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INTRODUCERE

Strategia de dezvoltare locală a comunei Zăbrani pentru perioada 2021 – 2027 prezintă acţiunile
pe care administraţia locală le va iniţia pentru a crea condiţiile necesare dezvoltării viitoare a
comunei şi relevă proiectele şi oportunităţile pe care ni le oferă aderarea României la Uniunea
Europeană. Ca parte a comunităţii europene, Zăbraniul are nevoie de o viziune clară şi de o
strategie care să sublinieze rolul important ce revine valorificării potenţialului de absorbţie a
fondurilor europene. Aceste direcţii sunt aliniate strategiilor de dezvoltare regională şi
naţională, dar şi directivelor, valorilor şi principiilor europene.
Implementarea unor asemenea măsuri presupune un Plan de Dezvoltare Locala elaborat
participativ, care sa reflecte cât mai fidel nevoile, opțiunile si deciziile cetățenilor precum si
disponibilitatea acestora de implicare în problemele comunității. Planul trebuie sa reprezinte
radiografia generala a comunei, detalierea direcțiilor strategice de dezvoltare si rezultatul
implicării tuturor factorilor interesați, responsabili si relevanți de la nivelul comunei. Planul
lărgește perspectiva cunoașterii zonei – comunității, prin precizările si clarificările aduse, astfel
încât toate oportunitățile de dezvoltare si de finanțare a proiectelor propuse să poată utiliza un
plan strategic ca document de referință in planificarea, metodologia folosită, implementarea,
monitorizarea ăi evaluarea măsurilor aplicate.
Planul trebuie să reprezinte cel mai important ghid in procesul de creștere a capacității
autorităților locale de a-si planifica și elabora proiectele, a identifica si gestiona sursele de
finanțare în conformitate cu exigentele Uniunii Europene.
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I. CADRUL REGIONAL DE DEZVOLTARE RURALĂ

Regiunea Vest:
-

este alcătuită din 4 județe: Arad, Caraș-Severin, Hunedoara și Timiș, având o
suprafață totală de 32.028 km2. În intervalul anilor 2000-2020, populaţia a scăzut de
la 2.042.854 la 1.997.377 persoane. Răspunsul la schimbările demografice și în
special, evoluţia structurii demografice a regiunii, reprezintă adevărata provocare mai
ales pentru furnizarea unor servicii publice de calitate pentru cetățeni;

-

face parte din categoria regiunilor mai puţin dezvoltate în contextul tipologiei utilizate
la nivelul UE, având un PIB situat la 68% din media UE 27, dar peste media
națională;

-

nu este o regiune omogenă, diferențele între județele și localitățile componente, fiind
considerabile și accentuându-se în ultima perioadă. PIB-ul regional este realizat în
mare parte de județul Timiș, care se află la 81% din media UE. Județul Arad se
apropie de media regională cu 65% din media UE. În schimb, județele Caraș-Severin
și Hunedoara sunt mult sub media UE: 50%, respectiv 51% din media UE. Jumătate
din PIB-ul regional este format prin contribuția județului Timiș, al cărui PIB este
dublu față de cel al județului Arad, care la rândul său este aproximativ dublu față de
județul Hunedoara și județul Caraș-Severin. Aceste 2 județe au avut economia bazată
pe industria minieră, siderurgică, metalurgică și energetică, iar până în prezent nu au
fost identificate soluții alternative pentru bazinul de forță de muncă și tradiția
industrială a zonei;

-

este cea mai urbanizată regiune din România după BI: 63,1% din populația regiunii
trăiește în mediul urban. 60% din populația urbană este concentrată în doar 5 orașe
(cele 4 municipii reședință de județ și municipiul Hunedoara). Dezvoltarea economica
a regiunii este polarizată în jurul celor 2 orașe mari ale regiunii: Timișoara și Arad. În
restul regiunii, predomină oraşele mici, sub 20.000 locuitori. Lipsește o categorie
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consistentă de orașe: orașele de dimensiune mijlocie: între 20.000 și 50.000 locuitori1.
Acest context generează nevoi de investiții diferite, pe de o parte pentru susținerea
continuării dezvoltării centrelor urbane mari ca motoare regionale și pe de altă parte
pentru creșterea atractivității și competitivității localităților de dimensiune mai mică;
-

există disparități semnificative între mediul urban și rural, orașele mari Timișoara,
Arad, Reșița, Deva și Hunedoara polarizând dezvoltarea. Cu toate acestea, se remarcă
un fenomen de migraţie a populaţiei dinspre urban spre rural, în special spre
localităţile rurale din proximitatea oraşelor mari, dezvoltându-se zone urbane
funcționale și punând presiune asupra asigurării serviciilor publice la o calitate
similară celei din arealul urban.

Viziunea strategică
Regiunea Vest dorește să devină o regiune competitivă la nivel european, cu un nivel ridicat de
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.
Obiective specifice:
1. Dezvoltarea ecosistemului regional de inovare, care să susțină și să stimuleze
activitatea de CDI în regiune și creșterea economică sustenabilă
Conform EIS 2019, România este cel mai slab inovator din UE. Această poziție a rămas
neschimbată de la aderarea la UE (2007). Regiunea Vest se înscrie în categoria regiunilor clasate
“Inovator Modest”. Astfel, deși scorul general (0,159) plasează regiunea pe locul 2 la nivel
național, la nivel european se situează pe poziția 230 din 238 de regiuni. Mai mult, performanțele
în inovare au un trend descendent, în perioada 2011-2019 scăzând cu 5,7%.
Analiza criteriilor scorului de inovare relevă faptul că Regiunea Vest înregistrează clasarea în
ultima grupă europeană de performanță la indicatorii care vizează adoptarea inovării în IMM –
uri, IMM-uri colaborative în domeniul inovării, co-publicații public-private, aplicații pentru
patente și mărci. Aceste date scot în evidență slaba apetență a IMM-urilor pentru activități
inovative și colaborare. Doar la doi indicatori, regiunea nu se află în ultima treime a
performanței: ocuparea forței de muncă în producție manufacturieră de nivel tehnologic mediu și
înalt/servicii bazate pe cunoaștere și citări în reviste științifice. Corelând toți acești indicatori

1

Analiza realizata in cadrul PDR Vest 2021-2027
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rezultă că la nivelul regiunii există o utilizare limitată a potențialului inovativ în industriile
avansate, respectiv un impact economic redus al activității de CDI.
Analiza cheltuielilor pentru CDI conduce la concluzii similare referitoare la nivelul scăzut al
importanței inovării în regiune și relevă disparități semnificative între județe, cu o concentrare a
acestor activității în județul Timiș, fie că este vorba de zona publică sau privată. După tipologia
cheltuielilor pentru CDI, în Regiunea Vest, aproximativ 90% din fonduri sunt destinate
cheltuielilor curente și doar 10% sunt cheltuieli de capital2, ceea ce arată o susținere redusă a
investițiilor în CDI. Cheltuielile interne brute (CIB) pentru CDI de 38,9 EURO/locuitor sunt mult
sub media UE, de 629,2 EURO/locuitor3. Aceste realități sunt rezultatul subdimensionării
infrastructurii de CDI în regiune și unui ecosistem regional încă aflat în formare.
2. Îmbunătățirea accesului și facilitarea utilizării serviciilor digitale la nivelul întregii
regiuni pentru administrația publică, cetățeni și întreprinderi
Transformarea digitală a economiei regionale este o condiție necesară pentru asigurarea și
îmbunătățirea prosperității regiunii, fiind un factor esențial pentru stimularea inovării și a
competitivității.
Conform Indicelui economiei și societății digitale din 2019, România se situează pe locul 26 în
UE la capitolul digitalizare, din perspectiva celor cinci indicatori relevanți, cu un scor de 40 față
de 52,6 media UE. Regiunea Vest se înscrie în trendul național, dar se situează peste media
națională în ceea ce privește conectivitatea, cu 88% din gospodării cu acces la internet (locul II
național)4 și utilizarea internetului, cu un procent de 76% (locul II național)5. Raportat la nivelul
UE și aceste relative performanțe sunt însă sub media europeană.
Pentru indicatorul „Integrarea tehnologiei digitale” nu sunt disponibile date regionale, dar se
poate deduce că Regiunea Vest se înscrie în media națională, care este mult sub media UE. Doar
23% dintre firmele din România utilizează sisteme digitale pentru schimbul de informații. Acest
lucru se reflectă în rata scăzută de adoptare a soluțiilor de digitalizare, care deși oferă avantaje
competitive mari, sunt folosite mai degrabă punctual. Multe IMM-uri se rezumă la utilizarea
serviciilor de email.

2

INS, CDP104B, anul 2018
EUROSTAT, RD_E_GERDREG, anul 2017
4
EUROSTAT, isoc_r_iacc_h, anul 2019
3

5

EUROSTAT, isoc_r_iuse_i, anul 2019
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Indicatorul „Serviciile publice digitale” plasează România pe ultimul loc în UE, în clasament
existând 4 regiuni, toate din România, în care ponderea adulților care folosesc serviciile de eguvernare este sub 10%, printre acestea numărându-se și Regiunea Vest (9%).
3. Creșterea numărului de IMM-uri în regiune, a competitivității și productivității
acestora, cu prioritate în domeniile de specializare inteligentă
La nivelul anului 2018, din punct de vedere al productivității muncii, performanțele Regiunii
Vest sunt scăzute, aceasta fiind la 38% din media UE, având o valoare de 26.537 euro6.
La nivelul regiunii, în anul 2018 se regăsesc 53.711 întreprinderi (9% din total România), cu un
număr de 427.650 salariați, reprezentând 10,10% din totalul național și un volum al cifrei de
afaceri de 30,2 miliarde euro, reprezentând 9,2% din totalul cifrei de afaceri de la nivel național.7
În ceea ce privește densitatea IMM-urilor, Regiunea Vest are performanțe modeste, cu o valoare
de 26 IMM/1.000 loc, valoare similară cu media națională, dar mult sub media UE, de 56. La
nivel local, există diferențe importante între județe: județul Timiș cu 34 companii/1.000 loc,
urmat de Arad cu 27, județul Hunedoara cu 20 și Caraș-Severin cu 15.
Rezultă că Regiunea Vest are un nivel moderat de antreprenoriat raportat la nivelul național, iar
dezvoltarea nu este uniform răspândită în regiune, motorul economic al regiunii fiind
preponderent zona urbană Timișoara-Arad.
Conform datelor colectate8 și prelucrate, în Regiunea Vest, la nivelul anului 2019 erau
înregistrate 56.549 întreprinderi, 99,76% fiind IMM-uri. 34.466 dintre acestea (60,95%) sunt
reprezentate de IMM-uri din domeniile de specializare inteligentă identificate la nivel regional.
În ceea ce privește densitatea IMM-urilor din domeniile de specializare inteligentă din Regiunea
Vest, aceasta a fost de 17,2 /1.000 de locuitori (23,8 în județul Timiș, 16,5 în județul Arad, 12,3
în județul Hunedoara și 9,5 în județul Caraș-Severin).
4. Susținerea aglomerărilor urbane din Regiunea Vest prin utilizarea tehnologilor
digitale și inovative
Transformarea orașelor regiunii în ”orașe smart” reprezintă o soluție pentru atenuarea
problemelor curente cu care se confruntă acestea, legate de: poluare, creșterea consumului care

6

EUROSTAT, [nama_10r_2gdp], [lfst_r_lfp2act]
INS, TEMPO_INT104D_28_9_2020
8 www.listafirme.ro
7
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generează presiune asupra tuturor tipurilor de resurse și cererea crescută de servicii de calitate.
Această transformare implică dezvoltarea unor strategii de ”smart city”.
În Regiunea Vest adoptarea și implementarea conceptului de ”smart city” este într-o fază
incipientă, fapt ce se reflectă în gradul redus de implementare de proiecte ce utilizează pe scară
largă tehnologii „smart”.
În anul 2017, ARSC (Asociația Română pentru Smart City) a lansat Harta Proiectelor Smart
City9, un program pilot prin care fiecare primărie din România își prezintă stadiul de
implementare a proiectelor Smart City. În Regiunea Vest erau în implementare sau deja
funcționale 58 de proiecte ”smart”. Dintre acestea 45% sunt localizate în județul Timiș, 30% în
județul Hunedoara, 20,5% în județul Arad și 4,5% în județul Caraș-Severin, în principal doar în
municipiile reședință de județ. Analiza proiectelor relevă faptul că investițiile derulate au fost
fragmentate, fără a fi incluse într-un concept integrat, iar impactul asupra procesului de
transformare a orașelor în ”smart cities” a rămas limitat. Intervenții punctuale din sfera ”Smart
City” (sistem telegestiune iluminat public, sistem management transport) au fost incluse și în
cadrul POR 2014-2020, dar nu a existat o axă dedicată acestui obiectiv.
În ultimii ani localitățile periurbane din zona urbană funcțională au avut o dezvoltare rapidă și
continuă, astfel încât este necesară extinderea investițiilor de tip smart și la nivelul acestora.
5. Adaptarea regiunii la provocările globale privind schimbările climatice prin
transformarea și optimizarea consumului energetic în clădiri, în vederea reducerii
emisiilor de gaze cu efecte de seră, precum și creșterea confortului termic în aceste
clădiri.
Sectorul clădirilor publice și rezidențiale este unul dintre cei mai importanți consumatori de
energie la nivel național. Conform SNRTL10, consumul final de energie în sectorul de
construcțiilor reprezintă 42% din consumul final de energie, din care 34% este aferent clădirilor
rezidențiale, iar 8% este aferent clădirilor comerciale și publice. De asemenea, sectorul clădirilor
emite și cele mai multe emisii de gaze de efect de seră. În ceea ce privește consumul de energie,
pentru Regiunea Vest nu sunt disponibile date oficiale statistice, acestea fiind calculate si
raportate de INS la nivel național, dar pe baza fondului construit existent, se poate concluziona că
regiunea se încadrează în procentele naționale.
9

https://romaniansmartcity.ro/harta-proiectelor-smart-city/
Strategia Nationala de Renovare pe Termen Lung, in curs de aprobare;
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În Regiunea Vest, în 2017 existau 833.499 locuințe, 63,3% fiind în mediul urban (locul II pe
țară). Dintre acestea, 1,9% sunt în proprietate publică și 98,1% în proprietate privată. Suprafața
construită desfășurată a locuințelor este de aproximativ 701 mii mp. 345.884 dintre locuințe sunt
situate în blocuri de apartamente din mediul urban: 35,9% în județul Timiș, 32,8% în județul
Hunedoara, 16 % în județul Arad și 15,4% în județul Caraș-Severin11.
Majoritatea locuinţelor colective sunt construite anterior anului 1990 și se caracterizează prin
confort şi eficienţă energetică scăzută, în raport cu standardele actuale12. De asemenea, clădirile
publice construite înainte de 1990, inclusiv cele încadrate în categoria monumentelor istorice au
un grad scăzut de eficiență energetică și au suferit puține lucrări de întreținere, fiind astfel mari
consumatoare de energie. Suplimentar, având în vedere vechimea acestora, multe clădiri au și
deficiențe structurale, fiind necesare și activități de consolidare, în funcție de riscurile
identificate, în completarea intervențiilor de eficientizare energetică.
6. Interoperabilitatea, diversificarea și creșterea capacității, calității și atractivității
transportului public de călători, precum și a modurilor alternative de transport,
prietenoase cu mediul
În Regiunea Vest există 42 de localități urbane, în care regăsim probleme de mobilitate diverse.
În 2014-2020 s-au făcut paşi importanți în ceea ce priveşte dezvoltarea mobilității urbane prin
accesarea de fonduri prin POR, pe baza Planurilor de Mobilitate Urbană Durabilă (PMUD), cu
accent pe transportul public electric și /sau nemotorizat, dar nevoile de investiții sunt încă
semnificative.
Jumătate din orașele din regiune au sistem propriu de transport public sau investesc pentru
introducerea lui. Transport public electric există în Timișoara (tramvai și troleibuz), respectiv
Arad (tramvai), în timp ce Reșița va reintroduce sistemul de transport public cu tramvaiul.
Lungimea reţelelor de tramvai regionale este de 263,5 km, ceea ce reprezintă 20,1% din totalul
naţional13. Principalele probleme ale transportului public regional sunt legate de trasee de
transport public slab planificate sau nemodernizate, confort redus pentru călători și eficiență
scăzută. De asemenea, există finanțare pentru achiziția și utilizarea de autobuze electrice sau
hibrid la Timișoara, Arad, Reșița, Deva, Hunedoara, Lugoj.

11

Sursa: PDR 2021-2027, cap. 3.3 Fondul de locuințe și eficiența energetică
Sursa: PDR 2021-2027, cap. 3.3 Fondul de locuințe și eficiența energetică
13
PDR 2021-2027, cap.3 Mobilitate urbană
12
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Expansiunea zonelor periurbane din jurul marilor orașe, influențează cererea pentru transportul
public, dar în lipsa unor conexiuni viabile cu centrul urban, majoritatea fluxului de transport se
desfășoară cu mașina personală.
Infrastructura pentru biciclete este slab dezvoltată, regiunea având 227,68 km de piste, dintre care
180 de km sunt în municipiile reședință Timișoara și Arad. Lipsa facilităților care să permită o
deplasare sigură a bicicliștilor este principalul motiv pentru care ponderea acestui mod de
deplasare este redus (sub 5%).
În ciuda unor eforturi timide, trebuie susținut procesul de pietonizare al orașelor, mai ales a
zonelor centrale, dar și în zonele rezidențiale, pentru a crea legături și trasee integrate.
Planificarea dezvoltării rețelelor de transport de persoane pentru facilitarea mobilității necesită și
o abordare regională, în contextul în care există deplasări care se desfășoară în afara limitelor
administrative ale unui oraș/ județ.
7. O abordare verde și sănătoasă pentru regenerarea orașelor și a cartierelor, în
vederea îmbunătățirii calității vieții cetățenilor
Regândirea planificării spațiale a orașelor pentru creșterea calității vieții locuitorilor și reducerea
poluării aerului este una din direcțiile de investiții din Agenda 2030, unde se subliniază
necesitatea dezvoltării de spații verzi și publice sigure, incluzive și accesibile.
63,1% din populația Regiunii Vest trăiește în mediul urban, regiunea fiind cea mai urbanizată din
România, după Bucureşti-Ilfov. O mare parte a populației din mediul urban trăiește în cartiere de
blocuri care se confruntă cu probleme ce țin de amenajarea improprie a spațiilor publice, din
punct de vedere al aspectului și al funcțiunilor, dar și cu lipsa sau incoerența spațiilor verzi.
În Regiunea Vest, suprafaţa medie a spaţiilor verzi este de 22,11 mp/locuitor14, fiind mai mare
decât media națională de 21,48 mp/locuitor, dar este sub norma europeană și națională prevăzută
de legislație.
Regenerarea urbană reprezintă ansamblul de activități care, cu respectarea legislației europene
referitoare la tranziția verde, presupun modernizarea, reabilitarea, extinderea, transformarea unor
spații urbane degradate, slab utilizate sau abandonate, având ca efect direct îmbunătățirea
cadrului fizic al zonelor urbane degradate, dinamica socio-economică a cartierelor și orașelor,
atractivitatea pentru investiții private, creșterea standardelor calității vieții urbane.

14

INS,GOS103B, anul 2018
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Este necesar să se continue investiţiile în refacerea zonelor afectate din punct de vedere ecologic
și a spațiilor publice din orașe.
8. Creșterea conectivității și accesibilității în și din Regiunea Vest, a securității
deplasărilor, precum și decongestionarea și fluidizarea traficului în marile
aglomerări
Regiunea Vest dispune de un sistem de transport care poate fi poziţionat la nivelul standardelor
europene medii de dezvoltare, în ceea ce priveşte densitatea, diversitatea şi calitatea
infrastructurii.
Cu o rețea de 4.636 km de drumuri județene, din care 2.465 km modernizați, conectivitatea în
Regiunea Vest rămâne scăzută. Proiectele prioritare referitoare la infrastructura de transport
propuse la nivel regional aduc îmbunătăţiri semnificative în domeniul accesibilității şi deschiderii
accesului inclusiv pentru zone izolate ale regiunii la centrele de dezvoltare. Investițiile strategice
în reconfigurarea infrastructurii de transport, de tipul centurilor/arterelor ocolitoare din zona
marilor orașe, care să contribuie inclusiv la decongestionarea traficului pe arterele principale, vor
avea efect direct asupra îmbunătățirea traficului interurban și din zona funcțională. Asigurarea
unui acces îmbunătăţit la Aeroportul Timişoara din alte zone ale regiunii poate ajuta la creșterea
accesibilității.
9. Îmbunătățirea accesului pentru toți la educație de calitate. Oferirea de condiții
moderne de învățare și dezvoltarea aptitudinilor populației școlare, în corelare cu
specificul economic regional
Regiunea Vest nu este economic sustenabilă cu valorile prezente ale participării în educaţie și are
de recuperat decalaje importante față de indicatorii europeni și uneori chiar și față de indicatorii
naționali. Valorile indicatorilor din 2019 reflectă deficiențe însemnate ale sistemului educațional:
10,3 rata de părăsire timpurie a școlii (18-24 ani); 17,4% persoane cu vârsta cuprinsă între 18-24
de ani care nu urmau nici o formă de învățământ și nici nu erau integrați în piața muncii; gradul
redus de participare în învățământul terțiar (25,4%) și la învățarea pe tot parcursul vieții (1,1%).
De asemenea, se înregistrează deficiențe în ceea ce privește modernizarea rețelei de școli și
optimizarea acesteia în corelare cu tendințele demografice.
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Conform celor mai recente date, infrastructura de educație din Regiunea Vest la nivelul anului
2018 cuprinde 632 de unități de învățământ15 care deservesc o populație școlară de 308.477, din
care unități publice 565 (9% din totalul școlilor la nivel național). În mediul urban sunt 338
unități (53,48%) și în mediul rural 294 (46,52%). La acestea se adaugă școlile publice arondate,
în număr de 110116.
În Regiunea Vest necesitatea investițiilor în infrastructură și dotări, pentru asigurarea accesului la
educație de calitate și condiții moderne de învățare, este în continuare ridicată.
10. Dezvoltarea infrastructurii care să valorifice cadrul natural și antropic al regiunii,
precum și valorizarea nișelor turistice și formularea unei oferte turistice integrate.
Promovarea culturii în regiune, prin asigurarea unei game variate de facilităţi în
scop turistic, recreațional și educațional
Regiunea Vest beneficiază de o mare varietate a resurselor turistice şi a tipurilor de turism
practicate. Din analiza sectorului turism în Regiunea Vest17, a reieşit faptul că turismul balnear şi
wellness, ecoturismul şi turismul activ, turismul urban şi cel de tip MICE deţin un avantaj
comparativ.
Cu toate acestea, regiunea Vest nu s-a consacrat ca o regiune turistică în mentalul societății
românești, motivul principal fiind slaba valorificare a elementelor de patrimoniu cultural și
natural, care pot genera fluxuri turistice importante. Acest aspect se reflectă în numărul de turiști
din regiune, care deși a crescut cu o rată de 2,5%/an în ultimii 5 ani, în 2019 doar de 1,07
milioane turiști au vizitat regiunea (8% din total național). Cei mai mulți turiști au sosit în Timiș
(37,01%), urmat de Caraș-Severin (22,82%), Arad (22,04%) și Hunedoara (18,12%)18. 80,89%
dintre turiști au fost de origine română și 19,11% au fost străini (7,63% din totalul național). Din
totalul vizitatorilor străini, 58,96% au sosit în Timiș, 27,11% în Arad, în Hunedoara 9,85%, iar în
Caraș-Severin 4,08%.
Capacitatea de cazare turistică a regiunii atins 10% din totalul național și este formată din 844 de
unități de cazare19. Cele mai multe unități sunt în Hunedoara (32,46%), urmată de Caraș-Severin

15
16

INS, SCL101B
Sistemul Informatic Integrat al Învățământului din România (https://www.siiir.edu.ro/)

17

https://adrvest.ro/attach_files/smart_specialisation_raport_ro.pdf
INS, TUR104B
19
INS, TUR101D
18
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(28,9%), Timiș (20,02%) și Arad (18,6%). Capacitatea de cazare disponibilă nu se reflectă însă și
în repartizarea numărului de turiști pe județe.
Potențialul de dezvoltare turistică a Regiunii Vest este recunoscut și în PATN. Din cele 323 de
UAT din regiune, 36,84% sunt considerate cu potențial turistic mare și foarte mare, cele mai
multe fiind în județul Hunedoara și Caraș-Severin. Din cele 119 UAT cu potențial, 27 sunt UAT
urbane și 92 sunt UAT rurale.
Atât în mediul urban cât şi în cel rural, există un deficit de facilități culturale amenajate în scopul
petrecerii timpului liber. Acestea au un rol important în creşterea calităţii vieţii locuitorilor. În
oraşele mici există posibilităţi reduse de a participa la evenimente culturale. Punerea în valoare a
patrimoniului cultural poate întări identitatea locală, contribui la creșterea coeziunii teritoriale și
poate fi sursă importantă pentru dezvoltarea unor evenimente culturale.
Regiunea Vest deține un patrimoniu cultural unic caracterizat prin diversitate. Acesta numără
2107 monumente istorice, 7% din totalul național. Monumentele cu valoare națională sau
universală, cuprind 572 de elemente de patrimoniu, iar cele cu valoare locală, numără 1.535
elemente. Majoritatea sunt în stare de degradare și nu sunt integrate în circuite turistice.
Numărul de vizitatori ai muzeelor și colecțiilor publice s-a triplat în intervalul 2011 -2017,
crescând de la 405.204 la 1.118.633, ceea ce indică un apetit cultural în creștere. Înființarea și
dezvoltarea unor muzee/centre expoziționale moderne, digitalizate, interactive, ar aduce beneficii
vieții culturale și ar contribui la întărirea rolului cultural al regiunii.
Câștigarea titlului de Capitală Culturală Europeană de către municipiul Timișoara este o
oportunitate pentru ample acțiuni de restaurare și valorificare a patrimoniului cultural și
dezvoltarea de evenimente culturale. Investițiile se vor finanța în baza unor strategii integrate.
Cadrul instituțional propus pentru perioada de programare 2021-2027 are la bază lecțiile învățate
în perioadele de programare 2007-2013 și 2014-2020.
Axele prioritare ale POR 2014-2020 au fost fragmentate (15 axe prioritare) iar ghidurile
solicitantului au fost stufoase și necorelate, cu reguli diferite pentru situații similare. Ghidurile și
procedurile au suferit modificări succesive, greu de urmărit de solicitanții de finanțare. A existat
o reticență a beneficiarilor de a investi în pregătirea proiectelor înainte de lansarea ghidurilor,
deoarece regulile nu au fost clare și unitare și ghidurile nu au fost publicate din timp.
Mecanismul de evaluare a fost îngreunat de reglementarea excesivă, derulându-se cu un consum
mare de resurse umane, de timp și materiale. Procesul de evaluare-selecție-contractare a unui
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proiect a avut 4 etape și a implicat o durată îndelungată – în medie 11-12 luni de la depunerea
până la contractarea proiectului.
Depunerea și evaluarea Proiectului Tehnic, după semnarea contractului de finanțare a produs
întârzieri suplimentare în procesul de absorbție a fondurilor.
Domeniul achizițiilor publice a produs blocaje în implementare, datorate întârzierilor în
aprobarea documentațiilor de atribuire sau finalizarea procedurilor de achiziții publice.
Astfel, în perioada 2012-2027 vor trebui stabilite clar, în termen scurt, mecanismele de
implementare, tipurile de investiții finanțate, criteriile de eligibilitate. Ghidurile pot fi elaborate în
paralel cu programul. Prin această măsură se poate devansa termenul de depunere a proiectelor.
Este necesară simplificarea și debirocratizarea întregului proces de depunere a proiectelor prin
reducerea numărului de documente solicitate si preluarea de la instituțiile naționale, prin
încheierea de protocoale, a anumitor informații relevante, cum ar fi datele financiare. Procesul de
evaluare si contractare trebuie radical simplificat, evaluarea putând fi făcută într-o singură etapă.
O altă lecție învățată este solicitarea documentațiilor la un nivel de maturitate ridicat, adică la
nivel de Proiect Tehnic elaborat, inclusiv cu Autorizația de Construire.
Sistemul de raportare și comunicare între autoritățile programului și în relația cu beneficiarul
trebuie simplificat si digitalizat. Este necesară digitalizarea și informatizarea proceselor și
integrarea bazelor de date pentru extragerea automată a informațiilor și a rapoartelor, atât la nivel
de proiect în relația directă cu beneficiarul, cât și la nivel de program.
Un alt aspect care trebuie avut în vedere este întărirea capacității administrative a beneficiarilor
publici în a pregăti proiecte mature.
Investițiile în sectorul Cercetare-Dezvoltare-Inovare au început timid prin POR 2014-2020,
datorită condițiilor restrictive impuse prin ghidurile specifice pe de o parte și lipsa înțelegerii
conceptelor de transfer tehnologic, inovare și apetitului pentru astfel de proiecte la nivel regional
pe de altă parte. În mediul universitar și academic rezultatele CD sunt văzute ca fiind un pas
necesar de parcurs pentru a accede pe o treaptă educațională superioară și nu este identificată
oportunitatea de a fi valorificată economic.
Pornind de la aceste constatări, se impune regândirea liniilor de finanțare din domeniul cercetăriidezvoltării și inovării, cel puțin la nivelul următoarelor aspecte: simplificarea și definirea clară a
conceptului de transfer tehnologic, a tipologiei intervențiilor în domeniul CDI; încurajarea
cercetării “in-house” din mediul privat.
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Investițiile în microîntreprinderi și IMM-uri au stârnit un interes sporit în regiune, alocarea
financiară fiind substanțial depășită de valoarea proiectelor depuse. Totuși, multe din proiectele
depuse de IMM-uri nu au generat o valoare adăugată în piață, fiind centrate pe simpla achiziție de
echipamente, fără o componentă de inovare și fără a se urmări impactul în creșterea
productivității sau competitivității acestora. În cadrul acestui program este necesară sprijinirea
prin finanțări a IMM-urilor, însă cu accent pe componenta inovativă a acestora, dar și pe
îmbunătățirea performanțelor în ceea ce privește productivitatea.
Domeniul reabilitării termice a clădirilor publice a generat interes considerabil in perioada de
programare 2014-2020.
În ceea ce privește domeniul eficienței energetice în clădiri rezidențiale, desi există o nevoie
evidentă, apetitul nu a fost unul crescut, datorită regulilor birocratice, detaliate în cadrul
capitolului Intervenția fondurilor. Aceasta tipologie de investiții trebuie continuată, dar cu reguli
simplificate.
Intervențiile de dezvoltare urbană integrată trebuie să urmărească componenta de creștere a
calității vieții locuitorilor, pentru a stimula atractivitatea socio-economică a arealui urban.
Componenta de creare de spații verzi este importantă, însă trebuie abordată împreună cu activități
de modernizare a spațiilor verzi existente dar și integrat cu alte măsuri de regenerare a spațiilor
publice urbane.
Tot în perioada 2014-2020 au început investițiile integrate în mobilitatea urbană. UAT-urile
trebuie încurajate să-și actualizeze PMUD-urile și să continue aceste tipuri de proiecte.
Restaurarea obiectivelor de patrimoniu a reprezentat în ambele perioade de programare un interes
ridicat pentru solicitanții de finanțare, dar investițiile au fost fragmentate, fără a exista o abordare
coerentă și integrată. Restaurarea punctuală a unor monumente fără impact turistic nu a adus
valoare adăugată în regiune. Este necesar ca proiectele care vizează restaurarea obiectivelor de
patrimoniu să aibă un impact strategic pentru turismul regional, să fie incluse în trasee și rute
turistice regionale.
Atât dezvoltarea și modernizarea drumurilor județene, inclusiv a centurilor ocolitoare, cât și
accesul la coridoarele TEN-T, au condus la beneficii economice importante și au în continuare o
relevanță mare, fiind necesară continuarea acestui tip de intervenții.
Finanțarea infrastructurii educaționale se poate spune ca a generat cel mai mare interes pentru
autoritățile publice locale, proiectele depuse pe aceste componente depășind de 7 ori alocarea
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financiară a regiunii. Se degajă necesitatea continuării acestor investiții, însă cu o atenție sporită
la nevoile specifice pe județe și pe nivelele de educație.
Sistemul de Management
Sistemul de management și control propus la nivel regional va fi format din: Comitetul Regional
de Monitorizare a POR V (CM POR V), organism fundamental pentru principiul partenerial, care
va reuni reprezentanți ai mediului public, privat, academic și asociativ; ADR Vest care va
îndeplini rolul de autoritate de management pentru program (AM POR V); Consiliul pentru
Dezvoltare Regională V (CDR V), cu rol consultativ.
Abordarea privind dezvoltarea urbană integrată
Alocările destinate dezvoltării urbane durabile, conform art. 22 și 23 din CPR 375/2018 și art. 9
din Regulamentul FEDR 372/2018, se vor baza pe Strategiile Integrate de Dezvoltare Urbană și
vor viza municipiile reședință de județ și restul municipiilor – 12 în total.
Mecanismul de alocare a fondurilor se va stabili cu aprobarea CDR Vest, în corelare cu
prevederile OUG 156 /2020, scopul vizat fiind întărirea coeziunii intra-regionale.
Municipiile din regiune vor fi vizate de abordarea teritorială integrată definită conform art 22,
alin. 3 CPR 375/2018. Municipiile pot opta pentru aplicarea mecanismului de dezvoltare
teritorială integrată fie la nivel de UAT-municipiu, fie la nivel de zonă funcțională urbană.
Prioritățile de investiții avute în vedere de mecanismul dezvoltării urbane integrate sunt:
Prioritatea 2: O regiune cu orașe Smart și o administrație digitalizată, Prioritatea 3: O regiune cu
orașe prietenoase cu mediul (OS b(vii) și OS b(viii)), Prioritatea 6 O Regiune atractivă.
Investițiile integrate aferente Priorităților 2 și 3 (OS b(vii) și OS b(viii)), se vor realiza in baza
SIDU elaborate de municipii. Pentru perioada 2014-2020, toate municipiile din regiune (12) au
avut elaborată o Strategie de dezvoltare locală, iar pentru perioada 2021-2027, 8 municipii sunt în
curs de actualizare a strategiilor.
Pentru conformarea cu prevederile Regulamentelor europene, proiectele de dezvoltare urbană vor
fi selectate cu implicarea autorităților de la nivel local, responsabile cu elaborarea și
implementarea SIDU. Mecanismul de guvernanță va fi asigurat prin Consiliile Locale cu rol în
selecția strategică a proiectelor de dezvoltare urbană.
Investițiile aferente Prioritatea 6 O Regiune atractivă se implementează în mediul urban și rural,
în baza unor strategii de dezvoltare locale/județene care respectă prevederile art. 23 din CPR.
Abordarea privind Investițiile Teritoriale Integrate
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Se propune ca ansamblul urban format din cele 6 localități urbane Valea Jiului din județul
Hunedoara: Aninoasa, Lupeni, Petrila, Petroșani, Uricani și Vulcan sa beneficieze de finanțare
prin instrumentul ITI. Zona Valea Jiului, a fost cel mai reprezentativ bazin carbonifer de pe
teritoriul României, o zonă exclusiv monoindustrială axată pe minerit, cu ramuri și activități
industriale care au derivat din aceasta. Odată cu închiderea progresivă a minelor, zona a fost
afectată de diverse probleme economice, sociale și de mediu generând nevoi de investiții
complexe care vizează reconversia și regenerarea zonei.Structura de guvernanță a ITI Valea
Jiului nu este încă finalizată, însă va fi asigurată de o Asociație de Dezvoltare Intercomunitară ADI ITI Valea Jiului sau un ONG care să aibă în componență reprezentanți ai autorităților locale,
societății civile, mediului academic și de afaceri. Finanțarea ITI Valea Jiului prin POR va fi
complementară cu cea acordată prin FTJ, urmărindu-se ca investițiile să fie complementare, fără
să existe suprapuneri.

Infrastructura de transport:
1. Infrastructura rutieră
Cinci drumuri europene, prezentate în harta de mai jos, traversează Regiunea Vest pe
direcţiile nord-sud și est-vest. Dintre acestea trei sunt încadrate ca și drumuri europene principale,
iar celelalte două sunt drumuri europene secundare.
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Drumuri europene principale:
•

E 68 - intră în ţară dinspre Ungaria (Nădlac) şi face legătura prin Arad - Deva cu
centrul ţării (Sibiu, Braşov) și cu capitala Bucureşti. Putem considera că aceasta
asigură o bună legătură rutieră între centrele judeţene Arad şi Deva, mai ales ca
urmare a recentei sale modernizări.

•

E 70 - intră în ţară dinspre Serbia (Moraviţa) și face legătura, prin Timişoara, cu
nordul ţării şi cu capitala Bucureşti;

•

E 79 - intră în ţară dinspre Ungaria pe la Oradea (Borş) și face legătura cu sudul
ţării prin defileul Jiului (jud. Hunedoara);

Drumuri europene secundare:
•

E 671 - drum modernizat de curând şi ridicat la standarde europene, asigură o
bună legătură între două centre regionale importante, Arad şi Timişoara;

•

E 673 - face legătura, prin Făget, între Ilia (E68) şi Lugoj (E70), scurtând legătura
între Deva și Timişoara.

Autostrada Nădlac - Piteşti (în construcţie)

Construirea progresivă a autostrăzii Nădlac-Arad-Timişoara-Lugoj-Deva-Sibiu-Piteşti
este un proiect important care se încadrează în strategia TEN-T, axa rutieră prioritară 7.
Autostrada va optimiza conexiunea rutieră de-a lungul coridorului pan-european IV: spre vest cu
Ungaria și celelalte State Membre UE și spre est cu Bucureşti şi Constanţa\Marea Neagră.
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Totodată, autostrada va asigura o mai bună legătură internă între centrele regionale Arad,
Timişoara, Lugoj şi Deva.

Infrastructura rutieră în Regiunea Vest
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În ceea ce priveşte colaborarea cu statele vecine Regiunii Vest, există un punct de trecere
a frontierei, pe cale ferată, între Ungaria și România, la Curtici, în judeţul Arad.
Drumurile publice din Regiunea Vest şi judeţele componente - 2011- km
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Ca orientare, infrastructura rutieră a Regiunii Vest este dezvoltată (vezi harta) dar ponderea
drumurilor modernizate, în total este variabilă, diferenţele fiind semnificative.
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- Infrastructura de transport din Regiunea Vest
Reţeaua de transport TEN-T este compusă din 2 mari categorii şi anume reţea de bază
(Core) și reţea extinsă (comprehensive), în următoarele rânduri acestea fiind prezentate mai
succint.

Pentru modul de transport rutier, reţeaua TEN-T de bază se suprapune traseului autostrăzii
Al, a DN 6 Lugoj - Băile Herculane şi a DN 59 Timişoara - Moraviţa. Reţeaua TEN-T rutier
extinsă se suprapune DN 79 Arad - Oradea și DN 66 Simeria - Petroşani.
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Pentru modul de transport feroviar, reţeaua TEN-T de bază se suprapune traseului
magistralelor principale 200 Curtici - Arad - Simeria și 900 Timişoara - Băile Herculane, a
magistralei secundare 217 Timişoara - Arad, cât și a magistralei secundare 922 Timişoara Moraviţa. Reţeaua feroviară extinsă cuprinde magistrala secundară 310 Arad - Chişineu-Criş Oradea și magistrala secundară 202 Simeria - Petroşani.
Pentru modul de transport naval, reţeaua TEN-T de bază se suprapune fluviului Dunărea,
regiunea deţinând şi portul secundar Moldova Nouă care face parte din reţeaua extinsă TEN-T.
Pentru modul de transport aeroportuar, din regiune, doar aeroportul Timişoara face parte
din reţeaua de bază TEN-T, legătura cu aeroportul fiind asigurată de DJ 609D.
De asemenea, municipiul Timişoara, alături de capitala Bucureşti, este menţionat ca centru
nodal pe reţeaua de bază. Totodată, municipiul Timişoara, alături de Bucureşti şi Craiova, este
terminal rutier-cale ferată pe rețeaua de bază, în timp ce Braşov, Cluj-Napoca, Turda și Suceava
apar ca terminale rutier-cale ferată pe reţeaua extinsă.

Rutier
Autostrada Al: Bucureşti – Piteşti – Sibiu – Timişoara - Nădlac care străbate pe direcţia
vest - est Regiunea Vest, constituie o importantă axa de transport regională în contextul în care
odată cu terminarea acesteia va fi asigurată o mai bună conectivitate atât cu capitala Bucureşti,
cât și cu Europa Occidentală, prin Ungaria.
In acest context, o serie de drumuri judeţene din Regiunea Vest se intersectează cu
autostrada fiind necesare realizarea unor legături cu acestea pentru facilitarea conexiunii
localităţilor mai mici, nu doar a centrelor urbane de dimensiuni mari. Este important de
menţionat faptul că dacă nu se vor realiza aceste conexiuni pentru unele zone autostrada va
acţiona ca o barieră în calea dezvoltării teritoriale.
în hărţile de mai jos, sunt evidenţiate toate drumurile judeţene din Regiunea Vest care se
intersectează cu reţeaua TEN-T rutier de bază și extinsă pentru ca în tabelele de mai jos să se
prezinte o detaliere cu principalele localităţi traversate de aceste drumuri.
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Legăturile cu reţeaua TEN-T rutier de bază (core)

ARAD
DJ 572: Cuveşdia - Șiștarovăț - LIPOVA
DJ 609: Limită jud. Timiş - Zăbalţ
DJ 609A: Limită jud. Timiş - Labașinți - Șiștarovăț
DJ 682: Limită jud. Timiş - Satu Mare - Secusigiu - Sânpetru German - Felnac - Zădăreni ARAD - Fântânele - Zăbrani - Neudorf - LIPOVA - Ususău - Bata - Ţela - Ostrov - Birchiş Limită jud. Timiş
DJ 682F: DN7 (ARAD) - DJ 682
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ARAD
DJ 682G: Şagu-Cruceni
DJ 691: Limită jud. Timiş - Chesinţ - intersecţie DJ 682 (Neudorf)
DJ 707A: Săvârşiri - Valea Mare - Căprioara - Limită jud. Hunedoara
DJ 709D: DN 7 - Semlac - Şeitin - NĂDLAC - DN 7
DJ 709J: NĂDLAC - Peregu Mare - Peregu Mic - PECICA - Turnu - Variaşu Mic - Iratoşu Dorobanţi - Macea - Sânmartin (Suprapunere DJ 709B) - Grăniceri – Pilu

27

Legăturile cu reţeaua TEN-T rutier extinsă (comprehensive)
ARAD
DJ 682C: DJ 682 - Sânleani - DN 79
DJ 682H: DN 79 - Livada - Sânleani - DJ 682C
DJ 791: Zimandu Nou - SÂNTANA - Chereluş
DJ 792: Socodor- Nădab - Seleuş - INEU
DJ 792C: Frontieră România - Ungaria - Dorobanţi - CURTICI - SÂNTANA - Caporal
Alexa - PÂNCOTA - Măderat- Târnova - Şilindia - Cuied - Buteni
DJ 794: DN 79 - Mişca - Apateu - Berechiu (DJ 709)
2. Infrastructura feroviară
Regiunea Vest este străbătută de trei linii internaționale convenţionale de cale ferată:
Bucureşti - Craiova - Timişoara - Jimbolia (electrificată până la Timişoara)
Bucureşti - Timişoara - Stamora - Moraviţa
Aceste două linii se continuă pe teritoriul ex-iugoslav, spre Belgrad.
Bucureşti - Braşov - Sibiu - Deva - Arad - Curtici, cu continuare în Ungaria, spre
Budapesta (electrificată integral)
De asemenea, la graniţa cu Serbia există două treceri de frontieră, pe cale ferată, ambele în
judeţul Timiş: Moraviţa și Jimbolia. Important pentru traficul internațional de marfă şi călători
este faptul că liniile de mai sus sunt legate de liniile transcarpatice care asigură legătura cu
judeţele şi regiunile învecinate:
Deva - Târgu Jiu – Haţeg
Simeria - Brad
Aeroporturi: Timişoara și Arad

II. PREZENTAREA GENERALA A COMUNEI
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Comuna Zăbrani este situată în partea de sud a judeţului Arad, în extremitatea estică a
Câmpiei Vingăi, la o altitudine de circa 146 m, în zona de contact cu Dealurile Lipovei şi parţial
cu Lunca Mureşului, în apropierea extremităţii vestice a munţilor Zărandului.
De asemenea, comuna, este situată la limita cu judeţul Timiş, la o distanţă de 20 km de Arad
(municipiu, reşedinţa judeţului Arad), la 50 km de Timişoara (municipiu, reşedinţa judeţului
Timiş), 10 km de Lipova (staţiune), 140 km de Oradea (municipiu, reşedinţa judeţului Bihor) și
130 km de Deva (municipiu, reşedinţa judeţului Hunedoara). Din punctul de vedere al delimitări
administrative se învecinează cu oraşul Lipova, comuna Păuliş, comuna Fântânele din judeţul
Arad, respectiv comunele Maşloc și Bogda din judeţul Timiş.
Comuna are în componenţă 3 localităţi: Zăbrani, centrul de comună, cu un număr de 740
gospodării, Chesinţ cu un număr de 484 gospodării şi Neudorf cu un număr de 348 gospodării.

Stema comunei

ISTORIA COMUNEI
Chiar dacă ca și atestare documentară cu actualul nume satul este tânăr, în situl
arheologic de la Zăbrani au fost descoperite urme datând din paleolitic şi din epoca fierului.
Prima atestare documentară a localităţii Zăbrani datează din 1080-1090, când apare cu numele de
Zăbrani, în anul 1561 apare sub denumirea de Hidekut (fântâna rece), iar după anul 1724, după
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stabilirea în comună a populației de origine germană, aceasta apare cu denumirea de
GUTTEMBRUN (fântână cu apă bună), iar după anul 1918 apare sub denumirea actuală.

Guvernanţii din Viena, observând aceste lipsuri, în anul 1720, au luat măsurile necesare
pentru colonizarea părţilor din Banat despopulate, aducând aici naţiuni ca: germanii din sud din
Alsacia, francezi, spanioli și italieni. Astfel, în anul 1724 au fost colonizate 40-50 familii în
actuala comună Guttenbrunn, care ajungând aici s-au stabilit în jurul unui izvor, unde au găsit
apă potabilă, dând totodată şi denumirea aşezării lor după acest izvor/fântâna bună/ Guttenbrunn.
Aceşti colonişti plecau din diferite ţinuturi ale Germaniei şi anume din Rheinpfalz,
Schwarzwald, iar majoritate lor din Odenwald, care sosind aici s-au stabilit pe amplasamentul
actualei străzi principale, care se afla mai aproape de fântâna bună. Primul transport de 40-50
familii, numărau circa 200 de suflete și erau de religia romano-catolică.
Localitatea Chesinţ este situată la 5 km sud de râul Mureş, la 1 km sud de şoseaua
Lipova-Timişoara şi la 12 km sud-vest de Lipova. Este un sat care există din secolul al XIV-lea,
între anii 1332-1337 fiind trecut în registrele de zeciuială papale, sub denumirea de „Keszi”.
Poseda 484 numere de casă şi 2200 locuitori, la începutul secolului XX. După tradiţia locală,
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satul ar fi fost aşezat pe vatra actuală începând cu secolul al XVIII-lea. Autorităţile austriece au
comasat-o pe locul actual în jurul anului 1735 cu ajutorul armatei spre a stârpi jafurile,
banditismele şi a asigura circulaţia pe drumuri. Înainte de această dată, locuitorii erau aşezaţi în
cătune împrăştiate în diferite părţi ale hotarului actual al satului.

Aceste părţi de hotar şi astăzi poartă numele familiilor care formau acele cătune retrase în
desimea pădurilor : Valea Bârzovenilor (fam. Berzovan), Valea Milicoţ (fam. Mili din sat), satul
Bătrân, ocupat de familiile Blidăreşti, Stoeneşti. Pe acest loc, numit satul bătrân, s-a păstrat până
la începutul secolului XX urmele unei bisericuţe de lemn. Pe văile „Maloselişte”, „Staloselişte”,
„Iancubunar” au locuit în secolele XV-XVI familii de sârbi şi muntenegreni, care la comasare au
fost aduşi la un loc cu românii pe vatra actuală a satului. Această populaţie sârbească a venit în
aceste locuri din sudul Dunării, fugind din calea turcilor.
Localitatea Neudorf a fost fondată în 1765 la o a doua acţiune de colonizare (colonizare
tereziană). Un funcţionar la depozit de sare din Lipova cu numele Franz Carl Samuel Neumann a
promovat colonia nouă, Neudorf. În timpul acelea proprietarul care a deţinut majoritatea
terenurilor în zonă Neudorf, a fost contele Lovasz Zsigmond. El a sprijinit pe colonişti germani
pentru că pe acea vreme nu prea a avut cu cine să lucreze pământurile. În deosebi a sprijinit şi
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ridicarea biserici romano-catolice, locuitori pe atunci, în anii 1771, fiind toţi de confesiune
romano-catolică. În 1797 a construit un castel lângă aşezământul german, la care fiul lui, Imre la
începutul noului secol a mai construit un etaj. Contele Lovasz Imre nu a avut fii ,iar fiica lui
Amalia s-a căsătorit cu un conte Zelinski Laszlo. Aşa averea familiei Lovasz a trecut la familia
Zelinski. În perioada aceasta apare un eveniment important pentru comunitatea din Neudorf.

În 17 august 1809 a sosit în Neudorf arhiducesa Maria Anna Ferdinanda de Habsburg,
fiica împăratului austro-ungar Leopold II. Legenda spune că ea a fugit de o căsătorie impusă, dar
detalii nu sunt cunoscute. Ea a locuit câteva săptămâni în localitate la castelul familiei Lovasz Zelinski, unde din păcate s-a îmbolnăvit de pneumonie și a murit în data de 1 Octombrie 1809.
Din cauză că în acele vremuri era prea complicat ca trupul ei neînsufleţit să fie transportat la
Viena unde familia Habsburg are o criptă de înmormântare la o biserică a capucinilor, ea a fost
înmormântată sub biserica romano-catolică din Neudorf, unde este şi în prezent. Nepotul
arhiducesei cu numele Ferdinand I în anul 1841 a dat comandă la un monument făcut din
marmură albă. Aceasta a fost aşezat în sanctuarul biserici pe care sunt scrise în limba latina
datele ei de viaţa.
Ca și cronologie documentată a localității:
1080-1090 – prima atestare documentară a localităţii Zăbrani, când apare sub numele de Zăbrani
1334 – a fost atestat documentar satul Chesinţ
1561 – localitatea Zăbrani a fost cunoscută sub denumirea de HIDEGKUT (fântâna rece)
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1723 – a fost menţionat documentar satul Neudorf, pe harta contelui Mercy
1724 – comuna Zăbrani a apărut sub denumirea de GUTTEMBRUN (fântână cu apă bună), după
ce au fost colonizate, la iniţiativa Împărătesei Maria Terezia în ceea ce este cunoscut ca și
“Colonizarea Tereziană”, aproximativ 50 de familii germane, de religie romano-catolică din
zonele Rheinpfalz, Schwarzwald, și Odenwald.
1729 – se stabileşte în comună primul preot romano-catolic, pe nume Johann Benedictus Rosch
1737 – s-a terminat construcţia primei biserici romano-catolice
1741 – în Zăbrani locuiau 280 de familii
1741 – s-a înfiinţat în comună o şcoală primară, primul învăţător fiind Nicholaus Antonius
1745 – în Zăbrani locuiau 380 familii
1748 – în Zăbrani locuiau 406 familii
1753 – 17 noi familii germane au fost colonizate din Lorena şi din Munţii Pădurea Neagră
1765 – locul de înmormântare costa 10 Florini pentru adulţi şi 4 Florini pentru copii
1776 – în timpul domniei lui Iosif al II-lea, terenurile au fost din nou măsurate şi împărţite
localnicilor
1777 – conform recensământului populaţiei comuna Zăbrani număra 1500 de locuitori, din care
175 locuitori care frecventau şcoala; în comună existau 222 de case
1790 – a fost construită cârciuma mare a comunei în care erau păstrate zecimile de vin plătite
statului de fiecare producător de vin și era înmagazinată simbria în natură a funcţionarilor și
angajaţilor comunei
1793 – familia Danius a construit o moară cu apă
1787 – comuna Zăbrani, devenită Guttenbrunn, a fost obligată să verse în vistieria Timişorii 350
Florini drept datorie patriotică
1793 – comuna Guttenbrunn a fost obligată se verse în vistieria Timişorii 700 de Florini în
scopul înzestrării apărării
1 octombrie 1809 – moare în comuna Guttenbrun, bolnavă de pneumonie, Arhiducesa Maria
Anna Ferdinanda de Habsburg, fiica lui Leopold al II-lea, Împăratul Austriei. A fost regina
Boemiei între 1791 şi 1800 şi este înmormântată în satul Neudorf.
1812 – cârciuma mare a comunei a fost mărită dobândind forma în care există și astăzi
1814 - 1815 – s-a construit digul între comuna veche şi cea nouă, la actuala moară Hanes
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1824 – s-a înfiinţat în comună societatea de tir Shcutzenkorps, în care au fost acceptaţi doar
agricultorii
1831 - 1832 – a izbucnit holera asiatică
1841 – este ridicat monumentul funerar din marmură de Carrara, în memoria Arhiducesei Maria
Anna Ferdinanda de Habsburg, la iniţiativa împăratului Ferdinand I
1846 – au sosit în comună doi învăţători care aveau obligaţia de a-i învăţa copiii limba maghiară
1846 – la iniţiativa parohiei romano-catolice s-a făcut o numărătoare a imobilelor, acestea fiind
în număr de 342
1846 – agricultorii primesc carte funduară pentru pământul aflat în proprietatea lor
1847 – au fost înfiinţate primele bresle. Primul preşedinte al acestor bresle a fost Petru Layer
1848 – s-a reintrodus limba germană în şcoli
4 mai 1849 – a izbucnit un incendiu în Overgasse care extinzându-se până în Unergasse a mistuit
53 de case. Din cauza lipsei de apă locuitorul Iacob Zimmer a oferit întreaga cantitate de vin aflat
în pivniţa sa pentru stingerea incendiului. Folosindu-se vinul pus la dispoziţie de acesta focul a
putut fi localizat şi lichidat
1850 – comuna a fost obligată să dea patru soldaţi care au servit timp de 10 ani ca activi şi doi
ani ca rezervişti
1852 – S-A NĂSCUT MARELE SCRIITOR GERMAN DIN BANAT, ADAM MULLER
GUTTENBRUNN, FOST DIRECTOR LA TEATRUL „RAIMOND” DIN VIENA ȘI
DIRECTOR AL TEATRULUI ORĂŞENESC (WIENER STADTTHEATER), ASTĂZI
OPERA DIN CAPITALA IMPERIULUI
1852 – a luat fiinţă “masa orfanală” comunală care a funcţionat până în momentul alipirii
comunei la Statul Român. În acest an s-a cumpărat o casă care avea destinaţia de locuinţă
notarială
1856 – a fost construită o cârciumă unde era o sală de dans pentru tineretul adult care se numea
“Crucea Albă”. Acolo funcţionează acum Asociaţia de păşunat
1863 – a fost un an agricol catastrofal, porumbul şi grâul fiind importat din România. Preţul
grâului a crescut de la 10 la 18 Florini pentru 100 kg
14 septembrie 1866 – un incendiu mistuie întreaga biserică şi casa parohială. Valoarea totală a
reconstruirii bisericii s-a ridicat la 60.000 Florini
1868 – în comună a fost înfiinţat oficiul poştal
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1868 – a fost zidită o moară de vânt de către Gheorghe Bangert
1869 – a fost înfiinţată prima farmacie de către farmacistul Gheorghe Reimholz
1872 – s-a sfinţit biserica cea nouă, care a ajuns să fie mândria comunei Guttenbrunn şi este una
dintre cele mai grandioase clădiri bisericeşti din Banat
1879 – 11 cetăţeni din conducerea comunei hotărăsc înfiinţarea formaţiei voluntare de pompieri
cu denumirea de "Uniunea Pompierilor Voluntari din Guttenbrunn", care ulterior devine
Formaţia Civilă de Pompieri
1880 – a fost adusă în comună prima maşina pentru treieratul păioaselor
1881 – s-a înfiinţat prima Cooperativă de economie şi credit cu un capital acţionar de 25.000
Florini
1890 – limba maghiară redevine limba oficială în şcoli
1890 – se înfiinţează Reuniunea Agricultorilor
1892 – a fost ridicată clădirea şcolii de către maestrul I. Muller din Guttenbrunn
1894 – Cooperativa de economie şi credit se transformă în Casa Poporală S.P.A. cu un capital
societar de 100.000 Florini
1889 – a fost înfiinţată prima casă de păstrare cu un capital de 100.000 Florini de Adam Lukhaup
1896 - 1899 – a fost construită linia de cale ferată de interes local de la Timişoara la Lipova şi
Radna cu o investiţie de 2.460.000 Coroane, la care comuna a contribuit cu 42.000 Coroane
1897 – locuitorii comunei au construit drumul spre gară
1898 – s-a înfiinţat Cooperativa de credit care mai târziu s-a afiliat la Centrala din Cluj şi a
funcţionat până în anul 1972
1899 – s-a înfiinţat Reuniunea de înmormântare
1900 – a luat fiinţă Reuniunea Judeţeană a Agricultorilor
1911 – s-a înfiinţat Corul Bărbătesc
1913 – s-a reînfiinţat Reuniunea de Tir
1914 - 1918 – în timpul primului război mondial, 100 de locuitori din comuna Guttenbrunn şi-au
pierdut viaţa pe câmpul de luptă
decembrie 1918 - aprilie 1919 – comuna Guttenbrunn a fost ocupată de trupele sârbeşti care apoi
au fost înlocuite de unităţi militare franceze
1918 – s-a înfiinţat sfatul naţional care a avut îndatorirea de a păstra ordinea și liniştea în
comună, precum și de a apăra instituţiile publice și particulare
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1920 – comuna Guttenbrunn a fost încorporată în Statul Român
1924 – a avut loc jubileul de 200 ani de la colonizarea comunei cu populaţie de etnie germană
1 ianuarie 1926 – comuna Guttenbrunn a fost dezlipită de la judeţul Timiş şi a fost alipită
judeţului Arad
1927 – Banca Populară şi Cooperativa de credit au fuzionat cu Casa de păstrare civilă din Arad,
care apoi a fost inclusă în Banca Centrală din Timişoara
1931 – comuna Guttenbrunn a fost vizitată de Ministrul Agriculturii şi Domeniilor Ionescu
Siseşti şi de subsecretar de Stat Rudolf Brandsch
1934 – s-a construit şcoala primară din Zăbrani
1940 – s-a aşezat piatra de temelie pentru Biserica Ortodoxă Română din Zăbrani
1945 – majoritatea locuitorilor de etnie germană au fost deportaţi în Rusia
1950 – comuna Neudorf s-a unificat cu comuna Chesinţ, administraţia purtând în continuare
denumirea de Chesinţ
1968 – localitatea Zăbrani s-a unificat cu fosta comună Chesinţ căreia i-a aparţinut şi localitatea
Neudorf, comuna numindu-se în continuare Zăbrani.
1970 – a fost înfiinţat Muzeul Adam Muller-Guttenbrunn, renovat în 1995
Chesinţ
1334 – prima atestare documentară a satului Chesinţ
1752 – a fost construită actuala biserică din piatră, cu hramul "Sfinţii Arhangheli Mihail şi
Gavril"
1929 – exista un clopot turnat la anul 1735, care se pare că a aparţinut bisericii din lemn,
demolată înainte de 1752
Neudorf
1723 – a fost atestat documentar satul Neudorf, pe harta contelui Mercy, sub numele de
Novosello
1761 – harta oficială prezintă localitatea ca fiind nelocuită
1765 – sunt aşezate aici 148 de familii de colonişti germani (şvabi), de către administraţia
austriacă, iar noua colonie a primit numele german Neudorf sau “Satul Nou”.
1771 – se construiește o biserică romano-catolică
1774 – satul apare ca fiind populat în întregime cu etnici germani
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1916 – s-a descoperit un tezaur extrem de valoros, format din monede imperiale romane depus
într-un vas de lut lucrat cu mâna (220 piese din perioada împăraţilor Traian, Hadrian, Antoninus
Pius, Marcus Aurelius, Lucius Verus şi Aurelian). S-a mai găsit o monedă de tip Filip al II-lea al
Macedoniei
1920 – după primul război mondial se stabilesc aici mai multe familii de români care au format
Parohia Ortodoxă Română.
1929 – biserica romano-catolică a fost restaurată, stilul dominant fiind cel baroc.
La Neudorf a existat şi un frumos castel, acolo unde s-a adăpostit arhiducesa Anna Maria de
Habsburg.

RELIEFUL
Comuna se află în bazinul râului Mureş, pe a treia terasă a acestui râu, într-o câmpie
subcolinară.
Din punct de vedere geomorfologic, teritoriul comunei Zăbrani se află situat în partea
terminală de nord-vest a Piemontului Lipova, la trecerea acestuia către Câmpia Vestică. De la
nord spre sud se deosebesc lunca sau câmpia Mureşului, câmpia înaltă piemontană şi dealurile
piemontane, înclinarea generală a reliefului fiind spre nord-vest.
Aspectul general este de câmpie plană, cu o înclinare neapreciabilă spre nord-vest, slab
fragmentată, considerată în fond ca un conglomerat de terase fluviale care nu depăşesc
altitudinea relativă a teraselor medii (30-60 m).
În depozitele friabile ale piemontului deluros, apele au săpat văi adânci și largi, în general
pe direcţia nord-sud, cu un caracter de paralelism. În relieful deluros, pădurile au o extindere
mare, iar suprafaţa agricolă este folosită mai complex.
Munţii Zărandului
Munţii Zărandului (în maghiară Zaránd-hegység, "Munţii Pelerinului") sunt localizaţi la
nord de Valea Mureşului, fiind o grupă montană a Munţilor Apuseni, parte integrantă a
Carpaţilor Occidentali; ei sunt aşezaţi pe direcţia vest-est, având o lungime de aproape 80 de
kilometri; altitudinea maximă se întâlneşte în partea de est, în Vârful Măgura Ciunganilor (841
m).
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Altitudinea lor mijlocie (500-600 m) îi încadrează în categoria dealurilor, dar prin
aspectul formelor de relief ei reprezintă o evidentă unitate montană. Aceşti munţi sunt alcătuiţi
dintr-un mozaic de roci, intruziuni magmatice vechi, formaţiuni ale flişului cretacic şi roci
vulcanice neogene.

Dealurile Lipovei
Dealurile Lipovei sunt situate la sud de râul Mureş pe o distanţă de circa 90 km (est-vest)
și 30 km (nord-sud).
În est au 437 m altitudine în Vârful Dâmbul Cornului, apoi Dâmbul Trestiei 310 m şi
Ciuha Mare 366 m. Către Valea Mureşului, dealurile sunt puternic fragmentate datorită
numeroaselor văi (Şiştarovăţului, Ţiganilor, Fâneţilor).
Culoarul Mureşului
Este situat între Munţii Zărandului la nord și Munţii Poiana Ruscă şi Dealurile Lipovei la
sud.
Se caracterizează prin sectoare de văi înguste (defilee) şi lărgiri sub formă de bazinete.
Pe tot traseul, Mureşul este adâncit faţă de interfluviile vecine cu 150-170 m și prezintă
un pat aluvial a cărui lăţime variază între 200-250 m la Căpruţa şi 9 km între Bata şi Vărădia de
Mureş.
În culoar se disting şase terase repartizate neuniform, mai extinsă fiind terasa de 50 m. La
peste 250 m, terasele se prezintă sub formă de martori.
Câmpia Vingăi
Câmpia Vingăi, este o câmpie piemontană tipică care apare ca o dezvoltare a Podişului
Lipovei cu altitudini 180-100 m.
Unele văi largi au fost considerate ca vechi cursuri ale Mureşului.
RESURSE ALE SOLULUI ŞI SUBSOLULUI
Teritoriul comunei Zăbrani are o structură a solurilor corespunzătoare caracteristicilor
reliefului și paleografiei zonei.
Există zone, în special în lunca Mureşului, relativ plate, în care calitatea solurilor climatici şi geologico-morfologici au condus prin procesul de solidificare corespunzătoare la
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realizarea solului brun de pădure. Partea superficială terestră se compune din clasa molisolurilor,
extrem de fertile, cu tipurile cernoziom şi cernoziom levigat.
Evoluţia acestor soluri mai mult sau mai puţin sub vegetaţia lemnoasă de pădure sau
timpul de când aceste păduri au fost defrişate, au condiţionat intensitatea procesului de este
foarte bună, cu fertilitate ridicată, cu drenaj intern optim și moderat. Ele sunt favorabile
agriculturii cerealiere.
Factorii bio podzolire: predominant se întâlnesc soluri brune podzolite mai intens, care
prin defrişare şi cultivare pierd treptat acest caracter. Stadiul de slab-moderat podzolit este
intâlnit la nivel mediu, acestea apar cel mai probabil şi în urma procesului de degradare a
solurilor.
Stadiul de podzolire puternică este mai puţin răspândit, întâlnindu-se în apropierea
masivului păduros sau în perimetrul mai recent defrişat cum este cel de la est de Zăbrani numit
de altfel „Pădurea Neagră".
Geologic, teritoriul comunei stă în mare parte pe formaţiunile depresiunii Panonice, care
a luat naştere prin scufundarea masivului hercinic, constituit la rândul său din şisturi cristaline.
Peste cristalin (aflat la cca 1000 metri adâncime) stau formaţiuni ale panonianului şi
cuaternarului, ultimul aflat la o adâncime începând de la cca 250 metri. Acesta este alcătuit din
formaţiuni lacustre și fluviaţiile (din peristogen şi hologen), cu o stratificaţie în suprafaţă de
natură încrucişată, tipică pentru conurile de dejecţie. Cuaternarul este constituit din pietrişuri și
bolovănişuri în masă de nisipuri cu intercalaţii de argile și prafuri argiloase.
VEGETAŢIA
Lunca Mureşului este caracterizată printr-o vegetaţie palustră din care distingem: salcia,
răchita (Salix alba, Salix fragilis), plopul (Populus alba), arinul, pipirigul, rogozul împreună cu
tufişuri de cătină albă și cătină roşie.
Pajiştile din zona colinară, rezultate în urma defrişării pădurilor, cuprind următoarele
elemente floristice: păiuşul, iarba câmpului, firuţ, coada vulpii, obsiga, trifoiul. Pajiştile din zona
depresionară sunt reduse ca întindere fiind alcătuite din păiuş, golomăţ, ghizdei, coada
şoricelului, pojarniţa, păpădia.
În zonele împădurite, pe pante și pe înălţimi, se găsesc păduri de garniţă în amestec cu cer
(Quercus cerris), cu frasin, carpen, ulm și tei, totalizând în cadrul comunei Zăbrani peste 1.900
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ha, precum și pajişti secundare cu paius roşu (Festuca rubra) și iarba vântului (Agrostis tenuis),
în alternanţă cu culturi agricole şi livezi.
Stratul arbustiv îmbracă pădurea cu tufişuri de păducel, sânger, lemn câinesc, porumbar.
Primăvara, înainte de înfrunzirea arborilor stratul ierbaceu erupe cu mulţimea multicoloră a
plantelor de primăvară: ghiocei, brebenei, viorele, brândușe, pe alocuri întâlnindu-se ghimpele
(Ruscus hypoglassum).
De asemenea, se întâlnesc diverse specii de plante medicinale precum: flori de castan,
flori şi fructe de păducel, flori de soc, flori de tei, rizom de stânjenel, coajă de salcie, etc.
FAUNA
Dintre animalele mari care compun fauna comunei Zăbrani cele mai răspândite sunt:
mistrețul, cerbul, bursucul, căpriorul şi vulpea. Se întâlnesc mai rar, în locurile împădurite izolate
lupul şi cerbul lopătar. Animalele mici care populează teritoriul comunei sunt: dihorii, viezurii,
iepurii, aricii, nevăstuicile. Păsările cele mai cunoscute sunt: raţele sălbatice, barza, fazanul,
acvila de câmp, ciocănitoarea, pitulicea, piţigoiul, vrabia, coţofana, găinușa de alun, cucul,
prepeliţa, şoimul, bufniţa, dropia, potârnichea, mierla. Dintre peşti se întâlnesc în apele
Mureşului crapul, somnul, bibanul, mreana și scobari. Insectele întâlnite în această zonă sunt
musca comună, viespile, albina ţigănească, ţânţarul, găunele, furnica.

REŢEAUA HIDROGRAFICĂ
Reţeaua hidrografică a comunei Zăbrani gravitează în jurul râului Mureş, principalul
colector natural care drenează teritoriul localităţii. Datorită lungului său traseu, debitul Mureşului
este fluctuant. în privinţa fluctuaţiilor de debit, sunt concludente comparaţiile care se pot face
între debitele medii ale Mureşului din lunile de primăvară-vară (210-275 mc/s în martie iunie) şi
cele maxime (781- 2320 mc/s), deseori de 10 ori mai mari.
Văile afluente, Sinicot, Ţiganilor şi Valea Mare au în general un aport neînsemnat,
debitul lor nefiind constant sau continuu, ci legat de regimul precipitaţiilor, în timpul ploilor
abundente preluând scurgerile de pe versanţi.
În cazul luncii Mureşului, apa freatică se află la adâncimea de 2-3 m, excepţie făcând-o
ariile depresionare cu solurile hidromorfe unde nivelul apei freatice se află sub un metru. Atât pe
versanţii câmpiei piemontane cât şi pe cei ai dealurilor, se întâlnesc izvoare, unele cu caracter
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permanent, altele temporare, influenţând local, pe suprafeţe reduse solurile respective în cursul
anului.
Mureşul primeşte numeroşi afluenţi din Munţii Zărandului, care sunt scurţi datorită
cumpenei de ape apropiată de Mureş. La Lipova, în apropierea comunei Zăbrani, se întâlnesc
izvoare cu apă minerală (izvoare carbogazoase-feruginoase etc.).
CLIMA
Factorii genetici ai climei (variaţia solară, bilanţul radiativ, poziţia geografică, altitudinea,
circulaţia maselor de aer, caracterul suprafeţei active) determină existenţa pe teritoriul judeţului
Arad a unui climat temperat-continental moderat cu influenţe oceanice. Pe teritoriul comunei
temperatura medie anuală este de 10°C.
Clima este continental moderată, cu veri răcoroase și ierni blânde.
Este influenţată de circulaţia generală vestică, cu amprente evidente în toţi parametrii
climatici. Clima zonei poate fi caracterizată drept temperat continentală moderată cu influenţe
oceanice.
Comuna Zăbrani este tranzitată de linia izohietei de 630 mm precipitaţii, înregistrându-se
un plus al acestei valori la sfârşitul primăverii şi începutul verii când se produc cel mai frecvent
inundaţiile.
Temperatura maximă absolută a fost înregistrată la Miniş (+ 40.50C, în data de 15 august
1952). Minima absolută a fost înregistrată la Arad de -30.10C, în 5 februarie 1954.
Precipitaţiile variază între 577 mm, înregistrate în zonele joase şi 800 până la 1000 mm în
regiunile înalte, de peste 800 m.
Luna cea mai caldă este iulie ( + 18°C - +20°C); cea mai rece este ianuarie
(-1°C).
Pe teritoriul comunei Zăbrani regimul vânturilor este dominat de existenţa culoarului
Mureşului.
Astfel, frecvenţa medie a circulaţiei sud-estice are un maxim în luna noiembrie (17%),
cea nordică în aprilie (5,6%), sudică în noiembrie (17,5%), sud-vestică în februarie (13%) și cea
vestică în iulie (12,7%).
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Comuna Zăbrani este tranzitată de linia izohietei de 630 mm precipitaţii, înregistrându-se
un plus al acestei valori la sfârşitul primăverii şi începutul verii când se produc cel mai frecvent
inundaţiile.
Riscuri naturale
Fenomene meteorologice periculoase
a) Vijeliile, furtunile și ploile torenţiale - se produc în special în sezonul cald, între
lunile aprilie şi octombrie.
Principalele efecte ale acestui fenomen pot fi:
- întreruperea alimentării cu energie electrică a localităţilor;
- Avarierea locuinţelor, gospodăriilor şi obiectivelor economico-sociale;
- Distrugerea culturilor agricole;
- întreruperea reţelei de telefonie fixă
- Producerea de inundaţii;
b) Fenomenul de grindină - este specific sezonului caid şi însoţeşte fenomenul de ploaie
torenţială sau vijelie.
Principalele efecte ale acestui fenomen pot fi:
- Distrugerea culturilor agricole;
- Avarierea locuinţelor și gospodăriilor;
c) Fenomenul de secetă şi uscăciune - apare doar în anii secetoşi și foarte calzi.
d) Înzăpezirile și căderile masive de zăpadă - se manifestă în momentul căderii unor
cantităţi mari de zăpadă într-un timp foarte scurt.

Efecte posibile:
- întreruperea circulaţiei pe drumurile publice;
- întreruperea alimentării cu energie electrică;
- Avarierea locuinţelor, gospodăriilor şi obiectivelor economico-sociale;
- Izolarea localităţilor din comună;
Inundaţiile
Actualmente zona inundabilă a râului Mureş afectează în raza comunei Zăbrani terenuri
agricole din localităţile Neudorf, Chesinţ și Zăbrani.
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Surpările de maluri de-a lungul traseului Mureşului sunt numeroase şi se datorează în
principal colmatării albiei, depunerilor de sedimente, schimbării lente și naturale a albiei,
geologiei straturilor de suprafaţă (nisipuri, argile, în straturi alternate), lipsei vegetaţiei de mari
dimensiuni de bordare a traseului râului, eroziunii datorate acţiunii mecanice şi chimismului
apelor.
Incendii de pădure
Pe raza teritoriului administrativ al localităţii Zăbrani se află o suprafaţă de aproximativ
1965 ha de pădure care pot fi afectate de incendii, nivelul de risc fiind extrem de ridicat.
Probabilitatea apariţiei incendiilor de fond forestier creşte la începutul şi la sfârşitul perioadelor
de vegetaţie ale fiecărui an, dar se păstrează ridicată și în alte anotimpuri secetoase.
Cutremure de pământ
Din punct de vedere seismic localitatea Zăbrani se află în zona seismică E (conform
normativului P 100-92).
Caracteristici:
•

Coeficientul seismic Ks = 0,7

•

Perioada de colt Tc=0,12 Urmările cutremurelor:

-

distrugerea sau avarierea construcţiilor civile (locuinţe, edificii culturale,

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

apariţia incendiilor, un important factor de agravare a urmărilor seismului;

-

blocarea cursurilor unor ape curgătoare urmată de formarea unor lucrări de acumulare

permanentă sau temporară cu consecinţele de rigoare;
-

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

sau grupurilor umane (stres, panică);
-

posibilitatea apariţiei unor epidemii sau îmbolnăviri ca urmare a degradării calităţii

factorilor de mediu şi condiţiilor de igienă individuală și colectivă.
1. Date istorice
Dată fiind poziţia geografică a acestor locuri care oferă un cadru natural propice muncii
paşnice și apărării în caz de nevoie, comuna Zăbrani a fost locuită încă din timpurile cele mai
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îndepărtate. În situl arheologic de la Zăbrani au fost puse în evidenţă urme datând din paleolitic
şi din epoca fierului. Prima atestare documentară a localităţii Zăbrani datează din 1080-1090,
când apare cu numele de ZABRAN, în anul 1561 apare sub denumirea de HIDEGKUT (fântâna
rece). După anul 1724, după stabilirea în comună a populaţiei de origine germană, aceasta apare
cu denumirea de GUTTEMBRUN (fântână cu apă bună) iar după anul 1918 apare sub denumirea
actuală aceea de ZĂBRANI.
Până în anul 1968 comuna Zăbrani a cuprins numai localitatea Zăbrani, după care s-a
unificat cu fosta comună Chesinţ căreia i-a aparţinut şi localitatea Neudorf, comuna numindu-se
în continuare Zăbrani. Până în anul 1950 atât localitatea Chesinţ cât și localitatea Neudorf au fost
comune de sine stătătoare, iar după anul 1950 comuna Neudorf s-a unificat cu comuna Chesinţ,
comuna purtând în continuare denumirea de Chesinţ până în anul 1968 când a avut loc
reorganizarea administrativ-teritorială a ţării şi s-a unificat cu comuna Zăbrani purtând în
continuare numele Zăbrani.
Satul Chesinţ este atestat documentar în anul 1334 iar satul Neudorf în anul 1723.

III. ANALIZA SITUATIEI CURENTE
Starea economică
Activitatea industrială
Activitatea de tip industrial la nivelul comunei se materializează în exploatarea materiilor
prime.
Exploatarea materiilor prime se realizează prin intermediul unor balastiere care extrag
diabazele din rocile ofiolitice de vârstă Jurasic Inferior și Mediu (Preoxfordian) având o lăţime
de până la 10km. Anual se exploatează circa 1000 tone de piatră pentru drumuri, construcţii şi
cribluri.
Slaba dezvoltare din punct de vedere industrial a localităţii şi a zonei în ansamblu
provoacă un amplu fenomen migraţional al populaţiei active spre zone mai industrializate. în
vederea stopării acestui fenomen, se doreşte încurajarea apariţiei de întreprinderi mici şi mijlocii
în scopul creării de noi locuri de muncă şi ocupării forţei de muncă locale.
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Activităţi agricole şi zootehnice
Economia comunei Zăbrani este una predominant agrară. Alături de agricultură,
silvicultura, creşterea animalelor, apicultura și pomicultura deţin ponderi însemnate în economia
locală.
În sfera activităţii agricole un loc important îl ocupă cultura cerealelor. Se cultivă grâu cu
o producţie medie de 3500 kg/ha, orz cu o producţie medie de 3400 kg/ha, porumb cu o
producţie medie de 3400 kg/ha. De asemenea există zone propice unde se cultivă cartofi cu o
producţie medie de 31.000 kg/ha, legume cu o producţie medie de 13.662 kg/ha, plante furajere
şi industriale, în special sfeclă de zahăr cu o producţie medie de 40.000 kg/ha.
Suprafeţele relative mari de păşuni-fâneţe (1.575 ha) sunt motivate de ponderea
însemnată pe care o are creşterea bovinelor, ovinelor, cabalinelor şi porcinelor. Din datele
statistice recente reiese că la nivelul comunei sunt crescute 3018 bovine, 1180 porcine, 5416
ovine și 72 cabaline . La acestea se adaugă și 12.113 de păsări.
Faţă de anii precedenţi, atât producţiile agricole cât şi numărul animalelor crescute este în
scădere, dată fiind și scăderea numărului populaţiei precum și regresul înregistrat în celelalte
ramuri de activitate.
Pomicultura se practică la nivelul comunei Zăbrani pe o suprafaţă de aproximativ 683 ha.
Silvicultura, prost înţeleasă după 1990 a devenit sursă de venituri prin vânzarea
materialului lemnos. Ea poate deveni activitate profitabilă printr-o preocupare mai atentă în ceea
ce priveşte replantarea cu puieţi, și îngrijirea plantaţiilor existente, fără abuzuri la tăiere.

TRANSPORTURI
a)

Transport auto

Teritoriul comunei Zăbrani este amplasat în partea de sud-est a judeţului Arad şi este
străbătut de următoarele căi de comunicaţii rutiere :
Drumul judeţean DJ 682: Arad - Lipova ce străbate comuna Zăbrani pe o lungime de 10.7
km. Acesta este asfaltat cu îmbrăcăminte bituminoasă uşoară cu durata de folosinţă expirată;
Drumul judeţean DJ 691: Neudorf - Limita judeţului Timiş, care se întinde pe o lungime
de 5.8 km. Acesta este acoperit cu îmbrăcăminte bituminoasă uşoară, circulaţia desfăşurându-se
pe 2 benzi;
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Drumuri de exploatare agricolă și drumuri marginale localităţilor nemodernizate, din
pământ și piatră, cu prospect variind între 3,00 şi 6,00 m.
b)

Transport feroviar

Comuna Zăbrani este intersectată de calea ferată Timişoara - Lipova pe o porţiune de 10
km. în anul 1996 au fost finalizate lucrările de consolidare pe acest traseu, în momentul de faţă
starea lui fiind satisfăcătoare. Mai trebuie menţionat faptul că această rută este neelectrificată.
c)

Reţeaua stradală existentă

Reţeaua stradală existentă în comuna Zăbrani este alcătuită din străzi de categoria a III-a
și a IV-a şi are o lungime de 6.1 km în localitatea Neudorf, 6.3 km în Chesinţ și 6.6 km în
localitatea de reşedinţă a comunei. Unele străzi sunt ordonate, altele neregulate, majoritatea lor
sunt asfaltate. Pe axa nord-sud, reţeaua de străzi a localităţii Zăbrani este de tip cvasioctogonal.
Circulaţia de tranzit și de penetraţie se desfăşoară pe cele două drumuri judeţene şi ea
reprezintă valorile cele mai mari de trafic. Circulaţia locală se desfăşoară pe străzile colectoare
direct sau prin intermediul altor străzi. Aceste străzi sunt de categoria IV.
TURISMUL
Prin amplasamentul ei, comuna are mari perspective din punct de vedere turistic, care pot
fi grupate: potenţial natural, potenţial cinegetic, potențial urbanistic, arhitectural şi arheologic,
potenţial care decurge din situarea sa pe culoarul Mureşului.
Realităţi naturale deosebite se combină cu realităţi ale mediului construit tradiţional: părţi
importante ale aşezărilor (compacte cu gospodării tradiţionale bine păstrate), centrele satelor,
unde sunt concentrate principalele arhitecturi (biserici, clădiri administrative, comerţ, etc.). Sunt
de amintit și vastele păduri (1965 ha) care oferă un fond cinegetic generos. Cele trei sate
componente ale comunei Zăbrani se constituie în puncte veritabile de atracţie sub aspectul
relaţiei cu mediul şi a organizărilor morfo-structurale. Toate conţin și vestigii istorice, din păcate,
prea puţin valorificate.
Cele amintite în legătură cu relaţia dintre natură și mediul construit se pot adresa unui
agroturism axat pe calităţile morfologice ale aşezărilor şi pe practicile tradiţionale agricole.
Culoarul Mureşului are un potenţial deosebit privind turismul de tranzit, dezvoltat şi la
est și la vest de comună.
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Primul obiectiv turistic important din comuna Zăbrani este Parcul Dendrologic din
localitatea Neudorf.
Acoperind 71,7 hectare din suprafaţa localităţii, parcul a făcut parte din domeniul familiei
princiare de origine poloneză Zielinscki. Din păcate castelul care aparţinea familiei a fost
demolat în 1953.
Stejarii seculari din parcul dendrologic au coroanele cu ramuri încolăcite, de un real efect
decorativ. Pe lângă stejarii seculari având circa 250 -300 de ani, parcul se mai poate mândri cu
un exemplar magnific din arborele pagodelor Ginkgo biloba. Alte specii rare cu valoare
decorativă sunt răşinoasele Liquidambar styraciflua, trei specii de hicori, arborele lalea,
magnolia.
Un al doilea obiectiv turistic este Muzeul memorial Adam Muller Guttenbrunn înfiinţat în
1970 şi renovat în 1995. Muzeul cuprinde volume, documente manuscrise, fotografii, mobilier și
obiecte personale ale scriitorului născut la Zăbrani în 1852.
Adam Muller Guttenbrunn este cel mai important scriitor din Banat, autor al unor scrieri
autobiografice precum „Micul şvab", „Meşterul Iacob şi copiii săi" şi a unor romane istorice
precum „Clopotele patriei" şi „Marea migraţie a şvabilor". Între 1919 şi 1921 a publicat trilogia
„Lenau". După 1870 Adam Muller Guttenbrunn a locuit și activat la Viena. A fost publicist,
critic literar şi de teatru şi a înfiinţat primul teatru popular din Viena - „Raimund Theater," al
cărui director a și fost o lungă perioadă de timp. Adam Muller Guttenbrun a murit la Viena în
1923.
Alături de muzeu în localitatea Zăbrani se găseşte şi casa memorială Adam Muller
Guttenbrunn s-a născut celebrul scriitor.
Nu putem omite din această enumerare a punctelor de atracţie turistică din comuna
Zăbrani, Biserica romano-catolică din centrul localităţii Neudorf datând din 1771. Această
biserică a devenit celebră în Europa pentru faptul de a adăposti mormântul arhiducesei Maria
Anna Fernanda de Habsburg. Unul dintre cei 16 copii pe care împăratul Leopold al Il-lea îi are
cu Maria Ludovica a Spaniei, Maria Anna Ferrnanda a murit la Neudorf unde se retrăsese din
calea armatelor lui Napoleon. Localnicii au însă o variantă mult mai romanţată a poveştii vizitei
Annei Maria Fernanda în localitatea lor. Se spune că tânăra prinţesă se afla în vizită la Castelul
Zielinscki, la marginea imperiului şi cât mai departe de Viena, pentru a scăpa de un soţ impus de
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familia imperială şi pentru a uita o iubire interzisă. Se pare că pe când se afla la Neudorf prinţesa
s-a îmbolnăvit de pojar şi a murit. A fost îngropată în cripta familiei Zielinscki.
Se presupune că mormântul prinţesei a fost profanat în 1945 de către soldaţii sovietici,
care şi-au însuşit toate obiectele de valoare cu care a fost înmormântată - pantofii din aur şi
bijuteriile. De altfel exista un obicei al comunităţii de a deschide capacul sicriului prinţesei în
fiecare an la sărbătorirea Sfântului Florian, patronul pompierilor și hramul bisericii.
Pentru că la începutul anilor 2000 o jurnalistă austriacă a făcut o anchetă legată de acest
obicei al localnicilor, considerându-l barbar şi pentru că rămăşiţele prinţesei aveau oricum de
suferit din cauza deschiderii sicriului, reprezentanţii bisericii din localitate au hotărât renunţarea
la această tradiţie locală. Mai poate fi admirat însă monumentul închinat prinţesei de către
împăratul Ferdinand I din incinta bisericii şi însăşi biserica, construită aşa cum am spus în
secolul VIII în stilul baroc transilvănean ţărănesc. În biserică se află un monument funerar din
marmura de Carrara, ridicat în 1841.
De numele german al localităţii este legată o legendă. Denumirea Guttenbrunn - „fântâna
bună" derivă, spun localnicii, de la fântâna găsită aici de primii colonişti germani. Este vorba
despre fântâna care astăzi se găseşte în spatele căminului cultural din localitate, ea însăşi fiind un
potenţial punct de atracţie turistică.
În privinţa capacităţilor de cazare la nivelul comunei Zăbrani se găseşte o cabană de
vânătoare aparţinând de Ocolul Silvic Lipova, cu o capacitate de 10 locuri.
CULTURĂ - EDUCAŢIE
O componentă importantă a vieţii comunei este cultura, domeniu care poate contribui în
mod specific la creşterea gradului de atractivitate a satului pentru populaţia tânără. Mijloacele
prin care se transmite cultura în mediul rural sunt: căminele şi alte aşezăminte culturale,
bibliotecile, radioul, televiziunea şi internetul.
În prezent, activitatea culturală suferă un regres, motivele fiind diverse, de la lipsa unor
surse de emanaţie culturală până la migraţia tinerilor spre oraşe. Promotorii de cultură pe plan
local lipsesc, tranziţia punându-şi amprenta şi pe acest domeniu.
Dansurile populare ale copiilor de la şcoală sunt prezente în spectacolele care au loc în comună
dar şi în alte activităţi intercomunale, fiind un mijloc de promovare.
Cămine
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Localitatea Zăbrani dispune de 3 Cămine Culturale, câte unul în Zăbrani, Chesinţ și
Neudorf. Starea construcţiilor este buna, acestea fiind renovate şi modernizări.
Biserici
Aşezămintele bisericeşti de rit ortodox care predomină, unele cu o vechime de peste un
secol, prin slujitorii lor încearcă trezirea spiritului spre morala creştină.
Pe teritoriul comunei există un număr de 3 biserici ortodoxe: Biserica din Zăbrani cu
hramul "Sfântul Mucenic Dimitrie", construită în anul 1945, în stil baroc, Biserica din Chesinţ
construită în stil eclectic și Biserica din Neudorf construită în anul 1989. Alături de acestea mai
există 2 biserici romano-catolice: una în Zăbrani, construită în anul 1872 şi în Neudorf,
construită în anul 1771.
Biserica romano-catolică din Zăbrani a fost construită în anul 1872, în stil neogotic.
Lăcaşul de cult dispune de o orgă muzicală unică, a doua ca mărime din România, după cea din
Timişoara.
Biserica romano-catolică din centrul localităţii Neudorf a fost construită în 1771, în stil
baroc, iar în cavoul din subsolul bisericii se află sarcofagul de bronz al arhiducesei Maria Anna
Ferdinanda de Habsburg (1770-1809), regina Boemiei între 1791-1800, fiica lui Leopold al IIlea, împăratul Austriei, și a Mariei Louisa a Spaniei.
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ÎNVĂŢĂMÂNT
În comuna Zăbrani există trei unităţi destinate învăţământul primar și gimnazial, unde
studiază aproape 400 de elevi:
• Şcoala Generală „A.M. Guttenbrunn”, cu 220 elevi;
• Şcoala cu clasele I-VIII Chesinţ, cu 100 elevi;
• Şcoala cu clasele I-IV Neudorf, cu 25 de elevi;
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Pentru facilitarea participării tinerilor la actul educaţional şi al formării vocaţionale,
Primăria comunei Zăbrani a contribuit la asigurarea transportului elevilor între localităţi şi la
amenajarea unui teren de sport în fiecare sat al comunei.
În prezent, pe teritoriul administrativ al comunei funcţionează un număr de trei grădiniţe
unde sunt înscrişi aproape 80 de copii:
• Grădiniţa PN Zăbrani, cu 30 copii;
• Grădiniţa PN Neudorf, cu 20 de copii;
• Grădiniţa PN Chesinţ, cu 20 de copii.

Starea fizică a construcţiilor este bună, toate fiind dotate cu sisteme de încălzire centrală prin
grija autorităţilor locale.
Pentru facilitarea participării tinerilor la actul educaţional şi al formării vocaţionale,
Primăria comunei Zăbrani a contribuit la :
•

asigurarea transportului elevilor navetişti;
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•

amenajarea unui teren de sport în fiecare sat al comunei.

SPORT
Pe raza comunei exista Clubul Sportiv CS VICTORIA Zăbrani.
Clubul Sportiv Zăbrani cuprinde secţiile de fotbal seniori și fotbal copii şi juniori.
Secţia de fotbal s-a înfiinţat în anul 1932 pentru a participa la întrecerile sportive ale
vremii, sub conducerea medicului veterinar Musar Adam, purtând atunci, denumirea de
Guttenbrunner Sportverein.
De-a lungul timpului echipa a purtat mai multe denumiri: "Viforul", "Gostatul"
"Recolta", “G.A.S.”, iar din 1960 echipa poartă denumirea de “Victoria Zăbrani”.
Jucători reprezentativi în istoria echipei sunt:
• Josef Schaeffer
• Adam Reimholz
• Constantin Ursu
• Graf Anton
• Graf Franz.
Culorile clubului sunt alb – roşu, iar meciurile de pe teren propriu sunt disputate pe
stadionul ”Josef Scheirich”, una din cele mai moderne arene de fotbal din judeţul Arad, parte
componentă a unui complex sportiv construit în anul 1977.
Stadionul din Zăbrani poartă numele lui Josef Scheirich, o legendă a echipei locale, care a jucat
pe postul de fundaş central. A fost un jucător cu o tehnică remarcabilă și cu o înălţime de
aproape 1,90. Era un jucător de o eleganţă deosebită, iar la loviturile cu capul de netrecut. Clubul
sportiv mai beneficiază de o bază de antrenament în localitatea Neudorf, dispunând de secţii de
fotbal pentru copii şi juniori în localităţile Zăbrani și Neudorf.
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Biblioteci
În prezent comuna Zăbrani dispune şi de o bibliotecă comunală.

Muzeul Adam Muller Guttenbrunn
Adam Muller Guttenbrun este considerat cel mai important romancier german din Banat,
cu o mare influenţă asupra vieţii culturale, în special în lumea teatrului, înfiinţând primul Teatru
Popular din Viena, al cărui director a fost.
Casa memorială a fost înfiinţată în 1970 şi ilustrează copilăria sa zbuciumată, anii de
studiu de la Timişoara, Sibiu şi începuturile sale literare. O mare parte din expoziţie este dedicată
operelor inspirate din viaţa socială și trecutul istoric al populaţiei germane din Banat. Amintim
aici lucrări ca “Der Klein Schwab” (Micul Şvab), reeditată în 1967 la Bucureşti, “Meister Jacob
und seine Kinders” (Meșterul Iacob şi copii săi) inspirată din viaţa satului natal, introducând și
elemente autobiografice. Muzeul memorial a fost organizat într-o altă casă, renovată în 1995,
aflată pe strada Principală (nr. 621), casa natală a lui Adam Muller Guttenbrun aflându-se la
numărul 316, pe ea fiind aşezată o placă comemorativă.
TRADIŢII ȘI OBICEIURI
Manifestările tradiţionale periodice sunt cele desfăşurate cu ocazia sărbătorilor religioase
şi a praznicelor.
În Zăbrani au loc mai multe evenimente cu caracter cultural, social sau artistic, multe
dintre ele prilejuite de sărbători religioase, de praznice sau întâmplări deosebite din viaţa
comunităţii.
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O sărbătoare cu tradiţie în comuna Zăbrani este cea a Sânzienelor, care are loc în fiecare
an, pe 24 iunie, cu ocazia sărbătoririi Naşterii Sfântului Ioan Botezătorul.
Sânzienele sunt, în mitologia românească, Zâne din clasa Ielelor, uneori sinonime cu
Drăgaicele, manifestându-se, potrivit superstiției, în ziua sf. Ioan Botezătorul. Sânzienele sunt o
pluralitate anonimă, dar există și o Zână bună, Iana Sânziana. Potrivit lui Mircea Eliade,
Sânzienele provin dintr-un cult roman, raportat la Zeiţa Diana - Sanctae Dianae. În fiecare an, pe
24 iunie, românii marchează sărbătoarea Sânzienelor. Noaptea ce precede această zi se crede că
este magică - minunile sunt posibile, forţele benefice, dar și cele negative ajung la apogeu.
Legendele româneşti spun că Sânzienele plutesc în aer sau umblă pe pământ, cântă şi dansează,
împart rod holdelor, înmulţesc animalele și păsările, umplu de leac şi miros florile și tămăduiesc
bolile și suferinţele oamenilor.
Alături de sărbătoarea Sânzienelor trebuie menţionată Ruga Satului, care se desfăşoară în
fiecare localitate, și Ziua Pompierilor, în Duminica Paştelui.
Ceea ce merită a fi urmărit cu ocazia acestor sărbători sunt costumele populare, care
întregesc cromatica și motivele veşmântului arădean.
Evenimente:
• Caravana Iepuraşului – în săptămâna dinaintea Paştelui;
• Ziua pompierilor din Zăbrani – ziua Paştelui;
• Ruga Satului - Zăbrani – luna mai;
• Sânzienele – luna iunie;
• Ziua Satului Neudorf – luna iulie;
• Ruga Satului Chesinţ – luna septembrie;
• Balul Agricultorilor – luna octombrie;
• Festivalul Datinilor şi Obiceiurilor de Crăciun – luna decembrie.
Infrastructura de comunicaţie și tehnico-edilitară
Telecomunicaţii
În localitatea Zăbrani există trei oficii poştale şi un număr de 704 abonamente telefonice.
Localitatea dispune de o centrală telefonică digitală aparţinând societăţii Telekom care asigură
servicii telefonice moderne și legătură internațională. Reţelele telefonice pentru distribuţie sunt
aeriene.
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În privinţa reţelelor de telefonie mobilă în comuna Zăbrani există semnal în reţelele
operatorilor Orange, Telekom, Vodafone şi Digi Mobile.
Prin intermediul fibrei optice comuna Zăbrani beneficiază de televiziune prin cablu şi
internet.
Alimentarea cu energie electrică
Comuna Zăbrani este alimentată cu energie electrică din linia electrică Lipova-Zăbrani.
Toate gospodăriile din comună sun racordate la reţeaua de electricitate.
Iluminatul public - acoperă întreaga reţea stradală.
Alimentarea cu apă
În comuna Zăbrani doar localitatea de reşedinţă și satul Nudorf are o reţea de alimentare
cu apă. Alimentarea cu apă în localitatea Chesinţ se face prin puţuri forate individual (fântâni).
Canalizarea și epurarea apelor uzate
În localitatea Zăbrani în momentul de faţă există sistem centralizat de canalizare
menajeră. Localitatea nu dispune în prezent de o staţie de epurare.
Scurgerea apelor pluviale din localitate este realizată prin rigole și şanţuri, spre văile
existente în zonă.
Alimentare cu gaze naturale
În prezent nu există în comuna Zăbrani alimentare cu gaze naturale.
Termoficare
La momentul actual încălzirea imobilelor se realizează în sistem individual cu sobe pe
lemne sau cazane pe lemne sau peleți.
Gospodărie comunală
În ceea ce priveşte sectorul de gospodărie comunală situaţia existentă se prezintă astfel:
1.

Activitatea căi-transport care include :

-

întreţinerea străzilor (carosabil și trotuare);

-

plantarea şi întreţinerea semnelor de circulaţie;

-

efectuarea marcajului pentru circulaţie.

2.

Activitatea de salubritate se distinge prin:

a)

măturat stradal : se ridică gunoiul din pubelele stradale

b)

colectarea gunoiului menajer de la populaţie şi de la agenţii economici
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În prezent colectarea gunoiului menajer de la populaţie şi de la agenţii economici se
realizează de către o firmă specializată de colectare a deșeurilor şi se depozitează la centrul de
colectare a deşeurilor din Bârzava.
Protecţia mediului
Pe raza comunei Zăbrani nu se află obiective industriale care să producă un grad mare de
poluare.
Pe teritoriul comunei Zăbrani sunt amplasate in diverse puncte colectoare de deseuri
pecum PET-uri, hârtie-carton și sticlă iar deşeurile menajere se ridica de către firma de
salubrizare și se depun la groapa de gunoi Bârzava. Deşeurile menajere nu prezintă la ora actuală
o sursă de poluare majoră dat fiind caracterul rural al gospodăriilor în care se reciclează
majoritatea deşeurilor, obiecte casnice deteriorate, articole de îmbrăcăminte, încălţăminte. Aceste
sunt „aruncate" individual, neexistând un sistem de colectare colectivă a deşeurilor în vederea
reciclării şi valorificării lor.
În comuna Zăbrani nu există surse de poluare punctiforme datorită lipsei unei activităţi
economice (industriale) care să le genereze, efectul de degradare al factorilor de mediu se
manifestă printr-o poluare difuză generată de surse dispersate la nivel de comună. Aceste surse
sunt reprezentate prin:
❖

gospodării ale populaţiei, ca sursă generatoare de deşeuri menajere (ambalaje),

emisii de noxe de la sistemele de încălzire ale locuinţelor (emisii de oxizi de azot, oxizi de sulf,
oxizi de carbon) în strânsă legătură cu natura combustibililor, înălţimea coşurilor şi nivelul de
concentrare pe unitatea de suprafaţă.
❖

traficul rutier care generează emisii de gaze de eşapament de la autovehiculele

aflate în trafic. Noxele emise (oxizi de sulf şi azot, acroleină, plumb şi metale grele, compuşi
organici volatili) sunt :
▪

determinate cantitativ de nivelul valoric de trafic înregistrat, tipul motoarelor şi
distanţa faţă de arterele rutiere;

▪

unităţi prestatoare de servicii (alimentaţie publică, baruri, - producerea de deşeuri
menajere);

▪

latrinele de tip uscat şi puţurile absorbante din gospodării pot afecta pânza
freatică;
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▪

existenţa unor zone neautorizate de depozitare a deşeurilor menajere (la marginea
intravilanelor, pe văi).

IV. ANALIZA SWOT

Analiza SWOT constituie cea mai importanta tehnica manageriala petru intelegerea pozitiei
strategice a unei organizatii.
Analiza SWOT are ca obiectiv de a recomanda strategiile care asigura cea mai buna aliniere
înt
re mediul intern si extern: alegerea strategiei corecte, incat sa fie adaptate punctele tari la
oportunitati, sa reduca la minimum riscurile si sa elimine punctele slabe.
• S - Strenght / punctele tari – definesc valorile pozitive și condiționările interne care pot
constitui surse pentru succesul organizației în atingerea obiectivului managerial. Din punctul
de vedere al managementului un punct forte reprezintă oricare element tangibil care
facilitează atingerea obiectivelor manageriale. De fapt, în analiza SWOT Revista Română de
Statistică nr. 5 / 2012 59 punctele tari sunt definite atât ca valori, cât și drept factori interni
care crează valorile.
• W - Weaknesses / punctele slabe sau zonele de vulnerabilitate - elemente ce pot împiedica
atingerea obiectivelor. Din punct de vedere al managementului, un punct de slăbiciune
reprezintă un element ce poate împiedica îndeplinirea obiectivelor.
• O - Opportunities / oportunitățile sau căile prin care pot fi influențate interesele
organizației. De asemenea, oportunitățile sunt tendințe generale prezente în mediul extern, un
fel de proiecție a „binelui viitor”.
• T - Threats – amenințări la adresa creșterii organizației respective, aspecte negative ce
apar din supraexploatarea resurselor organizației, ori limitările care sunt impuse organizației
din partea unui mediu extern aflat în schimbare. Pot fi riscuri tranzitorii sau permanente,
poate fi o proiecție a riscului în viitor. Analiza SWOT are ca obiectiv de a recomanda
strategiile care asigură cea mai bună aliniere între mediul intern și extern. Alegerea strategiei
corecte poate fi în avantajul organizației. Percepția mediului intern și extern al unei
organizații se referă la:
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-

Ce anume poate fi considerat punct forte?;

-

Ce poate fi considerat un punct slab?;

-

Ce anume poate fi considerată o oportunitate?;

-

Ce se poate considera amenințare?

Situația socio-economică a mediului rural
PUNCTE TARI

PUNCTE SLABE
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- Pondere ridicată a zonelor rurale în cadrul

- Trend demografic negativ - populație rurală

teritoriului național.

în scădere (în special tineri) și în curs de

- Resurse naturale aflate în general în stare

îmbătrânire.

bună de conservare.

- Slaba dezvoltare a activităților non-agricole

- Experiențe pilot în dezvoltarea de produse

generează dependența populației rurale de

locale alimentare și non-alimentare de calitate.

agricultură de subzistență.

- Patrimoniu cultural material și imaterial și

- Nivel scăzut al productivității muncii.

patrimoniu natural bogat și divers.

- Nivel scăzut de absolvire a sistemului de

- Meșteșugari recunoscuţi care practică

învățământ primar și tendința crescută de

activități tradiționale și realizează produse

abandon şcolar din învățământul obligatoriu,

locale.

comparativ cu zonele urbane, în special în

- Experiență în actuala perioadă de programare

rândul familiilor sărace şi a minorităţii rromă.

în ceea ce privește dezvoltarea rurală locală

- Cultură antreprenorială slab dezvoltată,

bazată pe abordarea de jos în sus, prin

caracterizată de lipsa cunoştinţelor manageriale

constituirea şi funcţionarea grupurilor de

de bază.

acțiune locală (GAL).

- Nivel scăzut al venitului pe gospodărie.

- Intensificarea participării rezidenților din

- Calitatea slabă a infrastructurii turistice și a

zona rurală la programe de instruire pentru

serviciilor turistice rurale.

dobândirea de noi competenţe.

- Infrastructură rurală de bază slab dezvoltată

- O largă acoperire cu servicii de internet mobil sau incompletă (în special în zonele montane)
în zonele rurale.

– infrastructura rutieră, de apă, canalizare,

- Pondere ridicată a populaţiei active în mediul

racordare la rețelele de electricitate şi de

rural.

comunicaţii în bandă largă.
- Acces limitat la serviciile sociale de bază
(sănătate, îngrijirea bătrânilor,
creşe / grădiniţe , etc.)
- Pondere crescută a populaţiei rurale aflată în
risc de sărăcie sau de excluziune socială.
- Degradarea așezărilor tradiţionale cu valoare
culturală și a monumentelor istorice.
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- Acces scăzut la resurse financiare pentru
micii antreprenori şi a noilor iniţiative de
afaceri în mediul rural.
- Lipsa experienței manageriale, parteneriate
public-private fragile și nivel scăzut de
conștientizare a oportunităților din cadrul
LEADER, în teritoriile GAL.
- Strategiile locale ale GAL-urilor nu răspund
în totalitate nevoilor părților interesate.
- Sistarea activităţii Rețelei Naționale de
Dezvoltare Rurală începând cu anul 2012 .
- Capacitate scăzută de a elabora și de a
implementa în mod eficient proiecte viabile de
dezvoltare locală.
- Costuri mari ale produselor de creditare.

OPORTUNITATI
-

Sinergia

(inclusiv

teritorială)

AMENINTARI
dintre - Scăderea populației rurale, în special în

programele de dezvoltare naționale și ale UE.

rândul tinerilor și al persoanelor calificate

- Crearea de noi IMM-uri cu activităţi non- - Adâncirea disparităților dintre zonele rurale și
agricole, culturale, creative și de cooperare în urbane,

din

cauza

slabei

capacităţi

în

zonele rurale, pentru crearea de noi locuri de asigurarea infrastructurii și a serviciilor de
muncă.

bază.

- Continuarea sprijinului pentru investiții în - Menţinerea gradului ridicat de ocupare în
activități agricole și non-agricole locale și sectorul agricol faţă de celelalte sectoare ale
pentru servicii rurale.

economiei rurale.

- Dezvoltarea infrastructurii și a serviciilor de - Resurse financiare limitate ale comunităţilor
bază ca precondiție pentru creșterea nivelului locale necesare întreţinerii infrastructurii de
de atractivitate a zonelor rurale.

bază.

- Utilizarea abilităților și activelor de capital de -

Pierderi

materiale

și

umane

datorate
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către persoanele care au activat pe pieţe de vulnerabilităţii comunităților rurale în fața
muncă externe în domeniul agricol.

manifestării, din ce în ce mai frecvente, a

- Continuarea și consolidarea programelor de efectelor

schimbărilor

climatice

şi

a

instruire de bază, a programelor de învățare pe fenomenelor meteorologice extreme.
tot parcursul vieții și de dezvoltare a abilităților - Alterarea și pierderea moștenirii culturale și a
tradițiilor rurale.

antreprenoriale.

- Potențialul tehnologiei informaționale și al - Eșecul în formarea de parteneriate locale
mijloacelor media de a sprijini dezvoltarea puternice
rurală.

și

în

promovarea

potențialului

endogen al regiunilor.

- Continuarea sprijinului financiar pentru
protejarea,

conservarea

resurselor

locale

şi

(moștenire

valorificarea
culturală,

patrimoniu natural) ca bază pentru o dezvoltare
rurală sustenabilă.
- Crearea de mărci şi participarea la scheme de
calitate pentru generarea de valoare adăugată la
produsele autohtone.
- Promovarea identităţii locale.
-

Dezvoltarea

pachetelor

de

instrumente

financiare pentru sprijinirea micilor afaceri.
- Consolidarea parteneriatelor ca bază pentru
întărirea strategiilor locale care pot facilita
inovarea, promovarea cooperării și creșterea
economică locală.
- Creşterea accesului populaţiei la tehnologia
informaţiei și serviciile de comunicaţii pentru a
conecta societatea rurală la progresele globale,
facilitând o mai bună participare la creșterea
economică.
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Nivel sectorial
PUNCTE TARI

PUNCTE SLABE

- Suprafață agricolă semnificativă cu o pondere - Număr mare de ferme mici (de subzistență și
mare a terenului arabil și potențial de semisubzistență)

care

utilizează

o

mare

pondere din / ori o mare parte din forţă de

diversificare a culturilor.

- Jumătate din suprafaţa agricolă este utilizată muncă.
în exploatații comerciale mari, orientate către - Nivel mare de fărâmițare a terenurilor
piață.

agricole și forestiere.

- Bună asimilare a tehnologiilor inovative la - Procent mare al fermierilor în vârstă.
- Productivitate agricolă scăzută.

nivelul fermelor comerciale mari.

- Tradiție în domeniul creșterii animalelor, atât - Apreciere scăzută pentru serviciile publice de
în fermele comerciale intensive cât și în mediu furnizate de fermieri (de ex : peisaj,
fermele mici în sistem extensiv.

biodiversitate).

- Materii prime agricole și non-agricole de - Inexistența sistemelor publice de conservare a
potențialului genetic autohton.

calitate.

- Tendinţă de creștere a sectorului de produse - Diminuarea efectivelor de animale – în
special bovine și porcine.

ecologice.

- Gamă variată de alimente tradiționale de calitate înregistrate la nivel naţional.

Scăderea

suprafeţelor

şi

îmbătrânirea

plantaţiilor pomicole.

- Dinamică pozitivă a unităţilor de procesare - Nivel scăzut de pregătire profesională de bază
modernizate

care

respectă

standardele și de competenţe profesionale în rândul

europene.

fermierilor și deţinătorilor de păduri.

- Interes în creștere al investitorilor în sectorul -

Programe

insuficiente

de

pregătire

agroalimentar.

profesională (pe tot parcursul vieții) pentru

- Resurse diversificate de lemn de calitate.

fermieri, deţinătorii de păduri și pentru

- Existența unui cadru de reglementare și a populația din zona rurală în general.
unui sistem de planificare în sectorul forestier - Slaba adaptare a specializărilor universităţilor
cu largă acoperire.

de profil la cerinţele pieţei muncii.

- Industrie de prelucrare a lemnului cu tradiție, - Calitatea slabă a cursurilor de formare
generatoare de valoare adăugată, cu avantaje profesională și curricule neadaptate la cerințele
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comparative

și

competitive

la

nivel sectorului, pentru fermieri şi deţinătorii de
păduri.

internațional.

- Tradiție în activitatea de cercetare-dezvoltare - Sistem public de consultanță actualmente în
în domeniul agricol și silvic.
-

Număr

în

creștere

de

tranziție și capacități globale de consultanță
absolvenți

ai inadecvate în raport cu cerințele pieței.

universităților cu profil agricol precum și a - Structuri şi sisteme slab dezvoltate pentru
celor de științe complementare domeniului transferul de cunoștințe și inovare.
agricol și silvic.

- Capacitate redusă a activităților de cercetare

- Sistem de siguranță alimentară reglementat și de a răspunde nevoilor sectorului agrocare contribuie la respectarea standardelor alimentar.
minime obligatorii a alimentelor.

- Dotări tehnice deficitare şi insuficiente în
agricultură și silvicultură.
- Utilizarea resurselor necesare în vederea
limitării efectelor schimbărilor climatice este
ineficientă și costisitoare pentru fermieri din
zonele cu risc ridicat.
- Dificultăți în adaptarea la tehnologii noi
pentru micii fermieri şi procesatori din cauza
accesului redus la surse de finanţare.
- Înregistrarea scăzută în registrul de carte
funciară a terenurilor agricole.
- Succes limitat al politicii de stimulare a
cooperării între fermieri, reflectat într-un grad
scăzut de asociere cu implicaţii în viabilitatea
exploatațiilor.
- Tratament inegal din punct de vedere al
obligaţiilor fiscale față de grupurile de
producători și membrii acestora, în raport cu
producătorii individuali neasociați.
- Menţinerea unui procent mare de produse
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neprocesate la export.
- Nivel scăzut de respectare a standardelor UE
de către fermele mici și mijlocii

ceea ce

limitează în mod serios oportunitățile de
penetrare pe piață.
- Un singur produs tradițional recunoscut la
nivelul UE, ceea ce conduce la limitarea valorii
adăugate a produselor agricole româneşti.
- Sisteme de colectare şi depozitare slab
dezvoltate.
- Sisteme și servicii inadecvate de gestionare a
riscurilor prin care să se aplaneze potențialele
riscuri agricole.
-

Nivelul

ridicat

al

TVA

descurajează

investițiile în cadrul sectorului.
- Ponderea suprafeței împădurite este inferioară
mediei UE și sub pragul minim recomandat de
comunitatea

științifică

și

academică

din

România.
- Largi suprafeţe agricole situate în zone
afectate de constrângeri naturale, caracterizate
de productivităţi reduse ale terenurilor.
- Slaba adaptare a fermelor comerciale în
gestionarea riscurilor asociate cu condițiile
adverse de mediu.

OPORTUNITATI

AMENINTARI
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- Creșterea permanentă a cererii de alimente de -

tendinței

Menţinerea

descendente

a

calitate pe piețele naționale și internaționale, numărului de cercetători și a centrelor de
inclusiv a cererii de alimente ecologice cercetare.
- Menținerea unui nivel scăzut de calitate al

certificate.
-

Sprijin

financiar

pentru

reîntinerirea consultanței, ca sprijin pentru fermieri.

generațiilor în ferme.

- Creșterea concurenţei produselor cu valoare

- Înființarea de parteneriate care să promoveze adăugată mare provenite din alte piețe și a
transferul de cunoștințe și inovarea.

presiunii

exercitate

asupra

sectorului

de

- Sporirea nivelului de conștientizare cu privire vânzare cu amănuntul.
la beneficiile practicilor prietenoase cu mediul -

Volatilitatea

prețurilor

pentru

produse

înconjurător și la gestionarea durabilă a agricole.
resurselor naturale, pentru fermieri și pentru - Desființarea cotelor de lapte ale UE în 2015
deţinătorii de păduri.

va genera o presiune mai mare asupra micilor

- Servicii de consultanță îmbunătățite pentru producători şi procesatori.
creşterea performanței sectoarelor agricol și - Creşterea ponderii suprafeţelor ocupate de
livezile îmbătrânite, slab productive.

silvic.

- Creşterea valorii adăugate a produselor - Destabilizarea pieţei lemnului şi afectarea
sănătății pădurilor, ca urmare a manifestării

alimentare cu semne de calitate.

- Creşterea valorii adăugate prin diversificarea fenomenelor climatice extreme cu frecvenţă și
intensitate crescută (secetă, vânt puternic).

ofertei de produse din lemn de calitate.

- Dezvoltarea teritorială echilibrată asigurată - Menţinerea unui grad mare de fărâmiţare a
de măsuri care să reducă decalajele și exploataţiilor
dezavantajele

dintre

constrângeri

naturale

zonele
(în

afectate

special

de performanţa

agricole,
la

nivelul

cu

implicaţii

fermelor

și

în
în

zonele viabilitatea acestora.

montane) şi celelalte zone.
- Neutralizarea efectele schimbărilor climatice,
prin folosirea de tehnologii inovative care să
asigure un management eficient al resurselor
naturale.
- Înființarea și dezvoltarea de lanțuri locale de
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aprovizionare cu produse agro-alimentare și de
rețele

de

producătorii

desfacere
și

care

să

consumatorii,

conecteze
inclusiv

să

asigure o legătură mai bună între zonele rurale
și urbane.
- O Rețea Națională de Dezvoltare Rurală care
să faciliteze diseminarea de informații, să
încurajeze cooperarea transnațională și interregională și asimilarea de cele mai bune
practici inovative.
- Posibilitatea de utilizare a instrumentelor de
gestionare a riscurilor în agricultură (asigurarea
recoltelor, animalelor și plantelor, înființarea
de fonduri mutuale, stabilizarea veniturilor).

Mediu şi climă
PUNCTE TARI

PUNCTE SLABE

- Pondere ridicată a terenurilor agricole și - Slaba eficienţă economică a practicilor
forestiere generatoare de servicii ecosistemice agricole tradiţionale.
caracterizate
biologică,

printr-o
inclusiv

mare
suprafețe

diversitate - Abandonul activităţilor agricole datorat în
agricole special reducerii numărului de animale pe

semnificative cu înaltă valoare naturală (HNV) suprafeţele de pajişti naturale şi seminaturale
gestionate în mod tradițional, care contribuie la situate în zone afectate de constrângeri
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conservarea biodiversităţii.

naturale.

- Pondere ridicată de acoperire a zonelor - Nivelul de disponibilitate și capacitățile
importante din punct de vedere al protecţiei aferente serviciilor de consultanță și de
mediului (arii protejate naționale, situri Natura instruire sunt inadecvate pentru a putea sprijini
2000)

din

perspectiva

disponibilităţii numărul potențial de solicitanți pentru măsurile

fondurilor adresate managementului durabil al de agro-mediu și climă în perioada 2014-2020.
terenurilor agricole.

- Insuficienta corelare a sectorului de cercetare

- Utilizarea redusă a input-urilor agro-chimice agricolă

(inclusiv

cea

relevantă

pentru

(fertilizanți și pesticide) care conduce la provocările specifice legate de diminuarea
atenuarea efectelor negative

istorice ale efectelor schimbărilor climatice și adaptarea la

utilizării acestora asupra calității solului și acestea) cu practica agricolă.
apei.

-

Insuficienţa

personalului

angrenat

în

- Suprafaţă semnificativă a terenurilor agricole administrarea schemelor de sprijin adresate
aflate sub angajamente de agro-mediu prin care utilizării durabile a resurselor naturale, în
se promovează practici agricole extensive, cu raport cu complexitatea implementării măsurii
de agro-mediu și climă.

impact redus asupra mediului.

- Nivelul general scăzut al emisiilor de gaze cu - Accentuarea fenomenelor de degradare a
efect de seră în agricultură.

solului

(eroziune,

alunecări

de

teren

și

- Pondere ridicată a pădurilor care au fost deșertificare) care afectează suprafețe agricole
desemnate a avea funcții de protecție, fiind semnificative.
administrate

în

baza

unor

concepte

de - Nivelul de producere şi utilizare a resurselor

gestionare durabilă a pădurilor compatibile cu de energie regenerabilă în sectorul agricol și
cele recunoscute la nivel European.

silvic este scăzut.
- Gradul de accesibilitate al pădurilor este
redus ca urmare a unei densități scăzute a
rețelei de drumuri forestiere.
- Facilitățile și echipamentele utilizate în ferme
pentru depozitarea și aplicarea gunoiului de
grajd și a nămolurilor de epurare sunt
inadecvate contribuind la riscul de apariție al
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emisiilor de gaz (GES și amoniac) și la
poluarea punctiformă a apei.
- În multe comunități rurale, calitatea apei din
pânza freatică este în continuare neconformă,
printre cauze aflându-se şi poluarea istorică cu
nitrați.

OPORTUNITATI

AMENINTARI

- Creşterea atractivităţii zonelor rurale (în - Creşterea impactului negativ asupra mediului
special a zonelor HNV) printr-o creştere a a activităţilor agricole (degradarea solurilor,
gradului de conştientizare a consumatorilor în poluarea apelor, afectarea biodiversității și
ceea ce priveşte produsele locale de o valoare creșterea

emisiilor

GES)

ca

rezultat

al

ridicată şi a faptului că un consum ridicat al intensivizării agriculturii în urma creşterii
acestor produse constituie o investiţie în cererii globale de produse alimentare (în
serviciile

publice

oferite

de

agricultura special

extensivă, adresate întregii societăţi.

pe

terenurile

agricole

cele

mai

productive).

- Stimularea gestionării durabile a resurselor - Abandonul activităţilor agricole cu influenţe
negative

naturale.

în

conservarea

biodiversităţii,

- Atingerea unor obiective mai ambiţioase cu calitatea solului, starea peisajelor, în special în
privire la protecţia mediului prin crearea unor zonele afectate de constrângeri naturale.
pachete de agro-mediu și climă.

- Exploatarea suprafețelor împădurite în afara

- Creşterea suprafețelor de teren agricol cadrului legal, cu consecințe ulterioare în ceea
împădurite

–

în

special

terenurile

cu ce privește diminuarea funcțiilor de protecție a

productivitate scăzută sau cele afectate de mediului.
fenomene de degradare, cum ar fi eroziunea - Accentuarea efectelor negative, în special
solului, alunecări de teren sau deșertificare.

asupra resurselor de apă, rezultate în urma

- Adaptarea la efectele schimbărilor climatice utilizării unor tehnologii neperformante cu
prin înfiinţarea perdelelor forestiere.

scopul

limitării

efectelor

schimbărilor

- Integrarea acţiunilor care să contribuie la climatice.
atingerea obiectivelor de mediu identificate la
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nivel local în strategiile de dezvoltare locală.

V. OBIECTIVELE STRATEGIEI LOCALE DE DEZVOLTARE DURABILĂ
Obiectivele de dezvoltare ale comunei Zăbrani se pot realiza numai în condiţiile elaborării unei
strategii care să stabilească cu claritate alternativele de dezvoltare.
Strategiile pe termen lung trebuie evaluate cu mare atenţie mai ales cu privire la viitoarele
rezultate. Trebuie luat în vedere şi faptul că rezultatul real nu poate fi prevăzut deoarece situaţiile
neprevăzute pot şi ele să exercite o influenţă negativă sau pozitivă asupra lor.
Principiile strategiei de dezvoltare durabilă a comunei Zăbrani sunt:
➢ durabilitate- condiţii mai bune de trai pentru populaţia defavorizată precum şi un minim
de condiţii necesare pentru un trai decent, sănătatea şi bunăstarea tuturor;
➢ competitivitate- permite dezvoltarea economiei proprii în context regional, naţional şi
chiar internaţional, promovarea unui sector privat productiv şi competitiv;
➢ sprijin financiar- facilitarea accesului la o varietate de surse financiare pentru a satisface
nevoile de investiţii şi dezvoltare;
➢ bună administrare- reacţia eficientă şi efectivă la problemele comunităţii prin
responsabilizarea autorităţilor locale şi parteneriatul cu societatea civilă.
Obiectivele strategiei de dezvoltare durabilă:
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✓ să direcţioneze comuna spre dezvoltare economică cu scopul de a crea mai multe locuri
de muncă;
✓ să dezvolte un proces comun de organizare pentru a stabili priorităţile comunităţii,
strategia şi acţiunile sale;
✓ să sprijine autorităţile publice locale în prezentarea strategiilor financiare şi de investiţii;
✓ să determine eficientizarea managementului.
Strategia de Dezvoltare Locală se adresează cetăţenilor comunei Zăbrani, care şi-au arătat
interesul pentru obiectivele prezentei strategii şi pe care le susţinem, aşa cum reiese din
consultarea prin chestionar a locuitorilor comunei.
Principalele obiective ale dezvoltarii durabile ale comunei Zăbrani constau în:
✓ dezvoltarea infrastructurii de bază a comunei;
✓ protecţia mediului;
✓ întarirea coeziunii sociale şi reducerea sărăciei;
✓ regenerare rurală.
Formularea strategiei porneşte de la urmatoarele premise:
▪

să îmbunătăţească condiţiile de viaţă ale populaţiei comunei (locuinţe şi locuri de muncă
la standarde europene);

▪

să ridice standardul calitativ al designului comunei, al construcţiilor, serviciilor şi al
imaginii în general;

▪

să ofere oportunităţi pentru intervenţia sectorului privat în operaţiunile comunei, fie sub
forma investiţiilor directe în proiecte izolate, fie sub forma parteneriatelor sau
consultărilor permanente între parteneri;

▪

să permită o anumită flexibilitate de adaptare la inevitabilele schimbări ce au loc în
comună. De aceea, procesul de planificare trebuie să fie creativ, participativ şi anticipativ.

Conform premiselor de formulare a strategiei şi a perspectivelor de dezvoltare a comunei,
conceptul strategic trebuie formulat astfel încât transpunerea sa într-un plan strategic să asigure
un pachet de acţiuni care vor conduce la creşterea economică, creşterea bazei de impozitare,
crearea de locuri de muncă şi îmbunătăţirea calităţii mediului de viaţă al comunităţii.
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Conceptul strategic de dezvoltare se traduce astfel printr-o dezvoltare economică datorată
poziţiei

geostrategice

a

comunei,

determinată

de

atragerea

de

firme/activităţi

economice/investiţii. În acest sens, trebuie urmate două puncte prioritare: creşterea gradului de
atractivitate a comunei (prin îmbunătăţirea imaginii, a calităţii vieţii, prin revitalizare rurală) şi
facilităţi de atragere a firmelor private (prin investiţii în infrastructură, oferta de terenuri şi
clădiri, servicii strategice, facilităţi fiscale, etc.)
Trebuie avut în vedere faptul ca o comună nu este un sistem închis, iar realizarea celor cinci
obiective generale se întemeiază pe aplicarea unui management care să conducă la dezvoltare
şi/sau regenerare rurală, politicile, planificarea strategică rurală, precum şi realizarea
programelor şi proiectelor se vor face cu respectarea următoarelor principii:
➢ dezvoltarea durabilă, astfel încât pe termen lung să se producă schimbări majore de
cultură şi atitudine în ceea ce priveşte utilizarea resurselor de către populaţie şi operatorii
de piaţă;
➢ întărirea capacităţii instituţionale: prin management eficient, definirea serviciilor publice
în raport cu resursele financiare actuale, cu obiectivele dezvoltării durabile, precum şi cu
cerinţele populaţiei;
➢ twining rural (reţea/network) în scopul schimbului de informaţii între comune cu privire
la utilizarea celor mai bune practici (în managementul rural sau managementul de
proiect);
➢ realizarea programelor şi proiectelor prin parteneriat public-privat;
➢ realizarea acelor programe şi proiecte pe care sectorul privat nu le poate realiza;
➢ integrarea politicilor atât pe orizontală, pentru a se realiza un efect sinergic simultan între
sectoare, cât şi pe verticală, având în vedere corelarea şi integrarea politicilor de
dezvoltare a comunei cu politicile de dezvoltare ale judeţului şi ale regiunii din care face
parte;
➢ managementul resurselor, ce presupune integrarea fluxurilor de resurse energetice,
materiale, financiare şi umane, precum şi integrarea fluxurilor de resurse energetice şi
materiale într-un ciclu natural;
➢ utilizarea mecanismelor de piaţă pentru a atinge ţinta durabilitaţii, respectiv emiterea de
reglementari pentru eco-taxe şi funcţionarea utilităţilor publice în sistem de piaţă,
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evaluarea investiţiilor după criterii de mediu, luarea în considerare a problemelor de
mediu la întocmirea bugetului local;
➢ descentralizarea managementului în sectorul energetic;
➢ design-ul durabil arhitectonic în temeiul căruia se stabilesc reguli privitoare la
materialele de construcţii, design-ul unei clădiri, bioclimatul, densitatea clădirilor într-un
areal, orientarea spaţială a clădirilor, „structuri verzi" în jurul clădirilor, microclimat,
eficienţă energetică;
➢ realizarea unui program sau proiect fără a afecta cultura unei comunităţi, ori pentru a
recupera moştenirea culturală a unei comunităţi şi/sau tradiţiile întregii comunitaţi locale;
➢ interzicerea multiplicării serviciilor publice, dacă acestea nu servesc unei nevoi locale;
➢ fixarea regulilor de utilizare raţională a terenurilor pentru toate proiectele de dezvoltare
în baza planului de urbanism general, ca instrument de planificare spaţială;
➢ analiza capacităţii tehnice de execuţie;
➢ evaluarea eficienţei utilizării resurselor financiare şi umane;
➢ evaluarea viabilităţii financiare a unui program sau proiect prin prisma veniturilor fiscale
obţinute;
➢ identificarea nevoilor comunităţii locale şi a priorităţilor acesteia;
➢ corespondenţa între lansarea unui program sau proiect şi nevoile comunităţii;
➢ evaluarea nevoilor comunităţilor sărace şi a capacităţii municipalităţii de a asigura
accesul acestora la locuinţă, locuri de muncă şi serviciile publice de bază;
➢ protecţia mediului înconjurător;
➢ realizarea unui program sau proiect în parteneriat cu sectorul privat, ori realizarea unui
program sau proiect de către sectorul privat, pentru a transfera costurile unei investiţii,
dacă există oportunitatea de a obţine profituri viitoare;
➢ asigurarea publicităţii informaţiilor cu impact în investiţii (informaţii topografice,
informaţii statistice privind economia locală şi regională, regulamentul de urbanism,
planul de urbanism general şi planurile de urbanism zonal).

OBIECTIVE GENERALE
Principalele obiective ale strategiei de dezvoltare locală a comunei Zăbrani sunt:
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➢ Îmbunătăţirea mediului şi creşterea competitivităţii sectoarelor agricol și forestier;
➢ Protejarea mediului prin conformarea progresivă cu standardele de mediu din
Uniunea Europeană pe care România va trebui să le atingă în totalitate;
➢ Optimizarea sistemului de sănătate şi protecţie socială în comună;
➢ Garantarea accesului neângrădit al populaţiei şi al consumatorilor economici la
infrastructură (apă, canalizare, distribuţie gaze, căi de transport, telefonie);
➢ Reabilitarea şi modernizarea şcolilor conform standardelor europene;
➢ Luarea de masuri pentru excluderile sociale, a înlăturării dezechilibrelor sociale şi
creşterea ratei de ocupare prin creerea de noi oportunităţi investiţionale

OBIECTIVE SPECIFICE:
Prima împădurire a terenurilor agricole
Îmbunătăţirea şi dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea și adaptarea
agriculturii şi silviculturii
Furnizarea de servicii de consultanţă pentru sectoarele agricol şi forestier
Furnizarea de servicii de consiliere și consultanţă pentru demararea de activităţi nonagricole
Crearea unei zone industriale
Încurajarea activităţilor turistice
Modernizarea și extinderea infrastructurii de transport
Extinderea reţelei de apă
Realizarea reţelei de canalizare
Îmbunătăţirea managementului deşeurilor
Realizarea și extinderea reţelei de gaz
Spații de recreere
Dezvoltarea reţelei de transport în comun
Achiziţionarea de utilaje și echipamente pentru servicii publice
Reabilitare clădiri
Afişare informaţii interes public
Reabilitarea și dotarea şcolilor cu echipamente didactice și echipamente it
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Realizarea unor centre de îngrijire pentru copii, bătrâni, și persoane cu nevoi speciale
Promovarea incluziunii sociale
Încurajarea populaţiei din zonele rurale spre ocuparea altor domenii de activitate decât
cel agricol
Reabilitarea şi utilarea spaţiilor medicale din comună cu aparatură medicală
performantă

VI. PLANUL LOCAL DE ACŢIUNE PENTRU
DEZVOLTAREA DURABILĂ
1. CONSIDERAŢII GENERALE
Planul de acţiuni este un plan, pe termen scurt şi mediu, care descrie faptele şi paşii necesari de
urmat în vederea aplicării strategiei de dezvoltare locală şi atingerea obiectivelor propuse. Este
necesar ca aceste acţiuni să fie prioritizate, astfel încât realizarea lor şi atingerea progresivă a
ţintelor pe termen mediu şi scurt să ducă la îndeplinirea obiectivelor stabilite pe termen lung.
Conţine:
o responsabilitatea asumării sarcinilor,
o calendarul desfaşurării acţiunilor,
o resursele alocate,
o

metodele de monitorizare şi evaluare.

Planul Local de Acţiune (PLA) este un instrument de planificare şi implementare şi conţine un
set de politici pe domenii de activitate ce se vor aplica într-un termen determinat în scopul
realizării obiectivelor generale fixate într-o strategie. Termenul de realizare a planului local de
acţiune trebuie să corespundă termenului de 10-20 de ani, fixat pentru realizarea Strategiei
Locale de Dezvoltare Durabilă (SLDD).
Planul de acţiune este procesul participativ de dezvoltare a unui plan relativ scurt, care utilizează
resurse disponibile pentru a atinge obiective limitate, de obicei într-o zonă bine definită.
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PLA va fi revizuit periodic, astfel încât obiectivele fixate să ţină cont de evoluţia
macroeconomică la nivel naţional, starea economiei la nivel regional şi local, precum şi de
opiniile comunităţii locale cu privire la implementarea lui. Cu cât revizuirea se face la intervale
mai scurte, cu atât marja de eroare în privinţa evaluării resurselor la un proiect este mai mică,
avand în vedere că, pe masură ce se înaintează în timp, variabilele economice ce trebuie luate în
calcul la o prognoză economică se multiplică.
Planul de Acţiune pentru implementarea Strategiei de Dezvoltare Locală a comunei Zăbrani
reprezintă un pachet de măsuri şi proiecte necesare schimbării comunităţii locale pentru atingerea
unor parametri specifici societăţii moderne. Rolul Planului de Acţiune îl reprezintă prezentarea
principalelor măsuri şi proiecte necesare fazei de planificare şi implementare a dezvoltării
economico - sociale, astfel încât procesul să poata fi evaluat continuu prin indicatorii selecţionaţi
ca relevanţi pentru comuna Zăbrani.
La nivel temporal, pentru a realiza un management unitar sunt necesare trei faze distincte astfel
încât procesele necesare atingerii obiectivelor să poată fi bine coordonate:
a. Planul de dezvoltare (planificarea activităţilor)
b. Planul de executare (implementarea activităţilor)
c. Planul de monitorizare (evaluarea activităţilor).
Pentru a avea o dezvoltare închegată, suportul necesar trebuie să fie asigurat de către:
● Administraţia Locală - prin Institutia Primăriei şi Consiliului Local, care trebuie să-şi
replanifice dezvoltarea instituţională pentru acordarea unui suport logistic complex necesar
planului de acţiune
● Comunitatea Locală - cetăţenii şi organizaţiile, actorii principali ai dezvoltării locale, prin
atitudine şi participare activă;
● Mediul de afaceri - firme şi instituţii finanţatoare, ca şi suport financiar şi logistic (informaţii şi
tehnologii moderne).
Planul de acţiune cuprinde:
▪

programul de management, care planifică în anul 2022 o serie de activităţi de organizare
şi iniţiere a implementării, apoi urmărind evoluţia implementării să ia măsurile cuvenite.
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▪

modul de implementare în care competenţele şi atribuţiile sunt grupate pe structuri de
implementare grupate pe funcţii ale structurii manageriale: previziune, organizare,
coordonare, antrenare

▪

etapele implementării strategiei de dezvoltare locală la nivelul administraţiei locale.

Planul Local de Acţiune, prezintă principalele măsuri şi proiecte necesare fazei de planificare şi
implementare a dezvoltării durabile, astfel: în procesul de dezvoltare să poată fi evaluat continuu
complexitatea factorilor SEMT (social-economic-mediu-tehnologic) prin indicatorii de
dezvoltare durabilă (dimensiuni ale durabilităţii) selectionaţi ca relevanţi pentru comuna
Zăbrani.
Principalele funcţii de implementare a strategiei de dezvoltare locală sunt:
1. Funcţia de previziune - cuprinde activităţi care privesc:
-

realizarea obiectivelor cuprinse în strategia de dezvoltare locală cu alocarea resurselor şi
mijloacelor de realizare pe anii 2021 - 2027

-

întocmirea planurilor anuale prin preluarea obiectivelor din strategia de dezvoltare şi
realizarea acelora care au un grad ridicat de certitudine

-

elaborarea de proiecte de finanţare, studii de fezabilitate, planuri de afaceri, studii de
marketing, analize cost-beneficiu etc. care să fundamenteze modalităţile şi mijloacele
necesare pentru realizarea obiectivelor

2. Funcţia de organizare- cuprinde procesele de management, de grupare de atribuţii şi
responsabilităţi, delegare de competenţe cuprinse în strategia de dezvoltare ierarhizate astfel:
persoane individuale, agenti economici, grupuri şi comitete, primărie, comisii de specialitate din
consiliul local.
3. Funcţia de coordonare- cuprinde activităţile prin care se armonizează hotărârile, deciziile şi
acţiunile persoanelor implicate în structura de implementare a strategiei de dezvoltare în cadrul
funcţiilor de mai sus (previziune şi organizare).
4. Funcţia de antrenare- cuprinde acţiunile de implicare şi motivare a cetăţenilor, a structurilor
constituite şi a grupurilor de interese pentru implementarea obiectivelor din strategia de
dezvoltare locală.
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5. Funcţia de control şi evaluare -cuprinde activităţile prin care performanţele obţinute sunt
măsurate şi comparate cu obiectivele stabilite iniţial în vederea gradului de avansare a
programului pentru a se elimina rămânerile în urma. Se vor determina cauzele care determină
abateri de la planificare şi se stabilesc măsuri pentru corectarea abaterilor şi pentru continuarea
aplicării strategiei de dezvoltare locală.
2. PRINCIPII ŞI CONDIŢII
În vederea realizării Planului Local de Acţiune, primăria comunei Zăbrani, ca autoritate publică
locală, trebuie să-şi întărească capacitatea instituţională la toate nivelele de decizie şi execuţie,
aceasta presupune atragerea şi furnizarea de resurse financiare suficiente şi mobilizarea
resurselor umane, identificarea celor mai eficiente mecanisme de comunicare, dar şi analizarea
cadrului administrativ de alocare a responsabilităţilor.
Materializarea capacităţii instituţionale este un proces de durată în care administraţia publică
trebuie să acţioneze pentru schimbarea radicală a atitudinii funcţionarului public faţă de accesul
cetăţenilor la activitatea administraţiei.
În ceea ce priveşte relaţia cu cetăţeanul, primăria comunei Zăbrani a demarat un proces de
consultare a opiniei cetăţenilor, cu privire la obiectivele strategice din perioada 2021-2027.
3. CONSOLIDAREA CAPACITAŢII INSTITUŢIONALE A PRIMĂRIEI
Condiţiile care stau la baza unei dezvoltări social - economice rapide sunt susţinerea şi
participarea activă, respectarea legilor şi onorarea obligaţiilor primăriei comunei, precum şi
implicarea cetăţenilor la luarea deciziilor in ceea ce priveşte rezolvarea propriilor probleme.
Administraţia Publică Locală, fiind o punte de legătură între cetăţean şi instituţiile statului,
trebuie să elaboreze şi să dezvolte un sistem de administrare bazat pe promovarea autonomiei
locale reale şi consolidarea cadrului instituţional.
Activitatea publică locală va fi orientată spre:
1.

Dezvoltarea durabilă a comunităţii se va realiza cu ajutorul unirii eforturilor tuturor
locuitorilor pentru soluţionarea problemelor comune;

2.

Dezvoltarea infrastructurii comunităţii (aprovizionarea cu apă, canalizare etc.)
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3.

Ajustarea în continuare a cheltuielilor bugetare la posibilităţile reale de acumulare a
veniturilor la buget;

4.

Elaborarea, aprobarea şi controlul strict asupra executării bugetului.

Eficientizarea gestionării mijloacelor publice, prin:
1.

Organizarea licitaţiilor de cumpărare pentru achiziţionarea de mărfuri, lucrări şi servicii
pentru necesităţile instituţiilor bugetare din banii publici;

2.

Stoparea creşterii volumului de cheltuieli, inclusiv prin reducerea numărului de personal
angajat în institutiile bugetare, acolo unde este cazul;

3.

Sporirea responsabilităţii persoanelor cu funcţii de răspundere pentru depăşirea limitelor
stabilite de cheltuieli şi utilizarea neeconomică a alocaţiilor bugetare;

Consolidarea finantelor publice:

1.

Asigurarea cu surse financiare a măsurilor pentru satisfacerea necesităţilor socialeconomice şi culturale ale populaţiei, pentru dezvoltarea teritoriului subordonat;

2.

Întreprinderea unor măsuri concrete pentru acumularea veniturilor proprii şi menţinerea
echilibrului bugetar;

3.

Constituirea de fonduri extrabugetare pentru susţinerea unor programe de interes local;

4.

Susţinerea dezvoltării antreprenoriatului ca forţă motrice a economiei de piaţă.
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Stabilirea şi promovarea parteneriatului:

1.

Sprijinirea organizaţiilor nonguvernamentale care işi desfăşoară activitatea în folosul
cetăţeanului;

2.

Participarea la proiecte investiţionale comune cu sectorul economic în domeniile social,
cultural şi de mediu.

Consolidarea managementului administraţiei publice locale constă în:

Dezvoltarea managementul resurselor umane

1.

Preocuparea autorităţii locale pentru pregătirea continuă a funcţionarilor publici pe
domeniile prioritare dezvoltării comunei.

Dezvoltarea nivelului de pregatire profesională

1.

Identificarea unui sistem de training adecvat;

2.

Identificarea necesităţilor şi oportunităţilor de instruire;

3.

Corelarea necesităţilor cu potentialul uman existent.

Utilizarea eficientă a resurselor umane

1.

Identificarea regulamentului de organizare şi funcţionare a personalului şi a
regulamentului de ordine internă;
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2.

Personalul să lucreze în domenii de activitate bine definite.

Creşterea responsabilităţii şi a independenţei profesionale

1.

Responsabilitate funcţionarilor publici în conformitate cu prevederile legale;

2.

Conştientizarea importanţei activităţii fiecărui angajat;

3.

Transparenţa funcţionării sistemului instituţional pentru fiecare angajat;

4.

Acordarea de stimulente financiare în funcţie de eficienţa şi competivitatea activităţilor
depuse.

Schimbarea de fond a raportului dintre administraţie şi cetăţean

1.

Acordarea de stimulente financiare în funcţie de eficienţa şi competivitatea activităţilor
depuse.

2.

Eliminarea blocajelor birocratice cu care sunt confruntaţi cetăţenii şi agenţii economici;

3.

Întărirea şi extinderea cadrului de participare a societăţii civile la procesul decizional;

4.

Comunicare operativă cu cetăţenii comunei;

5.

Implementarea unui sistem de management al calităţii.

Realizarea unui sistem de monitorizare a calităţii serviciilor publice

1.

Administrarea corespunzatoare a banilor publici;

2.

Programarea eficientă a cheltuielilor şi veniturilor;
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3.

Dezvoltarea comunei prin atragerea de proiecte şi programe cu finanţare nerambursabilă

Dezvoltarea managementul informaţiilor

1.

Analizarea nevoilor în domeniul software;

2.

Corelarea şi integrarea bazelor de date din primăriei.

6. OBIECTIVELE ŞI ACŢIUNILE PROPUSE
Acţiune

Obiectiv

PRIMA
ÎMPĂDURIRE

Achiziţia de puieţi forestieri
A Executarea drumurilor tehnologice de

TERENURILOR

acces la şantierele de împădurire

AGRICOLE

Transportul materialelor, puieţilor și

Valoare

Termen de

investiţie (lei)

realizare

-

2021-2027

-

2021-2027

-

2021-2027

-

2021-2027

-

2021-2027

-

2021-2027

-

2021-2027

-

2021-2027

forţei de muncă pe şantier
Pregătirea terenului şi a solului în
vederea împăduririi
Executarea
transport

plantaţiei
executare

gropi,

(pichetare,
plantare

puieţi)
împrejmuirea cu gard a terenului pe care
se înfiinţează plantaţia forestieră;
Tratamente cu produse biologice sau
chimice, necesare asigurării stării de
sănătate
Lucrările de completări curente şi
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întreţinere pe o perioadă de maxim 5
ani, începând cu anul instalării
ÎMBUNĂTĂŢIREA ŞI Îmbunătăţirea

accesibilităţii

la

-

2021-2027

modernizarea

-

2021-2027

-

2021-2027

-

2021-2027

-

2021-2027

-

2021-2027

-

2021-2027

elaborarea

-

2021-2027

Monitorizarea implementării planului

-

2021-2027

-

2021-2027

-

2021-2027

DEZVOLTAREA

exploataţiile agricole şi forestiere

INFRASTRUCTURII

Construirea

LEGATE
DEZVOLTAREA
ADAPTAREA

şi/sau

DE drumurilor

de

acces,

drumurilor

și agricole
Facilitarea accesului la surse de energie

AGRICULTURII

ŞI și amenajarea sistemelor de irigaţii,

SILVICULTURII

drenaj, combaterea eroziunii solului şi
protecţia împotriva excesului de apă și
umiditate

în

vederea

îmbunătăţirii

condiţiilor de producţie
Lucrări de marcare, semnalizare și
avertizare;

FURNIZAREA

DE Pregătirea unor pliante și materiale

SERVICII

DE informative

CONSULTANŢĂ

Asistenţa

PENTRU

coordonarea consultanţei adiţionale de

SECTOARELE

specialitate

AGRICOL
FORESTIER

pentru

identificarea

şi

ŞI Ajutor pentru obţinerea creditului
Asistenţa

pentru

documentelor

de afaceri
FURNIZAREA

DE Realizarea unor pliante şi materiale

SERVICII

DE informative

CONSILIERE

ȘI Oferirea de consultanţă persoanelor care
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CONSULTANŢĂ

doresc să îşi deschidă un I.M.M.

PENTRU
DEMARAREA
ACTIVITĂŢI

DE
NON-

AGRICOLE
CREAREA

UNEI Construirea infrastructurii rutiere din

-

2021-2027

-

2021-2027

-

2021-2027

și

-

2021-2027

-

2021-2027

-

2021-2027

-

2021-2027

-

2021-2027

ZONE INDUSTRIALE interiorul structurii de sprijinire a
afacerilor şi a drumurilor de acces
Crearea

utilităţilor

canalizare,

de

energie

bază

(apă,

electrică)

din

interiorul structurii de sprijinire a
afacerilor
Crearea

infrastructurii

necesare

accesului la internet
ÎNCURAJAREA

Investiţii

legate

de

înfiinţarea

ACTIVITĂŢILOR

amenajarea de trasee turistice

TURISTICE

Amenajarea de marcaje turistice, refugii
turistice de interes public
Realizarea unor materiale de informare
și promovarea alternativă a ofertelor
turistice

în

diferitele

surse

de

comunicare
Intensificarea activităţilor culturale şi
dezvoltarea

continuă

a

relaţiilor

transfrontaliere
MODERNIZAREA ȘI Înființarea/extinderea şi îmbunătăţirea
EXTINDEREA

reţelei de drumuri de interes local care

INFRASTRUCTURII

aparţin proprietăţii publice a unităţii

DE TRANSPORT

administrative pe teritoriu căreia se află,
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aşa cum sunt definite și clasificate în
legislaţia națională în vigoare
Reabilitarea străzilor nepropuse spre

-

2021-2027

-

2021-2027

-

2021-2027

-

2021-2027

Realizarea/modernizarea de rigole

-

2021-2027

Realizarea și extinderea reţelei de

-

2021-2027

-

2021-2027

-

2021-2027

Colectarea selectivă a deşeurilor

-

2021-2027

Dezvoltarea unor sisteme separate de

-

2021-2027

-

2021-2027

-

2021-2027

-

2021-2027

asfaltare
Reabilitare poduri, podeţe și trotuare în
Comuna Zăbrani
EXTINDEREA

Reabilitarea sistemului de alimentare cu

REŢELEI DE APĂ

apă

a

tuturor

gospodăriilor

din

localitatea Zăbrani
Realizarea sistemului de alimentare cu
apă a localităţii Chesinţ

REALIZAREA
REŢELEI

DE canalizare în comuna Zăbrani

CANALIZARE
Realizarea unei staţii de epurare a apei
reziduale.
ÎMBUNĂTĂŢIREA

Gestionarea

deşeurilor

menajere

și

MANAGEMENTULUI industriale
DEŞEURILOR

colectare şi reciclare
REALIZAREA

ȘI Crearea şi extinderea reţelei de gaz în

EXTINDEREA

localitatea

REŢELEI DE GAZ

industrială.

SPAȚII
RECREERE
DEZVOLTAREA

DE

Zăbrani

şi

în

zona

Înfiinţarea de piste pentru biciclişti.
Achiziţionarea de microbuze care să

REŢELEI

DE asigure

TRANSPORT

ÎN comunitatea locală

transportul

public

pentru
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COMUN
ACHIZIŢIONAREA
DE

pentru

-

2021-2027

unor
utilaje
şi
SERVICII Achiziţionarea
echipamente pentru întreţinerea spaţiilor

-

2021-2027

-

2021-2027

-

2021-2027

Reabilitarea Centrului Civic Zăbrani

-

2021-2027

Reabilitarea sistemului de alimentare cu

-

2021-2027

-

2021-2027

-

2021-2027

-

2021-2027

-

2021-2027

-

2021-2027

UTILAJE

ȘI

Achiziţionarea

unor

utilaje

deszăpezire

ECHIPAMENTE
PENTRU
PUBLICE

verzi
REABILITARE

Renovarea Muzeului Adam Muller

CLĂDIRI

Guttenbrunn
Reabilitarea şi dotarea Remizei de
Pompieri

energie

electrică

la

blocurile

din

Neudorf
Intabularea şi modernizarea bazelor
sportive din Zăbrani, Chesinţ, Neudorf
AFIŞARE

Montarea unor aparate electronice în

INFORMAŢII

localitate pentru afişarea informaţiilor

INTERES PUBLIC

de interes public.

REABILITAREA

ȘI Reabilitare Şcoala cu clasele I-VIII
Chesinţ

DOTAREA
ŞCOLILOR

CU Reabilitare Grădiniţa din Chesinţ

ECHIPAMENTE
DIDACTICE
ECHIPAMENTE IT

Reabilitare Şcoala cu clasele I-IV
ȘI Neudorf
Reabilitare

și

extindere

Grădiniţa

-

2021-2027

echipamente

didactice,

-

2021-2027

pentru

pregătirea

Zăbrani
Dotări

cu

echipamente
profesională,

echipamente

IT

la
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instituţiile de învăţământ din comună
Modernizarea

utilităţilor,

inclusiv

-

2021-2027

-

2021-2027

-

2021-2027

-

2021-2027

-

2021-2027

-

2021-2027

-

2021-2027

-

2021-2027

crearea de facilităţi speciale pentru
persoanele cu dizabilităţi în instituţiile
de învăţământ.
REALIZAREA UNOR Investiţii noi în infrastructura socială
DE Dotarea aferentă pentru centre de

CENTRE

ÎNGRIJIRE PENTRU îngrijire copii, bătrâni şi persoane cu
COPII, BĂTRÂNI, ȘI nevoi speciale de pe teritoriul comunei
CU Zăbrani;

PERSOANE

Reabilitarea clădirii Ferma nr. 7 având

NEVOI SPECIALE

ca destinaţie locuinţe sociale
PROMOVAREA

Dezvoltarea unor programe specifice

INCLUZIUNII

axate pe (re) integrarea pe piaţa muncii

SOCIALE

a persoanelor de etnie rromă, a
persoanelor cu dizabilităţi, a tinerilor
peste 18 ani care părăsesc sistemul de
stat de protecţie a copilului
Programe de stimulare a angajatorilor
pentru angajarea persoanelor aparţinând
grupurilor vulnerabile

ÎNCURAJAREA
POPULAŢIEI

RURALE Realizarea unor programe prin care să

ZONELE
SPRE

DIN

OCUPAREA fie promovate activităţile non-agricole

ALTOR DOMENII DE (întruniri, seminarii cu populaţia din
ACTIVITATE
DECÂT

localitate).
CEL

AGRICOL
REABILITAREA

ŞI Finalizarea proiectului privind
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UTILAREA

construirea unui cabinet medical in

SPAŢIILOR

Chesinț

MEDICALE

DIN

COMUNĂ

-

2021-2027

-

2021-2027

-

2021-2027

-

2021-2027

-

2021-2027

-

2021-2027

-

2021-2027

-

2021-2027

CU Utilarea spaţiilor medicale din comuna

APARATURĂ

Zăbrani cu aparatură medicală

MEDICALĂ

performantă

PERFORMANTĂ
DIGITALIZAREA

Plata on-line a taxelor și impozitelor,

PRIMĂRIEI

precum și a amenzilor de circulație

COMUNEI ZĂBRANI
Sesizări online din partea locuitorilor
(gropi, câini vagabonzi, întreruperi
curent, copaci căzuți etc) direct pe situl
web al Primăriei , chiar și de pe
telefonul mobil (smartphone)

Eliberarea documentelor online
(primirea lor pe email sau prin poștă)
Posibilitatea depunerii unor cereri
online și verificarea stadiului
documentelor depuse (doar cu un număr
de înregistrare)
Puncționarii publici lucrează într-un
sistem integrat online, sigur și complet
fără riscul de a pierde documente
Reducerea costurilor și simplificarea
procedurilor de lucru din cadrul
Primăriei
Crearea unui portal online de
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comunicare cu cetățenii
Adoptarea unui sistem de management

-

2021-2027

-

2021-2027

-

2021-2027

-

2021-2027

-

2021-2027

-

2021-2027

transparent la nivel institutional
CREAREA

UNEI Stabilirea zonei destinate contruirii unui

ZONE
REZIDENTIALE

cartier de locuinte
IN Obtinerea avizelor necesare

LOCALITATEA

Lotizarea terenului si stabilirea

NEUDORF

suprafetelor pentru fiecare lot in parte
Asigurarea utilizatilor (drumuri, apa,
canalizare)

STAȚII
REÎNCĂRCARE

DE
Dezvoltarea infrastructurii de

PENTRU VEHICULE alimentare a vehiculelor cu energie
ELECTRICE

ÎN electrică

LOCALITĂȚI

VII.VIZIUNEA COMUNITARĂ
Viziunea cetăţenilor comunei Zăbrani este în spiritul dezvoltării zonei din punct de vedere
economic şi social, prin mai buna valorificare a resurselor locale, atragerea investiţiilor şi
investitorilor, revigorarea tradiţiilor, crearea/reabilitarea infrastructurilor de tip urban şi punerea
în valoare a poziţionării geografice, în deplin respect faţă de mediul înconjurător.
Atât Strategia de Dezvoltare Locală, cât şi mecanismele instituţionale implicate în procesul de
implementare trebuie să ţină cont de interesele comunităţii, care au fost exprimate prin
intermediul sondajului de opinie şi se regăsesc în portofoliul de proiecte prioritare ale comunei.
Prin intermediul sondajului de opinie au fost aplicate 150 de chestionare cetăţenilor comunei
Zăbrani din judeţul Arad pentru a afla atitudinea locuitorilor cu privire la priorităţile de
dezvoltare ale comunei pe următorii 5 ani.
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Rezultatele chestionarului privind Strategia de Dezvoltare Locală sunt sintetizate mai jos:
Întrebarea

Nr.

Foarte

crt

Important

important

Oarecare

Puțin

Lipsit

importanț

important

importanță

R

de

NS/N

ă

1

Cât de important

20,00%

72,00%

8,00%

0,00%

0,00%

0,00%

20,00%

33,00%

21,00%

17,00%

3,00%

6,00%

12,00%

55,00%

19,00%

14,00%

0,00%

0,00%

2,00%2,00%

0,00% 0,00%

consideraţi că este
proiectul de
Modernizare a
drumurilor
comunale și sătești
pentru dezvoltarea
comunei?
2

Cât

de

important

consideraţi că este
proiectul

de

Digitalizare
primariei

a
pentru

dezvoltarea comunei
Zăbrani?

3

Cât de important
consideraţi că este
proiectul de
Realizarea de
aducţiuni de apă
pentru dezvoltarea
comunei Zăbrani?

4

Cât de

16,00%
58,00% 58,00%22,00%22,00% 2,00%2,00%

important
89

consideraţi
că este
proiectul
de
Realizare a
reţelei de
canalizare
pentru
dezvoltare
a comunei
Zăbrani?
5

Cât de important

15,00%

49,00%

19,00%

7,00%

0,00%

10,00
%

consideraţi că este
proiectul de
Realizare a staţiei
de epurare şi
tratare a apelor
reziduale pentru
dezvoltarea comunei
Zăbrani?
6

Cât

de

important

33,00%

47,00%

11,00%

7,00%

0,00%

2,00%

19,00%

76,00%

4,00%

1,00%

0,00%

0,00%

consideraţi că este
proiectul

de

Înființare a pieței
agroalimentare și a
tărgului de animale
pentru

dezvoltarea

comunei Zăbrani?

7

Cât

de

important
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consideraţi că este
proiectul

de

Reabilitare

a

şcolilor

şi

grădiniţelor
comună

din
pentru

dezvoltarea comunei
Zăbrani?

8

Cât

de

important

17,00%

35,00%

27,00%

11,00%

5,00%

5,00%

37,00%

55,00%

8,00%

0,00%

0,00%

0,00%

consideraţi că este
proiectul

de

Construire

şi

dotare cu mobiliergrădinițe

satele

Zăbrani, Neudorf și
Chesinț

pentru

dezvoltarea comunei
Zăbrani?

9

Cât

de

important

consideraţi că este
proiectul

de

Implementarea
programului

a
de

gestionare

a

deșeurilor

solide

pentru

dezvoltarea

comunei Zăbrani?
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10

Cât

de

important

37,00%

48,00%

15,00%

0,00%

0,00%

0,00%

35,00%

56,00%

9,00%

0,00%

0,00%

0,00%

22,00%

46,00%

10,00%

10,00%

6,00%

6,00%

consideraţi că este
proiectul

de

Realizare reţea de
distribuţie

a

gazului metan în
comună

pentru

dezvoltarea comunei
Zăbrani?

11

Cât

de

important

consideraţi că este
proiectul

de

Amenajare

de

spaţii verzi și locuri
de

joacă

copii

si

acestora

pentru
dotarea
cu

mobilier stradal în
vederea

dezvoltării

comunei Zăbrani?

12

Cât

de

important

consideraţi că este
proiectul

de

Dezvoltare a bazei
sportive

din

comună

pentru

dezvoltarea comunei
Zăbrani?
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13

Cât

de

important

25,00%

55,00%

17,00%

1,00%

0,00%

2,00%

18,00%

35,00%

12,00%

15,00%

8,00%

12,00

consideraţi că este
proiectul

privind

Reabilitarea

şi

dotarea
corespunzătoare a
dispensarului uman
pentru

dezvoltarea

comunei Zăbrani?

14

Cât

de

important

%

consideraţi că este
proiectul de Lucrări
de

cadastru

imobiliar intravilan
şi

extravilan,

reactualizare PUG
pentru

dezvoltarea

comunei Zăbrani?

15

Cât

de

important

30,00%

45,00%

23,00%

0,00%

0,00%

2,00%

consideraţi că este
proiectul
Montare

de
a

unui

post

de

transformare

în

comună în vederea
îmbunătăţirii
parametrilor
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curentului
pentru

electric

dezvoltarea

comunei Zăbrani?

16

Cât

de

important

6,00%

44,00%

10,00%

5,00%

30,00%

5,00%

6,00%

44,00%

10,00%

5,00%

30,00%

5,00%

consideraţi că este
proiectul

de

Construire

unui

centru de zi pentru
bătrâni pentru
dezvoltarea comunei
Zăbrani?

17

Cât

de

important

consideraţi că este
proiectul
Montare
stații

de
a

unui
de

reîncărcare pentru
vehicule electrice în
localități

pentru

dezvoltarea comunei
Zăbrani?
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VIII. PORTOFOLIU DE PROIECTE PRIORITARE PENTRU PERIOADA 2021 - 2027
FIŞA PROIECTELOR

1. MODERNIZARE DRUMURILOR COMUNALE SI SATESTI
LOCALIZAREA PROIECTULUI ŞI MANAGERUL DE PROIECT

MANAGERUL DE PROIECT / Consiliul Local al comunei Zăbrani
SOLICITANT
ROMÂNIA
REGIUNEA PROIECTULUI

Regiunea 5 - Vest

JUDEŢUL

Arad

COMUNĂ

Zăbrani

VALOAREA PROIECTULUI
(estimativ, euro fără TVA)
SURSE DE FINANŢARE

buget local/buget de stat
fonduri europene/structurale
credite bancare/parteneriate
DESCRIEREA PROIECTULUI

OBIECTIVE

Modernizarea drumurilor comunale, va avea efecte benefice
asupra dezvoltării economice viitoare a comunei prin
conectarea diferitelor zone la drumurile locale,
îmbunătăţirea legăturilor rutiere cu comunele învecinate şi
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cu satele componente.
Va deveni o zonă de interes atât pentru investitori cât şi
pentru turiştii care tranzitează comuna.
REZULTATELE OBŢINUTE

- Reabilitarea şi consolidarea reţelei de drumuri locale;
- Accesul populaţiei la locuri de muncă, servicii medicale,
educaţie, cultură, recreere;
- Fluidizarea transportului de mărfuri cu impact direct
asupra dezvoltării economice teritoriale echilibrate.

POTENŢIALII BENEFICIARI

- locuitorii comunei Zăbrani

AI PROIECTULUI

- potenţialii investitori
- participanţii la traficul rutier care tranzitează comuna

ACTIVITĂŢILE
PROIECTULUI

✓ Realizarea studiului de fezabilitate
✓ Elaborarea proiectului tehnic
✓ Aprobarea începerii proiectului
✓ Pregătirea şi depunerea cererii de finanţare
✓ Contractarea proiectului
✓ Organizarea licitaţiilor
✓ Monitorizare, evaluare, control
✓ Auditul proiectului

STADIUL DE MATURITATE

Idee : DA

AL PROIECTULUI:

SPF: NU
SF: NU
PT: NU
DE: NU
Executie: NU

DURATA PROIECTULUI

Realizarea proiectului va depinde de posibilităţile de
finanţare

JUSTIFICAREA

Proiectul este cuprins ca obiectiv în Strategia de Dezvoltare
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NECESITĂŢII

Locală. De asemenea, în cadrul consultării opiniei publice

IMPLEMENTĂRII

realizate în procesul de elaborare a strategiei de dezvoltare

PROIECTULUI

locală, majoritatea populaţiei intervievate a răspuns că este
importantă modernizarea drumurilor locale.

2. DIGITALIZAREA PRIMARIEI
LOCALIZAREA PROIECTULUI ŞI MANAGERUL DE PROIECT

MANAGERUL DE PROIECT / Consiliul Local al comunei Zăbrani
SOLICITANT
ROMÂNIA
REGIUNEA PROIECTULUI

Regiunea 5 - Vest

JUDEŢUL

Arad

COMUNĂ

Zăbrani

VALOAREA PROIECTULUI

-

(estimativ, euro fără TVA)

SURSE DE FINANŢARE

buget local/buget de stat
fonduri europene/structurale
credite bancare/parteneriate
DESCRIEREA PROIECTULUI

OBIECTIVE

Plata on-line a taxelor și impozitelor, precum și a amenzilor
de circulație
Sesizări online din partea locuitorilor (gropi, câini
vagabonzi, întreruperi curent, copaci căzuți etc) direct pe
site-ul web al Primăriei, chiar și de pe telefonul mobil
(smartphone)
Posibilitatea depunerii unor cereri online și verificarea
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stadiului documentelor depuse (doar cu un număr de
înregistrare)
REZULTATELE OBŢINUTE

- funcționarii publici lucrează într-un sistem integrat online,
sigur și complet fără riscul de a pierde documente
-reducerea costurilor și simplificarea procedurilor de lucru
din cadrul Primăriei
-crearea unui portal online de comunicare cu cetățenii
adoptarea unui sistem de management transparent la nivel
institutional

POTENŢIALII BENEFICIARI

- locuitorii comunei Zăbrani

AI PROIECTULUI

- diverse persoane care au nevoie de servicii din partea UAT

ACTIVITĂŢILE
PROIECTULUI

✓ Inregistrarea conturilor de trezorerie pe Ghiseul.ro
✓ Identificarea serviciilor ce pot fi realizate si online
✓ O pagina de internet bine structurata
✓ Selectarea furnizorului pentru realizarea digitalizarii
✓ Auditul proiectului

STADIUL DE MATURITATE

Idee : DA

AL PROIECTULUI:

Executie: Partial

DURATA PROIECTULUI

Realizarea proiectului va depinde de posibilităţile de
finanţare

JUSTIFICAREA

Proiectul este cuprins ca obiectiv în Strategia de Dezvoltare

NECESITĂŢII

Locală. De asemenea, în cadrul consultării opiniei publice

IMPLEMENTĂRII

realizate în procesul de elaborare a strategiei de dezvoltare

PROIECTULUI

locală, majoritatea populaţiei intervievate a răspuns că este
importantă digitalizarea primariei comunei Zăbrani.
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3.REALIZAREA REŢELEI DE ALIMENTARE CU APĂ POTABILĂ
LOCALIZAREA PROIECTULUI ŞI MANAGERUL DE PROIECT

MANAGERUL DE PROIECT / Consiliul Local al comunei Zăbrani
SOLICITANT
ROMÂNIA
REGIUNEA PROIECTULUI

Regiunea 5 - Vest

JUDEŢUL

Arad

COMUNĂ

Zăbrani

VALOAREA PROIECTULUI

-

(estimativ, euro fără TVA)
SURSE DE FINANŢARE

buget local/buget de stat
fonduri europene/structurale
credite bancare/parteneriate
DESCRIEREA PROIECTULUI

OBIECTIVE

Prin realizarea reţelei de alimentare cu apa potabila în satul
Chesinț urmăreşte să atingă următoarele obiective:
- acoperirea necesarului şi satisfacerea cerinţelor de apă ale
populaţiei;
- utilizarea eficientă a resurselor de apă;
- asigurarea serviciilor de apă la tarife accesibile;
- asigurarea calităţii corespunzătoare a apei potabile în toată
comuna;
- protecţia mediului înconjurător;
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- adaptarea la condiţiile europene.
REZULTATELE OBŢINUTE

-reducerea riscului inundaţiilor asupra suprafeţelor agricole
şi comunei;
- diminuarea riscurilor provocate de către secetă prin crearea
şi utilizarea sistemului de irigaţii;
-scăderea factorilor de risc pentru sănătatea populaţiei;
- scăderea factorului de poluare;

POTENŢIALII BENEFICIARI

locuitorii satului Chesinț

AI PROIECTULUI

- potenţialii investitori
- agenţii economici din zona

ACTIVITĂŢILE
PROIECTULUI

✓ Realizarea studiului de fezabilitate
✓ Elaborarea proiectului tehnic
✓ Aprobarea începerii proiectului
✓ Pregătirea şi depunerea cererii de finanţare
✓ Contractarea proiectului
✓ Organizarea licitaţiilor
✓ Monitorizare, evaluare, control
✓ Auditul proiectului

STADIUL DE MATURITATE

Idee : DA

AL PROIECTULUI:

SPF: DA
SF: DA
PT: NU
DE: NU
Executie: NU

DURATA PROIECTULUI

Realizarea proiectului va depinde de posibilităţile de
finanţare

JUSTIFICAREA

Proiectul este cuprins ca obiectiv în Strategia de Dezvoltare

NECESITĂŢII

Locală. De asemenea, în cadrul consultării opiniei publice
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IMPLEMENTĂRII

realizate în procesul de elaborare a strategiei de dezvoltare

PROIECTULUI

locală, majoritatea populaţiei intervievate a răspuns că este
importantă realizarea reţelei de alimentare cu apă potabilă.

4.REALIZARE REŢEA DE CANALIZARE
LOCALIZAREA PROIECTULUI ŞI MANAGERUL DE PROIECT

MANAGERUL DE PROIECT / Consiliul Local al comunei Zăbrani
SOLICITANT
ROMÂNIA
REGIUNEA PROIECTULUI

Regiunea 5 - Vest

JUDEŢUL

Arad

COMUNĂ

Zăbrani

VALOAREA PROIECTULUI

-

(estimativ, euro fără TVA)
SURSE DE FINANŢARE

buget local/buget de stat
fonduri europene/structurale
credite bancare/parteneriate
DESCRIEREA PROIECTULUI

OBIECTIVE

Realizarea sistemului de canalizare va avea efecte benefice
asupra dezvoltării economice a zonei prin crearea de noi
locuri de muncă, care vor stabiliza forţa de muncă în zonă şi
vor creşte calificarea acesteia. Vor fi revigorate domenii ca
proiectarea şi construcţiile.
Zona va deveni mai atractivă pentru investitori, iar
activitatea acestora va genera venituri suplimentare la
bugetul local.
101

Proiectul va avea un impact social şi economic direct asupra
comunităţii, prin existenţa unor resurse financiare pentru
finanţarea şi dezvoltarea unor activităţi în domeniul
sănătăţii, învăţământului, culturii.
Îmbunătăţirea infrastructurii de mediu.
REZULTATELE OBŢINUTE

accesul populaţiei la infrastuctura edilitară;
-scăderea factorilor de risc pentru sănătatea populaţiei;
-îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă a populaţiei comunei;
-reducerea efectelor unor riscuri naturale, cum ar fi
inundaţiile

POTENŢIALII BENEFICIARI

locuitorii satelor Chesinț și Neudorf

AI PROIECTULUI

- potenţialii investitori
- agenţii economici din zona

ACTIVITĂŢILE
PROIECTULUI

✓ Realizarea studiului de fezabilitate
✓ Elaborarea proiectului tehnic
✓ Aprobarea începerii proiectului
✓ Pregătirea şi depunerea cererii de finanţare
✓ Contractarea proiectului
✓ Organizarea licitaţiilor
✓ Monitorizare, evaluare, control
✓ Auditul proiectului

STADIUL DE MATURITATE

Idee : DA

AL PROIECTULUI:

SPF: DA
SF: DA
PT: NU
DE: NU
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Executie: NU
Realizarea proiectului va depinde de posibilităţile de

DURATA PROIECTULUI

finanţare
JUSTIFICAREA

Proiectul este cuprins ca obiectiv ăn Strategia de Dezvoltare

NECESITĂŢII

Locală. De asemenea, în cadrul consultării opiniei publice

IMPLEMENTĂRII

realizate în procesul de elaborare a strategiei de dezvoltare

PROIECTULUI

locală, majoritatea populaţiei intervievate a răspuns că este
importantă realizarea reţelei de canalizare.

5.REALIZAREA STAŢIEI DE EPURARE ŞI TRATARE A APELOR REZIDUALE
LOCALIZAREA PROIECTULUI ŞI MANAGERUL DE PROIECT

MANAGERUL DE PROIECT / Consiliul Local al comunei Zăbrani
SOLICITANT
ROMÂNIA
REGIUNEA PROIECTULUI

Regiunea 5 - Vest

JUDEŢUL

Arad

COMUNĂ

Zăbrani

VALOAREA PROIECTULUI

-

(estimativ, euro fără TVA)
SURSE DE FINANŢARE

buget local/buget de stat
fonduri europene/structurale
credite bancare/parteneriate
DESCRIEREA PROIECTULUI

OBIECTIVE

Realizarea staţiei de epurare şi tratare a apelor reziduale.
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Dezvoltarea infrastructurii de bază şi asigurarea accesului
neîngrădit al populaţiei şi consumatorilor economici la
această infrastructură.
REZULTATELE OBŢINUTE

- îmbunatăţirea condiţiilor de viata a populaţiei comunei
- reducerea poluarii
- reducerea factorilor de risc pentru sănătatea populaţiei
- atragerea de investitori
- crearea de noi locuri de muncă

POTENŢIALII BENEFICIARI

locuitorii comunei Zăbrani

AI PROIECTULUI

- potenţialii investitori
- agenţii economici din zona

ACTIVITĂŢILE
PROIECTULUI

✓ Realizarea studiului de fezabilitate
✓ Elaborarea proiectului tehnic
✓ Aprobarea începerii proiectului
✓ Pregătirea şi depunerea cererii de finanţare
✓ Contractarea proiectului
✓ Organizarea licitaţiilor
✓ Monitorizare, evaluare, control
✓ Auditul proiectulu

STADIUL DE MATURITATE

Idee : DA

AL PROIECTULUI:

SPF: NU
SF: NU
PT: NU
DE: NU
Executie: NU

DURATA PROIECTULUI

Realizarea proiectului va depinde de posibilităţile de
finanţare
104

JUSTIFICAREA

Proiectul este cuprins ca obiectiv în Strategia de Dezvoltare

NECESITĂŢII

Locală. De asemenea, în cadrul consultării opiniei publice

IMPLEMENTĂRII

realizate în procesul de elaborare a strategiei de dezvoltare

PROIECTULUI

locală, majoritatea populaţiei intervievate a răspuns că este
importantă realizarea staţiei de epurare.

6.REABILITAREA ŞCOLILOR ŞI GRĂDINIŢELOR DIN COMUNĂ
LOCALIZAREA PROIECTULUI ŞI MANAGERUL DE PROIECT

MANAGERUL DE PROIECT / Consiliul Local al comunei Zăbrani
SOLICITANT
ROMÂNIA
REGIUNEA PROIECTULUI

Regiunea 5 - Vest

JUDEŢUL

Arad

COMUNĂ

Zăbrani

VALOAREA PROIECTULUI

-

(estimativ, euro fără TVA)
SURSE DE FINANŢARE

buget local/buget de stat
fonduri europene/structurale
credite bancare/parteneriate
DESCRIEREA PROIECTULUI

OBIECTIVE

Obiectivele acestui proiect sunt:
- Reabilitare şi modernizarea clădirilor;
- Dotarea cu echipamente didactice, centrală termică,
echipamente IT şi materiale specifice pentru documentare
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REZULTATELE OBŢINUTE
Asigurarea calităţii procesului de învăţământ;
- Accesul la educaţie gratuit al tuturor copiilor comunei;
- adaptarea la nevoile determinate de dorinţa de a îmbunătăţi
gradul şi calitatea ocupării forţei de muncă
POTENŢIALII BENEFICIARI

- locuitorii comunei Zăbrani

AI PROIECTULUI

- elevii școlii, cadre didactice
- potenţialii investitori
- agenţii economici din zona

ACTIVITĂŢILE
PROIECTULUI

✓ Realizarea studiului de fezabilitate
✓ Elaborarea proiectului tehnic
✓ Aprobarea inceperii proiectului
✓ Pregătirea şi depunerea cererii de finanţare
✓ Contractarea proiectului
✓ Organizarea licitaţiilor
✓ Monitorizare, evaluare, control
✓ Auditul proiectului

STADIUL DE MATURITATE

Idee : DA

AL PROIECTULUI:

SPF: NU
SF: NU
PT: NU
DE: NU
Executie: NU

DURATA PROIECTULUI

Realizarea proiectului va depinde de posibilităţile de
finanţare

JUSTIFICAREA

Proiectul este cuprins ca obiectiv în Strategia de Dezvoltare

NECESITĂŢII

Locală. De asemenea, în cadrul consultării opiniei publice
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IMPLEMENTĂRII

realizate în procesul de elaborare a strategiei de dezvoltare

PROIECTULUI

locală, majoritatea populaţiei intervievate a răspuns că este
importantă reabilitarea şcolilor şi grădiniţelor din comună.

7. IMPLEMENTAREA PROIECTULUI PRIVIND GESTIONAREA DESEURILOR
SOLIDE
LOCALIZAREA PROIECTULUI ŞI MANAGERUL DE PROIECT

MANAGERUL DE PROIECT / Consiliul Local al comunei Zăbrani
SOLICITANT
ROMÂNIA
REGIUNEA PROIECTULUI

Regiunea 5 - Vest

JUDEŢUL

Arad

COMUNĂ

Zăbrani

VALOAREA PROIECTULUI

-

(estimativ, euro fără TVA)
SURSE DE FINANŢARE

buget local/buget de stat
fonduri europene/structurale
credite bancare/parteneriate
DESCRIEREA PROIECTULUI

OBIECTIVE
- reducerea poluării;
- conservarea şi protejarea resurselor naturale.
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REZULTATELE OBŢINUTE
- îmbunatăţirea condiţiilor de viaţă ale cetăţenilor;
- promovarea calităţii şi eficienţei activităţilor de
salubrizare;
- dezvoltarea durabila a serviciilor;
- protecţia mediului înconjurător.
POTENŢIALII BENEFICIARI

- locuitorii comunei Zăbrani

AI PROIECTULUI

- potenţialii investitori
- agenţii economici din zona
- potenţialii turişti

ACTIVITĂŢILE
PROIECTULUI
✓ Realizarea studiului de fezabilitate
✓ Elaborarea proiectului tehnic
✓ Aprobarea începerii proiectului
✓ Pregătirea şi depunerea cererii de finanţare
✓ Contractarea proiectului
✓ Organizarea licitaţiilor
✓ Monitorizare, evaluare, control
✓ Auditul proiectului

STADIUL DE MATURITATE

Idee : DA

AL PROIECTULUI:

SPF: NU
SF: NU
PT: NU
DE: NU
Executie: NU

DURATA PROIECTULUI

Realizarea proiectului va depinde de posibilităţile de
finanţare
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JUSTIFICAREA

Proiectul este cuprins ca obiectiv în Strategia de Dezvoltare

NECESITĂŢII

Locală. De asemenea,în cadrul consultării opiniei publice

IMPLEMENTĂRII

realizate în procesul de elaborare a strategiei de dezvoltare

PROIECTULUI

locală, majoritatea populaţiei intervievate a răspuns ca este
important un sistem de colectare a deseurilor cat mai
prietenos cu mediul.

8. DOTAREA ADMINISTRAŢIEI LOCALE
LOCALIZAREA PROIECTULUI ŞI MANAGERUL DE PROIECT

MANAGERUL DE PROIECT / Consiliul Local al comunei Zăbrani
SOLICITANT
ROMÂNIA
REGIUNEA PROIECTULUI

Regiunea 5 - Vest

JUDEŢUL

Arad

COMUNĂ

Zăbrani

VALOAREA PROIECTULUI

-

(estimativ, euro fără TVA)
SURSE DE FINANŢARE

buget local/buget de stat
fonduri europene/structurale
credite bancare/parteneriate
DESCRIEREA PROIECTULUI

OBIECTIVE

Principalele obiective ale proiectului sunt:
-dotarea administraţiei publice cu calculatoare, copiatoare,
faxuri etc.
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REZULTATELE OBŢINUTE

Regenerarea mediului rural şi a valorilor acestuia, prin
sprijinirea funcţionarilor publici pentru desfăşurarea
activităţii în condiţii optime conforme cu normele europene.

POTENŢIALII BENEFICIARI

- locuitorii comunei Zăbrani

AI PROIECTULUI

- potenţialii investitori
- functionarii publici
- agenţii economici din zona

ACTIVITĂŢILE
PROIECTULUI

✓ Realizarea studiului de fezabilitate
✓ Elaborarea proiectului tehnic
✓ Aprobarea inceperii proiectului
✓ Pregătirea şi depunerea cererii de finanţare
✓ Contractarea proiectului
✓ Organizarea licitaţiilor
✓ Monitorizare, evaluare, control
✓ Auditul proiectului

STADIUL DE MATURITATE

Idee : DA

AL PROIECTULUI:

SPF: NU
SF: NU
PT: NU
DE: NU
Executie: NU

DURATA PROIECTULUI

Realizarea proiectului va depinde de posibilităţile de
finanţare

JUSTIFICAREA

Proiectul este cuprins ca obiectiv în Strategia de Dezvoltare

NECESITĂŢII

Locală. De asemenea, în cadrul consultării opiniei publice

IMPLEMENTĂRII

realizate în procesul de elaborare a strategiei de dezvoltare

PROIECTULUI

locală, majoritatea populaţiei intervievate a răspuns că este
importantă dotarea cu aparatură birotică a administraţiei
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publice.

9. AMENAJARE DE SPAŢII VERZI ȘI LOCURI DE JOACĂ PENTRU COPII SI
DOTAREA ACESTORA CU MOBILIER STRADAL
LOCALIZAREA PROIECTULUI ŞI MANAGERUL DE PROIECT

MANAGERUL DE PROIECT / Consiliul Local al comunei Zăbrani
SOLICITANT
ROMÂNIA
REGIUNEA PROIECTULUI

Regiunea 5 - Vest

JUDEŢUL

Arad

COMUNĂ

Zăbrani

VALOAREA PROIECTULUI

-

(estimativ, euro fără TVA)
SURSE DE FINANŢARE

buget local/buget de stat
fonduri europene/structurale
credite bancare/parteneriate
DESCRIEREA PROIECTULUI

OBIECTIVE

Prin amenajarea de spatii verzi si locuri de joacă pentru
copii, se urmăreşte creerea unui spaţiu prietenos, familiar,
dorit şi iubit, care stimulează imaginaţia şi creativitatea.

REZULTATELE OBŢINUTE

- acces la centru de joacă al tuturor copiilor comunei;
- stimularea implicării părinţilor în educaţia copiilor;
- desfăşurarea numeroaselor activităţi artistice, festive
(sărbătorirea zilelor de naştere ale copiilor), educative şi
sportive pentru şi împreuna cu copii.
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POTENŢIALII BENEFICIARI

- locuitorii comunei Zăbrani

AI PROIECTULUI

- copiii din comună
- potenţialii investitori
- agenţii economici din zona

ACTIVITĂŢILE
PROIECTULUI

✓ Realizarea studiului de fezabilitate
✓ Elaborarea proiectului tehnic
✓ Aprobarea inceperii proiectului
✓ Pregătirea şi depunerea cererii de finanţare
✓ Contractarea proiectului
✓ Organizarea licitaţiilor
✓ Monitorizare, evaluare, control
✓ Auditul proiectului

STADIUL DE MATURITATE

Idee : DA

AL PROIECTULUI:

SPF: NU
SF: NU
PT: NU
DE: NU
Executie: NU

DURATA PROIECTULUI

Realizarea proiectului va depinde de posibilităţile de
finanţare

JUSTIFICAREA

Proiectul este cuprins ca obiectiv în Strategia de Dezvoltare

NECESITĂŢII

Locală. De asemenea, în cadrul consultării opiniei publice

IMPLEMENTĂRII

realizate în procesul de elaborare a strategiei de dezvoltare

PROIECTULUI

locală, majoritatea populaţiei intervievate a răspuns că este
importantă amenajarea unui centru de joacă şi recreere
pentru copiii comunei.
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10. DEZVOLTARE A BAZEI SPORTIVE DIN COMUNĂ
LOCALIZAREA PROIECTULUI ŞI MANAGERUL DE PROIECT

MANAGERUL DE PROIECT / Consiliul Local al comunei Zăbrani
SOLICITANT
ROMÂNIA
REGIUNEA PROIECTULUI

Regiunea 5 - Vest

JUDEŢUL

Arad

COMUNĂ

Zăbrani

VALOAREA PROIECTULUI

-

(estimativ, euro fără TVA)
SURSE DE FINANŢARE

buget local/buget de stat
fonduri europene/structurale
credite bancare/parteneriate
DESCRIEREA PROIECTULUI

OBIECTIVE

Obiectivele proiectului sunt:
- Dotarea bazelor sportive existente în comună.

REZULTATELE OBŢINUTE
- asigurarea condiţiilor pentru agrement atât pentru locuitorii
comunei cât şi pentru turişti, crescând astfel potenţialul de a
atrage mai mulţi turişti.
- crearea condiţiilor adecvate petrecerii timpului liber al
locuitorilor comunei;
- îmbunatăţirea condiţiilor de viaţă a cetăţenilor comunei
- organizarea de activități after school pentru copii
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POTENŢIALII BENEFICIARI

- locuitorii comunei Zăbrani

AI PROIECTULUI

- copiii din comună
- potenţialii investitori
- agenţii economici din zona

ACTIVITĂŢILE
PROIECTULUI

✓ Realizarea studiului de fezabilitate
✓ Elaborarea proiectului tehnic
✓ Aprobarea inceperii proiectului
✓ Pregătirea şi depunerea cererii de finanţare
✓ Contractarea proiectului
✓ Organizarea licitaţiilor
✓ Monitorizare, evaluare, control
✓ Auditul proiectului

STADIUL DE MATURITATE

Idee : DA

AL PROIECTULUI:

SPF: NU
SF: NU
PT: NU
DE: NU
Executie: NU

DURATA PROIECTULUI

Realizarea proiectului va depinde de posibilităţile de
finanţare

JUSTIFICAREA

Proiectul este cuprins ca obiectiv în Strategia de Dezvoltare

NECESITĂŢII

Locală. De asemenea, în cadrul consultării opiniei publice

IMPLEMENTĂRII

realizate în procesul de elaborare a strategiei de dezvoltare

PROIECTULUI

locală, majoritatea populaţiei intervievate a răspuns că este
important in special pentru copii, in avea activități atât în aer
liber cât și in spații închise, în functie de tipul de sport
practicat.
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1. REABILITAREA ŞI DOTAREA CORESPUNZĂTOARE A DISPENSARULUI UMAN
LOCALIZAREA PROIECTULUI ŞI MANAGERUL DE PROIECT

MANAGERUL DE PROIECT / Consiliul Local al comunei Zăbrani
SOLICITANT
ROMÂNIA
REGIUNEA PROIECTULUI

Regiunea 5 - Vest

JUDEŢUL

Arad

COMUNĂ

Zăbrani

VALOAREA PROIECTULUI

-

(estimativ, euro fără TVA)
SURSE DE FINANŢARE

buget local/buget de stat
fonduri europene/structurale
credite bancare/parteneriate
DESCRIEREA PROIECTULUI

OBIECTIVE
- Desfăşurarea activităţii de asigurare a serviciilor medicale
la standardele impuse de legislaţia în domeniu;
- Acordarea primului ajutor locuitorilor solicitanţi;
- Indrumarea şi coordonarea către spitalele judeţene a
persoanele aflate în stare critică;
- Realizarea controlelor de rutină cu privire la starea de
sănătate a populaţiei.
REZULTATELE OBŢINUTE
- asigurarea condiţiilor pentru agrement atât pentru locuitorii
comunei cât şi pentru turişti, crescând astfel potenţialul de a
atrage mai mulţi turişti.
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- crearea condiţiilor adecvate petrecerii timpului liber al
locuitorilor comunei;
- îmbunatăţirea condiţiilor de viaţă a cetăţenilor comunei
- organizarea de activități after school pentru copii
POTENŢIALII BENEFICIARI

- locuitorii comunei Zăbrani

AI PROIECTULUI

- potenţialii investitori
- agenţii economici din zona

ACTIVITĂŢILE
PROIECTULUI

✓ Realizarea studiului de fezabilitate
✓ Elaborarea proiectului tehnic
✓ Aprobarea inceperii proiectului
✓ Pregătirea şi depunerea cererii de finanţare
✓ Contractarea proiectului
✓ Organizarea licitaţiilor
✓ Monitorizare, evaluare, control
✓ Auditul proiectului

STADIUL DE MATURITATE

Idee : DA

AL PROIECTULUI:

SPF: NU
SF: NU
PT: NU
DE: NU
Executie: NU

DURATA PROIECTULUI

Realizarea proiectului va depinde de posibilităţile de
finanţare

JUSTIFICAREA

Proiectul este cuprins ca obiectiv în Strategia de Dezvoltare

NECESITĂŢII

Locală. De asemenea, în cadrul consultării opiniei publice

IMPLEMENTĂRII

realizate în procesul de elaborare a strategiei de dezvoltare

PROIECTULUI

locală, majoritatea populaţiei intervievate a răspuns că sunt
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importante reabilitarea şi dotarea corespunzătoarea a
dispensarului uman.

12.LUCRĂRI DE CADASTRU IMOBILIAR INTRAVILAN ŞI EXTRAVILAN,
REACTUALIZARE PUG
LOCALIZAREA PROIECTULUI ŞI MANAGERUL DE PROIECT

MANAGERUL DE PROIECT / Consiliul Local al comunei Zăbrani
SOLICITANT
ROMÂNIA
REGIUNEA PROIECTULUI

Regiunea 5 - Vest

JUDEŢUL

Arad

COMUNĂ

Zăbrani

VALOAREA PROIECTULUI

-

(estimativ, euro fără TVA)
SURSE DE FINANŢARE

buget local/buget de stat
fonduri europene/structurale
credite bancare/parteneriate
DESCRIEREA PROIECTULUI

OBIECTIVE
Principalele obiective urmărite prin actualizarea PUG se
referă la:
- o mai buna valorificare a potenţialului natural, economic şi
uman al comunei;
- stabilirea şi delimitarea teritoriului intravilan, a zonelor
construibile şi protejate, delimitarea zonelor cu interdicţie
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temporară sau definitivă de construire.
REZULTATELE OBŢINUTE

Optimizarea relaţiilor în teritoriu privind tendinţa de
dezvoltare din punct de vedere:
- a căilor de comunicaţii şi transport;
- a amenajării pentru sortarea, evacuarea, depozitarea şi
tratarea deşeurilor menajere şi industriale;
- a extinderii reţelelor de alimentare cu apă, gaze, energie
electrică, etc

POTENŢIALII BENEFICIARI

- locuitorii comunei Zăbrani

AI PROIECTULUI

- potenţialii investitori
- agenţii economici din zona

ACTIVITĂŢILE
PROIECTULUI

✓ Realizarea studiului de fezabilitate
✓ Elaborarea proiectului tehnic
✓ Aprobarea inceperii proiectului
✓ Pregătirea şi depunerea cererii de finanţare
✓ Contractarea proiectului
✓ Organizarea licitaţiilor
✓ Monitorizare, evaluare, control
✓ Auditul proiectului

STADIUL DE MATURITATE

Idee : DA

AL PROIECTULUI:

SPF: NU
SF: NU
PT: NU
DE: NU
Executie: NU

DURATA PROIECTULUI

Realizarea proiectului va depinde de posibilităţile de
finanţare
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JUSTIFICAREA

Proiectul este cuprins ca obiectiv în Strategia de Dezvoltare

NECESITĂŢII

Locală. De asemenea, în cadrul consultării opiniei publice

IMPLEMENTĂRII

realizate în procesul de elaborare a strategiei de dezvoltare

PROIECTULUI

locală, majoritatea populaţiei intervievate a răspuns că sunt
importante realizarea lucrărilor de intravilan şi extravilan şi
reactualizarea PUG-ului .

13.CONSTRUIREA UNUI CENTRU DE ZI PENTRU BĂTRÂNI
LOCALIZAREA PROIECTULUI ŞI MANAGERUL DE PROIECT

MANAGERUL DE PROIECT / Consiliul Local al comunei Zăbrani
SOLICITANT
ROMÂNIA
REGIUNEA PROIECTULUI

Regiunea 5 - Vest

JUDEŢUL

Arad

COMUNĂ

Zăbrani

VALOAREA PROIECTULUI

-

(estimativ, euro fără TVA)
SURSE DE FINANŢARE

buget local/buget de stat
fonduri europene/structurale
credite bancare/parteneriate

DESCRIEREA PROIECTULUI
OBIECTIVE
Este necesară construirea unui centru de zi pentru bătrânii
comunei având drept scop oferirea de soluţii pentru
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persoanele în vârstă şi neajutorate.
REZULTATELE OBŢINUTE
✓ construirea unui complex social pentru persoanele de
vârsta a III a;
✓ dotarea acestuia cu mobilier pentru:
✓ - bucătărie,
✓ - sală de primire,
✓ acordarea de asistenţă socială persoanelor în vârstă
care apelează la serviciile oferite de căminul social;
✓ crearea de noi locuri de muncă pentru locuitorii
comunei prin angajarea acestora în noul cămin.
POTENŢIALII BENEFICIARI

- locuitorii comunei Zăbrani

AI PROIECTULUI

- bătrânii din comuna
- potenţialii investitori
- agenţii economici din zona

ACTIVITĂŢILE
PROIECTULUI

✓ Realizarea studiului de fezabilitate
✓ Elaborarea proiectului tehnic
✓ Aprobarea inceperii proiectului
✓ Pregătirea şi depunerea cererii de finanţare
✓ Contractarea proiectului
✓ Organizarea licitaţiilor
✓ Monitorizare, evaluare, control
✓ Auditul proiectului

STADIUL DE MATURITATE

Idee : DA

AL PROIECTULUI:

SPF: NU
SF: NU
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PT: NU
DE: NU
Executie: NU
DURATA PROIECTULUI

Realizarea proiectului va depinde de posibilităţile de
finanţare

JUSTIFICAREA

Proiectul este cuprins ca obiectiv în Strategia de Dezvoltare

NECESITĂŢII

Locală. De asemenea, în cadrul consultării opiniei publice

IMPLEMENTĂRII

realizate în procesul de elaborare a strategiei de dezvoltare

PROIECTULUI

locală, majoritatea populaţiei intervievate a răspuns că este
importantă construirea căminului-azil pentru bătrâni.

14. PROGRAMULUI PRIVIND REDUCEREA EMISIILOR DE GAZE CU EFECT DE
SERĂ ÎN TRANSPORTURI, PRIN PROMOVAREA INFRASTRUCTURII PENTRU
VEHICULELE DE TRANSPORT RUTIER NEPOLUANT DIN PUNCT DE VEDERE
ENERGETIC: STAȚII DE REÎNCĂRCARE PENTRU VEHICULE ELECTRICE ÎN
LOCALITĂȚI
LOCALIZAREA PROIECTULUI ŞI MANAGERUL DE PROIECT

MANAGERUL DE PROIECT / Consiliul Local al comunei Zăbrani
SOLICITANT
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ROMÂNIA
REGIUNEA PROIECTULUI

Regiunea 5 - Vest

JUDEŢUL

Arad

COMUNĂ

Zăbrani

VALOAREA PROIECTULUI

-

(estimativ, euro fără TVA)
SURSE DE FINANŢARE

buget local/buget de stat
fonduri europene/structurale
credite bancare/parteneriate

DESCRIEREA PROIECTULUI
OBIECTIVE
-dezvoltarea infrastructurii de alimentare a vehiculelor cu
energie electrică.
- îmbunătățirea calității mediului prin reducerea emisiilor de
gaze cu efect de seră prin stimularea utilizării vehiculelor
electrice.
- dezvoltarea transportului ecologic.
REZULTATELE OBŢINUTE
✓ construirea unei stații de alimentare a vehiculelor
electrice
✓ incurajarea achizitiilor de vehicule electrice
✓ protejarea mediului inconjurător,
✓
POTENŢIALII BENEFICIARI

- locuitorii comunei Zăbrani

AI PROIECTULUI

- potenţialii investitori
- agenţii economici din zona

ACTIVITĂŢILE
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PROIECTULUI

✓ Realizarea studiului de fezabilitate
✓ Elaborarea proiectului tehnic
✓ Aprobarea inceperii proiectului
✓ Pregătirea şi depunerea cererii de finanţare
✓ Contractarea proiectului
✓ Organizarea licitaţiilor
✓ Monitorizare, evaluare, control
✓ Auditul proiectului

STADIUL DE MATURITATE

Idee : DA

AL PROIECTULUI:

SPF: NU
SF: NU
PT: NU
DE: NU
Executie: NU

DURATA PROIECTULUI

Realizarea proiectului va depinde de posibilităţile de
finanţare

JUSTIFICAREA

Proiectul este cuprins ca obiectiv în Strategia de Dezvoltare

NECESITĂŢII

Locală. De asemenea, în cadrul consultării opiniei publice

IMPLEMENTĂRII

realizate în procesul de elaborare a strategiei de dezvoltare

PROIECTULUI

locală, majoritatea populaţiei intervievate a răspuns că este
importantă montarea unei stații de alimentare a vehiculelor
electrice având in vedere tendința actuală in domeniul auto.

15. REALIZARE REȚEA DE DISTRUBUȚIE A GAZULUI METAN IN COMUNĂ
LOCALIZAREA PROIECTULUI ŞI MANAGERUL DE PROIECT

MANAGERUL DE PROIECT / Consiliul Local al comunei Zăbrani
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SOLICITANT
ROMÂNIA
REGIUNEA PROIECTULUI

Regiunea 5 - Vest

JUDEŢUL

Arad

COMUNĂ

Zăbrani

VALOAREA PROIECTULUI

-

(estimativ, euro fără TVA)
SURSE DE FINANŢARE

buget local/buget de stat
fonduri europene/structurale
credite bancare/parteneriate

DESCRIEREA PROIECTULUI
OBIECTIVE
Dezvoltarea infrastructurii de bază şi asigurarea accesului
neîngrădit al populaţiei şi consumatorilor economici la
această infrastructură
REZULTATELE OBŢINUTE
-asigurarea unui sistem modern si eficient, cu cresterea
flexibilitatii si eficientei in operare a retelelor de gaze
naturale,
-imbunatatirea nivelului de trai al populatiei prin ridicarea
substantiala a gradului de confort al gospodariilor din
mediul rural,
- reducerea impactului asupra mediului (taierea
padurilor,poluarea).
POTENŢIALII BENEFICIARI

- locuitorii comunei Zăbrani

AI PROIECTULUI

- potenţialii investitori
- agenţii economici din zona
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ACTIVITĂŢILE
PROIECTULUI

✓ Realizarea studiului de fezabilitate
✓ Elaborarea proiectului tehnic
✓ Aprobarea inceperii proiectului
✓ Pregătirea şi depunerea cererii de finanţare
✓ Contractarea proiectului
✓ Organizarea licitaţiilor
✓ Monitorizare, evaluare, control
✓ Auditul proiectului

STADIUL DE MATURITATE

Idee : DA

AL PROIECTULUI:

SPF: NU
SF: NU
PT: NU
DE: NU
Executie: NU

DURATA PROIECTULUI

Realizarea proiectului va depinde de posibilităţile de
finanţare

JUSTIFICAREA

Proiectul este cuprins ca obiectiv în Strategia de Dezvoltare

NECESITĂŢII

Locală. De asemenea, în cadrul consultării opiniei publice

IMPLEMENTĂRII

realizate în procesul de elaborare a strategiei de dezvoltare

PROIECTULUI

locală, majoritatea populaţiei intervievate a răspuns că este
importantă montarea unei stații de alimentare a vehiculelor
electrice având in vedere tendința actuală in domeniul auto.
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COMITETUL LOCAL DE COORDONARE:
- Codrean Dănuț, primarul comunei Zăbrani
- Laza Mariana Claudia , secretar al Primariei Zăbrani
- Petrescu Andreea , responsabil achizitii Primaria Zăbrani
- Țuța Hortensia, inspector al Primăriei Zăbrani
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