„In limitele impuse, cu resursele existente, intr-un ritm propriu, bazati pe convingerea ca toate au
inceput, sa incercam sa facem impreuna ceea ce asteptam de la altii...”

ORASUL CIACOVA
CARACTERISTICI GENERALE
Istoric
Localitatea Ciacova este situata in sud-vestul judetului Timis , la cca 32 km sud de
Timisoara, existenta sa datand din anul 1335 desi in cronica familiei Csak aflata la biserica
sarba se mentioneaza anul 1285 ca localitate aflata in proprietatea familiei Csak.
Etimologic , toponimul Ciacova isi are obarsia din adaugarea la numele posesorului
locurilor a cuvantului maghiar Varos –Csakvaros , ceea ce in limba romana inseamna orasul
lui CSAKY, sau orasul Csaky. Cuvantul magiar Varos a intrat chiar in fondul principal al
limbii romane, in forma de oras.
In anii 1390-1394 aici s-a ridicat o cetate care a fost inconjurata de o retea de canale
de apa ( Timisul) , facand-o greu de cucerit. Aceasta cetate a fost luata de regele Sigismund
in anul 1395, cedand familiei Csak , cetate in Bihor si orasul Szilard, astfel cetatea
CIACOVEI devenind cetate regala.
In 1551 cetatea fost ocupata de turci, ei construind in acea perioada multe turnuri de
aparare in jurul ei.
In urma pacii de la Carlovitz din 1860 s-a impus daramarea cetatii , fapt executat de
contele Oettingen , in urma careia a supravietuit doar turnul de veghe , numit de catre
localnici Cula , care sta drept marturie acestei asezari.
In 1718 dupa pacea de la Pasarowitz , localitatea Ciacova , ca de altfel tot Banatul a
trecut sub administrarea Casei AUSTRIA . Conform lucrarii lui J.J.Ehrler in aceasta
perioada a fost ridicata la rangul de district , avand in componenta sa 4 cercuri care la randul
lor aveau in componenta sa 67 de localitati din care : 46 cu populatie romana , 6 cu populatie
sarba , 1 cu populatie germana , 13 cu populatie romana –sarba , 1 cu populatie romanasarba –germana, aceasta fiind Ciacova.
Unele din localitatile care au apartinut de districtul Ciacova , astazi sunt orase : Buzias
si Deta , altele sunt Serbia , Kanak, Veliki Gai, altele devenind comune : Jebel , Foieni,
Sanmartinul Sarbesc, Giera. In aceste localitati au trait 38572 de suflete , ele ocupandu-se in
principal cu agricultura , cresterea animalelor si lucrul in mici ateliere mestesugaresti.
In anul 1739 localitatea CIACOVA pe strada care astazi ii poarta numele , la casa cu
numarul 11, a vazut lumina marele iluminist si prozator sarb Dositei Obradovici.
Odata cu trecerea localitatii sub administrarea Casei de Austria au avut loc progrese
din punct de vedere a pregatirii profesionale si a ridicarii nivelului de trai , prin folosirea de
noi tehnologii de lucru si de organizare. Astfel inca din 1719 generalul Mercy dispune
plantarea duzilor pe pamanturile uscate din zona Ciacovei , acest lucru ducand la cresterea
viermilor de matase si la construirea unei filaturi la Ciacova.Tot in aceasta perioada se
infiinteaza si cooperativa de lapte care functioneaza cu rezultate foarte bune, astfel ca in anul
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1891 in cadrul unei expozitii concurs la Timisoara , printre produsele premiate s-a aflat si
cazul Ementhal si vacile de rasa prezentate de Scoala Agricola din Ciacova.
Printre sarcinile care stateau in fata Scolii de Agricultura de la Ciacova infiintata in
1886 cu 30 de elevi si 4 cadre didactice se afla si pregatirea elevilor pentru conducerea
muncilor agricole pe marile domenii , precum si raspandirea unor metode moderne de
gospodarire in satele invecinate . Dupa anul 1895, Scoala de la Ciacova a primit din partea
statului o suprafata de 296 de iugare de pamant destinata in special cresterii taurinelor de
rasa ducand la redresarea cresterii animalelor de rasa din Banat.
In anul 1869 in Ciacova “ Prima Casa de Pastrare din Ciacova “ care in 1876 s-a
transformat in societate pe actiuni . Printre membrii fondatori romani, sarbi, germani si
maghiari , iar in 1906 s-a infiintat Banca Ciacovana SA , unde printre fondatori ,pe langa
intelectualitatea localitatii gasim si proprietarii unor gospodarii taranesti . Dintre acestia
Breban Gheorghe din Ghilad, , fratii Nica si Costa Diminescu , Ion Pinciu , Ion Gruescu ,
Nicolae Uzum din Ciacova.
Din anul 1890 localitatea face parte din comitatul Timis-Ciacova, fiind resedinta de
district , iar din anul 1921 face parte din judetul Timis –Torontal , fiind resedinta de plasa
pana in 1935.
Localitatile apartinatoare orasului Ciacova sunt : CEBZA, MACEDONIA,
PETROMAN, OBAD.

CEBZA
Localitate din judetul Timis-Torontal , plasa Ciacova , se afla situata pe ses in
apropierea raului Timis. Avea 1386 de locuitori romani-ortodocsi , numarul caselor fiind de
323 , iar hotarul avea o suprafata de 7687 iugare.
Biserica a fost zidita la 1880, iar bisericuta numita MANASTIRE din cimitirul
localitatii dateaza din secolul al XVI-lea. Se semnalau : casa nationala, reuniune de cantari,
cooperativa de credit si o societate a pompierilor voluntari . Judecatoria , oficiul postal si
gara erau la Ciacova.
Biserica ortodoxa romana zisa si Manastire , era una dintre cele mai vechi si
reprezenta o particularitate prin faptul ca era acoperita cu sindrila, avea o lungime
neobisnuita, iar turnul era redus la un modest suport de clopote.
Dupa traditie , inainte de a fi existat biserica, in mijlocul codrului ce se intindea pe
aceste locuri , se gasea un izvor facator de minuni. Constatandu-se puterea tamaduitoare a
acestuia , niste calugari au zidit biserica astfel ca izvorul sa fie cuprins de altar. Cert este ca si
astazi , apa acestui izvor este considerata facatoare de minuni , dovada numeroaselor cazuri
de vindecare fiind carjele care se pastreaza in podul bisericii , lasate de cei care au plecat
vindecati.
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MACEDONIA
In judetul Timis-Torontal , plasa Ciacova asezare ses, intre raurile Timisul Vechi si
Nou, avea 926 locuitori si un hotar de 5151 iugare. Locuitorii erau romani de religie
ortodoxa. Biserica a fost zidita la 1813 . Se semnalau : scoala primara , cor barbatesc .
Localitatea a fost intemeiata de familia Maczedonia si apare in evidentele papale de
dijma de la 1332-1337, sub numele de Machadonia. La 1465 avea 50 de case si se afla in
proprietatea lui Ladislau Doczy . La 1779 se alipeste judetului Torontal . Se spune ca la 1887
intreaga localitate a fost inundata , locuitorii neputand circula decat cu luntrea.

PETROMAN
In judetul Timis-Torontal, plasa Ciacova , avea 1309 locuitori, 360 de case si un hotar
de 6781 iugare. Locuitori erau romani ortodocsi si o mica parte greco-catolici. Biserica
ortodoxa a fost zidita in secolul al XVII-lea, iar cea greco-catolica dateaza din a doua
jumatate a secolului al XIX- lea. Se semnalau : scoala primara, cor barbatesc , biblioteca
scolara si o moara cu instalatie electrica. Oficiul postal si gara se aflau la Ciacova , la 4 km
distanta.
Este amintita pentru prima oara in evidentele papale de dijma de la 1332-1337 sub
numele de Petrec si Petri, cu o casa. In conscrierile camerale din 1717 figura cu 60 de case.
La 1807 apartinea districtului Ciacova.

OBAD
Localitate situata in fosta plasa Ciacova , resedinta de comuna , avea 952 de familii si
un hotar de 3 119 iugare. Locuitorii erau in majoritate romani , restul germani, maghiari si
sarbi. Biserica ortodoxa a fost zidita in 1883 , iar romano-catolicii aveau casa de rugaciune.
Functionau scoala primara, scoala confesionala ortodoxa si cor barbatesc.
Localitatea este mentionata pentru prima oara in registrul dijmelor papale cu numele
de HUHAD, HUNUD, OHOD.
In secolele XV-XVI-lea a fost ridicata o cetate fortificata , OHAB, care s-a mentinut
si in timpul dominatiei turcesti.
In 1717 localitatea era consemnata cu 60 de case, sub numele de OBADIE,
apartinand districtului Ciacova, ca mai apoi sub dominatie maghiara, sa apartina de comitatul
Timis. Dupa 1860 in localitate au fost colonizate familii germane.
La 1890 apartinea de plasa Ciacova, ca resedinta de comuna cu 915 locuitori. La 1921 localitatea
era cuprinsa in judetul Timis-Torontal. Populatia a crescut usor de-a lungul timpului, ca dupa 1950 sa
scada spre 700 de locuitori.
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Asezarea geografica si cadrul natural
Teritoriul localitatii Ciacova se incadreaza in Campia Banatului , subdiviziune a marii
unitati morfologice cunoscute in literatura de specialitate sub denumirea de Campia de Vest.
Apartine campiei joase a Timisului , care reprezinta una din zonele cele mai depresionare din
Banat, caracteristica importanta fiind planeitatea zonei si respectiv a teritoriului intravilan.
Coordonatele geografice ale Ciacovei , dupa atlasul HAACK sunt 45,31 latitudine
nordica si 21,09 longitudine estica . Altitudinea localitatii este de 83 m deasupra nivelului
marii, fiind asezata pe malul stang al Timisului de odinioara , astazi Timisul mort.
Clima
Pentru caracterizarea conditiilor climatice a teritoriului localitatii Ciacova se folosesc
datele inregistrate la statia meteorologica Banloc , situata la circa 13 km de localitate si unele
la statia Timisoara , situata la circa 32 km. Temperatura medie anuala este 10,7 grade C.
Temperatura maxima absoluta s-a inregistrat in august 1961 si a fost de 38, 1 grade C,
temperatura minima absoluta in ianuarie 1963 si a fost –31,8 grade C.
Brumele timpurii de toamna apar la mijlocul lunii octombrie, mai rar in septembrie,
iar brumele tarzii de primavara apar in luna aprilie, foarte rar in luna mai.
Regimul pluviometric se prezinta astfel :
- precipitatii anuale –604,5mm
Cele mai multe precipitatii medii lunare se inregistreaza in luna iunie, respectiv la
inceputul verii , iar cele mai scazute precipitatii medii lunare se inregistreaza in ianuarie ,
respectiv iarna .
Vanturile cele mai frecvente sunt cele care bat din nord si est , iar cea mai mare
intensitate o au cele din sud si nord.
Caracteristici geotehnice
Orasul Ciacova este unitatea administrativ-teritoriala expusa producerii unor
fenomene naturale de tip tectonic. Efectele tectonice sunt periculoase, fiind echivalente pe
scara Richter, cu gradul maxim posibil-8-ceea ce este foarte periculos. Din punct de vedere
seismic , localitatea Ciacova si satele apartinatoare se incadreaza intr-o zona seismica cu
coeficientul seismic KS= 0,20 de intesitate seismica.
Hidrologia
Teritoriul localitatii Ciacova face parte din bazinul hidrografic al raului Timis , bazinul
Timisului Mort si Lunca –Birda. Acesta are un curs de apa permanent cu unele fluctuatii in
functie de regimul de precipitatii . Raul Timis curge in partea de vest a teritoriului construind
hotarul natural al Ciacovei.
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Timisul mort strabate teritoriul de la nord la sud-vest , el nefiind canalizat , dar fara a
se revarsa decat in cadrul unor mari viituri de apa . Lunca Birda strabate teritoriul localitatii
Ciacova dinspre nord-est spre sud, sud-vest fiind un canal al raului Timis . Canalizarea
acesteia a inceput inca acum 200 de ani in urma , avand rol de desecare a intregii zone.
Reteaua de canale de desecare continua si in prezent cu o serie destul de deasa de canale
executate pe formele microdepresionare ale reliefului , cat si pe unele cursuri de apa parasite,
scotandu-le practic de sub influenta excesului de umiditate.
Teritoriul localitatii Ciacova este situat in campia de subsidenta fluvio-lacustra a Tisei ,
districtul campiei Timisului . Situata pe o linie de maxima scufundare , campia are un aspect
tipic de subsidenta cu intense divagari si rataciri a apelor , cu numeroase meandre si dese
inmlastiniri.
In prezent teritoriul este scos aproape complet de sub influentele inmlastinirii ,
datorita interventiei omului si ca urmare , nu mai au loc procese de spalare, transport si
acumulare a materialului de sol. Energia reliefului este relativ mica , cuprinsa intre 0-5 m, iar
altitudinile extreme sunt cuprinse intre 80-85 m .
Altitudinal , teritoriul studiat urca usor pe directia vest-sud-vest, in partea vestica a
teritoriului localitatii Ciacova pe o distanta de cativa zeci de metri, se face trecerea de la
campia de subsidenta fluvio-lacustra la campia piemontana. Aceasta trecere , pe o lungime
de circa 200 m este destul de clara.
Privit in ansamblu, relieful apare ca o intindere plana , dar luat separat microrelieful ne
apare destul de framantat , cu schimbari de la forme pozitive la forme negative pe o distanta
mica, uneori la cativa metri. Astfel apar si solurile pe aceste terenuri cu variatii destul de dese
si cu o mare diversitate.
Solurile si vegetatia
Solurile identificate in cadrul teritoriului localitatii Ciacova sunt rezultatul actiunii
conjugate a factorilor pedogenetici din aceasta zona . Cei mai importanti sunt : relieful,
clima, roca si apa freatica. La acestea se mai adauga factorul antropic din ultimii 200 de ani ,
care a constat din executarea unor lucrari de imbunatatiri funciare.
In conditii de silvostepa , la limita cu silvostepa semiumeda, cu precipitatii medii
anuale de 604,7 mm, temperatura medie anuala de 10,7grade C, sub o vegetatie ierboasa,
procesele de solidificare s-au caracterizat printr-o bioacumulare humicocalcica, care a dus la
formarea tipului zonal de cernoziom.
Datorita rocii mame si a apei freatice bogate in saruri cat si a nivelului freatic destul de
ridicat aceste soluri au suferit procese de saraturare si de gleificare. In aceleasi conditii de
clima, pe forme negative ale terenului , unde si textura este mai fina , apa freatica a influentat
mai puternic procesul de gleizare si ca rezultat al acestora au aparut lacovistile si solurile
gleice.
Caracteristica zonei studiate este vegetatia de silvostepa la limita cu stepa semiuda , in
care predomina vegetatia ierboasa specifica campiei joase,umede. Vegetatia spontana
ierboasa este dominata de grupuri mezofile si halofile in portiunile de teren cu saraturi.
5
„CIACOVA”- O NOUA VIATA!

„In limitele impuse, cu resursele existente, intr-un ritm propriu, bazati pe convingerea ca toate au
inceput, sa incercam sa facem impreuna ceea ce asteptam de la altii...”
Plantele de cultura gasesc conditii bune de crestere si dezvoltare cu o varietate mare
de culturi de cereale, plante tehnice , furajere , leguminoase, legumicole si medicinale.
Productii bune se obtin la grau, porumb, orz, sfecla, lucerna, trifoi, soia, rosii,vinete,
ardei, musetel, menta, levantica.
Raul Timis
Raul Timis este cea mai importanta apa curgatoare a Banatului. Timisul izvoraste din
masivul Semenic si se varsa in Dunare. Deplasarea lui este paralela cu canalul Bega care isi
are obarsia din muntii Poiana Rusca si se varsa in Tisa. Paralelismul celor doua rauri se
pastreaza numai pentru zona inalta de munti si dealuri. Cand ajung in campie cele doua rauri
formeaza o lunca comuna. In decursul vremii s-au construit doua canale de legatura : unul
lung de 11 km , iar al doilea lung de 5 km ce leaga Bega de Timis si are rol de descarcator, in
sensul ca abate apele din Bega si le varsa in Timis , atunci cand pe Bega se produc viituri
primejdioase , in acest chip atat la Timisoara cat si campiile din lungul Timisului sunt ferite
de inudatii.
La jumatatea secolului trecut s-au executat dese lucrari de indiguire . Ultima viitura a
avut loc in anul 1912, an extrem de ploios, cand Timisul s-a revarsat, depasind digurile cu un
metru, unde in localitatea Cebza a rupt digul . Au fost rupte poduri, caile ferate au fost
distruse pe multi km, au fost impotmolite numeroase turme de oi , iar victimele omenesti au
trecut de 100. Raul Timis in dreptul localitatii Cebza se afla la 200 km de izvorul acestuia.
Fondul silvic
Pe raza satului Macedonia exista o suprafata de 300 ha padure. Aceasta se afla in
administratia Inspectoratului Silvic Timisoara. Padurea nu face obiectul unei exploatari
intensive , singurele taieri de arbori sunt cele facute pentru intretinerea padurii. Padurea se
afla in limitroful raului Timis la o distanta de 8 km de satul Cebza. Dintre speciile care se afla
in padure se amintesc stejarul, fagul si carpenul. Restul sunt specii in numar redus (tei,
salcam).
Apele geotermale- CEBZA
In partea de vest a tarii , datele geologice au pus de mult in evidenta existenta apelor
geotermale , dar numarul redus al forajelor , restrange cunoasterea lor.
In anul 1962 a aparut in localitatea Cebza un fenomen neobisnuit pentru locuitorii
satului. Desi era iarna spre primavara , la marginea satului intr-un sant a aparut apa calda
cateva luni. Dupa 1965 au inceput studii mai intense si ulterior s-au executat multe foraje
care au pus in evidenta existenta apelor geotermale in toata campia de vest. S-a considerat ca
exploatarea apelor geotermale este cea mai rentabila la adancimea de 2000m , deoarece
forajul nu este prea adanc , debitul se mentine la 30l/s, iar temperatura este de 90 grade C.
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Deoarece apele acestea pot avea utilizari din cele mai diferite , ea ramane o sursa de
energie si combustibil atunci cand fizionomia localitatii ar fi alta decat cea de azi ; reprezinta
o bogatie naturala care ar influenta traiul si bunastarea localitatii.
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ANALIZA ECONOMICO-SOCIALA A ORASULUI CIACOVA
Organizarea administrativ-teritoriala
Orasul Ciacova este unitatea administrativ-teritoriala de baza, situata la 32 km de
municipiul Timisoara, care reuneste populatia rurala reunita prin comunitate, de interese si
traditii. Orasul Ciacova este situat in partea de sud-vest a judetului Timis , in apropierea
frontierei cu Iugoslavia.Teritoriul administrativ se invecineaza astfel :
-NORD- teritoriul administrativ al comunelor PECIU NOU si SAG
-SUD- teritoriul administrativ al comunelor GIERA, BANLOC, si teritoriul
administrativ al orasului Deta
-EST- teritoriul administrativ al comunelor JEBEL si VOITEG
-VEST-teritoriul administrativ al comunelor FOIENI si GIULVAZ
Din componenta orasului fac parte localitatile : CEBZA, MACEDONIA, OBAD,
PETROMAN.
Populatia .Elemente demografice . Fondul de locuit.
Comparativ cu celelalate orase ale judetului Timis se poate constata o scadere mai
accentuata a populatiei pana in anul 1956 , dupa care se inregistreaza o crestere pana in anul
1993. Una din cauzele importante ale scaderii numarului de locuitori este inregistrarea unui
spor natural negativ , specific de altfel si altor localitati . Degradarea factorilor de crestere a
populatiei, necooperarea intre diverse grupari active ( administratia publica locala, asociatii,
grupuri de interese) din diferitele localitati apartinatoare reprezinta disfunctionalitati in acesta
zona.
La recensamantul din 2002
populatia orasului Ciacova era de 5297 de locuitori.
Defalcat pe localitati se prezinta astfel :
LOCALITATEA
CIACOVA
CEBZA
PETROMAN
OBAD
MACEDONIA
TOTAL

Populatie stabila
2752

Procent
0.52

743
735
597
470
5297

0.14
0.14
0.11
0.09
100

Localitatea Ciacova este o zona de interferenta a mai multor etnii, limbi , obiceiuri si
culturi. Aici s-a creat un specific local , o stare de toleranta si intelegere , ce nu se regasesc in
multe alte zone multietnice , caracteristica ce apropie orasul Ciacova de europenitate.
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Structura populatiei pe nationalitati:
Localitatea/
Ciacova Cebza Macedonia Obad Petroman Total Procente
etnia
oras
ROMANA
2005
711
414
586
695
4411 83,27%
MAGHIARA
383
11
2
6
6
408
7,70 %
RROMA
145
15
51
0
28
239
4,51%
GERMANA
124
1
1
3
4
133
2,51%
SARBA
75
5
1
1
2
84
1,59%
UCRAINEANA
14
0
0
1
0
15
0,28%
SLOVACA
2
0
0
0
0
2
0,04%
RUSA
1
0
1
0
0
2
0,04%
BULGARA
0
0
0
0
0
0
0,00%
CEHA
1
0
0
0
0
1
0,02%
CROATA
1
0
0
0
0
1
0,02%
CEANGAU
1
0
0
0
0
1
0,02%
TOTAL
2752
743
470
597
735
5297
100%
Statistic, pe sexe, 47,6% din total reprezinta barbatii, iar 52,4 % femeile.Pe grupe mari
de varsta situatia se prezinta astfel:
o 0-19 ani- 31,5%
o 20-57,62 ani-44,9%
o Peste 57,62 ani-23,6%
Repartizarea populatiei pe religii ( confesiuni) si pe localitati in urma recensamantului
din Martie 2002:
Localitatea/

Ciacova

Cebza

Macedonia

Obad

Petroman

Ortodoxa

2029

694

444

465

661

Romano

577

5

2

11

8

Penticostala

69

40

23

113

47

Baptista

29

2

0

6

0

Greco-catolica

16

2

1

2

8

Reformata

23

0

0

0

3

Religia

catolica
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Alte religii

3

0

0

0

8

Fara religie

2

0

0

0

0

Nedeclarata

0

0

0

0

0

Evanghelica

2

0

0

0

0

Adventista

0

0

0

0

0

Evanghelica-

1

0

0

0

0

Lutherana

0

0

0

0

0

Unitariana

1

0

0

0

0

Total oras

2752

743

470

597

735

romina

augustana

Din punct de vedere al nationalitatii, domina populatia de origina romana care
convietuieste in deplina armonie cu celelalte etnii: maghiari, germani, sarbi,rromi.
Comunitatea de rromi este asezata relativ , printre alte gospodarii in interiorul
localitatii,numarul total de gospodarii de rromi fiind de 46, detine locuinte in proprietate un
procent de 40%, locuiesc cu chirie un procent de 2%, locuiesc la familie, rude, un procent de
58%. Numarul de familii care au depus cereri pentru venitul minim garantat si primesc
venitul minim garantat este de 38. Limba vorbita in principal in interiorul comunitatii este
limba romanes. Principalele probleme actuale ale comunitatii de romi sunt: lipsa locurilor de
munca, oferta limitata de locuri de munca , chiar si pentru cei educati.
Analizand procesul de imbatranire a populatiei prin intermediul indicelui de vitalitate
demografica, se constata ca acesta se manifesta in special la sate si este generat de migrarea
tineretului spre mediul urban , producand astfel o scadere a potentialului demografic.
Fondul de locuit existent in localitatea Ciacova este repartizat in 874 cladiri cu 968
apartamente. Starea generala a fondului de locuit se apreciaza ca fiind mediocra. Se considera
ca cca. 60% din cladirile de locuit sunt realizate din materiale nedurabile, prezentand un grad
avansat de uzura. Din totalul cladirilor de locuit , cca. 90% sunt case cu regim de inaltime
parter. Cutremurul din 2 decembrie a afectat puternic fondul construit, in urma acestuia fiind
necesare lucrari de consolidare si reparatii capitale. Zona centrala, zona protejata cu valoare
arhitectural-urbanistica (respectiv cladirile ce marginesc piata centrala a localitatii Ciacova pe
laturile nord, sud-vest si sud) a fost puternic afectata de cutremur.
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Dotarea infrastructurala
Punerea la dispozitie a unei infrastructuri fizice reprezinta premiza oricarei dezvoltari
economice sustinute. Orasul Ciacova dispune de un potential infrastructural bogat si variat,
el fiind o parghie de prima importanta pentru dezvoltarea tuturor sectoarelor economice.
Starea actuala modesta a infrastructurii orasului Ciacova constituie, insa, o frana in calea
dezvoltarii economice durabile si performante.
Infrastructura de transport
Accesul in localitatea de resedinta Ciacova – este asigurat pe drumul judetean DJ
693B in lungime de 9 km, care face legatura cu soseaua europeana E70 care intra in tara
dinspre Yugoslavia pe la punctul de frontiera Moravita , si face legatura prin Timisoara cu
sudul tarii si cu capitala Bucuresti.
Cele patru sate sunt legate de localitatea de resedinta prin drumuri comunale, astfel
fiind asigurat un anumit grad de accesibilitate datorita existentei acestora. Distantele intre
localitatea de resedinta si satele componente sunt :
-Ciacova –Cebza = 7 km pe DJ 693B
-Ciacova-Macedonia= 7 km pe DC 196
-Ciacova-Obad= 3 km pe DC 197
-Ciacova-Petroman= 4km pe DC 195
Trama stradala a localitatii resedinta Ciacova este alcatuita din strazi de categoria a IIIa si a IV-a care insumeaza o lungime de 114,4 km. Trama stradala este, in general radialconcentric , cu strazi care converg catre nucleul central , situat in partea nord-vestica a
localitatii. Traficul interior se desfasoara intre diferitele zone interioare ale localitatii , are o
intensitate medie si este generat de circulatia autovehiculelor de calatori si marfa.
Lungimea strazilor orasenesti: 25 km
Lungimea strazilor orasenesti modernizate: 0 km
Drumuri pietruite: 4 km drumuri pietruite si asfaltate, 3 km drumuri asfaltate
O mare parte din aceste drumuri se afla intr-o stare improprie, fiind necesare lucrari
urgente de reparatii in vederea asigurarii unor conditii civilizate de circulatie. Referitor la
infrastructura rutiera a orasului Ciacova se poate aprecia ca exista o serie de neajunsuri care
diminueaza posibilitatile unei dezvoltari economice de amploare, si anume: capacitatea
portanta scazuta a structurii drumurilor existente ceea ce produce efecte de degradare
accelerata, inexistenta unei sosele de centura in vederea devierii traficului greu.
Intre localitatea Ciacova si satele apartinatoare sunt asigurate serviciile de transport
public. Transportul rutier al calatorilor este realizat cu ajutorul autobuzelor din Ciacova, in
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satele Cebza,Petroman, Macedonia, Obad, si in comuna Ghilad, acestea efectuand si curse
in municipiul Timisoara . Numarul curselor de autobuz-10 curse/zi.
Transporturi feroviare
Teritoriul orasului Ciacova este deservit de trei linii de cale ferata :
TIMISOARA-JEBEL-STAMORA MORAVITA- principala
JEBEL-CIACOVA-GIERA- secundara
TIMISOARA-PECIU NOU-CRUCENI-secundara
Teritoriul localitatii este strabatut , pe un traseu de la nord la sud , de linia secundara
JEBEL-CIACOVA-GIERA.
Localitatile orasului Ciacova sunt avantajate din punct de vedere al posibilitatilor de
transport pe CFR. Pe teritoriul localitatii exista :
Statia CFR CIACOVA –deschisa atat pentru traficul de calatori, cat si pentru cel de
marfa
Halta CFR TARGU-CIACOVA deschisa pentru traficul de calatori, bagaje si
mesagerii
Halta CFR OBAD deschisa numai pentru calatori
Halta CFR CEBZA deschisa numai pentru calatori
Localitatea Cebza are, de asemenea , acces atat la statia CFR CIACOVA , cat si la halta
GIULVAZ, pe DJ 693 B, la distanta de cca 6 km de fiecare din ele.
Localitatile PETROMAN si MACEDONIA sunt deservite de catre statia CFR
CIACOVA la care au acces prin drumuri comunale.
Aportul retelei de transport pe cale ferata la viata economica a orasului Ciacova este mult
diminuat, in principal de urmatoarele cauze : viteza redusa de circulatie a trenurilor,
materialul rulant si caile de rulare neintretinute corespunzator, conditii de calatorie improprii
in cazul trenurilor de persoane.
Alimentare cu apa
In prezent localitatea Ciacova dispune de un sistem centralizat de alimentare cu apa, 98%
din populatie ( 900 de gospodarii) fiind racordata la retea, ea prezentand o uzura fizica si
morala avansata. Alimentarea cu apa potabila se asigura din surse subterane, pentru
consumatorii mici si din surse de suprafata , pentru celelalte categorii. Alimentarea cu apa
ridica inca probleme de extindere a capacitatilor de stocare, tratare si distributie. Satele
CEBZA, OBAD, MACEDONIA , PETROMAN - nu dispun de un sistem centralizat de
alimentare cu apa. Singura sursa o constituie forajele , amplasate pe vetrele localitatilor.
Lungimea retelei de distributie a apei potabile : 21,5 km
Volumul total de apa distribuita consumatorilor este mc pe an.
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Canalizare menajera
Localitatea Ciacova nu dispune in prezent de un sistem centralizat de canalizare. Exista
doar un canal colector nefunctional pentru transportul apelor uzate spre statia de epurare in
lungime de 850 m cu tuburi beton D=250 mm si o statie de epurare mecano-biologica, de
asemenea nefunctionala, ea prezentand o uzura morala avansata. Satele CEBZA,
MACEDONIA, PETROMAN, OBAD nu dispun de sistem centralizat de canalizare
menajera. Locuitorii acestor sate folosesc latrinele uscate existente in fiecare gospodarie
individuala.
In acest sens, a fost promovat in anul 1993, un Proiect Tehnic pentru realizarea unui sistem
centralizat de canalizare a localitatii pe o lungime de 2,760 km si statie de epurare mecanobiologica, cu tehnologia de epurare cunoscuta la vremea respectiva, realizandu-se 400 m
canal pe strada T. Vladimirescu si s-a inceput executia unor obiecte din statia de epurare
nefinalizate din lipsa de fonduri.
In octombrie 2002, Primaria Ciacova a prezentat un proiect de extindere retele de
canalizare si statie de epurare Ciacova , proiect eligibil in programul Sapard , dar nefinantat.
Proiectul « Extindere retele de canalizare si statie de epurare, localitatea Ciacova » sa inscris in masura 2.1 Dezvoltarea si imbunatatirea infrastructurii rurale din programul SAPARD .
Constructia statiei de de tratare a apelor uzate menajere pentru 7000 locuitori,
compusa din treapta de epurare mecano-biologica si tratarea namolurilor a reprezentat
obiectul unui proiect depus de catre Consiliul Local Ciacova la Administratia Fondului
pentru Mediu, in cadrul Sesiunii 01.02.2008-07.03. 2008, la Categoria de proiecte,
conf.OUG 196/2005, „Protectia resurselor de apa, statiile de tratare, statiile de
epurare pentru comunitatile locale”-Tipul proiectului: Statii de epurare a apei uzate.
Proiectul se afla in faza de evaluare
Canalizare pluviala
Canalizarea este in sistem divizor, colectarea debitelor de apa provenite din precipitatii,
atat in localitatea Ciacova cat si in satele apartinatoare, se face prin rigole stradale si santuri
situate pe marginea drumurilor. Apele sunt transportate si evacuate spre extravilanul
localitatilor respective. Ca o disfunctionalitate semnalata este faptul ca marea majoritate a
acestor santuri si rigole este colmatata, iar apele nu se scurg in mod normal, stagnand si
provocand infiltratii care afecteaza cladirile.
Alimentare cu energie electrica
Din punct de vedere al energiei electrice, localitatea Ciacova apartine de Filiala Electrica
Banat Timisoara. Alimentarea cu energie electrica a localitatii se face din statia de110/220
Kv Giulvaz. Pe teritoriul localitatii sunt 12 posturi de transformare aeriene in carcate
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cca.80% din capacitatea nominala. Traseul retelelor de medie tensiune precum si
amplasamentele posturilor de transformare sunt prezentate in plansa de specialitate.
Deoarece la nivelul anului 2001 in localitatea analizata erau 894 gospodarii individuale si
avand in vedere un consum static obtinut de la furnizorul Renel de cca. 250 kwh/luna
rezulta un consum de energie electrica estimat de 2650 Mwh/an.
Reteaua de medie tensiune pe teritoriul localitatii are o lungime de cca. 8,5 km si este
realizata pe stalpi de beton armat.
Liniile electrice de distributie de joasa tensiune ( 0,4kv) au o lungime de cca 20 km pe
teritoriul localitatii, ele satisfacand necesitatile energetice actuale.
Iluminatul public pe strazile localitatii este de tip incandescent si cu becuri cu vapori de
mercur si sodiu.
Numarul total de consumatori (gospodarii) : Ciacova- 960, Cebza- 328, Macedonia- 292,
Petroman- 301 , TOTAL- 2075
Lungimea retelelor electrice :
Ciacova-20,1 km
Cebza- 11,7 km
Macedonia-6,02 km
Petrroman-11,32 km
Obad-8,321 km
Telecomunicatiile
Datorita expansiunii tehnicii avansate si a dotarii localitatii Ciacova cu centrala telefonica
moderna, se constata un progres in dezvoltarea legaturilor de telecomunicatii. In orasul
Ciacova , centrala telefonica automata are capacitatea de 200 de linii, fiind incarcata 100%.
Retelele telefonice sunt prezentate pe plansa de specialitate. Lungimea retelelor telefonice in
localitate este de 6,4 km din care 6,2 km sunt aeriene.
Numarul abonatilor telefonici in localitatea Ciacova este de 406, iar pe sate situatia se
prezinta astfel :
 CEBZA –75 abonati
 MACEDONIA-16 abonati
 OBAD- 11 abonati
 PETROMAN- 9 abonati
In localitatea Ciacova si in satele apartinatoare , firma SC EUROCABLE SRL a introdus
televiziunea prin cablu.
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Gospodarire locala
Cea mai mare problema de gospodarie din localitatea Ciacova este cea legata de
colectarea si depozitarea deseurilor menajere. Dupa 1989, gunoiul menajer, care inainte se
depozita intr-un loc special amenajat pe DC 192, spre localitatea Gad, s-a depus in mod
neorganizat in estul localitatii Ciacova, , la o distanta nereglementara in ceea ce priveste
respectarea normelor sanitare de depozitare a deseurilor. Ca loc de depozitare a deseurilor
menajere s-a folosit o balta care avea rolul de a colecta toate apele .
In anul 2006, Consiliul Local al orasului Ciacova a fost desemnat castigator al
proiectului zonal integrat ECO-CIACOVA , proiect realizat in vederea reabilitarii, dezvoltarii
si modernizarii sistemului de gestionare a deseurilor menajere in zona Ciacova , in cadrul unui
parteneriat public, in derularea „Schemei de Investitii pentru Proiecte Mici de Gestionare a
Deseurilor”(Faza extinsa), Programul Phare 2004 - Coeziune Economica si Sociala.
In prezent, Consiliul Local al Orasului Ciacova, Beneficiar al finantarii
nerambursabile pentru Proiectul ECO- CIACOVA RO 2004/016-772.04.01.04.01.01.
urmare a nerealizarii in termenul stabilit, a Proiectului Tehnic, obiect al Contractului de
servicii Nr. 4412/01.10.2007 „Proiectare ECO-CIACOVA- Sistem performant de
management al deseurilor in zona Ciacova” incheiat intre autoritatea contractantaPrimaria Orasului Ciacova - si ofertantul castigator S.C. EDIL PROIECT S.R.L. IASI,
cu implicatii negative in derularea corespunzatoare a activitatilor proiectului conform
Graficului GANTT si implicit, imposibilitatea atingerii rezultatelor si obiectivelor investitiei
la data stabilita, 14.06.2008, si ulterior prin Act Aditional data de 14.11.2008,
a inregistrat o intarziere semnificativa, ajungand chiar in imposibilitatea implementarii
Proiectului in conformitate cu prevederile Contractului de finantare.
Alimentare cu gaze naturale
Alimentarea cu gaze naturale in orasul Ciacova nu este asigurata, introducerea acestora
necesitand costuri ridicate . Lipsa resurselor financiare reprezinta unul dintre cele mai
serioase impedimente de realizare a acestui deziderat al cetatenilor orasului.
Activitati economice
In ultimii ani economia orasului Ciacova , la fel ca si economia celorlalte localitati , a
fost afectata ca urmare a schimbarilor survenite dupa anul 1989.
Activitatea economica graviteaza in jurul orasului Ciacova , care polarizeaza mare
parte din zona prin activitatea industriala, dar si concentrarea serviciilor bancare, de sanatate
si invatamant. Cu toate acestea, zona este foarte slab reprezentata industrial, fiind mai
degraba agrara, cu un cult dezvoltat si recunoscut al oamenilor pentru munca si proprietate.
Dintre meseriile traditionale practicate la nivelul unitatii administrativ-teritoriale
Ciacova, intalnim : oier, croitor, pantofar.
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Din pacate, acestea nu se mai practica foarte mult la momentul actual, micii
mestesugari fiind pe cale de disparitie. In acest sens, se impune dezvoltarea unor demersuri
pentru reinvierea unor vechi meserii, fapt ce ar putea contribui la cresterea potentialului
turistic al zonei.
Activitatea de baza a localitatii este agricultura. Asistenta de specialitate in domeniul
agriculturii se asigura prin Centrul Agricol Ciacova care este subordonat Directiei Agricole a
judetului Timis.
I.VEGETAL
TOTAL HA ARABIL-10 222 ha
1. ARABIL PUBLIC-274 ha
2. ARABIL PRIVAT-9948 ha
- gospodarii populatie- 5962 ha
- Lg.31-SOCIETATI COMERCIALE- 3975 ha
- Alte unitati( CONSILIUL LOCAL) – 11 ha
PASUNI- 1964 ha
FANETE- 263 ha
STRUCTURA PRODUCTIEI VEGETALE PE CELE 9948 ha
Teren lucrat- 7241 ha
-grau – 2000 ha
-triticale-200ha
-orz-700 ha
-orzoaica 450 ha
-ovaz-100 ha
-porumb 842 ha
-floarea soarelui 400 ha
-soia 1179 ha
-cartofi 100 ha
-legume 120 ha
-plante nutret-1050 ha
Teren nelucrat -2707 ha
II.ZOOTEHNIE – EFECTIVE ANIMALE
1.TOTAL BOVINE -1500
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- vaci-610
- juninci-40
2.TOTAL OVINE-10 435
- oi mame-6300
3. CAPRE-147
4. PORCINE -7000 din care scroafe-300
5. PASARI- 31000
6. CAI-472
7. ALBINE- 450
III. EXPLOATATII AGRICOLE
INREGISTRATE LA CENTRUL AGRICOL CIACOVA
1. VEGETALE SIMPLE- 90
2. ZOOTEHNICE SIMPLE-501
3. MIXTE SIMPLE- 65
EXPLOATAŢII COMERCIALE-30
IV. STRUCTURA DETINATORILOR DE TEREN
Total detinatori nr.- 2944
-mai mici de 1 ha- 520
-intre 1-7 ha – 1757
-peste 7 ha- 667
Ocupatia principala a locuitorilor este reprezentata de agricultura, cultura mare in
special si zootehnia. Practicarea agriculturii este favorizata in regiune de clima temperatcontinentala, dar si de respectul locuitorilor pentru pamant. Suprafetele agricole sunt lucrate
individual, in asociatii agricole si exploatatii familiale.
Pentru orasul Ciacova problema ameliorarilor funciare a fost si este acuta deoarece
terenurile agricole sunt afectate de diversi factori limitativi ai capacitatii productive : seceta
frecventa, eroziunea solului prin apa, exces frecvent de apa in sol, compactarea solului
datorita lucrarilor executate necorespunzator etc.
In ceea ce priveste structura culturilor se manifesta o specializare pentru cultura
graului, orzului, ovazului, porumbului si florii soarelui.
Tranzitia a afectat atat suprafetele cultivate, cat si efectele tehnologiilor utilizate
pentru obtinerea de productii. Astfel, daca pana in anii „90 orice suprafata era cultivata si
exploatata cat mai intensiv, s-a ajuns ca astazi, o mare parte din terenuri sa ramana nelucrate
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ani de zile. Acest fapt a dus si la o decontaminare a terenurilor de pesticide, fapt care ar
permite ca sa se poata trece pe aceste terenuri la o agricultura ecologica.
Cresterea animalelor ocupa un loc important in domeniul agriculturii, prioritara fiind
cresterea bovinelor, ovinelor si porcinelor. Evolutia efectivelor acestor animale a avut
permanent o tendinta de scadere, intrucat taierile pentru carne si exportul de animale vii s-a
facut fara nicio restrictie, iar preturile obtinute din vanzarea produselor lapte si carne nu
stimuleaza crescatorii.
In ceea ce priveste forta de munca implicata in acest sector, se pune treptat problema
calificarii acesteia, extrem de necesara pentru o buna utilizare a masinilor si utilajelor
agricole.
Activitati productive
Privatizarea si restructurarea intreprinderilor a avut un impact deosebit si asupra
evolutiei economiei din orasul Ciacova. Se poate observa , in ultimul timp , o receptivitate
sporita a intreprinderilor de stat, acestea fiind mai putin rigide, permitand intrarea
capitalurilor straine. Prin urmare , intreprinderile de stat au format societati mixte, cu capital
de stat si privat. Cresterea continua a numarului de intreprinderi private a condus la crearea
unui mediu concurential , benefic indeosebi in ceea ce priveste societatile cu raspundere
limitata.
Industria, cea mai importanta ramura economica a judetului Timis, in orasul Ciacova
este inexistenta.
In localitatea Ciacova isi desfasoara activitatea doua societati comerciale cu specific in
lohn : SC CED CORPORATION SRL si SC NOALE SYSTEM SRL care desfasoara
activitati in domeniul produselor de uz casnic si tamplarie .
Locuitorii orasului beneficiaza de ateliere de reparatii organizate in sistem privat ,
micii meseriasi fiind organizati in asociatii familiale : tamplarie, croitorie, frizerie .
Serviciile
Serviciile sunt slab reprezentate in orasul Ciacova inainte de 1991, urmand ca in
urmatorii ani sa cunoasca o puternica expansiune in anumite domenii, cu precadere in
activitatile comerciale.
In sectorul financiar –bancar, serviciile sunt asigurate de BANCA DE CREDIT ,
BRD GROUPE SOCIETE GENERALE, CEC, dorindu-se a se imbunatati, prin infiintarea
unor banci care sa ofere agentilor economici si persoanelor fizice o gama larga de produse si
servicii bancare.
In sectorul postei si al telecomunicatiilor se constata o evolutie constanta in ceea ce
priveste numarul de abonati la serviciul telefonic cu plata, a capacitatii centralelor telefonice
de uz public si a teleimprimantelor instalate la abonati. Agentii economici si persoanele fizice
beneficiaza , intr-un numar din ce in ce mai mare , de mijloacele moderne si rapide de
transmitere a corespondentei, cum sunt faxul si posta electronica.
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In sectorul comercial se poate observa o dezvoltare a activitatii . Majoritatea noilor
firme (mici) inregistrate in orasul Ciacova au ca obiect de activitate comertul, ceea ce a
determinat pe de o parte imbunatatirea distributiei teritoriale a unitatilor comertului,
utilizarea mai eficienta a spatiilor existente, iar, pe de alta parte, a asigurat flexibilizarea
relatiilor cu furnizorii, cresterea concurentei intre comercianti si ameliorarea a calitatii
serviciilor catre populatie. Serviciile comerciale preponderente, existente in orasul Ciacova
sunt cele de alimentatie publica.
In orasul Ciacova, piata serviciilor menite sa sprijine activitatea economica, cum ar fi
serviciile de consultanta tehnologica, servicii de reclama si publicitate, de consultanta de
afaceri, de contabilitate promovate de societati private , cat si ONG-uri este inexistenta,
neexistand o mentalitate favorabila accesarii lor in randul populatiei si a agentilor economici.
Unitate de politie : la nivelul orasului Ciacova functioneaza Politia Orasului Ciacova
subordonata I.J.P.TIMIS. Sunt angajati 2 ofiteri, 11 agenti de politie, 1 personal civil.
Unitatea este dotata cu 3 autoturisme Dacia Logan si 1 bicicleta.
Unitate de pompieri : la nivelul orasului Ciacova exista Serviciul Voluntar pentru Situatii
de Urgenta, cu 2 persoane angajate. Dotari- o Autospeciala de pompieri.
Sanatate In domeniul sanatatii locuitorii orasului beneficiaza de dispensare medicale in
localitatile Ciacova si Cebza , precum si un Centru de Sanatate in Ciacova.
Spitalul Ciacova a fost zidit in anul 1935, devenind pe parcursul anilor tot mai
folositor pentru cei suferinzi atat din Ciacova, cat si din localitatile din jur. Acest edificiu
spitalicesc bine cunoscut a fost bine incadrat cu medici specialisti si personal adiacent ,
constituindu-se intr-o baza de asistenta medicala pentru aceasta parte a teritoriului banatean.
Dupa anii 1980 , datorita deteriorarii situatiei economice a tarii , prin restructurari , si
in domeniul sanatatii , spitalul din Ciacova devine sectie teritoriala a Spitalului Municipal
Timisoara. Dupa revolutie au renascut sperantele ca spitalul sa se revitalizeze si s-a infiintat
Centru de Sanatate Ciacova, cu 50 paturi si ca centru de diagnostic si tratament , cu
medici specialisti si dotari corespunzatoare .
Ocrotirea sanatatii este asigurata in orasul Ciacova prin reteaua de sanatate alcatuita si
din unitati care activeaza in sistem privat : doua cabinete stomatologice, o farmacie cu profil
uman si o farmacie cu profil veterinar.
Reforma serviciilor de sanatate a produs modificari ale sistemului sanitar public, cu
efecte asupra retelei de unitati sanitare si asupra structurii personalului implicat in asigurarea
serviciilor de sanatate, atat in sectorul public, cat si in cel privat. A fost desfiintat dispensarul,
o parte din medicii de dispensar au devenit medici de familie, cu autonomie fata de spital,
subordonati fiind Casei Judetene de Asigurari de Sanatate Timis, cu care au incheiat
contracte.
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In ceea ce priveste infrastructura sanitara, ea se prezinta astfel : 1 Centru de Sanatate
Ciacova cu medici specialisti : 1-Interne, 1-Obstretica-ginecologie, 1 Pediatrie, 1-ORL si
personal mediu sanitar -6 persoane.
Numar medici de familie :4
Numar cabinete medici de familie : 4 -Ciacova, 2- Cebza si Macedonia
Numar cabinete stomatologice : 2-privat
Numar stomatologi : 3
Numar farmacii : 1 profil uman-privat
1 profil veterinar- privat
Cabinet Interne : 1 privat
Social
Centrul de Ingrijire si Asistenta Ciacova – cunoscut si sub numele de Spital (
Azil) de batrani- are o capacitate de 164 de paturi. A fost infiintat in anul 1962 , fiind
prevazut pentru persoanele varstnice cu handicap mediu, accentuat si grav, bolnavi cronici,
bolnavi Alzeimer persoane care provin din familii fara posibilitati materiale, carora li se
acorda ingrijire si asistenta medicala permanenta -17 asistente si 1 medic- , iar in acelasi timp
se urmareste redobandirea capacitatilor de reintegrare cat mai rapida in societate si familie.
In ceea ce priveste serviciile sociale, ele sunt asigurate in mare parte de ASOCIATIA
CARITAS-Banat Sanktus Gerhardus-CIACOVA. Numarul total de angajati 34.
Asociatia Caritas exista in mod oficial din 10 aprilie 1990 , raza de actiune a acesteia
fiind cuprins intre orasele Jimbolia si Oravita. Scopul acestei asociatii este ajutorarea
nemijlocita a oamenilor nevoiasi cu alimente , imbracaminte , bani. De ajutorul asociatiei
beneficiaza famili nevoiase (150), persoanele incapabile de munca , bolnavi, invalizi, batrani ,
scoli si spitale pentru copii , alte institutii care prin scopul lor ajuta oamenii cu deficiente
psihice sau fizice, agricultori . Actiunea de ajutorare in ultimii ani s-a extins si in alte tari ca
Bulgaria, Macedonia, Bosnia..
Asociatia a intreprins mai multe actiuni de caritate : donatii de bunuri de valoare mare
si de folosinta indelungata , ajutoare pentru copiii si pentru zonele inundate din Moldova ,
operatiuni de reparatii generale la spitalul de adulti din Ciacova. Caritas Ciacova este in
stransa legatura cu Caritas Graz, Caritas Munster, Caritas Essen , Crucea Rosie Graz,
Manastirea Benedicteana etc.
Cantina Sociala a Asociatiei Caritas – 30 persoane/zi
Caminul Social EMAUS are o capacitate de 60 de locuri, in prezent sunt 53 batrani (
6 persoane cu handicap) :
Probleme sociale
In prezent, la nivelul unitatii administrativ-teritoriale Ciacova , problemele sociale se
prezinta astfel, existand beneficiari ai urmatoarelor acte normative:
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Legii 416/ 2001 privind venitul minim garantat ( nr. dosare in plata 70)
Legii 116/2002 privind prevenirea si combaterea marginalizarii sociale
O.U.G nr. 5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru incalzirea locuintei,
completata prin OG 55/2004
- O.U.G. nr. 105/2003 ( nr. dosar inregistrate privind :
- alocatia complementara 206 dosare
- alocatia de sustinere pentru familia monoparentala 47 dosare
Legii 272/ 2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului
privitor la OUG 102/ 1999 privind protectia speciala si incadrarea in munca a
persoanelor cu handicap si HG 427/ 2001 privind conditiile de incadrare, drepturile si
obligatiile asistentilor personali ai pers. cu handicap ( nr. dosare in prezent 27 )
Invatamant
La Ciacova, copiii prescolari beneficiaza de o gradinita cu program normal si una cu
program prelungit ( in localitatea de resedinta).Gradinite cu program normal se gasesc si in
celelalte localitati ale orasului : CEBZA, PETROMAN, OBAD, MACEDONIA.
Numar total gradinite de copii : 5
Numar copii inscrisi in gradinite : anul scolar 2007-2008 – 180
anul scolar 2008-2009-186
Invatamantul scolar primar este asigurat prin scolile cu clasele I-IV, existente in:
Ciacova, Obad, Macedonia, Petroman, Cebza.
Numar unitati de invatamant cl. I-IV : - 5
Numar elevi inscrisi : anul scolar 2007-2008 – 228
anul scolar 2008-2009-234
Numar unitati de invatamant cl.V-VIII- 1
Numar elevi inscrisi : anul scolar 2007-2008 – 227,
anul scolar 2008-2009-204,
Numar licee-1
Numar elevi inscrisi la liceu : : anul scolar 2007-2008 – 253
anul scolar 2008-2009- 233
Invatamantul liceal se desfasoara in cadrul Liceului « ALEXANDRU MOCIONI »
Ciacova cu filiera teoretica cu profilele : real- matematica –informatica si uman- filologie ,
si filiera tehnologica :specializarile Lucratura mecanica agricola, Lucratura mecanica si
forestiera si Resurse naturale si protectia mediului
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Incepand cu anul 2008-2009 , Liceul « Alexandru Mocioni » Ciacova are
urmatoarele profile :
- filiera teoretica, profil real, specializarea Matematica –informatica
- filiera teoretica, profil uman, specializarea Stiinte Sociale
- filiera teoretica, profil uman, specializarea Filologie
Numar de cadre didactice :

anul scolar 2007-2008- 56
anul scolar 2008-2009- 56

In cadrul unitatilor de invatamant exista si copii cu cerinte educationale speciale
(CES)-32, din care doar 8 au dosarele intocmite si aprobate :
-6 elevi cu dizabilitati (handicap)
-2 elevi cu dificultati si/sau tulburari
Acesti elevi nu beneficiaza de consilierea unui Profesor consilier psihopedagog, .
Din anul 2001 cladirea ce gazduieste clasele liceale a fost reabilitata si dotata cu
mobilier nou, printr-o finantare obtinuta de la Banca Mondiala, fiind create conditii optime
pentru invatamant. Exista posibilitatea de afirmare prin participarea la expozitii in scoala si
in afara ei , colaborari la reviste de specialitate si la revista scolii . Liceul dispune de o sala
festiva cu 350 de locuri, sala de sport , teren de sport cu tribuna , sali pentru discipline
optionale , pictura si grafica , istoria artelor, arta dramatica , istoria culturii si civilizatiei.
Liceul a fost dotat cu computere si alte utilitati secundare , astfel ca liceul poate sa se
compare cu orice alt liceu de elita din Timisoara, elevii beneficiind de conditii deosebite. Ei
au posibilitatea sa acceseze si reteaua Internet .
Din anul 2004, in cadrul liceului functioneaza Centru de Documentare si
Informare Ciacova (CDI), si este rezultatul unei finantari obtinute in cadrul unui proiect
castigat si derulat de Ambasada Frantei si Ministerul Educatiei si Cercetarii .
Centrul este dotat cu 15 calculatoare conectate la Internet, un televizor color, un
video, o combina muzicala, DVD, CD Player, videoproiector, retroproiector, xerox,
imprimanta, scanner. Detine 20000 volume de carte, abonamente la publicatiile Tribuna
Invatamantului, Terra Magazin, Monitorul Oficial etc. Chiar in anul 2007 a fost primita suma
de 7000 lei din partea MEC-ului pentru achizitionare de carte.
Activitatea
Centrului
de
Documentare
este
coordonata
de
un
bibliotecar/documentarist cu pregatire specializata in acest domeniu.
Turismul si obiectivele istorice-potentialul turistic
Orasul Ciacova detine potential pentru practicarea turismului. Existenta apelor
geotermale de la Cebza, cu valoarea terapeutica , fondul forestier- padurea Macedoniei ,
fondul cinegetic bogat, precum si varietatea elementelor pentru arhitectura, arta populara si
folclor asigura oferte de turism pe gustul fiecaruia.
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Din punct de vedere cinegetic, padurea Macedoniei detine un fond modest de : fazani,
iepuri, mistreti. Aceasta zona este foarte apreciata de iubitorii vanatorii.
Satul Cebza se remarca printr-o rezerva bogata de ape geotermale, insa numarul redus
al forajelor impiedica utilizarea lor. Punerea in valoare a acestora ar influenta traiul si
bunastarea locuitorilor zonei.
Un turism de agrement, de refacere si recreere de sfarsit de saptamana, ar putea fi
practicat in satele Macedonia si Cebza , prin amenajarea plajelor raului Timis . Acest
potential turistic nu este valorificat, iar promovarea sa inexistenta.
Orasul Ciacova detine obiective turistice , ca o consecinta fireasca a vietii istorice,
culturale, indelungate desfasurate pe aceste meleaguri.
O valoare inestimabila si emblematica, care sta drept marturie acestei asezari, o
reprezinta turnul de veghe, numit de localnici CULA, care a supravietuit in urma daramarii
vechii fortarete , CETATEA CIACOVEI. Centrul istoric al localitatii Ciacova pastreaza si
astazi elemente de cladire, cu valoare de patrimoniu, avand un specific arhitectonic medieval,
cu bolti semicirculare din caramida. Pe drumul judetean Ciacova-Cebza se mai gaseste si un
pod construit de turci , de asemenea cu elemente arhitecturale specifice , numit de localnici ‘
Podul Turcesc ‘ , care in prezent nu este folosit.
Prezenta obiectivelor istorice in orasul Ciacova , cuprinse in Lista monumentelor din
judetul Timis, categoria A , in conformitate cu O.M.C.C. Nr. 2314 din 08.07.2004, marturie
a mostenirii cultural-istorice si a identitatii zonei:
- Turn de aparare (sec. XIV): oras Ciacova (TM-II-m-A-06201)
- Biserica sarbeasca "Maica Domnului” (1768): oras Ciacova (TM-II-m-A-06203)
- Ansamblul urban "Piata Republicii" (sec. XVIII – XIX): oras Ciacova (TM-II-aA-06202)
- Casa scriitorului Dositei Obradovici (sec. XVIII): oras Ciacova (TM-IV-m-B06331)
si interesul manifestat pentru constientizarea, promovarea si valorificarea mostenirii
cultural-istorice , au determinat autoritatile publice locale ale orasului Ciacova in elaborarea
si fundamentarea unor documentatii tehnice pentru o viitoare investitie “Restaurarea,
consolidarea si conservarea cladirilor de patrimoniu -oras Ciacova” ce se doreste a fi
finantata din Fondurile Structurale ale Uniunii Europene.
In localitatea Ciacova se afla pe strada care astazi ii poarte numele, Casa memoriala
Dositei Obradovici (Monument istoric, categoria B), Dositei Obradovici fiind o
personalitate marcanta a culturii ciacovene si cea mai influenta a societatii sarbesti din
sec.XVIII .
Printre bisericile si ansamblurile manastiresti se remarca, in mod deosebit Manastirea
Cebza. Biserica ortodoxa romana zisa si Manastire , era una dintre cele mai vechi si
reprezenta o particularitate prin faptul ca era acoperita cu sindrila, avea o lungime
neobisnuita, iar turnul era redus la un modest suport de clopote.
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Manastirea Cebza se afla in cimitirul parohiei si impreuna cu aceasta aratand
posteritatii eterna credinta a neamului nostru, este considerata de istorici, ca parohie antica.
Localitatea Ciacova , satele Cebza si Macedonia , desi sunt identificate ca avand
potential turistic , cu multiple si variate puncte de atractie turistica, se prezinta defavorabil
din acest punct de vedere . Printre factorii care concura la aceasta situatie actuala sunt
mentionati : nivelul scazut al investitiilor, slaba promovare a potentialului turistic ciacovean
pe plan intern si extern, lipsa unei gandiri globale de valorificare , in prezent , a potentialului
turistic.
Targuri existente : in ultima duminica a fiecarei in localitatea Ciacova se tine targ de
animale
Cultura Viata culturala a localitatii Ciacova si a satelor Cebza, Macedonia, Petroman si Obad
poarta amprenta unor conditii speciale, si este rezultata din interactiunea datinilor, traditiilor
si obiceiurilor populatiei eterogene care a lucrat si continua sa lucreze aici. De la intemeierea
localitatilor si pana in prezent, pe aceste meleaguri au trait la un loc unguri, germani, sarbi si
romani. Cultura acestor locuri a fost marcata de elemente specifice fiecarui segment etnic al
populatiei, imbinand particularitatile fiecaruia intr-o cultura multietnica.
Dotari culturale
Localitatea
CIACOVA
CIACOVA
CEBZA
OBAD
PETROMAN
MACEDONIA

Asezamant cultural
SALA DE
SPECTACOL
CASA DE
CULTURA
CAMIN
CULTURAL
CAMIN
CULTURAL
CAMIN
CULTURAL
CAMIN
CULTURAL

Numar locuri
350
250
150
100
200
200

In contextul deteriorarii continue a mediului cultural din satul Petroman, oras
Ciacova, a degradarii avansate a imobilului Caminul Cultural din localitatea Petroman si a
dotarii nesatisfacatoare, a imposibilitatii manifestarii, mentinerii identitatii culturale, a
traditiilor si obiceiurilor si furnizarii unor servicii culturale de utilitate publica, ca informarea
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si educatia permanenta, pe fondul reducerii sprijinului financiar acordat domeniului, atat din partea
bugetului public, cat si din partea finantatorilor privati, analizand prevederile “Programului
prioritar national pentru reabilitarea, modernizarea infrastructurii culturale si dotarea
asezamintelor culturale din mediul mic urban”,
autoritatile administratiei publice locale a orasului Ciacova, in vederea
dezvoltarii libere si a adaptarii cetatenilor la evolutiile majore din cadrul societatii si la
normele generale de moralitate, au depus spre finantare, Companiei Nationale de
Investitii "C.N.I." - S.A., institutie aflata sub autoritatea Ministerului Dezvoltarii,
Lucrarilor Publice si Locuintelor, in cadrul sesiunii 11 august-10 septembrie 2008,
proiectul „Schimbarea la fata - reabilitare, modernizare si dotare - a Caminului
Cultural din localitatea Petroman, oras Ciacova”.
Obiectivul de investitie al proiectului „Schimbarea la fata - reabilitare,
modernizare si dotare - a Caminului Cultural din localitatea Petroman, oras
Ciacova” il reprezinta realizarea lucrarilor de reabilitare, modernizare si dotare a
Caminului Cultural din localitatea Petroman, oras Ciacova.
Proiectul urmareste cresterea calitatii vietii culturale, a accesului populatiei orasului
Ciacova si a localitatilor apartinatoare : Petroman, Cebza, Macedonia si Obad la informatie,
educatie, cultura si coeziune sociala prin realizarea unui nucleu de coeziune si de interes
informativ, punandu-se accent pe dezvoltarea armonioasa si sanatoasa a tinerilor si atragerea
lor in activitati specifice.
Pentru realizarea acestei investitii, Consiliul Judetean Timis si-a exprimat interesul
de a participa in calitate de partener in cadrul proiectului. „Schimbarea la fata - reabilitare,
modernizare si dotare - a Caminului Cultural din localitatea Petroman, oras
Ciacova”, care va avea ca beneficiar principal Consiliul Local al orasului Ciacova.
Numar biblioteci :1
Numar de volume in anul 2007-10916
In prezent, biblioteca oraseneasca detine 11.116 volume. Nu are in dotare documente
audiovizuale, colectii electronice, si anume documente digitale, periodice electronice, baze de
dte
Biblioteca nu are fonduri suficiente pentru dotarea cu volume noi, de asemenea ea nu
este integrata intr-un circuit international activ , de colaborare in vederea cresterii calitative si
cantitative a fondului de carte. Se constata o scadere a interesului fata de biblioteci, odata cu
explozia de carte pe piata libera.
Utilizatori inscrisi 399 , din care 32 utilizatori activi –sub 14 ani (15) si intre 14-25 ani
(17).
Numar ONG- 0
Publicatii si reviste : -1
Numar de abonati la ziare, reviste- ( Renasterea Banateana, Agenda Zilei, Banateanul,
Adevarul, Jurnalul National, Gazeta Sporturilor, Libertatea, Capital, Fotbal Vest etc.) -229
persoane
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Orasul Ciacova se poate mandri cu un Muzeu.
In cadrul muzeului pot fi admirate piese de port, tesaturi . Piesele expuse sunt rare si
au fost selectate , atat din colectia sectiei de Etnografie a Muzeului Banatului Timisoara , cat
si din donatiile de la locuitorii Ciacovei.
Intalnim de asemenea si picturile neasamuite ale renumitului pictor naiv Viorel Cristea
– un nume de artist care a patruns in sufletul iubitorilor de pictura din tara si chiar de peste
hotare.
Muzeul, aceasta institutie de cultura, educatie si divertisment, detine un modest
patrimoniu imobil, insuficient pus in valoare. Se constata lipsa unui parteneriat cu institutiile
educative care sa duca la cresterea interesului publicului pentru oferta culturala a muzeului.
Nu exista un public vizitator fidel muzeului, exista o lipsa de interes a cetatenilor pentru
activitatea muzeala , in favorea divertismentului si a facilului.
Institutiile de cultura existente la ora actuala in orasul Ciacova , nu acopera din punct
de vedere logistic si functional promovarea culturii in principalele ei forme de manifestare.
O personalitate marcanta a culturii ciacovene si si cea mai influenta a societatii
sarbesti din sec.XVIII si inceputul sec.XIX este Dositei Obradovici . S-a nascut in comuna
Ciacova, in Banatul Romanesc si a fost cel mai reprezentativ scriitor iluminist sarb,
depasindu-si contemporanii prin faptul ca a fost primul care a sesizat , calea pe care trebuie
orientata cultura nationala , contribuind cel mai mult ca literatura sarba sa se dezvolte
urmand acest drum.
Personalitatea profund umana a lui Dositei Obradovici , ca adevarat dascal ,
intotdeauna dispus la sacrificii personale, in folosul nevoilor populare i-a conturat imaginea
de adevarat mare iluminist. A manifestat in permanenta dorinta de a ajuta si instrui mai ales
tineretul , manifestand o mare dragoste pentru toti oamenii. Viata si opera lui Obradovici
este in mica masura cunoscuta de cititorii de limba romana , in special de cei apartinand
ultimei generatii. Principala cauza a acestei lacune o constituie lipsa scrierilor in limba
romana legate de viata si opera lui Dositei Obradovici.
Anul nasterii lui D.O. recunoscut de majoritatea autorilor este 1739, a constituit un
subiect controversat , neexistand un document scris in special privind anul nasterii. Daca
anul nasterii suporta unele reconsiderari data mortii lui in 1811 este certa . Marele iluminist
isi doarme somnul de veci in incinta Mitropoliei Ortodoxe din Belgrad.
Patrimoniu cultural imobil : Turn de aparare (sec. XIV): oras Ciacova (TM-II-mA-06201), Biserica sarbeasca "Maica Domnului” (1768): oras Ciacova (TM-II-m-A06203)Ansamblul urban "Piata Republicii" (sec. XVIII – XIX): oras Ciacova (TM-IIa-A-06202), Casa scriitorului Dositei Obradovici (sec. XVIII): oras Ciacova (TM-IVm-B-06331) pastreaza memoria si identitatea orasului Ciacova, definind personalitatea
specifica a acestuia . El este intr-un proces de degradare, amenintat de evolutia mediului fizic
si de om, prin neintretinere si degradare voita, salvarea patrimoniului cultural imobil tinde sa
devina o prioritate importanta la nivel local.
Patrimoniul urban de o inestimabila valoare istorica s-a degradat datorita urmatorilor
factori : agresarea mediului natural, discordante in relatiile dintre localnici si noii veniti,
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modificari galopante ale modului de viata, agresarea mediului construit, prin reconversii
neviabile, tipologii straine de construire si amenajare, utilizarea de tehnologii si materiale
neadecvate. Aceste interventii din exterior au macinat si continua sa macine structurile
interne ale comunitatii, sa distruga relatiile ancestrale cu mediul natural, bunastarea
accelerand procesul de modernizare impunand actiuni exterioare cu consecinte nefaste
asupra patrimoniului imobil.
Asezaminte religioase
Localitatea
CIACOVA

CEBZA
OBAD
MACEDONIA
PETROMAN

Asezamant religios
BISERICA ORTODOXA ROMANA
BISERICA ORTODOXA SARBA
BISERICA ROMANO-CATOLICA
BISERICA BAPTISTA
BISERICA PENTICOSTALA
BISERICA ORTODOXA ROMANA
BISERICA CIMITIRULUI CEBZA ( monument istoric)
BISERICA ORTODOXA ROMANA
BISERICA ROMANO-CATOLICA
BISERICA PENTICOSTALA
BISERICA ORTODOXA ROMANA
BISERICA ORTODOXA ROMANA
BISERICA GRECO- CATOLICA

BISERICA ORTODOXA – ROMANA CIACOVA
Este cea mai noua biserica, care a fost terminata in anul 1900. Din punct de vedere
arhitectonic , edificiul a pastrat stilul baroc specific secolului al XIX. Pictura interioara
dateaza de la 1907 si este opera pictorului Octavian Shigelki. Picturile iconostasului sunt in
ulei , dar si picturile de pe bolta si de pe peretele pronausului in fresca. Trasaturile laice sunt
sub influenta scolii flamande .De remarcat este si un tablou din altar de marime neobisnuita
a pictorului sarb.
BISERICA ORTODOXA- SARBA CIACOVA
Biserica a fost construita intre anii 1786-1771 , an in care a fost sfintita de catre
episcopul ortodox din Timisoara. Ea este construita in stilul unei nave si este asezata in
mijlocul uni cimitir vechi . In curtea bisericii si astazi se mai gasesc cateva cruci de marmura
inscriptionate in limbile greaca si slava din sec. al XVIII – lea. Interiorul bisericii are forma
de de cruce si este pardosita cu caramida arsa. Sculptura de pe iconostas este realizata de
Dimitrie Popovici , iar ctitor al acestui lacas este Gh.Karagici. Biserica sarba este cea mai
27
„CIACOVA”- O NOUA VIATA!

„In limitele impuse, cu resursele existente, intr-un ritm propriu, bazati pe convingerea ca toate au
inceput, sa incercam sa facem impreuna ceea ce asteptam de la altii...”
veche constructie de cult din Ciacova , fiind construita in perioada preotului sarb mentionat
din documentele acesteia pe numele sau Pavle Peici.
BISERICA ROMANO-CATOLICA CIACOVA
Biserica a fost construita intre anii 1880-1881, din initiativa parintelui Josep Tinope,
parohul acestei comune. Constructia unei biserici noi s-a dovedit necesara , deoarece biserica
veche construita intre anii 1732-1741, nu mai putea cuprinde fluxul mare de credinciosi , si
in acelasi timp necesita reparatii temeinice. Ajutat de Excelenta Sa, Alexander Von Bonnaz ,
parohul a obtinut sprijinul Societatii de Fundatii Regale Maghiara ca patron al Bisericii.
Sfintirea bisericii a avut loc la 15 oct.1881 de catre episcopul Iosif Nemth. In anul
1974 interiorul bisericii a fost renovat de catre pictorul Gh. Epure din Deva , iar exteriorul
de catre Weichman din Aradul Nou.
MANASTIREA SFINTEI CRUCI
In Banat, ca si pretutindeni in trecutul bisericii , manastirile au avut o insemnatate
deosebita pentru viata credinciosilor. Sunt vrednice de amintit cea de la Varadia, Ciclova,
Cebza care au ramas in traditie ca faclii calauzitoare de mare valoare in grelele incercari de
odinioara si ca vetre de lumina spirituala . Intre ele , un rost de seama l- a avut Manastirea
Cebza din localitatea cu acelasi nume, care se afla in cimitirul parohiei si impreuna cu aceasta
aratand posteritatii eterna credinta a neamului nostru fiind considerata de istorici, ca parohie
antica.
Traditia culturala
Pe fondul tolerantei reciproce sentimentul apartenentei locale a determinat pastrarea
traditiilor si valorilor spirituale specifice, cultura devenind un element de coeziune sociala a
locuitorilor acestor meleaguri. Ciacova a ramas un spatiu de interferente spirituale in care
respectul reciproc al valorilor a creat aici un model de multiculturalitate si un model
multietnic de valori.
CIACOVA
CEBZA
PETROMAN
MACEDONIA
OBAD

Ruga Banateana
Ziua Eroilor Neamului
Ruga Banateana
Ruga Banateana
Ruga Banateana
Ruga Banateana
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S-a remarcat, in ultimii ani, o crestere a interesului si a sprijinului acordat de institutiile
administratiei publice judetene, implicarea decisiva a Consiliului Judetean Timis, in
finantarea evenimentelor culturale reprezentative de la nivel local . La nivelul orasului
Ciacova, trebuie luate deciziile din domeniul local, iar relatiile cu institutiile de cultura si arta
trebuie sa se desfasoare sub forma de parteneriat pe baza unor proiecte si programe bine
conturate si fundamentate. Trebuie subliniata importanta finantarilor obtinute in colaborare
cu ONG-urile si mai ales finantarea obtinuta prin accesarea unor programe externe.
Numarul insignifiant al evenimentelor culturale desfasurate in Ciacova si satele
apartinatoare nu au permis revigorarea activitatii artistice si culturale specifice mediului rural
si realizarea unei deschideri catre circuitul european .
Administratia publica locala Ciacova trebuie sa contribuie la realizarea unui climat
favorabil afirmarii culturale a comunitatii, in pastrarea identitatii culturale si in dezvoltarea
vietii culturale proprii.
Viata sportiva este bogata si se desfasoara in unitati sportive dotate cu :
LOCALITATEA

NUMAR

OBSERVATII

CIACOVA

DOTAREA
SPORTIVA
SALA DE SPORT

2

Se gasesc in incinta
Lic.”Al. Mocioni”

CIACOVA

STADION

1

CIACOVA

TEREN DE
HANDBAL

2

Stadion cu tribuna
Acoperita avand
Capacitatea de 1000
locuri
Se gasesc in incinta
Lic.”Al. Mocioni”

CIACOVA

TEREN DE
TENIS
TEREN DE
FOTBAL

1

MACEDONIA
PETROMAN,
OBAD, CEBZA

4

Amplasat in parcul
loc. Ciacova
In cele 4 localitati,
cate unul fiecare

Scolile primare din localitatile apartinatoare orasului Ciacova nu se pot lauda cu
existenta unor sali de sport , problema de baza care se pune in legatura cu acestea, referinduse, in primul rand, la asigurarea fondurilor necesare functionarii lor, precum si modernizarii
si completarii dotarilor de care au nevoie.
In conditiile cresterii efectivului de elevi in unitatile de invatamant si preponderentei
populatiei tinere, a multiplicarii numarului de competitii sportive si in care tineretul din
orasul Ciacova are o inclinatie speciala pentru practicarea sportului, baza materiala pentru
aceasta prezentand o stare avansata de degradare in localitatea Ciacova, neacoperind din
punct de vedere logistic si functional promovarea sportului in principalele sale forme de
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manifestare, construirea unei sali de sport intr-un oras in continua dezvoltare expansiva, la
un nivel superior, cu dotarile corespunzatoare si raspunzand cerintelor solicitate de viitorii
beneficiari , este necesara si oportuna.
In stradania de a atinge si pastra un standard cat mai ridicat, se doreste a se oferi
ciacovenilor un mediu civilizat si placut de a petrece timpul liber, respectiv de a oferi
sportivilor venind din discipline diferite, conditii cat mai bune de desfasurare a
antrenamentelor in vederea obtinerii unor rezultate notabile in competitiile sportive.
Proiectul “Sala de sport cu nivel de practica competitionala locala” in localitatea
Ciacova, a fost inaintat de catre Consiliul Local Ciacova, spre finantare, prin Programul
Guvernamental „Construire Sali de Sport”, derulat de catre Compania Nationala de
Investitii.
In urma depunerii documentatiei la Compania Nationala de Investitii “C.N.I.” SA , si a
evaluarii acesteia, orasul Ciacova a fost selectat pentru finantarea construirii Salii de sport,
in prezent derulandu-se lucrarile de executie.
Resursele umane si forta de munca
Resursele de munca ale orasului sunt supuse , ca de altfel intregul ansamblu
economico-social, unor mutatii si modificari profunde generate , in mare parte , de aceeasi
categorie de factori specifici procesului de tranzitie – privatizarea, somajul, schimbari
profesionale si structura economiei de piata. Majoritatea potentialului uman activ este
concentrat in agricultura, mica industrie si activitatea de comert.
Tendinta ultimelor decenii a fost de reducere a numarului de persoane active in
favoarea celor inactive, ca o consecinta a fenomenului de imbatranire , cat si a altor surse de
existenta. Numarul salariatilor a scazut in sectorul de stat si a crescut in sectorul privat, care a
constituit astfel o alternativa de absorbtie a fortei de munca disponibilizate.
Ca aspect negativ putem semnala faptul ca , o mare parte a fortei de munca din orasul
Ciacova este absorbita de intreprinderi private aflate la o distanta apreciabila de Ciacova,
respectiv orasele Timisoara si Deta, ceea ce implica un cost al deplasarii si pierdere de
timp.
Rata somajului. Populatie civila active(ocupata si somerii)
Fenomenul somajului se mentine in continuare , ca rezultat al dezechilibrului
cantitativ si calitativ intre cererea si oferta fortei de munca. Somajul a avut o evolutie
specifica unei economii in curs de privatizare, si a afectat mai ales femeile, in raport cu
barbatii , iar pe categorii de pregatire , cei mai afectati au fost muncitorii.
Rata scazuta a somajului de 2,2% din orasul Ciacova face ca, in ultimii ani , acesta sa
poata fi considerat ca un oras cu o evolutie relativ corespunzatoare din punct de vedere al
fortei de munca.
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Cererea de forta de munca a crescut constant in special in domeniul industriei
prelucratoare, constructiilor si serviciilor catre populatie. Migratia fortei de munca calificate
in alte tari devine o problema tot mai acuta.
Avand in vedere noile conditii social-economice ale judetului Timis, au fost intiate
actiuni in vederea diversificarii formelor de invatamant a profilelor si a meseriilor, in sensul
introducerii unor noi profile: birotica, secretariat,etc. Invatamantul clasic nu poate acoperi
toate necesitatile de invatamant de pregatire si perfectionare ale resurselor umane, in
domeniile specifice unei economii de piata, prin urmare au inceput sa se infiinteze scoli
profesionale, societati de training, centre de calificare si recalificare .
Ca o disfunctionalitate in pregatirea fortei de munca ciacovene, poate fi semnalata
lipsa institutiilor specializate in training, in orasul Ciacova, si drept urmare, este necesara
deplasarea acesteia in municipiul Timisoara, pentru a urma cursuri de perfectionare, training,
de reconversie profesionala , ceea ce implica anumite costuri. Imposibilitatea urmarii acestor
cursuri pentru o anumita categorie a populatiei ciacovene apta de munca, dar inactiva,
disponibilizata, reprezinta probleme majore, ingreunand posibilitatile de reintegrare in
circuitul economic.
Factorii de mediu in orasul Ciacova
Pe teritoriul orasului Ciacova nu se semnaleaza surse importante de poluare.Principala
sursa de poluare o reprezinta complexul legat de cresterea si ingrasarea porcinelor SC
COMTIM GROUP de pe DC 183, intre Ciacova si Ghilad. Aceasta ferma afecteaza
urmatorii factori de mediu : apele subterane- prin infiltratii provenite de la platformele de
depozitare , aerul- in jurul complexului , solul- prin depozitari necorespunzatoare.
Prin restrangerea activitatii holdingului COMTIM si reducerea drastica a efectivelor
de porcine , efectele poluarii s-au diminuat, dar problemele legate de factorii de mediu
poluati raman.
O sursa de poluare a aerului este praful de pe caile de comunicatie, aflate in stare
mediocra, dimensionate necorespunzator , in general drumurile comunale si strazile din
intravilanul localitatilor.
Neexistand surse majore de poluare in zona , calitatea aerului nu este afectata
Despre poluare fonica , zgomotul provenit din traficul rutier, nu se poate vorbi in
termeni drastici. Cauzele acesteia sunt : lipsa plantatiilor de aliniament, prezenta in trafic a
autovehiculelor grele, starea tehnica necorespunzatoare autovehiculelor, viteza mare de
rulare a autovehiculelor.
Ca sursa de poluare a solului sunt depunerile de plumb din vecinatatea drumurilor,
provenite din desfasurarea traficului rutier si a deseurilor menajere depuse in mod
neorganizat, fara masuri de protectie a factorilor de mediu , din gropile de gunoi.
Suprafata ocupata de padure din cadrul teritoriului orasului Ciacova reprezinta 339,68
ha,adica 1,34% din suprafata totala a orasului. Padurea este situata in zona de vest a
teritoriului orasului, la sud de localitatea Macedonia. In modul de exploatare a padurii trebuie
avuta in vedere necesitatea permanenta de regenerare naturala.
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Principalele ape de pe teritoriul administrativ al orasului Ciacova , adica raul Timis si
canalul Lanca Birda sunt de categoria a II-a de calitate, apa care poate fi folosita doar pentru
irigatii , industrie, in scopuri urbanistice si pentru agrement.
La nivel apelor subterane, utilizate pentru apa potabila, poluarea este ridicata in stratul
acvifer freatic, iar calitatea apei necorespunzatoare in stratul acvifer de adancime. Motivele
poluarii apei sunt:inexistenta retelelor de canalizare si a statiei de epurare, depozitarii
gunoiului menajer pe suprafete neamenajate, evacuarii de ape uzate neepurate.
In ceea ce priveste gestionarea deseurilor, putem spune ca depozitul de deseuri ce
functioneaza in prezent in orasul Ciacova nu este corespunzator din punct de vedere al
amplasamentului si al protectiei factorilor de mediu. Inchiderea depozitului existent,
realizarea unui sistem unitar de gestionare a deseurilor printr-o statie de transfer sunt
prioritati ale strategiei de protectie a mediului.
Zonele verzi
Analizand prevederile Programului National de imbunatatire a calitatii
mediului prin realizarea de spatii verzi in localitati instituit prin O.U.G. nr.59/2007
aprobata cu modificarile si completarile ulterioare prin Legea nr.343/2007, autoritatile
administratiei publice locale ale orasului Ciacova au considerat necesara si oportuna
depunerea spre finantare a proiectului „TschakoPark, veche bijuterie a orasului” din
Fondul pentru Mediu.
Asadar, in cadrul Sesiunii 25 august-5 septembrie 2008, Primaria orasului Ciacova
a inaintat spre finantare Ministerului Mediului si Dezvoltarii Durabile, proiectul
„TschakoPark, veche bijuterie a orasului .
Acest proiect raspunde unei necesitati urgente si de mare interes public, Dorinta
locala este de a dezvolta un proiect de reabilitare si extindere a celor doua parcuri centrale,
pentru integrarea lor in viata sociala a comunitatii si a asigura un mediu sanatos de
convietuire , devenind astfel un loc distinct si atractiv din orasul Ciacova.
Proiectul ”TSCHAKOPARK, VECHE BIJUTERIE A ORASULUI” face parte
din strategia de intarire a identitatii locale, complexul TschakoPark se constituie ca o unitate
arhitectural – urbanistica de mare valoare, reprezentand un element unic in peisajul orasului
Ciacova. Mai mult, proiectul are ca scop realizarea unui management corespunzator al
mediului in localitate si planificarea unei strategii de conservare si gestionare a spatiilor verzi,
care sa ridice standardele de trai ale populatiei si sa evite accentuarea problemelor grave de
sanatate, rezultate in urma managementului defectos al surselor de poluare dar si a distrugerii
si degradarii spatiilor verzi.
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Conditii care asigura mediul adecvat pentru dezvoltarea durabila :
Cooperare intra-judeteana, inter-judeteana, nationala si internationala :
- la nivelul orasului Ciacova a fost creat un parteneriat cu localitatile Ghilad, Giera, Jebel,
Padureni, Liebling in cadrul Proiectului ECO- CIACOVA, proiect ce vizeaza gestionarea
deseurilor menajere
- orasul Ciacova este membru al AOR- Asociatia Oraselor din Romania si Asociatiei
Microregionale Timis-Torontal
-orasul Ciacova nu este infratit cu alte orase de peste hotare
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ANALIZA SWOT A ORASULUI CIACOVA
PUNCTE TARI SI PUNCTE SLABE , OPORTUNITATI SI AMENINTARI
PUNCTE TARI
PUNCTE SLABE
INFRASTRUCTURA DE TRANSPORT
Reteaua de drumuri publice asigura
Drumurile comunale Ciacovalegaturi ale orasului Ciacova cu satele
Macedonia, Ciacova-Obad, Ciacovaapartinatoare
Petroman nu se ridica la standardele
europene ( partial, pamant)
Dispunerea larga a strazilor
Inexistenta unei retele separate de
Pe majoritatea traseelor pietonale,
drumuri pentru utilajele agricole
trotuarele sunt asfaltate, pietruite
Strazi nepietruite in proportie de 75%
Existenta unui proiect de numerotare a
Gradul avansat de deteriorare a
caselor/denumire a strazilor
trotuarelor asfaltate
Accesul in localitatea de resedinta este
Inexistenta unei piste pentru biciclisti
asigurat pe drumul judetean DJ 693B
in lungime de 9km, care face legatura
Intretinerea deficitara a santurilor si
cu soseaua europeana E 70
podetelor
Existenta a cinci statii de transport
Parcari insuficiente
auto, transportul rutier in comun fiind
realizat cu ajutorul autobuzelor
Acces feroviar , teritoriul orasului
Ciacova este deservit de 3 linii de cale
ferata
ASPECTE TEHNICO-EDILITARE
90% din gospodariile din localitatea
Inexistenta unui sistem centralizat de
Ciacova au acces la reteaua de apa
alimentare cu apa in satele apartinatoare
orasului Ciacova
80% din gospodarii contorizate
Insuficienta debitului de apa
Existenta unui Proiect Tehnic pentru
construirea unei statii de epurare a
Vechimea retelei de distributie a apei in
apelor uzate pentru 7000 locuitori
localitatea Ciacova
100% gospodarii racordate la reteaua
Lipsa canalizarii si a sistemului de tratare
de energie electrica
a apelor uzate si a apelor pluviale
Iluminarea stradala modernizata pe
Inexistenta unui sistem de alimentare cu
traseul DJ 693 B ce traverseraza
gaze naturale
localitatea Ciacova
Insuficienta traseelor modernizate de
Existenta sistemului centralizat de
iluminat stradal
incalzire in primarie, caminul pentru
persoanele varstnice
Existenta retelei telefonice digitale
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Capacitatea marita a centralei de
telefonie fixa
Sitauarea in aria de acoperire a retelelor
de telefonie mobila
Existenta cablu TV
Conectarea la Internet a majoritatii
institutiilor publice
SPATIUL DE TRAI/ CONDITII DE LOCUIT
Tendinta chiriasilor de a achizitiona
Structura din pamant a majoritatii caselor
imobilele proprietate a statului/orasului
Lipsa dotarilor/imbunatatirilor d.p.d.v. al
Aducerea de imbunatatiri la locuintele
utilitatilor la gospodarii
proprietate privata
Spatiu locativ public insuficient si
Terenuri atribuite/concesionate pentru
degradat in contextul insuficientei
constructia de locuinte
fondurilor
MEDIUL INCONJURATOR
Grad de poluare relativ mic
Cunostinte reduse in randul populatiei
asupra legislatiei de mediu
Implementarea unui proiect de
Lipsa unor programe coerente pentru
colectare selectiva, compostare,
transport si depozitare a deseurilor
educatia ecologica
menajere
Diferiti agenti economici au un
echipament inadecvat din punct de
vedere al protectiei mediului
Calitatea nesatisfacatoare a apei datorata
vechimii retelei
Inexistenta unui sistem de colectare si
tratare a apelor uzate
Existenta locurilor clandestine de
depozitare a deseurilor
Inexistenta puturilor seci pentru
depozitarea cadavrelor de animale
Nivelul scazut al constiintei cetatenilor
pentru problemele locale de mediu
Lipsa unor programe coerente pentru
educatia ecologica
AGRICULTURA
Conditii geografice deosebite pentru
Nefunctionalitatea canalelor pe raza
agricultura
orasului Ciacova
Clima cu influenta mediteraneeana
Paza culturilor in extravilan
Retea extinsa de canale pentru
Pasunatul necontrolat
irigatii/desecari
Existenta unor suprafete agricole
Exploatarea terenului in proportie
necultivate aflate in proprietate privata si
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mare
Existenta asociatiilor/exploatatiilor
familiale care exploateaza asociativ
terenul agricol
Resurse umane ocupate in agricultura
Asistenta veterinara satisfacatoare
Cresterea animalelor-ramura
importanta a agriculturii ciacovene
Existenta consultantei in agricultura

de stat
Lipsa capacitatilor de productie in
zootehnie/nu corespund standardelor
Lipsa posibilitatii de desfacere a
produselor agricole
Migratia fortei de munca catre industrie
si/ sau in strainatate
Pregatire profesionala nesatisfacatoare la
nivel de executie pentru personalul in
agricultura
Lipsa cunostintelor despre efectele
integrarii asupra producatorilor agricoli
Lipsa asigurarilor si asiguratorilor in
agricultura
Birocratie excesiva la contractarea de
credite la care se adauga neincrederea
producatorilor sau lipsa cunostintelor
Calitatea nesatisfacatoare a produselor
agricole
INDUSTRIE
Mica industrie bine reprezentata
Lipsa utilitatilor care sa sustina sectorul
productiv (canalizare, drumuri, gaz)
Dezvoltarea unor sectoare si domenii
noi: electroechipamente, industria
Forta de munca necalificata in industrie,
incaltamintei
comert, servicii
Asezarea geografica a orasului ce
Inexistenta unor unitati industriale locale
faciliteaza legaturi rapide in zone
care sa atraga forta de munca
Serviciile bune asigurate de
Inexistenta incubatoarelor de afaceri, a
administratia publica locala
parcurilor industriale
Comunitate locala deschisa
Numarul redus de firme care au
implementate sistemele de management
Oferta locala de teren aflat in
conform standardelor internationale
proprietatea orasului pentru investitii
Existenta cererii locale de munca
SERVICII
Existenta serviciilor bancare, serviciilor
Forta de munca necalificata
de asigurari
Lipsa serviciilor turistice
Existenta serviciilor de transport
SERVICII PUBLICE
Echipamente IT- cunostinte de operare
Sediul Primariei Ciacova nereabilitat
Functionari publici cu experienta
Circuit al documentelor ineficient,
fluxurile de lucru din primarie defectuase
Colectiv de functionari publici
in detrimentul cetatenilor
inchegat, deschis
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Operativitate in prestarea serviciilor
Colaborare buna cu ceilalti factori
locali
Relatii bune cu alte administratii,
institutii publice

Abordare redusa a mijloacelor de
consultare a cetatenilor
Personal insuficient
Lipsa unor parteneriate eficiente intre
institutiile publice si mediul de afaceri
COMERT
Existenta a numeroase firme de comert
Inexistenta unui supermarket
cu amanuntul ce asigura necesarul
comunitatii
Existenta targului orasenesc
POPULATIA. FORTA DE MUNCA
Populatie relativ tanara (procent mare
Natalitate in scadere
al populatiei sub 60 de ani)
Pierderea spiritului comunitar ,
Procent relativ scazut al varstnicilor
provenienta din toate zonele tarii a
locuitorilor din Ciacova si satele
S-au format comunitati noi prin
apartinatoare
plecarea svabilor si venirea altor
Existenta unui numar mare de locuitori
populatii
ocupati in agricultura care nu contribuie
Existenta fortei de munca active
la asigurarile de sanatate/sociale
Oameni gospodari, ocupati in
Inexistenta unor calificari cerute pe piata
gospodarie care genereaza venituri
muncii in randul populatiei
proprii
Populatia este ocupata in alte meserii
Cresterea procentului salariatilor prin
decat cele pentru care are calificare
absorbtia de catre unitatile industriale
Lipsa informarii vizand drepturile
din zona Timisoarei
angajatilor
Nivel mediu de trai
Investitii scazute in resursele umane
Salarii neatractive oferite de agentii
privati
Migratia fortei de munca spre municipiul
Timisoara si spre alte tari
Nivelul de competente al persoanelor in
somaj nu corespunde cerintelor
angajatorilor
SERVICII SOCIALE
Existenta Caminului pentru persoane
Inexistenta unor servicii sociale pentru
varstnice ce asigura asistenta unui nr.
persoane cu handicap gen centre de zi
de 185 de varstnici
Fonduri insuficiente pentru asistenta
Existenta Asociatei Caritas- BSGvarstnicilor
Ciacova
Inexistenta unui punct de consiliere
Formele de asistare sociala din partea
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statului pentru copii si familii nevoiase
sunt abordate de beneficiari
Abordare crescuta a meseriei de
asistent maternal
Existenta biroului de asistenta sociala
in cadrul APL-personal calificat
STAREA DE SANATATE A POPULATIEI. SERVICII MEDICALE
Existenta unui centru de sanatate in
Nereceptivitatea/lipsa informarii
orasul Ciacova
populatiei asupra serviciilor medicale
profilactice si preventive
Existenta cabinetelor medicale, a
Lipsa unei statii de urgente dotate dupa
medicilor de familie
normele europene
Apropierea de unitatile medicale din
Educatie sanitara precara
Timisoara
Existenta serviciilor medicale
Calitatea apei
stomatologice
Lipsa asistentei medicale in unitatile de
Ponderea satisfacatoare a populatiei
invatamant
asigurate medical
Inexistenta serviciilor de planificare
familiala in cadrul cabinetelor
CONVIETUIREA
Consensul intre etniile ce formeaza
Indiferenta populatiei
comunitatile
Gradul de educatie/cultura/civilizatie,
Lipsa conflictelor majore in comunitate
mai ales in randul tinerilor
Personal calificat, localnic cu
Lipsa unor alternative decente de
experienta din politie
petrecere a timpului liber
Dotare corespunzatoare a organelor de
Existenta unor cazuri de violenta
politie
domestica, pe fondul consumului de
alcool
Lipsa organizarii pazei in extravilan
EDUCATIA PRESCOLARA, SCOLARA SI PROFESIONALA
Existenta unitatilor scolare in toate
Nu toti copiii de varsta prescolara
localitatile orasului
frecventeaza gradinita
Frecventa scolara buna in invatamantul
Cadre didactice navetiste
primar, gimnazial si liceal
Nivel scazut de educatie/cultura a
Baza materiala buna, apa curenta,
familiilor
incalzire centrala in cadrul Liceului Al.
Dezinteresul familiilor pentru educatia
Mocioni Ciacova
copiilor
Baza materiala buna si in celelalte
Implicarea nesatisfacatoare a cadrelor
unitati de invatamant
didactice in activitati extracurriculare
Existenta Centrului de informare si
Neasigurarea asistentei medicale in scoli
documentare pentru invatamant
Uzura mobilierului in gradinitele si
Utilizarea la capacitate maxima a
scolile din satele apartinatoare
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dotarilor informatice din liceu
Inexistenta calculatoarelor in scolile din
Asigurarea transportului scolar pentru
satele apartinatoare
copiii din satele Petroman, Cebza,
Fonduri insuficiente alocate scolilor
Obad si Macedonia
Implicarea administratiei locale in
sectorul educational
Cadre didactice bine pregatite
Cadre didactice tinere
Facilitati in decontarea transportului
pentru cadrele didactice navetiste
Infiintarea Scolii de Afaceri si Meserii
Rata scazuta a abandonului scolar
Existenta unor activitati
extracurriculare
Promovovabilitate buna la testele
nationale si bacalaureat
EDUCATIA ADULTILOR
Organizarea unor cursuri de operare
Populatie adulta necalificata sau ocupata
calculator
in alt domeniu decat cel pentru care are
calificare
Preocupare redusa pentru continuarea
pregatirii
VIATA CULTURALA
Traditie culturala bogata
Inexistenta grupurilor sanitare in
interiorul caminelor culturale
Personalitati culturale
Inexistenta dotarii audio-video la Casa de
Existenta Casei de Cultura in orasul
Cultura si caminele culturale din sate
Ciacova
Naesigurarea incalzirii in biblioteca si
Existenta caminelor culturale in satele
muzeu
apartinatoare
Volume invechite in biblioteca
Centrul istoric al orasului Ciacova
Utilizarea redusa a bibliotecii
declarat patrimoniu cultural
Existenta unui turn de veghe Cula, ca
Fonduri insuficiente pentru achizitia de
obiectiv istoric, turistic
carte
Biblioteca amenajata
Preocuparea redusa a cetatenilor pentru
lectura
Existenta unui muzeu cu expozitie de
Vechimea literaturii de specialitate
etnografie si folclor, picturile lui Viorel
Cristea
Lipsa fondurilor pentru publicatii
Existenta Casei Memoriale Dositei
Dotare nesatisfacatoare cu aparatura
Obradovici
video, IT a bibliotecii
Existenta monumentelor istorice:
Lipsa unor formatii de dans popular
 Turn de aparare (sec. XIV): oras
Degradarea progresiva a patrimoniului
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Ciacova (TM-II-m-A-06201)
cultural istoric si turistic
 Biserica sarbeasca "Maica Domnului”
Lipsa fondurilor pentru promovarea
(1768): oras Ciacova (TM-II-m-Acomunitatii
06203)
 Ansamblul urban "Piata Republicii"
(sec. XVIII – XIX): oras Ciacova (TMII-a-A-06202)
 Casa scriitorului Dositei Obradovici
(sec. XVIII): oras Ciacova (TM-IV-mB-06331)
Existenta unor evenimente traditionale
VIATA SPIRITUALA
Existenta a numeroase culte
Degradarea interioara a bisericilor
(predominant ortodox)
Comunitatea romano-catolica in scadere
Existenta bisericilor in toate satele
Biserici reabilitate partial
Implicarea comunitatii germane din
strainatate in viata culturala
Intelegere intre culte
Cimitire intretinute
SPORT.AGREMENT
Existenta terenurilor de fotbal in toate
Intretinerea necorespunzatoare a
localitatile
terenurilor de sport comunale
Construirea unei Sali de sport cu nivel
Lipsa dotarilor in activitatea sportiva
de practica competitionala locala in
Lipsa fondurilor in sport
localitatea Ciacova
Inexistenta zonelor de
Existenta bazei sportive in scoli
agrement/verzi/amenajate in orasul
Existenta resurselor umane specializate
Ciacova
in educatie fizica
Inexistenta unei oferte decente de
Performante sportive scolare
activitati pentru tineret
Existenta unui parc central
Nr. mare de tineri
SOCIETATEA CIVILA
Nr. redus de persoane care intocmesc
proiecte de dezvoltare, lipsa motivarii
acestora
Lipsa unei generatii tinere de voluntari
Inexistenta O.N.G-urilor
Slaba reprezentare a societatii civile
Lipsa voluntariatului
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OPORTUNITATI SI AMENINTARI
DOMENIU
Politica
generala.
Legislatia

Infrastructura

Economie

Populatia.
Starea sociala

OPORTUNITATI
Integrarea Romaniei in
Uniunea Europeana
Imbunatatirea cadrului legal
si institutional
Semnarea acordurilor intre
Romania si state europene
in diferite domenii
Existenta fondurilor
structurale
Politica de descentralizare
Politica de sprijinire a
sectorului neguvernamental
Strategia regionala si
judeteana de dezvoltare
Existenta si
operationalizarea fondurilor
structurale
Situarea in proximitatea
granitei cu Ungaria si SerbiaMuntenegru
Dezvoltarea continua a
Timisului si a Regiunii V
VEST, peste media
nationala
Pozitia geografica in
apropierea a doua puncte de
trecere a frontierei
Perspectivele de sustinere a
sectorului agricol
Extinderea initiativelor
economice comunitare in
zona
Posibilitati de promovare a
orasului prin targuri, misiuni
de afaceri organizate la nivel
judetean
Cresterea segmentului
populatiei apte de munca

AMENINTARI
Neimplementarea/intarzierea
implementarii procesului de
descentralizare

Ritmul lent de realizare, la nivel
regional, a investitiilor in
infrastructura de mediu
Politica in domeniul gazelor
naturale
Preponderenta in zona Ciacova
a productiei in lohn si care nu
solicita forta de munca calificata
Integrarea in UE si
imposibilitatea economiei locale
de a face fata concurentei
Conjuctura economica
internationala

Descresterea demografica
Imbatranirea populatiei
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Relatii
zonale,
regionale,
internationale

Inexistenta conflictelor
sociale majore
Perspective de dezvoltare a
locurilor de munca
Implicarea majora a
sectorului neguvernamental
in sprijinirea domeniului
social-medical
Existenta relatiilor de
colaborare cu Crucea Rosie
Colaborarea cu APCAN,
CJT, ADETIM, ADR V
VEST, CCIAT, reteaua
Promotorul Local
Existenta Asociatiei
Microregionale TimisTorontal
Relatii in cadrul
Euroregiunii DKMT
Imbunatatirea relatiilor
Romaniei si ale Timisului cu
statele din fostul spatiu
iugoslav

Migrarea fortei de munca
calificate si necalificate

Instabilitate politica
internationala
Conflicte de interese intre
diferitele nivele decizionale
(regional, judetean, zonal)
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STRATEGIA DE DEZVOLTARE ECONOMICO-SOCIALA
A ORASULUI CIACOVA
PROGRAM STRATEGIC 2008-2013
In aceasta etapa, cand Romania trebuie sa adopte standardele europene , si orasul
Ciacova are nevoie de un plan de dezvoltare care sa vizeze toate domeniile si in care sa se
regaseasca interesele tuturor membrilor comunitatii, un plan care sa canalizeze resursele
catre actiuni integrate ce urmaresc progresul social, protejarea mediului, utilizarea eficienta a
resurselor umane si naturale in vederea atingerii unui nivel ridicat si sigur de crestere
economica si ocupare a fortei de munca.
Planificarea strategica a dezvoltarii economico-sociale a orasului Ciacova are deja un
istoric. Primii pasi in domeniul planificarii strategice locale au fost facuti in anul 2005 de
catre autoritatile publice locale ale orasului Ciacova care au reusit sa elaboreze printr-o larga
participare a societatii civile, a mediului de afaceri si a institutiilor publice „Strategia de
dezvoltare economico-sociala a orasului Ciacova”, fapt care a sustinut ulterior
implementarea mai multor masuri si proiecte de interes local .
Activitatile si rezultatele de pionierat in domeniul planificarii strategice in orasul
Ciacova, adauga o „plusvaloare„ importanta experientei locale in implementarea modelului
european de planificare a dezvoltarii locale.
Strategia de dezvoltare locala a orasului Ciacova este construita pe concluziile analizei
socio-economice si analizei SWOT, pe avantajele localitatii si urmareste, prin structura si
continut, dezvoltarea economica si echilibrata, concomitent cu dezvoltarea capacitatii
acesteia de a se adapta si putea raspunde schimbarilor economice cheie.
„Strategia de dezvoltare economico-sociala a orasului Ciacova 2008-2013” se
constituie ca un instrument programatic fundamental de orientare a dezvoltarii pentru
perioada 2008-2013, prin care orasul Ciacova isi propune reducerea disparitatilor de
dezvoltare economico-sociala fata de orasele din Regiunea Vest, si a demarat pe baza ideii ca
acest document va fi orientat in principal spre prioritatile si obiectivele compatibile cu domeniile de
interventie a Fondurilor Structurale si de Coeziune ale Uniunii Europene.
„Strategia de dezvoltare economico-sociala a orasului Ciacova 2008-2013” are
in vedere si se coreleaza cu strategiile principalelor programe de finantare a dezvoltarii
europene, cu obiectivele, axele si domeniile de interventie ale Planului National de
Dezvoltare si al Cadrului Strategic National de Referinta (CNSR) 2007-2013, Planului
de Dezvoltare Regionala a Regiunii Vest 2007-2013, iar implementarea acesteia prin
utilizarea eficienta a fondurilor prevazute, atat interne cat si externe, va conduce la orizontul
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anului 2013, la un oras competitiv, dinamic si prosper, integrat cu succes in Uniunea
Europeana si aflat pe un trend de dezvoltare rapida si durabila .
„In limitele impuse, cu resursele existente, intr-un ritm propriu, bazati pe convingerea ca toate au
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“CIACOVA” - O NOUA VIATA!
Ce se doreste ?
Un oras sigur ! Un oras curat ! Un oras in care se munceste ! Un oras sanatos !
Un oras in care se invata. !
Obiectivul global al „Strategiei de dezvoltare economico-sociala a orasului
Ciacova 2008-2013 ” consta in sprijinirea si promovarea in orasul Ciacova a unei dezvoltari
socio-economice durabile, corespunzatoare nevoilor locale specifice, prin imbunatatirea
factorilor de mediu, a conditiilor infrastructurale si ale mediului de afaceri si exprima
optiunea strategica de dezvoltare viitoare a orasului, ca o aspiratie majora a comunitatii care
vine sa intregeasca si sa sustina, prin performante proprii obiectivul general de dezvoltare a
Regiunii Vest: “ Dezvoltarea armonioasa a Regiunii Vest, astfel incat aceasta sa devina o regiune
competitiva in cadrul Uniunii Europene, cu o economie dinamica si diversificata, cu resurse umane superior
calificate, iar PIB-ul regional/locuitor sa ajunga pana in anul 2013 la 45% din PIB-ul mediu pe locuitor
al Uniuii Europene”.
Pentru realizarea obiectivului global al strategiei este necesara indeplinirea mai multor
obiective specifice:
 Dezvoltarea si modernizarea infrastructurii fizice si sociale, cu prezervarea
conditiilor de mediu
 Consolidarea mediului de afaceri prin cresterea competitivitatii intreprinderilor
 Dezvoltarea turismului prin valorificarea potentialului turistic local
 Dezvoltarea mediului rural, in vederea cresterii standardelor de viata ale
populatiei si nivelului de trai al locuitorilor
 Cresterea ocuparii si a incluziunii sociale
 Dezvoltarea capacitatii administratiei publice locale pentru satisfacerea nevoilor
de dezvoltare locala
 Stimularea dezvoltarii economice –sociale a orasului Ciacova prin intarirea
cooperarii internationale si transfrontaliere
In vederea atingerii obiectivelor de dezvoltare, interventiile vor fi concentrate in
urmatoarele Axe prioritare- Directii strategice de dezvoltare:
1. Axa prioritara 1- Infrastructura si mediu
2. Axa prioritara 2- Dezvoltarea mediului de afaceri
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3.
4.
5.
6.
7.

Axa prioritara 3- Dezvoltarea turismului
Axa prioritara 4- Dezvoltarea rurala
Axa prioritara 5- Dezvoltarea resurselor umane si a serviciilor sociale
Axa prioritara 6- Dezvoltarea capacitatii administrative
Axa prioritara 7- Cooperarea teritoriala europeana

Caracteristica specifica a Axelor de dezvoltare este faptul ca acestea sunt in concordanta
atat cu nevoile locale, cat si cu politicile comunitare privind coeziunea economica si sociala
promovata de Uniunea Europeana.

AXA PRIORITARA 1- „INFRASTRUCTURA SI MEDIU”
Masura
1.1. Reabilitarea,
modernizarea si
dezvoltarea
infrastructurii de
utilitati

Obiectivul masurii
1.1.1. Identificare si stabilire a
necesitatilor de reabilitare si
dezvoltare a infrastructurii de
utilitati
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Actiuni eligibile
Intocmire studiu de
fezabilitate si proiect
tehnic in vederea stabilirii
solutiei tehnice de
reabilitare si extindere
infrastructura de apa
potabila
Elaborare studiu de
fezabilitate si proiect
tehnic pentru stabilirea
solutiei tehnice de realizare
a retelei de canalizare a
apei pluviale
Elaborare studiu de
fezabilitate si proiect
tehnic n vederea stabilirii
solutiei tehnice de
reabilitare si extindere
sistem de alimentare cu
energie electrica
Intocmire studiu de
fezabilitate si proiect
tehnic in vederea stabilirii
solutiei tehnice de
reabilitare si extindere
sistem de iluminat public
Elaborare plan local de
gestionare a deseurilor care

„In limitele impuse, cu resursele existente, intr-un ritm propriu, bazati pe convingerea ca toate au
inceput, sa incercam sa facem impreuna ceea ce asteptam de la altii...”
urmareste colectarea
selectiva, tratarea si
eliminarea deseurilor si
minimizarea cantitatii
deseurilor depuse
 Realizare studiu de
fezabilitate si proiect
tehnic pentru stabilirea
solutiei tehnice de
modernizare si extindere
sistem de salubrizare
(stabilirea locatiei si
terenurilor pentru
amenajari centre de
colectare si recuperare a
deseurilor, statiei de
sortare si transfer, etc.)
 Elaborare studiu de
fezabilitate si proiect
tehnic pentru inchiderea si
urmarirea post inchidere a
groapei de gunoi
1.1.2. Reabilitarea si
dezvoltarea infrastructurii de
apa si apa uzata, mijloc de
imbunatatire a calitatii vietii
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 Reabilitarea si extinderea
retelei publice de
alimentare cu apa in
intreaga unitate
administrativ-teritoriala
Ciacova, in vederea
eliminarii riscurilor ce
vizeaza populatia, mediul
natural
 Reabilitarea si extinderea
retelei publice de
canalizare in orasul
Ciacova si satele
apartinatoare, in vederea
imbunatatirii calitatii vietii
locuitorilor
 Reabilitarea si
modernizarea statiei de
epurare a apelor uzate din
orasul Ciacova

„In limitele impuse, cu resursele existente, intr-un ritm propriu, bazati pe convingerea ca toate au
inceput, sa incercam sa facem impreuna ceea ce asteptam de la altii...”

1.1.3 Reabilitarea si dezvoltarea
sistemului de gestionare a
deseurilor ca mijloc de
imbunatatire a calitatii vietii
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 Contorizarea totala la nivel
de bransament in vederea
gestiunii corecte a
volumelor de apa
distribuite si eliminarea
eventualelor pierderi
 Implementarea unui sistem
de monitorizare a
parametrilor pe intregul
circuit al apei si
introducere sistem de
indicatori de performanta
 Crearea unui centru de
colectare si
sortare/recuperare a
deseurilor
 Achizitionarea mijloacelor
de autospeciale pentru
optimizarea transportului
deseurilor, in vederea
eficientizarii timpilor de
colectare
 Implementarea sistemului
de colectare selectiva a
deseurilor, atat in orasul
Ciacova, cat si in satele
apartinatoare
 Tratarea deseurilor
biodegradabile
 Implementarea sistemului
de valorificare a deseurilor
reciclabile
 Implementare sistem de
colectare a echipamentelor
electrice si electronice
 Implementarea unui sistem
de gestionare a deseurilor
formate din cadavre
animaliere
 Campanii de promovare,
informare si constientizare
a populatiei privind
sistemul de colectare

„In limitele impuse, cu resursele existente, intr-un ritm propriu, bazati pe convingerea ca toate au
inceput, sa incercam sa facem impreuna ceea ce asteptam de la altii...”

1.1.4. Reabilitarea si dezvoltarea
infrastructurii de alimentare cu
energie electrica in vederea
imbunatatirii calitatii vietii







1.1.5. Asigurarea unei relatii
armonioase intre dezvoltarea
economico-sociala a orasului
Ciacova si mediul inconjurator
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selectiva a deseurilor
Extinderea retelei de
alimentare cu energie
electrica si imbunatatirea
nivelului de tensiune pe
masura expansiunii
orasului
Studierea posibilitatii si
implementarea unor
actiuni in vederea realizarii
de energie conventionala
(ex. energie solara si
eoliana)
Reabilitarea si
modernizarea sistemului de
iluminat public in vederea
eficientizarii consumului
de energie
Managementul integrat si
durabil al deseurilor
menajere
Retehnologizarea,
reabilitarea si modernizarea
instalatiilor si/sau
echipamentelor
componente ale
infrastructurii tehnicoedilitare in vederea
incadrarii emisiilor de
factori poluanti in limitele
aprobate de Uniunea
Europeana
Protejarea patrimoniului
natural
Executare lucrari de
prevenire si aparare
impotriva inundatiilor
Implementarea unui sistem
de gestionare a cainilor
maidanezi
Promovarea legislatiei in
acord cu cerintele Uniunii
Europene referitoare la

„In limitele impuse, cu resursele existente, intr-un ritm propriu, bazati pe convingerea ca toate au
inceput, sa incercam sa facem impreuna ceea ce asteptam de la altii...”





1.2. Reabilitarea,
imbunatatirea si
dezvoltarea
infrastructurii locale
rutiere

1.2.1. Reabilitarea,
imbunatatirea si dezvoltarea
infrastructurii rutiere in vederea
asigurarii unui transport mai
rapid
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protectia mediului
Campanii de informare si
constientizare a populatiei
referitoare la importanta
protectiei mediului
inconjurator
Dezvoltarea si
perfectionarea sistemului
de prevenire, control si
interventie in caz de
accidente si calamitati prin:
asigurarea la nivel local a
unui serviciu competent de
urmarire si control a
aplicarii prevederilor de
protectie si conservarea a
mediului, perfectionarea
sistemului informational de
urmarire si avertizare
rapida
Actualizarea Planului
Urbanistic General al
orasului Ciacova
Fluidizarea circulatiei prin
separarea traficului de
tranzit si a traficului greu
de marfuri de cel din oras ,
prin constructia unei noi
artere ocolitoare
Reabilitarea si mentenanta
sistemului rutier urban al
orasului Ciacova
Elaborare Studiu de
fezabilitate si Proiect
tehnic pentru reabilitarea si
modernizarea strazilor din
orasul Ciacova
Reabilitare si modernizare
strazi si drumuri
comunale, oras Ciacova si
satele apartinatoare Cebza,
Macedonia, Petroman,
Obad

„In limitele impuse, cu resursele existente, intr-un ritm propriu, bazati pe convingerea ca toate au
inceput, sa incercam sa facem impreuna ceea ce asteptam de la altii...”
1.2.2. Imbunatatirea calitatii
circulatiei prin reglementarea
traficului rutier

1.2.3. Extinderea si
modernizarea locurilor de
parcare
1.2.4. Asigurarea sigurantei si
confortului locuitorilor in ceea
ce priveste mobilitatea
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 Amplasarea periodica de
noi indicatoare de
circulatie si marcaje
precum si inlocuirea celor
necorespunzatoare unei
bune desfasurari a
circulatiei rutiere
 Amenajarea unei
infrastructuri rutiere
separate pentru mobilitatea
vehiculelor cu tractiune
animala
 Identificarea si amenajarea
de piste rutiere separate
pentru circulatia
biciclistilor si
motoscuterelor (pe baza
elaborarii unui studiu de
fezabilitate)
 Reabilitarea, intretinerea
trotuarelor si constructia
altora noi , acolo unde
acestea lipsesc
 Amenajarea de noi locuri
de parcare grupate in
sisteme de alveole in
zonele institutiilor publice
 Corelarea periodica a
capacitatii mijloacelor de
transport in comun cu
fluxurile de calatori
existente
 Stabilirea exacta a traseelor
de circulatie pentru
mijloacele de transport in
comun care sa satisfaca
cerintele de mobilitate,
precum si informarea
calatorilor prin marcaje,
indicatoare si programe de
circulatie a acestora
 Achizitionarea de mijloace
de transport in comun care

„In limitele impuse, cu resursele existente, intr-un ritm propriu, bazati pe convingerea ca toate au
inceput, sa incercam sa facem impreuna ceea ce asteptam de la altii...”





1.3. Reabilitare
1.3.1. Cresterea calitatii fondului
urbana, amenajare
de locuit, imbunatatirea
teritoriala si construire standardului de viata
de locuinte
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sa fie in conformitate cu
normele de mediu si care
sa deserveasca toate
categoriile de calatoriinclusiv cei cu handicap
Amenajarea/reabilitarea
statiilor de autobuz pentru
calatori in vederea
reducerii riscului de
accidente
Reabilitarea si
modernizarea
infrastructurii statiei CFR,
precum si a infrastructurii
din material rulant de pe
raza unitatii administrativ
teritoriale Ciacova
Constructia de locuinte
pentru tineri, locuinte
sociale , locuinte pentru
cadre deficitare pe piata
locala a muncii (medici,
cadre didactice)
Reabilitarea si intretinerea
periodica a fondului locativ
existent prin reparatii
curente si reparatii capitale
Consolidarea si reducerea
riscului seismic la
constructiile vechi
Dotarea orasului cu
mobilier de tip urban ( ex.
banci, cosuri de gunoi
stradale, stalpi pentru
iluminat, etc.) conf. unui
plan pentru ambientare si
design
Imbunatatirea mediului
ambiant din zona garii
feroviare, inclusiv
reabilitare si modernizare
gara
Achizitii de utilaje si

„In limitele impuse, cu resursele existente, intr-un ritm propriu, bazati pe convingerea ca toate au
inceput, sa incercam sa facem impreuna ceea ce asteptam de la altii...”
echipamente pentru
serviciile publice si pentru
situatiile de urgenta
(deszapezire, intretinere
spatii verzi, incendii,
inundatii etc.)
 Reabilitare, modernizare,
dotare si adaptare la
normele euopene a pietei
agro-alimentare din orasul
Ciacova
 Pastrarea si amenajarea
/modernizarea spatiilor
verzi si parcurilor pentru
copii , existente, si crearea
altora noi
 Amenajare /reamenajare
fantani arteziene in parcuri,
spatii verzi, in preajma
cladirilor de interes public
 Iluminarea de siguranta si
de ambianta a locurilor de
interes public
 Reabilitarea monumentelor
istorice din Ciacova
-Turn de aparare (sec. XIV): oras
Ciacova (TM-II-m-A-06201)
-Biserica sarbeasca "Maica
Domnului” (1768): oras Ciacova
(TM-II-m-A-06203)
-Ansamblul urban "Piata
Republicii" (sec. XVIII – XIX):
oras Ciacova (TM-II-a-A-06202)
-Casa scriitorului Dositei
Obradovici (sec. XVIII): oras
Ciacova (TM-IV-m-B-06331)
– si conservarea patrimoniului
cultural imobil
 Amenajarea/reabilitarea
obiectivelor culturale de
patrimoniu, amenajarea
cailor de acces (pietonale,
carosabile) catre
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„In limitele impuse, cu resursele existente, intr-un ritm propriu, bazati pe convingerea ca toate au
inceput, sa incercam sa facem impreuna ceea ce asteptam de la altii...”













obiectivele culturale,
iluminarea obiectivelor
interior, exterior si de
siguranta, amenajari
peisagistice pentru
evidentierea obiectivului,
dotari interioare (instalatii,
climatizare, grupuri
sanitare, sisteme
desiguranta, etc.), marcarea
cu indicatoare a acestora,
etc.
Delimitarea zonelor de
protectie cu raza de 100 m
de la limitele lor a
monumentelor istorice cu
valoare de patrimoniu din
orasul Ciacova
Modernizarea Casei de
Cultura Ciacova
Reparatii capitale,
consolidare Camine
culturale din satele Cebza,
Macedonia, Obad,
Petroman
Modernizarea sediului
Muzeului Ciacova sau
schimbarea locatiei
acestuia
Construirea unui bazin de
inot langa sala de sport
Constructia infrastructurii
fizice de agrement pentru
infiintare ex. teren de
tenis-identificare,
amplasament si executare
lucrari
Reamenajarea si dotarea
corespunzatoare a
strandului din orasul
Ciacova

AXA PRIORITARA 2- „DEZVOLTAREA MEDIULUI DE AFACERI”
53
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„In limitele impuse, cu resursele existente, intr-un ritm propriu, bazati pe convingerea ca toate au
inceput, sa incercam sa facem impreuna ceea ce asteptam de la altii...”

2.1. Consolidarea si
dezvoltarea mediului
de afaceri local

2.1.1. Investitii pentru crearea si
dezvoltarea
microintreprinderilor si IMMurilor

2.1.2. Sprijinirea initiativelor
private in vederea dezvoltarii
mediului de afaceri local
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 Investitii in capital fizic si
tehnologii conforme cu
normele UE, si inovative,
nepoluante
 Investitii in domeniul
IT&C
 Investitii pentru
dezvoltarea unor activitati
economice noi
 Realizarea de investitii in
ferme mici si mijlocii
 Investitii pentru
dezvoltarea , consolidarea
si promovarea activitatilor
de turism-agrement si a
altor servicii publice si
comerciale
 Sprijinirea si dezvoltarea
activitatilor conexe
turismului cum ar fi : mica
industrie, ateliere de
reparatii etc.
 Atragerea marilor firme de
retail (hypermarket-uri) in
vederea cresterii
economice si scaderii
somajului
 Realizarea de parteneriate
public-private pentru
dezvoltarea mediului de
afaceri
 Realizarea de campanii de
atragere a investitorilor
straini in zona si stabilire
masuri de promovare a
planurilor Coniliului Local
cu privire la facilitatile
oferite potentialilor
investitori
 Constructia,
reabilitarea/amenajarea

„In limitele impuse, cu resursele existente, intr-un ritm propriu, bazati pe convingerea ca toate au
inceput, sa incercam sa facem impreuna ceea ce asteptam de la altii...”



2.2. Servicii de
consultanta pentru
dezvoltarea mediului
de afaceri

2.2.1. Imbunatatirea
competentelor in afaceri in
vederea cresterii competitivitatii
si a vanzarilor de produse pe
pietele interne, europene si
internationale









spatiilor si cladirilor
existente nevalorificate, in
vederea dezvoltarii
infrastructurii pentru
activitatile economice
Identificare si alocare
terenuri si asigurarea
accesului la utilitati pentru
potentialii investitori
Infiintarea unui Centru de
Consultanta in Afaceri care
sa ofere servicii de
informare si sprijinire in
deschiderea unei afaceri,
informatii despre facilitati
fiscale, finantari
nerambursabile din fonduri
europene, tehnici de
promovare a afacerilor si
de patrundere pe pietele
locale, nationale si externe
Servicii de consultanta
pentru IMM-uri si
microintreprinderi din
domeniul productiei si
serviciilor
Elaborare studii de
fezabilitate, de piata,
planuri de marketing,
analize cost-beneficiu,
planuri de afaceri
Promovarea imaginii
firmelor, a produselor si
serviciilor oferite de catre
acestea atat pe piata
interna, cat si pe cea
externa

AXA PRIORITARA 3- „DEZVOLTAREA TURISMULUI”
3.1. Utilizarea
eficienta a
potentialului turistic

3.1.1. Crearea, dezvoltarea
infrastructurii de turism
55
„CIACOVA”- O NOUA VIATA!

 Reabilitarea obiectivelor
turistice ce apartin
patrimoniului cultural,

„In limitele impuse, cu resursele existente, intr-un ritm propriu, bazati pe convingerea ca toate au
inceput, sa incercam sa facem impreuna ceea ce asteptam de la altii...”




3.1.2. Promovarea potentialului
turistic sub forma unui produs
integrat











istoric si ecumenic local
Constructia unor spatii de
cazare
Ecologizarea si amenajarea
malurilor raului Timis ca
zone de agrement-satele
Macedonia si Cebza
Desfasurarea de activitati
culturale, sportive si de
divertisment cu ocazia
zilelor orasului si a
manifestarilor culturalreligioase din orasul
Ciacova si satele
apartinatoare si
promovarea la nivel
regional si national
Crearea unui centru de
informare privind
posibilitatile de practicare a
turismului in zona
Organizarea de expozitii
muzeale etnografice si
manifestari culturale,
festivaluri, targuri,
campanie de promovare a
potentialului turistic local
si sprijinirea participarii la
astfel de evenimente
Amplasare de panouri cu
harti ale obiectivelor
turistice, culturale si
zonelor de agrement, in
( Primarie, intersectii
principale etc)
Realizarea de publicatii
promotionale, audio, video
si plasarea acestora in
mediile turistice la nivel
local, regional si national

AXA PIORITARA 4- „DEZVOLTAREA RURALA”
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„In limitele impuse, cu resursele existente, intr-un ritm propriu, bazati pe convingerea ca toate au
inceput, sa incercam sa facem impreuna ceea ce asteptam de la altii...”
4.2. Dezvoltarea
sectorului agricol

4.2.1. Investitii pentru cresterea
competitivitatii si eficientei
agriculturii
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 Investitii pentru
construirea si dezvoltarea
de ferme, microferme
agricole si zootehnice
 Realizarea procesarii
produselor primare si a
marketingului produselor
agricole prin investitii in
tehnologii noi, inclusiv
energie regenerabila
 Infiintarea de pepiniere
pomicole pentru realizarea
de viitoare noi plantatii
 Investitii pentru realizarea
culturilor de cereale, sere
 Investitii in infrastructura
rutiera de acces la
exploatatiile agricole
 Organizarea de cursuri de
formare profesionala,
informare si difuzare de
cunostinte specifice pe
teme ca : imbunatatirea
calitatii productiei, igiena si
siguranta alimentelor,
utilizarea fertilizantilor si
amendamentelor in
agricultura in concordanta
cu standardele UE,
imbunatatirea si incurajarea
afacerilor, aplicarea unor
metode de productie
compatibile cu intretinerea
si ameliorarea peisajului,
respectiv cu protectia
mediului etc.
 Furnizarea de servicii de
consiliere si consultanta
pentru fermieri
 Participarea agricultorilor
la diferite targuri, expozitii,
intruniri tematice si
evenimente care pot

„In limitele impuse, cu resursele existente, intr-un ritm propriu, bazati pe convingerea ca toate au
inceput, sa incercam sa facem impreuna ceea ce asteptam de la altii...”




4.2. Diversificarea
activitatilor

4.2.1. Cresterea contributiei
zonei rurale la economia
orasului prin
largirea sferei de activitati
economice desfasurate








contribui la formarea lor
Adaptarea micilor firme la
standardele sanitarveterinare, de igiena si
bunastare a animalelor,
fitosanitare si ecologice
Investitii necesare adaptarii
exploatatiilor pentru
agricultura ecologica
Investitii in activitati de
mestesuguri si artizanat
Investitii pentru
dezvoltarea agroturismului
Investitii pentru
dezvoltarea apiculturii,
acvaculturii
Investitii pentru cresterea
altor animale ( ex. melci)
Infiintarea unor grupuri de
producatori agricoli
Investitii pentru
dezvoltarea serviciilor
prestate populatiei
(frizerie, croitorie, etc.)

AXA PRIORITARA 5- „DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE SI A
SERVICIILOR SOCIALE”
5.1. Dezvoltarea
formarii initiale si
continue

5.1.1. Imbunatatirea
invatamantului in vederea unei
formari initiale eficiente si
adaptata cerintelor actuale de pe
piata muncii
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 Imbunatatirea calitatii
sistemului educational in
invatamantul secundar si
liceal din orasul Ciacova
 Directionarea si instruirea
elevilor in scoli in vederea
obtinerii de calificari cerute
pe piata muncii
 Incurajarea si educarea
elevilor cu privire la
necesitatea formarii
continue in vederea
prevenirii somajului si
marginalizarii resurselor
umane

„In limitele impuse, cu resursele existente, intr-un ritm propriu, bazati pe convingerea ca toate au
inceput, sa incercam sa facem impreuna ceea ce asteptam de la altii...”
 Incurajarea includerii in
sistemul de invatamant si
a grupurilor defavorizatecopii de etnie rroma, copii
cu CES, copii proveniti din
familii dezorganizate etc.
prin acordarea de ajutoare
materiale si burse de
studiu, acestea
reprezentand o importanta
resursa de forta de munca
 Crearea si organizarea in
interiorul institutiilor
scolare a unor centre de
excelenta tematice pentru
copiii cu talente si calitati
deosebite in vederea
formarii resurselor umane
de top ce pot fi implicate
in activitati inovatoare atat
de benefice mediului de
afaceri local si implicit
dezvoltarii orasului
 Stimularea si motivarea
elevilor cu rezultate si
talente deosebite prin
acordarea de burse de
studiu, burse de merit,
organizarea de tabere
scolare
 Incheierea de acorduri si
parteneriate intre sistemul
de invatamant si firmele de
afaceri locale, ce vizeaza
plasarea absolventilor pe
piata muncii
 Asigurarea protectiei
elevilor si cadrelor
didactice, precum si a pazei
pe timpm de zi, in cadrul
tuturor unitatilor de
invatamant
 Igienizarea anuala a tuturor
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„In limitele impuse, cu resursele existente, intr-un ritm propriu, bazati pe convingerea ca toate au
inceput, sa incercam sa facem impreuna ceea ce asteptam de la altii...”



5.1.2. Cresterea ocuparii fortei
de munca necalificate si/sau cu
calificari profesionale depasite
prin promovarea sistemului de
formare continua
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spatiilor de invatamant
Facilitarea accesului
populatiei la procesul
educational de tip elearning
Constientizarea mediului
de afaceri local a necesitatii
formarii continue a
propriilor angajati in
vederea evitarii risipei de
resurse umane valoroase si
a fluctuatiilor de personal
(investitii si contractari de
finantari europene ce
vizeaza formarea
profesionala a resurselor
umane)
Organizarea de cursuri de
formare profesionala
continua in activitati
cautate pe piata de munca
actuala, in vederea
reconversiei si reintegrarii
profesionale a somerilor si
a resurselor umane
necalificate
Sustinerea de programe de
informare/formare si
consiliere pentru resursele
umane din satele
apartinatoare
Derularea de programe de
formare si perfectionare ce
vizeaza incurajarea si
sustinerea spiritului
antreprenorial pentru
persoanele care doresc sa
initieze o afacere sau sa-si
dezvolte propria afacere
Derularea de programe ce
vizeaza formarea si
consilierea persoanelor de
sex feminin in vederea

„In limitele impuse, cu resursele existente, intr-un ritm propriu, bazati pe convingerea ca toate au
inceput, sa incercam sa facem impreuna ceea ce asteptam de la altii...”







5.2. Dezvoltarea si
imbunatatirea
componentelor
sociale in vederea
cresterii calitatii vietii
comunitatii locale

5.2.1. Crearea unui mediu
propice desfasurarii procesului
educational in vederea cresterii
calitatii resurselor umane
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ocuparii de functii
manageriale/de conducere
atat in administratia locala
cat si in mediul de afaceri
local
Derularea de programe de
formare/informare a
grupurilor cu riscuri de
excluziune sociala
(persoane de etnie rroma,
persoane cu varsta de peste
45 de ani, persoane foste
dependente de droguri sau
alcool, persoane cu
handicap etc.) in vederea
facilitarii procesului de
incluziune sociala
Realizarea si dezvoltarea
unei baze de date
referitoare la serviciile
furnizate, locuri de munca
vacante si angajatori
Dezvoltarea solutiilor
pentru abordarea
somajului nedeclarat, in
special in mediul rural si in
cazul grupurilor
vulnerabile
Realizare lucrari de
reabilitare la gradinitele si
scolile din orasul Ciacova
si satele apartinatoare
(reparatii capitale,
reabilitare instalatii
electrica etc.)
Construire sali de sport la
scolile cu clasele I-IV din
satele : Cebza, Petroman,
Macedonia si Obad
Executare lucrari periodice
de intretinere a unitatilor
scolare si revizii tehnice ale
instalatiilor electrice si

„In limitele impuse, cu resursele existente, intr-un ritm propriu, bazati pe convingerea ca toate au
inceput, sa incercam sa facem impreuna ceea ce asteptam de la altii...”










5.2.2. Imbunatatirea sistemului
de sanatate
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termice
Dotarea corespunzatoare
cu echipamente didactice,
mobilier, echipamente IT
a scolilor generale si
gradinitelor in vederea unei
desfasurari eficiente a
activitatilor educationale
Infiintarea de cabinete de
asistenta medicala cu cadre
medicale specializate in
fiecare unitate de
invatamant
Infiintarea de cabinete de
asistenta psiho-pedagogica
in fiecare unitate de
invatamant
Amenajare de sali de
festivitati in cadrul tuturor
unitatilor de invatamant
Amenajarea unei sali
speciale, arhiva, pentru
depozitarea si pastrarea
tuturor documentelor
scolare in unitatile de
invatamant
Reabilitarea si
modernizarea
infrastructurii de sanatate a
orasului Ciacova
Dotarea Centrului de
Sanatate Ciacova cu
echipamente performante
in vederea asigurarii unor
servicii de sanatate
prompte si de calitate
Imbunatatirea confortului
pacientilor(cresterea nr. de
paturi, dotarea cu are
conditionat a saloanelor,
cresterea nr. de grupuri
sanitare si dotarea
corespunzatoare a

„In limitele impuse, cu resursele existente, intr-un ritm propriu, bazati pe convingerea ca toate au
inceput, sa incercam sa facem impreuna ceea ce asteptam de la altii...”
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acestora)
Imbunatatirea capacitatii
de interventie in situatiile
de urgenta aparute in
randul populatiei, dar si in
unitati medicale
specializate (ex. infiintarea
unei unitati SMURD)
Infiintare si dotarea
corespunzatoare a
cabinetelor medicale
existente, astfel incat
acestea sa corespunda din
punct de vedere al calitatii
actului medical oferit
standardelor impuse de
legislatia in vigoare si celor
impuse de UE
Dezvoltarea serviciilor
medicale de tip ingrijire la
domiciliu
Dotarea corespunzatoare a
unitatii veterinare din
orasul Ciacova
Initierea unor campanii de
informare a populatiei cu
informatii utile despre
bolile si maladiile cel mai
frecvent intilnite (HIV,
Tuberculoza, Hepatita
etc.), precum si informatii
referitoare la efectuarea
periodica a controalelor si
analizelor medicale in
vederea intampinarii si
vindecarii anumitor boli
si/sau maladii
Utilarea spitalului cu
instalatie de incinerare a
materialului infectogen si a
instrumentalului de unica
folosinta, ele constituind
focare de infectie pentru

„In limitele impuse, cu resursele existente, intr-un ritm propriu, bazati pe convingerea ca toate au
inceput, sa incercam sa facem impreuna ceea ce asteptam de la altii...”



5.2.3. Dezvoltarea sistemului de
servicii sociale in vederea
incluziunii categoriilor
marginalizate si defavorizate
social
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populatie
Facilitarea accesului
populatiei la sistemul de
sanatate prin oferirea de
servicii de tip e-sanatate
Modernizarea, dotarea
corespunzatoare si
extinderea Centrului de
Asistenta Sociala Ciacova ,
astfel incat aceasta sa
corespunda din punct de
vedere al calitatii serviciilor
oferite standardelor
impuse de legislatia in
vigoare si celor impuse de
UE
Construirea si infintarea de
noi centre pentru
persoanele defavorizate
social in conformitate cu
standardele impuse de
legislatia in vigoare si celor
impuse de UE
Desfasurarea de campanii
de combatere a violentei
domestice
Desfasurare campanii de
informare si consiliere
tinere/femei in vederea
prevenirii si stoparii
traficului de fiinte umane
Incluziunea persoanelor
aflate in dificultate in
societate prin programe de
incadrare in munca a
acestora
Amenajarea unui Centru
de ingrijire a persoanelor
cu handicap, in
conformitate cu
standardele impuse de
legislatia in vigoare si celor
impuse de UE

„In limitele impuse, cu resursele existente, intr-un ritm propriu, bazati pe convingerea ca toate au
inceput, sa incercam sa facem impreuna ceea ce asteptam de la altii...”
 Adaptarea cladirilor
institutiilor publice,
culturale, sportive si de
petrecere a timpului liber,
magazinelor, localurilor,
precum si a cailor publice
de acces pentru persoanele
cu handicap
 Montare sisteme de
semnalizare sonora si
vizuala la trecerile de
pietoni pentru persoanele
cu handicap, precum si
panouri de afisaj in
mijloacele de transport
public si pe drumurile
publice
 Amenajare locuri de
parcare pentru persoanele
cu handicap
 Infiintarea de organizatii
neguvernamentale locale
care sa ofere servicii de
sprijin social prin
identificarea si derularea
unor proiecte comune cu
scopul integrarii si
sprijinirii persoanelor
defavorizate
 Acordarea de facilitati prin
sistem de subventionare in
vederea asigurarii accesului
persoanelor defavorizate la
utilitati
AXA PRIORITARA 6- “DEZVOLTAREA CAPACITATII ADMINISTRATIVE”
6.1. Dezvoltarea si
consolidarea
capacitatii
administrative

6.1.1. Modernizarea si
informatizarea instrumentelor
de lucru ale administratiei
publice locale
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 Realizarea si
implementarea sistemelor
de furnizare servicii on-line
catre populatie
 Crearea unei retele unice
de informatizare a

„In limitele impuse, cu resursele existente, intr-un ritm propriu, bazati pe convingerea ca toate au
inceput, sa incercam sa facem impreuna ceea ce asteptam de la altii...”






6.1.2. Imbunatatirea capacitatii
institutionale si cresterea
standardelor de lucru
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serviciilor administratiei
publice locale
Eficientizarea continua a
instrumentelor de lucru
informatizate
Realizarea unei baze de
date informatizate pentru
evidenta terenurilor unitatii
administrativ-teritoriale
Ciacova (software
cadastru)
Inserarea unei sectiuni de
informatii, dezbateri online pe diferite teme de
interes local pe site-ul
Primariei Ciacova
Recrutare si angajare
personal specializat pe
domenii si care sa
corespunda din punct de
vedere al cunostintelor si
aptitudinilor
Implementarea si
certificarea standardului
ISO 2001:9000 si
mentinerea standardizarii
Implicarea permanenta a
comunitatii in actiunile de
interes local prin
consultari, dezbateri si
tematice publice
Publicarea de informatii
despre orasul Ciacova
(terenuri disponibile
pentru investitii,
infrastructura, facilitati
fiscale etc.) in vederea
atragerii investitorilor
straini, atat in brosuri,
pliante, ziare locale cat si
pe site-ul Primariei
Dezvoltarea de mecanisme
pentru a promova si

„In limitele impuse, cu resursele existente, intr-un ritm propriu, bazati pe convingerea ca toate au
inceput, sa incercam sa facem impreuna ceea ce asteptam de la altii...”
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implementa initiative de
parteneriat la toate
nivelurile, pentru a asigura
implicarea factorilor
interesati in procesul de
dezvoltare
Training pentru
imbunatatirea calitatii vietii
si frecventei raportarii
performantelor
administratiei locale catre
beneficiarii directi ai
serviciilor publice si catre
grupurile de cetateni
Implementarea unui sistem
de management al
performantelor resurselor
umane
Dezvoltarea functiei de
management al instruirii
personalului din
administratie
Elaborarea unor proceduri
de cooperare intre
administratia publica locala
si spital, scoli, servicii de
asistenta sociala
Training pentru
functionarii publici din
administratia publica locala
in vederea exercitarii
principiilor autonomiei
locale, descentralizarii
serviciilor publice
Dezvoltarea, testarea si
implementarea unor
standarde de cost si calitate
a serviciilor publice
Implementarea initiativelor
de reducere a duratei de
furnizare a serviciilor
publice (ex. Ghiseul unic
pentru cetateni, si in forma

„In limitele impuse, cu resursele existente, intr-un ritm propriu, bazati pe convingerea ca toate au
inceput, sa incercam sa facem impreuna ceea ce asteptam de la altii...”



6.1.3. Consolidarea legaturii
dintre administratia publica
locala, Primaria oras Ciacova si
celelalte autoritati pentru
indeplinirea obiectivelor de
dezvoltare







electronica, managementul
documentelor etc.), de
simplificare si reducere a
barierelor administrative
pentru cetateni
Colaborarea cu alte
autoritati locale, judetene si
regionale pentru
imbunatatirea climatului si
conditiilor locale
Corelarea obiectivelor,
misiunilor si proceselor de
realizare, actualizare si
implementare a masurilor
si actiunilor de dezvoltare
locala
Contributia la indeplinirea
obiectivelor de dezvoltare
judeteana si regionalaRegiunea Vest
Coordonarea la nivel local
a tuturor actiunilor de
dezvoltare cu interes
public

AXA PRIORITARA 7- „COOPERAREA TERITORIALA EUROPEANA”
7.1. Dezvoltarea
cooperarii teritoriale
europene

7.1.1. Dezvoltarea de colaborari
/parteneriate cu regiuni din
Uniunea Europeana in vederea
atragerii investitorilor strani si a
dobandirii de noi practici si
tehnici
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 Incheierea de parteneriate
/acorduri de colaborare cu
autoritatile locale din
regiuni ale Uniunii
Europene pe baza
identificarii unor domenii
de interes comun
 Elaborarea si
implementarea proiectelor
ce presupun schimburi de
experienta si solutionarea
unor probleme de interes
comun ( protectia
mediului, valorificarea
patrimoniului cultural si
natural, accesibilitate,

„In limitele impuse, cu resursele existente, intr-un ritm propriu, bazati pe convingerea ca toate au
inceput, sa incercam sa facem impreuna ceea ce asteptam de la altii...”

7.2. Intarirea
cooperarii
transfrontaliere

7.2.1. Dezvoltarea
parteneriatului cu comunitatile
locale din Republica Serbia

modernizarea serviciilor
publice, dezvoltare
economica durabila,
dezvoltarea resurselor
umane etc.)
 Intarirea parteneriatului in
cadrul Euroregiunii
DKMT
 Derularea de activitati
comune in cadrul
acordurilor de colaborare
incheiate cu unitatile
transfrontaliere din
Republica Serbia
 Solutionarea problemelor
de interes comun (in
domenii ca-dezvoltarea
infrastructurii in zona de
granita, asigurarea unei
frontiere sigure si eficiente,
integrare sociala si
culturala, etc.) prin
implementarea unor
proiecte in cadrul
Programului de Cooperare
Transfrontaliera Romania
–Serbia 2007-2013

„Strategia de dezvoltare economico-sociala a orasului Ciacova 2008-2013”
stabileste la momentul prezent, pe baza analizelor si solutiilor identificate, prioritatile
stringente de dezvoltare ale orasului Ciacova, la nivel local , propune sustinerea acestora prin
investitii publice concentrate, alocate pe baza de programe si proiecte considerand surse de
finantare si mijloace multiple.
1.

2.

Programele Operationale ale UE pentru Romania, respectiv Fondurile
Structurale si de Coeziune- Programul Operational Sectorial “Cresterea
Competitivitatii Economice”(POS CCE), Programul Operational Sectorial
„Transport”(POS T), Programul Operational Sectorial „Mediu”(POS M),
Programul Operational Sectosrial „Dezvoltarea Capacitatii Administrative” (POS
DCA), Programul Operational Sectorial „Dezvoltarea Resurselor Umane”(POS
DRU), Programul Operational Regional (POR), Programul Operational
Interregional (POI)
Alocari din bugetul Consiliului Judetean Timis
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„In limitele impuse, cu resursele existente, intr-un ritm propriu, bazati pe convingerea ca toate au
inceput, sa incercam sa facem impreuna ceea ce asteptam de la altii...”
3.
4.
5.
6.
7.

Bugetul local al orasului Ciacova
Fondurile de preaderare UE, pana la epuizarea acestora
Programe guvernamentale de finantare
Alte programe si fonduri externe
Alte surse: credite bancare si finantari private

Contributia la TEMELE ORIZONTALE
Toate interventiile care vor fi implementate in cadrul strategiei de dezvoltare locala a
orasului Ciacova 2008-2013 vor respecta prevederile comunitare si nationale in ceea ce
priveste contributia la obiectivele orizontale ale Uniunii Europene :
- Dezvoltarea durabila, Egalitatea de sanse, Societatea informationala1. Dezvoltarea durabila
Dezvoltarea durabila este avuta in vedere de toate interventiile prevazute a se derula in
cadrul strategiei. Astfel:
Axa prioritara 1 „Infrastructura si mediu”, prin masurile sale: imbunatatirea
infrastructurii de transport va duce la rationalizarea si fluidizarea traficului, la reducerea
poluarii; prin modernizarea infrastructurii de mediu vor fi eliminate depozitele de deseuri
neconforme, se va reduce poluarea apelor de suprafata si subterane, va fi protejat
patrimoniul natural, vor fi create premizele cresterii eficientei energetice, utilizarii surselor de
energie regenerabila si reducerii impactului sistemului energetic asupra mediului, vor fi create
conditii pentru prevenirea si combaterea efectelor calamitatilor naturale.
Axa prioritara 2- „Dezvoltarea mediului de afaceri”, prin masurile sale constitutive
vor fi sprijinite investitiile in tehnologii nepoluante.
Axa prioritara 3- „Dezvoltarea turismului”, prin masurile sale va fi sprijinita
dezvoltarea turismului durabil, conservand, protejand si valorificand patrimoniul natural.
Proiectele de constructie, extindere sau reabilitare a infrastructurii vor fi supuse
procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, in conformitate cu legislatia
romaneasca in vigoare, armonizata complet cu reglementarile europene in vigoare.
O atentie speciala va fi acordata factorilor care stimuleaza dezvoltarea durabila:
-un nivel inal al educatiei populatiei
-cresterea capacitatii de inovare
-crearea de activitati cu valoare adaugata crescuta
Prin indeplinirea obiectivelor sale, strategia urmareste sa contribuie la promovarea unei
economii locale competitive, eficiente si bazate pe cunoastere, in care vor fi sprijinite
crsterea nivelului de trai si a calitatii vietii.
2. Egalitatea de sanse
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„In limitele impuse, cu resursele existente, intr-un ritm propriu, bazati pe convingerea ca toate au
inceput, sa incercam sa facem impreuna ceea ce asteptam de la altii...”
Promovarea oportunitatilor egale este avuta in vedere atat in faza de elaborare, cat si in
cea de implementare a „Strategiei de dezvoltare economico-sociala a orasului Ciacova
2008-2013”. Procesul de consultare a diverselor categorii sociale in faza de elaborare a
documentului este o dovada acordata a atentiei acordate acestui principiu.
Strategia asigura dezvoltarea unei culturi a oportunitatilor egale prin promovarea
actiunilor comune cu implicare directa a tuturor actorilor sociali din sectorul public si privat,
inclusiv societatea civila, concomitent cu asigurarea cadrului de implementare a politicilor de
oportunitati egale ca o prioritate orizontala.
Desi Axa prioritara 5 „Dezvoltarea reurselor umane si a serviciilor sociale”
cuprinde masuri speciale destinate facilitarii accesului egal si nediscriminatoriu al diverselor
grupuri sociale la educatie, la servicii de baza, pe piata muncii, interventiile ce vor fi derulate
in cadrul tuturor celorlate axe prioritare vor contribui la atingerea acestui obiectiv orizontal.
Astfel:
-Axa prioritara 1 -cuprinde masuri ce vizeaza dezvoltarea infrastructurii sociale, in
vederea imbunatatirii standardului de viata al grupurilor supuse riscului de excluziune sociala.
In plus, la elaborarea documentatiilor de atribuire a contractelor de achizitie publica, vor fi
inserate prevederi speciale referitoare la respectarea, de catre ofertantii castigatori, a
principiului egalitatii de sanse. De asemnea, toate constructiile ce se vor executa vor fi
prevazute cu rampe de acces pentru persoane cu handicap.
-Axa prioritara 2- va fi asigurat accesul egal si nediscriminatoriu la masurile de sprijin
pentru afaceri, atat pentru barbati, cat si pentru femei, urmarindu-se in mod special
reducerea somajului si facilitarea accesului pe piata muncii pentru persoanele apartinand
categoriilor sociale dezavantajate (someri peste 45 de ani, femei singure, tineri proveniti din
centrele de plasament, persoane cu cazier, persoane cu handicap, persoane de etnie rroma
etc.)
Promovarea de oportunitati egale intre femei si barbati este un obiectiv asumat.
Reducerea inegalitatilor structurale intre femei si barbati va permite activarea potentialului de
cautare a unui loc de munca al femeilor si va contribui la coeziunea sociala si la viabilitatea
sistemului de protectie sociala. Sporind participarea femeii pe piata fortei de munca,
incurajand angajarea femeilor pe principalele pozitii ocupate de barbati, promovand
programul de munca part-time, accesul femeilor la pozitiile de management, asigurand
reconcilierea intre munca si viata privata a barbatilor si femeilor se va atinge obiectivul de
inlaturare a inegalitatilor intre femei si barbati.
Prin implementarea prioritatilor strategice in domeniul dezvoltarii resurselor umane,
egalitatea de sanse va fi promovata si pentru alte grupuri vulnerabile pe piata muncii:
persoane cu dizabilitati, tineri, minoritatea rroma, persoane in varsta aflate in cautarea unui
loc de munca. Astfel, protectia sociala si incluziunea sociala vor fi promovate prin actiuni de
combatere a discriminarilor, promovarea drepturilor esentiale si integrarea in societate a
grupurilor vulnerabile care se confrunta cu riscul marginalizarii sociale.
In ceea ce priveste domeniul educational, in cadrul strategiei s-au stabilit liniile directoare
si prioritatile in vederea asigurarii accesului ne-discriminatoriu la educatie al copiilor romi si
al celor cu cerinte educative speciale:
-stimularea copiilor rromi in vederea finalizarii invatamantului obligatoriu( prevenirea
abandonului scolar)
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„In limitele impuse, cu resursele existente, intr-un ritm propriu, bazati pe convingerea ca toate au
inceput, sa incercam sa facem impreuna ceea ce asteptam de la altii...”
-elaborarea instrumentelor pentru identificarea copiilor cu deficiente
-identificarea si diseminarea exemplelor de buna practica din domeniul educatiei inclusive
In vederea asigurarii egalitatii de sanse, vor fi respectate prevederile legale referitoare la
publicitate, in cazul atribuirii tuturor contractelor de achizitie publica.
3. Societatea informationala
Utilizarea pe scara larga a societatii informationale va fi avuta in vedere in derularea
tuturor interventiilor in cadrul „Strategiei de dezvoltare economico-sociala a orasului
Ciacova 2008-2013”.
Vor fi sprijinite investitiile in IT atat in sectorul public, cat si in cel privat, precum si
interconectarea si crearea de retele de schimb de informatii. De asemenea, se va urmari
facilitarea accesului populatiei din mediul urban la servicii de telecomunicatii, extinderea
serviciilor publice accesibile on-line, facilitarea comunicarii autoritatilor si institutiilor publice
cu toate categoriile de cetateni. In domeniul formarii initiale si continue, un accent deosebit
se va pune pe crearea deprinderilor de utilizare a calculatorului si de comunicare electronica,
pentru toate grupurile sociale.
Proiectele de investitii vor avea in vedere utilizarea tehnologiilor moderne si IT, atat
pentru dotarea obiectivelor de infrastructura, cat si pentru monitorizarea si controlul
implementarii proiectelor si comunicarea cu autoritatile de management si organismele
intermediare. De asemenea, pentru comunicarea cu partenerii si clientii vor fi utilizate
echipamente si tehnologii IT de comunicare.
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