

1 Punctual 
Buget 
local 

200,000 

46 

DDp 2A. 
Asigurarea 
condițiilor pentru 
menținerea și 
consolidarea 

2.2. Dezvoltarea 
turismului și 
îmbunătățirea 
infrastructurii 
turistice 

Axa 2.2.1. Dezvoltarea 
infrastructurii turistice 

2.2.1.8 
Construire sală de sport 180 
locuri 

Nr. unități infrastructură 
sportivă construite 

1 Suport CNI 1,250,000 
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dezvoltării 
economice 

47 

DDp 2A. 
Asigurarea 
condițiilor pentru 
menținerea și 
consolidarea 
trendului 
ascendent al 
dezvoltării 
economice 

2.2. Dezvoltarea 
turismului și 
îmbunătățirea 
infrastructurii 
turistice 

Axa 2.2.1. Dezvoltarea 
infrastructurii turistice 

2.2.1.9 Construire complexuri sportive 
Nr. unități infrastructură 
sportivă construite 

2 Suport 

POR - 
AP6, 
Buget 
local, CNI 

2,500,000 

48 

ODC 3S. 
Dezvoltarea 
durabilă și 
sustenabilă a 
teritoriului 

3.1. Protecția 
mediului și 
asigurarea 
condițiilor pentru 
dezvoltare 
durabilă și 
sustenabilă 

Axa 3.1.1. Continuarea 
dezvoltării infrastructurii 
ecologice de gestionare 
urbană a deșeurilor 

3.1.1.1 
Sprijin pentru valorificarea 
energetică a deșeurilor urbane 

Nr. măsuri de sprijin aplicate 5 Suport 
POTJ - 
OP3 

2,250,000 

49 

ODC 3S. 
Dezvoltarea 
durabilă și 
sustenabilă a 
teritoriului 

3.1. Protecția 
mediului și 
asigurarea 
condițiilor pentru 
dezvoltare 
durabilă și 
sustenabilă 

Axa 3.1.1. Continuarea 
dezvoltării infrastructurii 
ecologice de gestionare 
urbană a deșeurilor 

3.1.1.2 
Măsuri pentru promovarea 
colectării selective a deșeurilor 

Nr. măsuri de promovare 
aplicate 

7 Suport 
PODD - 
OP2 

1,000,000 

50 

ODC 3S. 
Dezvoltarea 
durabilă și 
sustenabilă a 
teritoriului 

3.1. Protecția 
mediului și 
asigurarea 
condițiilor pentru 
dezvoltare 
durabilă și 
sustenabilă 

Axa 3.1.1. Continuarea 
dezvoltării infrastructurii 
ecologice de gestionare 
urbană a deșeurilor 

3.1.1.3 
Derulare de campanii de 
informare și suport pentru 
colectarea selectivă 

Nr. campanii de informare și 
suport 

7 Punctual 
Buget 
local 

2,000,000 
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Sursa de 
finanțare 

Buget 
estimativ 

(lei) 

51 

ODC 3S. 
Dezvoltarea 
durabilă și 
sustenabilă a 
teritoriului 

3.1. Protecția 
mediului și 
asigurarea 
condițiilor pentru 
dezvoltare 
durabilă și 
sustenabilă 

Axa 3.1.2. Identificarea și 
valorificarea unor surse 
de energie alternativă 

3.1.2.1 
Modernizarea sistemului de 
iluminat public prin intermediul 
panourilor fotovoltaice 

Km rețea iluminat public 
modernizați 

NA Strategic 
AFM, 
PODD - 
OP2 

1,250,000 

52 

ODC 3S. 
Dezvoltarea 
durabilă și 
sustenabilă a 
teritoriului 

3.1. Protecția 
mediului și 
asigurarea 
condițiilor pentru 
dezvoltare 
durabilă și 
sustenabilă 

Axa 3.1.2. Identificarea și 
valorificarea unor surse 
de energie alternativă 

3.1.2.2 

Crearea unui transport zonal 
cu minibuze electrice (în 
parteneriat cu localitățile 
învecinate) 

Nr. mijloace de transport 
achiziționate 

NA Suport 
POTJ - 
OP2 

2,500,000 

53 

ODC 3S. 
Dezvoltarea 
durabilă și 
sustenabilă a 
teritoriului 

3.1. Protecția 
mediului și 
asigurarea 
condițiilor pentru 
dezvoltare 
durabilă și 
sustenabilă 

Axa 3.1.3. Dezvoltarea 
spațiilor verzi, revitalizare 
urbană și protecția 
mediului natural 

3.1.3.1 

Eficientizarea energetică 
(electric, termic) a clădirilor 
publice din orașul Chișineu-
Criș prin folosirea unor surse 
alternative de energie 

Nr. clădiri eficientizate 
energetic 

NA Strategic 

AFM, 
Buget 
local; 
POR-AP3,  

5,500,000 

54 

ODC 3S. 
Dezvoltarea 
durabilă și 
sustenabilă a 
teritoriului 

3.1. Protecția 
mediului și 
asigurarea 
condițiilor pentru 
dezvoltare 
durabilă și 
sustenabilă 

Axa 3.1.3. Dezvoltarea 
spațiilor verzi, revitalizare 
urbană și protecția 
mediului natural 

3.1.3.2 

Eficientizarea energetică 
(electric, termic) a clădirilor 
rezidențiale din orașul 
Chișineu-Criș prin folosirea 
unor surse alternative de 
energie 

Nr. clădiri eficientizate 
energetic 

NA Strategic 

AFM, 
Buget 
local; 
POR-AP3,  

5,500,000 

55 

ODC 3S. 
Dezvoltarea 
durabilă și 
sustenabilă a 
teritoriului 

3.1. Protecția 
mediului și 
asigurarea 
condițiilor pentru 
dezvoltare 
durabilă și 
sustenabilă 

Axa 3.1.3. Dezvoltarea 
spațiilor verzi, revitalizare 
urbană și protecția 
mediului natural 

3.1.3.3 
Extinderea rețele de iluminat 
public eficient energetic în 
cartiere noi 

Km rețea iluminat public 
construți 

NA Strategic 

AFM, 
PODD - 
OP1; 
POR-AP3 

1,750,000 
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Sursa de 
finanțare 

Buget 
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(lei) 

56 

ODC 3S. 
Dezvoltarea 
durabilă și 
sustenabilă a 
teritoriului 

3.1. Protecția 
mediului și 
asigurarea 
condițiilor pentru 
dezvoltare 
durabilă și 
sustenabilă 

Axa 3.1.3. Dezvoltarea 
spațiilor verzi, revitalizare 
urbană și protecția 
mediului natural 

3.1.3.4 
Amenajare spații verzi, locuri 
de joacă și locuri de picnic 
pentru recreere 

Nr. locuri de joacă, locuri de 
picnic, și spații verzi 
amenajate 

2 Strategic 
POR - 
AP3, CNI 

1,250,000 

57 

ODC 3S. 
Dezvoltarea 
durabilă și 
sustenabilă a 
teritoriului 

3.1. Protecția 
mediului și 
asigurarea 
condițiilor pentru 
dezvoltare 
durabilă și 
sustenabilă 

Axa 3.1.3. Dezvoltarea 
spațiilor verzi, revitalizare 
urbană și protecția 
mediului natural 

3.1.3.5 
Reamenajarea unor străzi 
principale ca spații urbane 
complet pietonale 

Nr. străzi amenajate ca spații 
urbane complet pietonale 

NA Suport 
POR - 
AP3, CNI 

1,000,000 

58 

ODC 3S. 
Dezvoltarea 
durabilă și 
sustenabilă a 
teritoriului 

3.1. Protecția 
mediului și 
asigurarea 
condițiilor pentru 
dezvoltare 
durabilă și 
sustenabilă 

Axa 3.1.3. Dezvoltarea 
spațiilor verzi, revitalizare 
urbană și protecția 
mediului natural 

3.1.3.6 

Ecologizare și creare de spații 
verzi la depozitul de deșeuri 
dezafectat din cartierul 
Pădureni 

Suprafață spații verzi înființate 
(mp) 

NA Punctual 
Buget 
local 

300,000 

59 

ODC 4M. 
Modernizarea 
administrației 
publice 

4.1. Creșterea 
performanței 
administrației 
publice 

Axa 4.1.1 Simplificarea 
administrativă 

4.1.1.1 

Extinderea programului de 
plată online a taxelor locale și 
pentru alte categorii de servicii 
(Certificate urbanism, 
autorizații de construire, etc.) 

Nr. de servicii noi furnizate 
online 

NA Suport 
Buget 
local 

50,000 

60 

ODC 4M. 
Modernizarea 
administrației 
publice 

4.1. Creșterea 
performanței 
administrației 
publice 

Axa 4.1.1 Simplificarea 
administrativă 

4.1.1.2 

Identificarea necesității 
introducerii de noi servicii 
publice/actualizarea modului 
de furnizare a celor existente 

Nr. de servicii noi introduse/ 
simplificate 

NA Punctual 
Buget 
local 

40,000 

61 

ODC 4M. 
Modernizarea 
administrației 
publice 

4.1. Creșterea 
performanței 
administrației 
publice 

Axa 4.1.2. Creșterea 
capacității de accesare și 
gestionare a fondurilor 
europene 

4.1.2.1 

Sprijin pentru îmbunătățirea 
capacității resurselor umane 
din primărie în vederea 
accesării fondurilor europene 

Nr. programe de instruire 2 Strategic 
Buget 
local 

125,000 
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62 

ODC 4M. 
Modernizarea 
administrației 
publice 

4.1. Creșterea 
performanței 
administrației 
publice 

Axa 4.1.2. Creșterea 
capacității de accesare și 
gestionare a fondurilor 
europene 

4.1.2.2 

Intensificarea elaborării și 
creșterea ritmului de 
implementare a proiectelor 
finanțate cu fonduri europene 

Nr. proiecte elaborate / 
finanțate 

NA Strategic 

Buget 
local, 
programe 
de 
finanțare 

200,000 

63 

ODC 4M. 
Modernizarea 
administrației 
publice 

4.1. Creșterea 
performanței 
administrației 
publice 

Axa 4.1.3. 
Îmbunătățireacooperării și 
colaborării teritoriale 

4.1.3.1 
Menținerea parteneriatelor 
existente (ADI, alte 
parteneriate) 

Nr. parteneriate menținute NA Punctual 
Buget 
local 

500,000 

64 

ODC 4M. 
Modernizarea 
administrației 
publice 

4.1. Creșterea 
performanței 
administrației 
publice 

Axa 4.1.3. 
Îmbunătățireacooperării și 
colaborării teritoriale 

4.1.3.2 
Dezvoltarea de parteneriate 
noi pentru dezvoltare teritorială 

Nr. parteneriate nou create 2 Punctual 
Buget 
local 

250,000 

65 

ODC 4M. 
Modernizarea 
administrației 
publice 

4.2. Dezvoltarea 
de soluții 
„smart” în 
folosul 
comunității 
urbane 

Axa 4.2.1.Digitalizarea 
administrativă 

4.2.1.1 
Realizarea unui portal 
electronic 

Nr. sisteme/aplicații IT 
implementate 

1 Strategic 
POR - 
AP2 

1,000,000 

66 

ODC 4M. 
Modernizarea 
administrației 
publice 

4.2. Dezvoltarea 
de soluții 
„smart” în 
folosul 
comunității 
urbane 

Axa 4.2.1.Digitalizarea 
administrativă 

4.2.1.2 
Realizarea unei arhive 
electronice 

Nr. sisteme/aplicații IT 
implementate 

1 Strategic 
POR - 
AP2 

800,000 

67 

ODC 4M. 
Modernizarea 
administrației 
publice 

4.2. Dezvoltarea 
de soluții 
„smart” în 
folosul 
comunității 
urbane 

Axa 4.2.1.Digitalizarea 
administrativă 

4.2.1.3 
Modernizarea sistemului 
informatic existent 

Nr. sisteme/aplicații IT 
modernizate 

1 Strategic 
POR - 
AP2 

500,000 

68 

ODC 4M. 
Modernizarea 
administrației 
publice 

4.2. Dezvoltarea 
de soluții 
„smart” în 
folosul 

Axa 4.2.1.Digitalizarea 
administrativă 

4.2.1.4 
Dezvoltare aplicație plată taxe 
și impozite online 

Nr. sisteme/aplicații IT 
implementate 

3 Strategic 
POR - 
AP2 

50,000 
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Nr. 
crt. 

Direcție de 
dezvoltare  

Obiectiv 
strategic 

Axa Prioritară 
Cod 

proiect 
Proiect / Acțiune Indicator de realizare Ținta 

Grad 
prioritate 

Sursa de 
finanțare 

Buget 
estimativ 

(lei) 
comunității 
urbane 

69 

ODC 4M. 
Modernizarea 
administrației 
publice 

4.2. Dezvoltarea 
de soluții 
„smart” în 
folosul 
comunității 
urbane 

Axa 4.2.1.Digitalizarea 
administrativă 

4.2.1.5 

Sprijin pentru instruirea 
personalului din administrația 
publică locală în utilizarea 
platformelor digitale 

Nr. programe de instruire 2 Suport 
POR - 
AP2 

50,000 

70 

ODC 4M. 
Modernizarea 
administrației 
publice 

4.2. Dezvoltarea 
de soluții 
„smart” în 
folosul 
comunității 
urbane 

Axa 4.2.1.Digitalizarea 
administrativă 

4.2.1.6 
Implementare Registru Spații 
Verzi 

Nr. sisteme/aplicații IT 
implementate 

1 Suport 
Buget 
local 

100,000 

71 

ODC 4M. 
Modernizarea 
administrației 
publice 

4.2. Dezvoltarea 
de soluții 
„smart” în 
folosul 
comunității 
urbane 

Axa 4.2.2. Dezvoltarea 
unei modalități de 
comunicare directă între 
primărie și cetățeni 

4.2.2.1 
Actualizarea și extinderea 
paginii de internet 

Nr. sisteme/aplicații IT 
modernizate 

1 Suport 
Buget 
local 

50,000 

72 

ODC 4M. 
Modernizarea 
administrației 
publice 

4.2. Dezvoltarea 
de soluții 
„smart” în 
folosul 
comunității 
urbane 

Axa 4.2.2. Dezvoltarea 
unei modalități de 
comunicare directă între 
primărie și cetățeni 

4.2.2.2 
Implementarea sistemului de 
bugetare participativă 

Nr. sisteme/aplicații IT 
implementate 

1 Strategic 
Buget 
local 

50,000 
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9.2  Cadrul de implementare a strategiei   

Implementarea cu succes a strategiei integrate de dezvoltare urbană presupune implicarea activă 

a tuturor factorilor interesaţi de progresul economic şi social a orașului Chișineu-Criș: autoritate 

publică locală, instituţii publice subordonate sau cu activitate la nivel de municipiu, organizaţii, 

asociaţii, mediul de afaceri şi locuitori ai orașului Chișineu-Criș. 

Adoptarea strategiei reprezintă doar primul pas în demersul de continuare a dezvoltării durabile 

a orașului, implementarea strategiei fiind condiționată de existența unor mecanisme de 

implementare, monitorizare și evaluare definite clar și transparent.  

Astfel, Planul de acțiuni în vederea implementării strategiei implică totalitatea pașilor care 

trebuie parcurși, a termenelor, instrumentelor manageriale și cheltuielilor necesare implementării 

strategiei: 

Acțiune 1: Stabilirea structurii responsabile pentru implementarea strategiei  

 Nominalizarea unui Responsabil (care poate fi un departament / direcție din cadrul 

Primăriei, o structură nou creată cu acest scop sau o persoană împuternicită), care să 

coordoneze procesul de implementare.   

 Nominalizarea direcțiilor din cadrul Primăriei, responsabile de implementarea 

intervențiilor/proiectelor/măsurilor aferente obiectivelor strategice sau axelor prioritare 

corelate cu activitatea desfășurată. 

 Stabilirea unui mecanism agreat de toți cei implicați care să permită monitorizarea și 

evaluarea progresului intervențiilor propuse. Funcționalizarea acestui mecanism reprezintă 

procesul care contribuie în mod direct la succesul implementării strategiei de dezvoltare a 

orașului. Mecanismul poate fi sub forma unei proceduri care descrie cine, ce, când și cui 

raportează despre indicatorii atinși în implementarea strategiei și despre posibilele sugestii 

pentru actualizarera acesteia.  

Acțiune 2: Alocarea resurselor pe parcursul implementării strategiei 

 Alocarea resurselor umane implicate în derularea efectivă a intervențiilor, cu trasarea 

clară a responsabilităților pentru implementarea fiecărui proiect / măsură din cele propuse.   

 Alocarea resurselor financiare este esențială pentru succesul implementării unei 

strategii. Astfel, pentru proiectele propuse vor fi identificate periodic surse de finanțare 

interne sau externe.  

Acțiune 3: Monitorizare și raportare - Monitorizarea reprezintă colectarea sistematică de date 

privind indicatori specificați, pentru a le oferi actorilor implicați în implementarea strategiei precum 

și responsabililor pentru implementarea strategiei o indicație despre progresele înregistrate și 

gradul de atigere a obiectivelor cuprinse în strategia de dezvoltare durabilă. Pentru monitorizarea 

strategiei este necesară identificarea clară a surselor de culegere a datelor cu privire la progresul 

indicatorilor de realizare și de rezultat propuși.  

 Colectare și transmitere date. Raportarea presupune colectarea datelor și 

transmiterea lor pe fluxul procedural stabilit în cadrul mecanismului pentru implementarea 

strategiei.  
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 Evaluarea stadiului implementării strategiei. Datele astfel colectate trebuie 

analizate de responsabilii cu îndeplinirea obiectivelor și evaluate pentru a estima dacă 

intervențiile propuse conduc către obiectivele stabilite sau dacă necesită ajustări.    

 Se recomandă analize semestriale cu privire la progresul înregistrat în implementarea 

proiectelor și în atingerea indicatorilor de realizare și de rezultat, eventual în ajustarea 

acestora în funcție de schimbările contextului socio-economic.  

În contextul implementării și menținerii sistemului de management integrat calitate – mediu, 

analiza privind progresul înregistrat în implementarea strategiei poate fi realizat în cadrul analizei 

efectuate de management, implementarea strategiei integrate de dezvoltare urbană devenind 

astfel unui din obiectivele cuprinse în Programul anual de management al instituției.   

Acțiune 4: Analiza intermediară a implementării strategiei  

 Strategia poate fi revizuită anual sau ori de câte ori este cazul. În lipsa resurselor 

pentru realizarea acestor analize, analiza intermediară documentată la jumătatea 

perioadei de implementare a strategiei poate fi un moment de reflecție și revizuire a 

strategiei.  

 Situații care pot impuse revizuirea strategiei sunt cele legate de actualizarea surselor de 

finanțare ale proiectelor propuse odată cu aprobarea programelor de finanțare aferente 

perioadei 2021 – 2027 sau după aprobarea altor strategii la nivel de municipiu sau de 

regiune, în urma cărora ar putea fi necesară o actualizare a proiectelor / măsurilor propuse 

în strategia orașului.   

Acțiune 5: Evaluarea finală a implementării strategiei 

 Evaluarea se desfășoară la sfârșitul perioadei de planificare și în momente de decizie 

esențiale ale acesteia, pentru a estima performanțele planului de acțiuni în raport cu 

obiectivele propuse sau pentru a identifica necesitatea modificării proceselor de 

planificare.  

Rezultatele sunt utilizate în următoarea perioadă de planificare și pot ajuta la găsirea unor soluții 

la întrebări cheie privind dezvoltarea durabilă.  

Implementarea strategiei se va realiza cu implicarea Administratorului orașului Chișineu-

Criș. Prin Dispoziție a Primarului orașului Chișineu-Criș, se va constitui Grupul de lucru privind 

implementarea strategiei, compus din reprezentanți ai principalelor compartimente 

responsabile de implementarea strategiei, care vor avea următoarele atribuţii: 

 Asigurarea legăturilor cu alte părți interesate de implementarea strategiei: cetățeni, 

agenţii economici, organizaţiile neguvernamentale, etc. 

 Culegerea de date și centralizarea raportărilor cu privire la stadiul implementării proiectelor 

cuprinse în strategie; 

 Identificarea proiectelor implementate la nivelul orașului, care contribuie la îndeplinirea 

obiectivelor şi care nu au putut fi nominalizate în strategie; 

 Actualizarea periodică a strategiei de dezvoltare a orașului;  

 Implicare în stabilirea de măsuri pentru obţinerea de finanţare pentru acele proiecte care 

nu au obţinut finanţare în cel puţin trei ani de la începerea implementării strategiei.  
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Pentru a asigura o monitorizare coerentă a strategiei, este obligatoriu ca proiectele aferente 

obiectivelor strategice să fie translatate în indicatori de rezultat cu ținte aferente. Direcțiile de 

dezvoltare, obiectivul comun de dezvoltare și intervențiile transversale propuse pentru 

implementarea strategiei vor avea definiți indicatori de realizare.  

Astfel, cadrul logic pentru implementarea strategiei vizează în fapt crearea unui sistem integrat 

de indicatori de realizare și rezultat, prin intermediul căruia structura responsabilă de 

implementarea strategiei să poată evalua permanent progresul înregistrat în implementarea 

strategiei, să își dimensioneze constant resursele necesare și să acționeze în direcția creșterii 

eficienței utilizării acestora. 

De aceea, implementarea strategiei 

integrate de dezvoltare urbană se 

bazează, în pricipal, pe 

responsabilizarea direcțiilor de 

specialitate cu privire la 

implementarea proiectelor și 

măsurilor de acțiune propuse.  

Responsabilul sau Structura care 

coordonează implementarea 

strategiei trebuie să ia în considerare 

riscurile care pot sa apară în 

implementarea strategiei și să 

identificare posibile măsuri de 

prevenire a apariției acestora.  

În contextul implementării și menținerii sistemului de management integrat calitate – mediu, 

analiza riscurilor va fi realizată conform procedurii interne de management al riscurilor, definită 

la nivelul instituției.  

Riscuri  Posibile măsuri de atenuare a riscurilor  

Lipsa resurselor financiare Planificarea anuală a resurselor financiare necesare implementării strategiei. 

Actualizarea semestrială a strategiei în vederea actualizării surselor de 

finanțare, în special a surselor de finanțare externă  

Întârzieri în implementare Stabilirea clară a resonsabilităților pentru implementarea strategiei. 

Monitorizarea semestrială a stadiului implementării strategiei      

Calendarul depunerilor 

proiecte necorelat cu nivelul 

de prioritate al proiectelor 

stabilite  

Analiza semestrială a stadiului implementării strategiei integrate de dezvoltare 

urbană permite actualizarea acesteia și identificarea de soluții alternative în 

raport cu nevoile identificate la nivelul orașului.  

Planul de acțiune propus pentru atingerea obiectivelor presupune împărțirea proiectelor și 

intervențiilor identificate în 3 niveluri de prioritate, fiecare proiect înscriindu-se într-unul dintre 

aceste niveluri: 

Grad de prioritate Descrierea nivelului de prioritate   

proiecte strategice care contribuie direct și nemijlocit la realizarea obiectivelor strategice. 

proiecte suport proiecte a căror implementare/realizare susține atingerea obiectivelor strategice 

proiecte punctuale proiecte care presupun dezvoltarea punctuală a orașului.   

Figura 46: Cadrul logic pentru implementarea strategiei 

 

Sursa: prelucrarea consultantului 
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Împărțirea proiectelor în cele 3 niveluri de prioritate nu presupune stabilirea unei ordini a 

importanței proiectelor. Dincolo de importanța aparentă a proiectelor cu impact direct asupra 

atingerii obiectivelor strategice enunțate, nerealizarea sau neîncadrarea în orizontul de timp a 

proiectelor suport sau a proiectelor punctuale poate conduce la ratarea țintelor propuse de 

dezvoltare și la ineficiența utilizării unor resurse limitate aflate la dispoziția orașului. 

Astfel, planul de acțiune propus indică mai ales raporturile de dependență dintre rezultatele unor 

acțiuni din domenii diferite, de planificarea acestora (inițierea, realizarea și rezultatele obținute) 

depinzând succesul implementării strategiei propuse. 

Pentru planificarea în timp a proiectelor, în vedere maximizării impactului implementării 

strategiei, poate fi utilizată diagrama ”matricea priorităților” sau ”matricea Eisenhower”, care 

presupune clasificarea proiectelor după criteriile importanței și urgenței:   

 Urgente & Importante  Urgente & Puțin importante  

Proiecte critice care au un impact semnificativ 

rezolvând nevoi acute la nivelul comunității  

Acțiune recomandată: de implementat imediat  

Ex. proiectele strategice, rezolvarea crizelor, proiectele 

care sunt aproape de finalizare; proiecte majore 

pentru care există surse de finanțare   

Proiecte care rezolvă o problemă comunitară cu un 

anumit grad de urgență, dar care nu contribuie la 

atingerea unui obiectiv strategic     

Acțiune recomandată: de delegat responsabilitățile 

pentru rezolvarea imediată  

Ex. proiecte pentru care există surse de finanțare 

disponibilă, proiecte care rezolvă probleme curente   

Puțin urgente & Importante Puțin urgente & Neimportante  

Proiecte majore  care au un impact semnificativ, dar a 

căror implementare mai poate fi amânată pentru că 

nu se adresează unei nevoi urgente a comunității; 

sunt, în general, proiectele care fac diferența în 

dezvoltarea durabilă și necesită o planificare riguroasă  

Acțiune recomandată: de planificat imediat 

implementarea lor  

Ex. proiecte de infrastructură; proiecte strategice     

Proiecte nesemnificative care sunt consumatoare de 

timp și de alte resurse, fără impact semnificativ – efortul 

aferent ar trebui redirecționat către alte tipuri de proiecte 

mai relevante  

Acțiune recomandată: de evitat încluderea în strategie   

Ex. Proiecte cu impact nesemnificativ în îndeplinirea 

obiectivelor strategice  
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Pentru a urmări gradul de îndeplinire a obiectivelor stabilite în cadrul Strategiei de Dezvoltare 

Locala a orașului Chișineu-Criș, este necesară o monitorizare permanentă și o evaluare periodică 

a rezultatelor acțiunilor întreprinse.   

 

Lista intervențiilor propuse (portofoliul de proiecte/intervenţii) este stabilită pentru orizontul de 

timp 2021 – 2027, proiectele având durate diferite în timp, ceea ce înseamnă că și obiectivele 

stabilite vor putea fi atinse treptat, pe baza unui Plan de acțiune anual.  

Figura 47: Planul de acțiuni în vederea implementării strategiei 

 
Sursa: prelucrarea consultantului 

 

Monitorizarea și evaluarea strategiei se va realiza la nivelul Biroului Administratorului public 

al orașului Chișineu-Criș. 

Pentru evaluarea rezultatelor și efectelor implementării se folosesc o serie de indicatori ce 

măsoară impactul strategiei:  

 Indicatori de realizare – reflectă ceea ce s-a produs prin implementarea proiectelor 

propuse în strategie.  Realizările imediate țin de răspunderea exclusivă a structurilor 

responsabile cu managementul proiectelor respective, care trebuie să raporteze pe 

marginea lor prin intermediul sistemului de monitorizare.    

 Indicatori de rezultat – măsoară avantajele resimțite de beneficiarii finali ai acestor 

proiecte. Indicatorii de rezultat ne arată dacă s-a îndeplinit scopul pentru care au fost 

implementate aceste proiecte. 

10. Monitorizarea şi evaluarea 

strategiei  
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Indicatorii de rezultat propuși pentru fiecare obiectiv strategic sunt sintetizați în continuare:  

Obiectiv strategic Indicatori de rezultat Valoare de 
referință 

Valoare 
țintă 

Sursa de informare 
a valorii 

indicatorului 

1.1. Îmbunătățirea 
infrastructurii 
rutiere și edilitare 

% răspunsuri pozitive privind 
percepția cetățenilor asupra 
infrastructurii rutiere (calitatea 
străzilor, a drumurilor de acces)  

46,84% 
(2020) 

Peste 50% 
(2026) 

Primăria Chișineu-Criș 
- Sondaj în rândul 

populației 

% răspunsuri pozitive privind 
percepția cetățenilor asupra 
accesului la utilitățile publice 
(apă, canalizare) 

54,74% 
(2020) 

Peste 60% 
(2026) 

Primăria Chișineu-Criș 
- Sondaj în rândul 

populației 

1.2 Îmbunătățirea 
calității și 
accesului la 
serviciile publice 

% răspunsuri pozitive privind 
percepția cetățenilor asupra 
infrastructurii de educație 
(amenajarea și dotările 
unităților de învățământ) 

44,38% 

(2020) 

Peste 50% 

(2026) 

Primăria Chișineu-Criș 
- Sondaj în rândul 

populației 

% răspunsuri pozitive privind 
percepția cetățenilor asupra 
accesului la servicii medicale 

30,95% 
(2020) 

Peste 35% 
(2026) 

Primăria Chișineu-Criș 
- Sondaj în rândul 

populației 

% răspunsuri pozitive privind 
percepția cetățenilor asupra 
infrastructurii de servicii sociale 

17,76% 
(2020) 

Peste 23% 
(2026) 

Primăria Chișineu-Criș 
- Sondaj în rândul 

populației 

% răspunsuri pozitive privind 
percepția cetățenilor asupra 
infrastructurii de petrecere timp 
liber 

7,58% 
(2020) 

Peste 15% 
(2026) 

Primăria Chișineu-Criș 
- Sondaj în rândul 

populației 

2.1. Sprijinirea 
diversificării 
profilului 
activităților 
economice 

dezvoltate în oraș 

% cifrei de afaceri generată de 
orașul Chișineu-Criș în raport cu 
cifra de afaceri de la nivelul 
județului Arad 
 

 

7,39% 
(2019) 

8% (2026) Primăria Chișineu-Criș 

2.2 Dezvoltarea 
turismului și 
îmbunătățirea 
infrastructurii 
specifice 

Durata medie de ședere a 
turiștilor în orașul Chișineu-Criș  

1,42 (2020) 2 (2026) 
Primăria Chișineu-

Criș/INS - Sondaj în 
rândul populației 

3: Dezvoltarea 
durabilă și 
sustenabilă a 
teritoriului 

Suprafața de spații verzi / 
locuitor  

17,60 
m2/cap 
locuitor 
(2020) 

26,00 m2/cap 
locuitor 
(2026) 

Primăria Chișineu-Criș  

4. Modernizarea 
administrației 
publice 

% răspunsuri pozitive privind 
percepția cetățenilor asupra 
implicării autorității publice 
locale în rezolvarea problemelor 
din orașul Chișineu-Criș 

32,06% 

(2020) 
40% (2026) 

Primăria Chișineu-Criș 
- Sondaj în rândul 

populației 
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