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~Cuvânt înainte~ 

adresat de Primarul Comunei Vinga 

 

   Dragi cetățeni, 

    Încă din primul moment în care am devenit primarul comunei Vinga, am fost conștient că 

administratia locală are obligația să propună și să transpună în concret comunității,  programe pentru 

dezvoltarea continuă a comunei.  

    În aceste condiții, de când mi-ați acordat încrederea dumneavoastră am făcut tot ce mi-a stat în 

putință să modernizez această comună și sa o aduc la nivelul demn de a se integra în Uniunea 

Europeană.  

     În contextul unei analize ample s-a putut observa că factorul uman a fost elementul principal care 

a urmărit identificarea oportunităților și tocmai de aceea vreau să vă multumesc încă o dată pentru  

că m-ați sprijinit și m-ati ajutat de fiecare dată să găsesc atât punctele tari sau slabe, cât și amenințările 

și oportunitățile din localitatea pe care o reprezentăm împreună cu o mare mândrie.  

     Proiectele pe care le-am întreprins până acum, dar  și cele viitoare sunt făcute pentru a îmbunătăți 

viața locuitorilor comunei Vinga.  

   Prezenta strategie de dezvoltare locală vizează o perioadă de 7 ani și poate fi realizată prin voința 

dumnavoastră.  

   Vă reamintesc că, scopul acestei strategii este de a demara și finaliza proiectele prin care vom reuși 

să modernizam perpetuu această regiune. Ca primar al comunei Vinga  vă multumesc ca m-ați sprijinit 

până acum și am încredere totală că și de acum înainte vom forma o adevarată echipă și impreuna 

vom sărbători finalizarea oricarui proiect evidențiat în strategia de dezvoltare locală. 

 

Cu respect, 

Primarul comunei Vinga 

Ioan Negrei 
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     INTRODUCERE – NECESITATEA STRATEGIEI DE DEZVOLTARE LOCALĂ 
 
          Strategia de dezvoltare a comunei Vinga pentru perioada 2021– 2027 prezintă acțiunile pe care 
administrația locală le va iniția pentru a crea condițiile necesare dezvoltării viitoare a comunei Vinga 
si relevă proiectele și oportunitățile pe care ni le oferă intrarea României în Uniunea Europeană.  
Ca parte a comunitătii europene, comuna Vinga are nevoie de o viziune clară pentru a putea orienta 
eforturile proprii și de o strategie care să sublinieze principalele direcții de dezvoltare prin valorificarea 
potențialului de absorbție a finanțărilor din surse publice (europene, naționale, regionale și județene) 
precum și din resurse private.  
       O asemenea viziune, pe care, acum, suntem în măsură să o prezentăm cetățenilor , are în vedere 
principalele direcții de dezvoltare ce ar trebui urmate.  
Aceste direcții sunt aliniate strategiilor de dezvoltare regională și națională, dar și directivelor, valorilor 
și principiilor europene. 
Fără îndoială că viitorul nostru se află în mîinile noastre, iar pentru a ni-l face așa cum îl dorim este 
obligatoriu să urmăm o metodologie specifică, în acord cu anumite principii și valori. 
      Acestea trasează principalele atribute ale acțiunii noastre pentru găsirea celor mai potrivite direcții 
de dezvoltare care, odata implementate, vor asigura o schimbare în bine.  
    Strategia comunei Vinga pentru anii 2021 – 2027 își propune să aducă toți factorii implicați în 
îndeplinirea sa, la o stare de colaborare sub aceeași viziune, pentru utilizarea cu un mai mare folos a 
Strategiei de Dezvoltare Locală 2021 – 2027,atât cu  resursele proprii, cât și a celor ce pot veni din 
exteriorul unității administrativ-teritoriale.  
Pe baza strategiei se fundamentează și se justifică cererile de finanțare pentru atragerea de resurse 
financiare nerambursabile din diferite fonduri speciale.  
     Suprapunerea limitelor induse de diferitele exigențe de sector, indicațiilor asupra amenajărilor 
teritoriale, ce provin din directivele tehnice și din indicațiile pentru dezvoltare sugerate de sistemul de 
finanțări conexat cu Fondurile Europene – face să devina mai delicată tema celui ce planifică și 
întocmește o stategie de dezvoltare.  
Aceasta abordare este cu atât mai actuală, cu cât devin active noile mecanisme generate de principiul 
subsidiarității, respectiv de promovarea descentralizării economice și financiare și deplasarea 
accentului către administrația locală.  
Participarea și pregătirea devin elemente semnificative pentru implementarea „Strategiei de 
Dezvoltare Locală”, cu scopul de a realiza proiectele, obiectivele identificate de administrația comunei 
Vinga. Prezenta strategie de dezvoltare locală intenționează să confrunte caracteristicile evidente ale 
economiei locale, din ce în ce mai orientată spre modelul de dezvoltare integrată, cu diferitele 
argumente de dezvoltare prezente pe teritoriu si reprezentate de indicațiile politicilor comunitare 
aplicate prin utilizarea Fondurilor Europene.  
Strategia de dezvoltare a comunei Vinga trebuie să aibă o coerență proprie, fondată nu numai pe 
respectarea urgențelor istorice, de infrastructură și de mediu, dar mai ales pe coordonarea cu direcțiile 
generale de dezvoltare ale județului Arad si ale regiunii Vest.  
   Strategia de față este instrumentul central prin care administrația comunei Vinga exercită rolul de 
strateg pentru un nou model de dezvoltare, pus în aplicare în asa fel încat să depășească dificultățile 
unei programări fragmentare care, nu numai că nu favorizează o ulterioară dezvoltare, dar ar risca să 
facă inutil orice efort financiar și de programare. 
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PREZENTAREA STRATEGIEI „EUROPA 2021-2017” 

     Europa trece printr-o perioadă de transformare. Criza a anulat ani de progrese economice și sociale 
și a pus în evidență deficiențele structurale ale economiei Europei. 
 
    Obiectivul strategiei „EUROPA 2020” care se continuă și în perioada 2021-2027,  este 
transformarea UE într-o economie inteligentă, ecologică şi favorabilă incluziunii, pentru a oferi un nivel 
ridicat al ocupării forţei de muncă, al productivitaţii şi pentru a asigura coeziunea economică, socială 
şi teritorială. 
 
Europa 2020 propune următoarele priorități: 

• O Europă mai inteligentă 

• O  Europă mai verde 

•  O Europă mai conectată  

• O Europă mai socială  

• O Europă mai aproape de cetățeni 
Pentru reușita noastră generală, obiectivele trebuie sa fie interconectate pentru a garanta că fiecare 
stat membru adaptează strategia Europa 2020-2027 la situația sa specifică, astfel Comisia propune ca 
aceste obiective ale UE să fie transpuse în obiective și traiectorii naționale. 

Astfel, au fost stabilite cinci priorități investiționale la nivelul UE ce vor viza: 

o O Europă mai inteligentă: 

Componenta de Cercetare și Inovare va fi în continuare o prioritate de finanțare ce va presupune 
dezvoltarea și consolidarea capacităților de cercetare și inovare a organizațiilor prin crearea unor 
sisteme atractive de inovare (de ex. Sisteme SMART în Sanatate) și adaptarea tehnologiilor avansate 
pentru crearea unui sistem antreprenorial solid. 

Dacă vom discuta despre Competitivitate, Autoritatile anunță că se dorește și în perioada următoare 
facilitarea accesului la finanțare a IMM-uri, sprijinirea acestora pentru internaționalizare și pentru 
investiții în noi tehnologii. 

Digitalizarea va fi și ea un obiectiv ce va veni în beneficiul cetățenilor, a companiilor și autorităților 
statului. 

În contextul unei economii bazată pe cunoaștere, vor fi dezvoltate la nivelul IMM-urilor competențele 
pentru specializare inteligentă, tranziție industrială și antreprenoriat, inclusiv organizarea de stagii 
de pregătire practică, formare pentru implementarea standardului - sistem de Management a Inovării 
în companii. Totodată, vor fi dezvoltate și capacitățile administrative ale actorilor implicați în 
implementarea, monitorizarea, revizuirea strategiilor de specializare inteligentă. 

o O Europă mai verde 

Daca ne gândim la proiectele din Energie, ca și obiective specifice propuse menționăm promovarea 
eficienței energetice și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, promovarea energiei din surse 
regenerabile și dezvoltarea de sisteme inteligente de energie, rețele și stocare în afara TEN-E (Rețele 
Transeuropene de Energie). 
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Având în vedere că trăim într-o perioadă în care consecințele schimbărilor climatice și criza apei sunt 
principalele riscuri, Comisia sprijină finanțarea proiectelor care promovează adaptarea la schimbările 
climatice, a prevenirii riscurilor și a rezilienței în urma dezastrelor și care promovează gestionarea 
sustenabilă a apei. 

Pentru promovarea tranziției către o economie circulară, se vor face investitii pentru extinderea si 
îmbunătățirea sistemelor integrate de gestionare a deșeurilor, pentru a crește reutilizarea și reciclarea 
acestora, pentru a preveni generarea deșeurilor și devierea de la depozitele de deșeuri. 

Protecția naturii și a Biodiversității vor fi îmbunătățite prin dezvoltarea infrastructurii verzi și prin 
reducerea poluării. 

o O Europă conectată 

O parte din finanțarea alocată României pentru această etapă (aprox. 30,6 mld. euro), va fi destinată 
obiectivului conectivitate, adică acelor investiții prin care se va facilita dezvoltarea unei rețele TEN-T 
durabilă, rezilientă în fața schimbărilor climatice, inteligentă, sigură și intermodală. Totodată, se vor 
avea în vedere si investițiile în infrastructură de bandă largă, de foarte mare capacitate, de tip 
Broadband. 

o  O Europă mai socială 

Prin aceasta operațiune, se dorește să fie implementat Pilonul european al drepturilor sociale, adică 
se vor urmări investiții pentru a îmbunătăți accesul la piața muncii prin politici active în domeniul 
pieței forței de muncă (ocupare), prin anticiparea nevoilor în materie de competențe și prin sprijinirea 
tranzițiilor și a mobilității pe piața muncii. De asemenea, vor fi analizate investițiile care vor îmbunătăți 
calitatea, eficacitatea și relevanța pieței forței de muncă, prin crearea unor sisteme de educație și 
formare performante. Și nu în ultimul rând, pentru realizarea acestui obiectiv, menționăm investițiile 
care vor favoriza incluziunea activă, pentru promovarea integrarii socioeconomice a comunităților 
marginalizate, pentru consolidarea accesului la servicii de calitate, pentru abordarea problemei 
deprivării materiale și pentru a investi în locuințe, în asistență medicală și în infrastructura de îngrijire 
pe termen lung. 

o O Europă mai apropiată de cetățenii săi 

Vor fi sprijinite proiectele strategice de dezvoltare durabilă, care vor avea ca și scop investiții în 
turism,  investiții în infrastructură din domeniul cultural, investiții în patrimoniul cultural, investiții 
pentru regenerarea urbană și securitatea spațiilor publice. 

   În viitoarea perioadă de programare, 2021-2027, se anunță o abordare personalizată a dezvoltării 
regionale. Astfel, vor fi păstrate o parte din metodele de alocare a fondurilor (ex: PIB-ul pe cap de 
locuitor) și vor fi introduse noi criterii de selecție (șomajul în rândul tinerilor, nivel scăzut de educație, 
schimbări climatice și primirea și integrarea migranților), pentru o adaptare reală  a intervențiilor la 
nevoile și specificul regional, prin descentralizarea gestiunii și implementării la nivelul autorităților 
locale. 

 
 
 
 



7 
 

CORELAREA CADRULUI STRATEGIC DE DEZVOLTARE A ROMÂNIEI 2014-2020 CU 

CADRUL STRATEGIC “EUROPA 2021-2027” 

 

Din punct de vedere strategic al dezvoltării, Romania trebuie să îşi coreleze strategia cu cea 

Europeană. Astfel, prin Strategia de Dezvoltare Durabilă a României se stabilesc obiective concrete. 

 
Strategia României vizează realizarea următoarelor obiective strategice pe termen scurt, mediu şi lung 
: 
                 Prezent → 2020: Atingerea nivelului mediu actual al tarilor Uniunii Europene la principalii 
indicatori ai dezvoltarii durabile. 
                  2020 → 2030: Apropierea semnificativa a României de nivelul mediu din acel an al tarilor 
membre ale UE din punctul de vedere al indicatorilor dezvoltarii durabile. 
 
Romania și-a  asumat anumite ţinte în corelare cu Strategia Europa 2020, iar acestea sunt: 
 

➢ rata de ocupare a populaţiei cu vârsta cuprinsa între 20 şi 64 de ani de 70%; 
➢ nivelul investiţiilor în cercetare şi dezvoltare de 2% din PIB-ul României; 
➢ obiectivul 20/20/20 in materie de energie şi schimbari climatice: 
➢ emisiile de gaze cu efect de sera cu 20% sub nivelul înregistrat în 1900; 
➢ 24% din energia produsa sa provina din surse regenerabile; 
➢ o creşterea cu 19% a eficienţei energetice; 
➢ rata de parasire timpurie a şcolii sub 11,3%; 
➢ ponderea tinerilor cu vârsta între 30-34 ani, absolvenţi ai unei forme de învaţamânt 

terţiar, de cel puţin 26,7%; 
➢ scaderea numarului de persoane expuse saraciei cu 580.000. 

 
La nivelul Statelor Membre, Strategia Europa 2020 a fost implementată prin intermediul 
Programelor Naţionale de Reforma (PNR). 
 
Programarea fondurilor europene nerambursabile în perioada 2021-2027 

Comisia Europeană a propus un buget pragmatic și modern pentru perioada 2021-2027. 

Propuneri legislative UE 

În perioada 29 – 30 mai 2018,Comisia Europeană a publicat propunerea privind pachetul legislativ 
privind Politica de Coeziune (PC) 2012-2027. Acesta cuprinde: 

• Regulamentul privind prevederile comune (CPR)  
• Regulamentul privind Fondul european de dezvoltare regională (FEDR) și Fondul de 

coeziune (FC)  
• Regulamentul privind cooperarea teritorială; 
• Regulamentul privind mecanismul de cooperare transfrontalieră; 
• Regulamentul privind „Fondul social european plus” (FSE+). 

Regulamentul privind prevederile comune conține un set unic de norme pentru 7 fonduri UE 
implementate în gestiune partajată, respectiv: Fondul european de dezvoltare regională, Fondul de 
coeziune, Fondul social european+, Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime (FEPAM), 
Fondul pentru azil și migrație (FAMI), Fondul pentru securitate internă (ISF) și Instrumentul pentru 

http://mfe.gov.ro/un-buget-ue-modern-echitabil-si-flexibil/
https://ec.europa.eu/commission/publications/regional-development-and-cohesion_en
https://ec.europa.eu/commission/publications/regional-development-and-cohesion_en
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frontiere externe și vize (IBMF). Comparativ cu actuala perioadă de programare, CPR nu mai 
acoperă  Fondul european pentru agricultură și dezvoltare rurală (FEADR). 

Negocierile privind politica de coeziune la nivelul Consiliului au demarat în luna septembrie 2018, 
sub Președinția austriacă fiind finalizate aspectele privind abordarea strategică și programarea și 
management și control. 

Pe durata Președinției române a Consiliului UE, s-au finalizat aspectele privind condiții pentru 
eligibilitate și cadrul de performanță, monitorizare, evaluare, comunicare și vizibilitate, sprijin 
financiar din fonduri, management financiar și obiectivele, definițiile, delegarea puterilor, 
implementarea, prevederile tranzitorii și finale ale CPR, precum și regulamentele specifice politicii de 
coeziune, respectiv FEDR, FC, FSE+ și CTE). 

 În data de 14 ianuarie 2020, Comisia Europeană a publicat propunerea privind Fondul pentru tranziție 
echitabilă (Just Transition Fund – JTF), ca parte componentă a unui pachet mai amplu legislativ 
referitor la Pactul Ecologic European (European Green Deal). 

Fondul pentru Tranziție Echitabilă este complementar fondurilor Politicii de Coeziune, fiind necesară 
modificarea în consecința a proiectului de regulament privind dispozițiile comune ce guvernează 
perioada de programare 2021-2027. 

 
  Capacitatea de absorbtie a fondurilor nerambursabile 
 
Un subiect foarte dezbatut în legatura cu fondurile europene se refera la capacitatea de absorbtie. S-
au facut numeroase analize în aceasta directie, încercându-se sa se masoare capacitatea de absorbtie 
si sa se compare cu gradul de absorbtie al altor state member ale UE. 
 
Aceste studii  arata ca exista trei factori care influeteaza în mod decisiv capacitatea de absorbtie: 

➢ Situatia macroeconomica, 
➢ Situatia cofinantarii, 
➢ Capacitatea administrativa. 

         
Pentru accesarea cu success a fondurilor europene sunt necesare parcurgerea anumitor etape: 
 

1. Elaborarea strategiei de dezvoltare a zonei si identificarea prioritatilor; 
2. Dezvoltarea proiectului; 
3. Intocmirea cererii de finanţare si depunerea ei la autoritatea contractanta; 
4. Evaluarea şi selecţia proiectului; 
5. Semnarea contractului de finanţare; 
6. Gasirea sursei de finantare; 
7. Implementarea proiectului; 
8. Evaluare şi auditarea proiectului. 

 
Proiectele de infrastructura implica o documentaţie laborioasa, astfel incat sunt necesari de parcurs 
mai multi pasi. Totodata, pentru o reusita a proiectului de investitie este de preferat sa se apeleze la 
o firma specializata in domeniu, selectata în urma unui proces de achiziţie publica.  

Comisia Europeană vrea să aloce mai mulți bani pentru agricultură și pescuit în viitorul buget al UE. 

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/fs_20_50
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/fs_20_52
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/fs_20_52
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În propunerea sa privind cadrul financiar multianual 2021-2027, Comisia va majora bugetele din cadrul 
politicii agricole comune (PAC) cu 9 miliarde de euro (4 miliarde de euro pentru Fondul european de 
garantare agricolă și 5 miliarde de euro pentru Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală), iar 
Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime (FEPAM) va fi majorat cu 500 milioane de euro. 

O sumă suplimentară de 15 miliarde de euro va fi pusă la dispoziție pentru dezvoltare rurală în cadrul 
instrumentului „UE - noua generație”, pentru a sprijini mai mult zonele rurale care au un rol vital în 
realizarea tranziției verzi și în îndeplinirea obiectivelor ambițioase ale Europei în materie de climă 
și mediu. 

Comisia Europeană a propus un program de relansare economică (după criza coronavirusului) în 
valoare de 750 de miliarde de euro, care să suplimenteze CFM 2021-2027, preconizat a se ridica la 
1.100 de miliarde de euro. 

Rețeaua Europeană de Dezvoltare Rurală (REDR) este punctul central de informare privind 
funcționarea în practică a politicii, programelor, proiectelor și inițiativelor din domeniul dezvoltării 
rurale, precum și privind modalitățile îmbunătățire a acestora. Se adresează tuturor celor care doresc 
să susțină dezvoltarea rurală în Europa. 

REDR sprijină punerea în aplicare efectivă a programelor de dezvoltare rurală ale țărilor UE prin 
generarea și partajarea de cunoștințe, precum și prin facilitarea schimbului de informații și a cooperării 
între zonele rurale din toată Europa. 

Aceste activități sunt facilitate de două unități de sprijin: punctul de contact REDR și serviciul european 
de asistență pentru evaluare în domeniul dezvoltării rurale. 

Parteneriatul european pentru inovare în domeniul agriculturii 

Și Parteneriatul european pentru inovare privind productivitatea și durabilitatea agriculturii (PEI-AGRI) 
sprijină obiectivele dezvoltării rurale, încurajând inovarea în agricultură și în comunitățile rurale. 

PEI-AGRI a fost creat pentru a reduce decalajul dintre soluțiile inovatoare create de cercetători și 
gradul de utilizare a noilor tehnologii de către cei care trăiesc și lucrează în zonele rurale. Prin crearea 
de parteneriate între beneficiarii finali ai noilor tehnologii și cei care le creează, PEI-AGRI își propune 
să accelereze adoptarea schimbărilor 

CORELAREA CU PLANUL DE DEZVOLTARE EUROPEANĂ 2021-2027 

Viitorul dezvoltării rurale conform perspectivei europene 

   În perspectiva viitoarei perioade de programare 2021-2027, Comisia Europeană a prezentat în iunie 
2018 propunerile sale legislative privind PAC după 2020. 

Prin aceste propuneri, PAC ar urma să devină mai adaptabilă, în funcție de provocările actuale și 
viitoare precum schimbările climatice și reînnoirea generațiilor, sprijinind în același timp fermierii 
europeni și competitivitatea agriculturii. 

 

 

https://enrd.ec.europa.eu/about_en
https://enrd.ec.europa.eu/contact/enrd-contact-point_en
https://enrd.ec.europa.eu/evaluation_en
https://enrd.ec.europa.eu/evaluation_en
https://ec.europa.eu/eip/agriculture/
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/future-cap_ro
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Propuneri legislative 

La 1 iunie 2018, Comisia Europeană a prezentat câteva propuneri legislative privind politica agricolă 
comună (PAC) dincolo de anul 2020. Scopul este ca PAC să devină mai ușor adaptabilă la provocări 
actuale și viitoare precum schimbările climatice și reînnoirea generațiilor, sprijinind în același timp 
fermierii europeni și competitivitatea agriculturii. 

Uniunea Europeană elaborează un buget însoțit de o planificare pragmatică și modernă, pe termen 
lung, pentru perioada 2021-2027. Banii și eforturile trebuie să se orienteze către aspectele care 
contează pentru europeni. 

Nouă obiective clare 

Pe baza a nouă obiective clare, viitoarea PAC va continua să asigure accesul la alimente de calitate 
superioară și un sprijin puternic pentru modelul european de agricultură, care este unic. 

          Cele 9 obiective ale viitoarei PAC sunt: 

• să le asigure fermierilor un venit echitabil 
• să amelioreze competitivitatea 
• să restabilească echilibrul de putere în lanțul alimentar 
• să combată schimbările climatice 
• să protejeze mediul 
• să conserve peisajele și biodiversitatea 
• să sprijine reînnoirea generațională 
• să ajute la dinamizarea zonelor rurale 
• să protejeze calitatea alimentelor și sănătatea 

Principalele aspecte ale propunerilor 

Sprijin mai bine direcționat, pentru mai multă echitate 

Pentru a asigura stabilitatea și predictibilitatea, sprijinul pentru venit va rămâne o parte esențială a 
PAC. În cadrul acestuia, plățile de bază vor depinde în continuare de suprafața fermei, în hectare. 
Viitoarea PAC vrea însă să prioritizeze fermele mici și mijlocii și să încurajeze tinerii să devină fermieri. 
De aceea, Comisia propune ca: 

• sprijinul pe hectar să fie mai mare pentru fermele mici și mijlocii 
• proporția de plăți directe primite de o fermă dincolo de suma de 60 000 EUR să fie redusă, iar 

plățile să fie limitate la 100 000 EUR/fermă, pentru o distribuție mai echitabilă a plăților 
• minimum 2 % din plățile directe alocate fiecărei țări din UE să fie rezervate pentru tinerii 

fermieri, fonduri care ar urma să fie însoțite de sprijin financiar din cadrul măsurilor pentru 
dezvoltare rurală și a celor care facilitează accesul la terenuri și transferul de terenuri 

• țările UE să trebuiască să se asigure că nu primesc sprijin decât fermierii veritabili. 

Ambiții mai mari pentru protecția mediului și combaterea schimbărilor climatice 

Fermierii joacă un rol-cheie în combaterea schimbărilor climatice, protejarea mediului și conservarea 
peisajelor și a biodiversității. Propunerea Comisiei Europene stabilește ambiții mari în aceste direcții. 
Printre cerințele obligatorii ar urma să se numere: 
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• conservarea solurilor bogate în carbon, prin protejarea zonelor umede și a turbăriilor 
• utilizarea unui instrument obligatoriu pentru gestionarea nutrienților, menit să amelioreze 

calitatea apei și să reducă nivelurile de amoniac și de protoxid de azot 
• rotația culturilor, în locul diversificării acestora 

Fermierii vor putea să acționeze și mai decisiv, urmând să fie recompensați dacă depășesc cerințele 
obligatorii. Statele membre vor dezvolta programe ecologice voluntare pentru a sprijini și stimula 
fermierii să adopte practici agricole benefice pentru climă și mediu. 

Fermierii europeni, în centrul societății 

Fermierii sunt inima comunităților rurale. Ei dau întregii Europe bunuri publice vitale. Viitoarea PAC 
propune stimularea zonelor rurale prin măsuri care: 

• să ajute tinerii să devină fermieri, prin îndrumare oferită de fermieri mai experimentați, prin 
îmbunătățirea transferului de cunoștințe de la o generație la alta și prin dezvoltarea unor 
planuri de succesiune 

• să încurajeze statele membre să facă mai mult la nivel național, de exemplu prin norme mai 
flexibile privind impozitarea și moștenirea, pentru a îmbunătăți accesul tinerilor fermieri la 
terenuri 

• să le impună fermierilor cerințe mai stricte de siguranță și calitate a alimentelor, de exemplu 
prin acordarea sprijinului financiar doar dacă aceștia respectă normele de reducere a utilizării 
pesticidelor sau antibioticelor 

Un nou mod de lucru 

Comisia Europeană propune un sistem mai flexibil, cu un mod de lucru mai simplu și mai modern. 
Politica va muta accentul de pe conformitate și reguli pe rezultate și performanță. 

Țările UE vor elabora planuri strategice în care să arate cum intenționează să atingă cele 9 obiective 
europene utilizând instrumentele PAC și, în același timp, să satisfacă nevoile specifice ale fermierilor 
și comunităților lor rurale. 

Noul mod de lucru va mai presupune: 

• simplificarea proceselor administrative: țările vor trimite un singur plan strategic care să 
acopere plățile rurale, dezvoltarea rurală și strategiile sectoriale 

• facilitarea practicilor care protejează mediul: plecând de la un set de standarde și obiective 
valabile în toată Uniunea, fiecare țară își va adapta la realitatea din teritoriu toate acțiunile 
menite să protejeze mediul și să combată schimbările climatice 

• simplificarea sprijinului pentru tinerii fermieri: planul strategic unic va asigura coerența 
acțiunilor de sprijinire a reînnoirii generaționale, întrucât va acoperi atât plățile directe, cât și 
dezvoltarea rurală. În plus, tinerii fermieri vor putea obține mai ușor sprijin complementar 
pentru venit și pentru instalare, întrucât se vor reduce criteriile UE de eligibilitate. 

unoștințele și inovarea sunt esențiale pentru un sector agricol inteligent, rezilient și sustenabil. 
Viitoarea PAC va încuraja investițiile mai mari în cercetare și inovare și, totodată, va ajuta fermierii și 
comunitățile rurale să profite de rezultate. 

Este foarte important să construim sisteme mai solide de cunoștințe și inovare în agricultură (AKIS), 
prin care să susținem inițierea și dezvoltarea proiectelor de inovare, să le difuzăm rezultatele și să le 
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folosim cât mai mult posibil. Includerea strategiilor naționale AKIS în planurile strategice ale PAC, așa 
cum prevede articolul 102 din propunerea de regulament de stabilire a unor norme de sprijin pentru 
planurile strategice care urmează să fie elaborate de țările UE în cadrul PAC, va stimula structurarea 
și organizarea ecosistemului național de inovare. Dacă toate țările UE ar avea sisteme AKIS care 
funcționează bine, s-ar evita dublarea eforturilor, s-ar reduce costurile, s-ar mări impactul finanțării 
europene, naționale și regionale și s-ar accelera inovarea. 

Strategiile AKIS de succes au patru seturi principale de acțiuni: 

1. consolidarea fluxurilor de cunoștințe și a legăturilor dintre cercetare și practică 
2. consolidarea tuturor serviciilor de consiliere pentru fermieri și susținerea unei bune 

comunicări între acestea în cadrul AKIS 
3. consolidarea inovării interactive care reunește mai multe teme și mai multe țări 
4. sprijinirea tranziției digitale în agricultură 

Comisia Europeană a propus alocarea a 10 miliarde EUR din programul Orizont Europa pentru 
cercetare și inovare în domeniul alimentar, agricol, al dezvoltării rurale și al bioeconomiei. 
Parteneriatul european pentru inovare în domeniul agriculturii (PEI-AGRI) va continua să concentreze 
sursele de finanțare ale programului Orizont Europa și ale programelor de dezv 

oltare rurală pentru a stimula competitivitatea și sustenabilitatea agriculturii și silviculturii. 

Temei juridic 

Regulamentul UE nr. 1303/2013 – normele comune aplicabile fondurilor structurale și de investiții 
europene (fondurile ESI) 

Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 – sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat prin Fondul european 
agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) 

Regulamentul (UE) nr. 1306/2013 – finanțarea, gestionarea și monitorizarea politicii agricole comune 

Regulamentul (UE) nr. 1310/2013 – sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat prin Fondul european 
agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) 

Regulamentul (UE) nr. 807/2014 – sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat prin Fondul european 
agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), cu dispoziții tranzitorii 

Regulamentul (UE) nr. 640/2014 – administrare, retragerea sprijinului sau condițiile de aplicare a 
sancțiunilor aplicabile plăților directe, sprijinul pentru dezvoltare rurală și ecocondiționalitatea 

Regulamentul UE nr. 809/2014 – cum trebuie aplicat Regulamentul (UE) nr. 1306/2013 privind 
sistemul integrat de administrare și control, măsurile de dezvoltare rurală și ecocondiționalitatea 

CORELAREA CU PLANUL DE DEZVOLTARE REGIONALA – REGIUNEA DE VEST 

Comuna Vinga este situată in Judetul Arad, regiunea de Vest, împreuna cu reprezentanţi ai 
organizaţiilor relevante în domeniul dezvoltarii regionale, elaboreaza Planul de Dezvoltare Regionala 
(PDR) ca baza pentru fundamentarea strategiei naţionale de dezvoltare regionala şi a documentelor 
de programare necesare pentru perioada de programare 2021- 2027. 
 

https://ec.europa.eu/info/files/eu-regulation-2018-0216-establishing-rules-support-strategic-plans-be-drawn-member-states-under-common-agricultural-policy_ro
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/future-cap_ro#documents
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en
https://ec.europa.eu/eip/agriculture/
https://ec.europa.eu/info/files/eu-regulation-1303-2013-how-monitor-and-evaluate-elements-european-structural-and-investment-funds_ro
https://ec.europa.eu/info/files/eu-regulation-1305-2013-support-rural-development-european-agricultural-fund-rural-development-eafrd_ro
https://ec.europa.eu/info/files/eu-regulation-1306-2013-financing-management-and-monitoring-common-agricultural-policy_ro
https://ec.europa.eu/info/files/eu-regulation-1310-2013-support-rural-development-european-agricultural-fund-rural-development-eafrd_ro
https://ec.europa.eu/info/files/eu-regulation-no-807-2014-support-rural-development-european-agricultural-fund-rural-development-eafrd-and-introducing-transitional-provisions_ro
https://ec.europa.eu/info/files/eu-regulation-640-2014-administration-withdrawal-support-or-conditions-penalties-applicable-direct-payments-rural-development-support-and-cross-compliance_ro
https://ec.europa.eu/info/files/eu-regulation-809-2014-how-eu-regulation-1306-2013-administration-and-control-system-rural-development-measures-and-cross-compliance-should-be-applied_ro
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 Elaborarea Planului pentru Dezvoltare Regională (PDR) Vest 2021-2027 se bazează pe parteneriatul 
regional, între ADR Vest și toți actorii regionali. Contribuția autorităților regionale şi locale, a 
organizațiilor societății civile, a partenerilor economici și sociali la elaborarea PDR Vest are un rol cheie 
în identificarea nevoilor reale de dezvoltare ale regiunii și stabilirea direcțiilor majore de dezvoltare. 

Elaborarea Programului Operațional Regional 2021-2027 – Regiunea Vest presupune corelarea 
acestuia atât cu documentele de planificare existente la nivel regional, cât și cu regulamentele 
existente la nivel european, investițiile propuse urmând să fie concentrate pe cele 5 obiective 
principale de politică (OP) ale Comisiei Europene: 

• O Europă mai inteligentă (o transformare economică inovatoare și inteligentă) – minimum 
35%; 

• O Europă mai verde, fără emisii de carbon – minimum 30%; 
• O Europă mai conectată (mobilitate și conectivitate TIC regională); 
• O Europă mai socială (implementarea Pilonului european al drepturilor sociale); 
• O Europă mai aproape de cetățeni (dezvoltarea sustenabilă și integrată a zonelor urbane, 

rurale și de coastă prin inițiative locale) – minimum 6%. 

   Conform Planului de Dezvoltare Regionala (PDR) 2021-2027, capitolul DEZVOLTARE RURALĂ, Spațiul 

rural din Regiunea Vest, zonele predominant rurale alcătuiesc jumătate din Europa cuprinzând 

aproximativ 20% din populație.  

    Cu toate acestea, majoritatea zonelor rurale sunt, de asemenea, printre regiunile cele mai puțin 

favorizate din UE, cu un PIB pe cap de locuitor semnificativ sub media europeană. Comparativ cu UE, 

România deține o pondere mult mai ridicată a persoanelor care locuiesc în mediul rural. În Regiunea 

Vest, în mediul rural locuiau, în anul 2017, 737.522 persoane, adică 36,7%din totalul populației 

regionale. 

  În comparație cu celelalte regiuni din România, Regiunea Vest are a doua cea mai mică rată a 

populației rurale, după regiunea București-Ilfov (8,9%).Fig. 95 –Ponderea populației rurale, în anul 

2017. 

Conform datelor statistice, atât la nivel global, cât și la nivelul UE, populația urbană a avut o evoluție 

ascendentă în ultimele decenii. Tot mai mulți oameni migrează spre oraș în căutare de noi oportunități 

de angajare și de acces la servicii. 

 Cu toate acestea, la nivel regional se observă câteva particularități ce țin de migrația urban-rural. În 

Regiunea Vest, contrar tendinței de la nivel național de scădere a populației din rural (-0,4%, -38.310 

persoane), populația din zona rurală a crescut cu +10.276 persoane (+1,4%). De asemenea, creșteri 

ale populației din rural au înregistrat și regiunile Nord-Vest, Centru, Nord-Est și București-Ilfov. 

   Creşterea din rurala fost influențată demigraţia populației dinspre urban în zonele periurbane, adică 

în acele zone de polarizare ale marilor centre urbane.Analizând aceste date se observă o gravitare a 

aşezărilor rurale cu un număr mare de populaţie în jurul oraşelor mari ale Regiunii Vest (Timişoara, 

Arad, Deva, Hunedoara), îndeosebi în acele zone rurale situate în proximitatea oraşului, spaţiul urban 

fiind capabil de a oferi locuri de muncă şi anumite facilităţi pe care spaţiul rural nu le deţine fiind ideale 

pentru acest segment al populaţiei migratoare dinspre spaţiul rural spre cel urban; satele din 

apropierea oraşelor mari tind tot mai multsă aibă funcţia de ,,localităţi-dormitor’’, deoarece acestea 

pot adăposti populaţia navetistă care munceşte la oraş şi care a preferat să nu îşi schimbe mediul de 
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reşedinţă. De asemenea, o infrastructură de transport bine pusă la punct (drumuri, căi ferate) poate 

facilita accesul rapid al populației navetiste. 

      Pe partea de dezvoltare agricolă a mediului rural, conform Planului de Dezvoltare Regionala (PDR) 

2021-2027, și conform ultimelor date disponibile de la nivel regional (anul 2013), în Regiunea Vest, au 

fost înregistrate 247.000 exploatații agricole (ferme), adică 6,8% din totalul național de 3.629.660. 

Analizând datele statistice referitoare la mărimea exploatațiilor agricole, se poate observa la nivel 

național o pondere superioară a exploatațiilor agricole mici (71%), de sub 2 ha, valoarea fiind mult mai 

mare decât cea de la nivelul Uniunii Europene (43%). Aceste date relevă lipsa asocierii respectiv 

fărâmițarea terenurilor din domeniul agricol în contextul în care, din punct de vedere economic, 

exploatațiile mici, sunt în general mai necompetitive fiind valorificate în mare parte pentru producția 

proprie.Comparativ cu situația de la nivel național, Regiunea Vest are o distribuție mai echilibrată a 

claselor de mărime a exploatațiilor agricole, distribuția fiind mai aproape de situația de la nivel 

european decât cea e la nivel național. Aceste date arată un grad mai mare de asociere, ceea ce poate 

înseamna un grad mai mare de tehnologizare respectiv producție pentru scopul valorificării 

economice. 

  Regiunea Vest deţine 12,7% din suprafaţa agricolă a României, dispunând de un important potenţial 

de valorificare. Suprafața agricolă însumează 1.864.096 ha, aceasta fiind superioară regiunilor Sud-

Vest Oltenia (1.796.634 ha) și București-Ilfov (104.505 ha). 

    Cultivarea plantelor reprezintă o ramură dezvoltată a agriculturii în Regiunea Vest. Cele mai 

reprezentative culturi sunt: porumbul boabe(1.693.995 t), grâul(1.129.037 t), legumele(426.096 t), 

floarea soarelui(291.214 t), cartoful(245.311 t), sfecla de zahăr(179.322 t) și rapița(163.099). 

     După volumul total al plantelor vegetale, Regiunea Vest se remarcă prin: 

•Locul IV la producția de grâu(1.129.037 t),după regiunile Sud-Muntenia (2.985.541 t), Sud-Est 

(2.290.802 t) și Sud-Vest Oltenia (1.129.037 t) 

.•Locul IV la producția de sfeclă dezahăr(179.322 t), după regiunile Centru (407.026 t), Nord-Est 

(366.329 t) și Nord-Vest (196.880 t) 

•Locul III la producția de rapiță (163.099 t), după regiunile Sud-Muntenia (733.354 t) și Sud-Est 

(389.764 t) 

•Locul IV la producția de soia boabe (53.651 t), după regiunile Sud-Muntenia (103.564 t), Sud-Est 

(103.543 t) și Nord-Est (64.379 t). 

După productivitatea medie la hectar (kg/ha), Regiunea Vest se remarcă prin: 

•Locul I la grâu (5.274 kg/ha), fiind urmată de regiunile Sud-Muntenia (5.127 kg/ha) respectiv Sud-Est 

(5.060 kg/ha); 

•Locul I la secară (3.590 kg/ha), fiind urmată de regiunile Nord-Est (3.280 kg/ha) și Sud-Muntenia (3007 

kg/ha); 
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•Locul IV la orz și orzoaică (4.056 kg/ha), după regiunile Sud-Muntenia (4.762 kg/ha), Sud-Vest Oltenia 

(4.438 kg/ha) și Sud-Est (4.230 kg/ha); 

•Locul III la rapiță (2.998 kg/ha), după regiunile Sud-Muntenia (3.052 kg/ha) și Sud-Vest Oltenia (2.717 

kg/ha). 

•Locul III la sfecla de zahăr (40.261 kg/ha), după regiunile Centru (44.247 kg/ha) și Nord-Est (43.481 

kg/ha). 

    Legumele au o importanță majoră pentru dieta sănătoasă a omului. În anul 2017, producția de 

legume a regiunii a însumat 426.096 t. Comparativ cu anul 2011, producția a înregistrat o scădere de 

-2%, aceasta fiind datorată diminuării producției de legume din județele Caraș-Severin și Hunedoara. 

În această perioadă, cea mai mare creștere a avut-o județul Arad (+3,8%). 

În anul 2017, în Regiunea Vest, producția de cartofia fost de 245.311 t, adică 7,9% din totalul național. 

În perioada 2011-2017, toate regiunile au înregistrat scăderi ale producției de cartofi, scăderea de la 

nivel regional (-33,1%) fiind mai mare decât ceade la nivel național (-24,0%).Regiunea Vest nu 

reprezintă o zonă tradițională pentru producția cartofului, în termeni de productivitate, în anul 2017 

s-a înregistrat o valoare de 14.210 kg/ha, acesta fiind sub media națională de 18.393 kg/ha. Valoarea 

producției medii a cartofului la hectar a depășit doar regiunea București-Ilfov. La nivel regional, doar 

județul Arad a înregistrat o producție medie mai mare decât valoarea de la nivel național. 

      Activitatea viticolă din Regiunea Vest are o îndelungată tradiție, acest sector de activitate având o 

bună dezvoltare în ultimii ani, dovadă a acestui fapt fiind creșterea suprafeței cu vii, în perioada 2011-

2014, Regiunea Vest și Nord-Est având cea mai mare creștere a suprafețelor (+3,1%). Acest fapt este 

datorat în mare parte fondurilor europene, cu ajutorul cărora s-au plantat noi suprafețe cu vie. 

    Prin favorabilitatea unor anumiţi factori oferiţi de cadrul natural (zone de dealuri, anumite soluri 

nisipoase, fertile pentru viţa de vie, zone de câmpie în care durata de strălucire a soarelui este mai 

mare), Regiunea Vest deţine un important potenţial de valorificare a acestui culturi.  

    În anul 2017, producţia medie de struguri a Regiunii Vest era de 6.437 kg/ha, fiind depăşită doar de 

Regiunea Centru (7.447 kg/ha) şi Sud-Est (6.523 kg/ha). 

    În anul 2017, în Regiunea Vest, producţia totală de fructea fost de 93.581 tone, aceasta fiind mai 

mică decât anul 2011 cu aproximativ -26,2%. Cu excepția regiunii București-Ilfov, în perioada 2011-

2016, toate regiunile au înregistrat scăderi ale producției de fructe, dintre care cele mai importantă 

scădere a avut-o regiunea Sud-Muntenia (-42,0%), acesta fiind și regiunea care în mod tradițional 

produce cea mai mare cantitate de fructe din România. 

    Cerealele reprezintă categoria de plante cea mai cultivată din Regiune, în anul 2017 însumând 

3.088.080 t, adică 11%din totalul național. După volumul total, regiunea ocupă locul IV, după regiunile 

Sud-Muntenia, Sud-Est și Sud-Vest Oltenia. Aceste trei regiuni se suprapun Câmpiei Române, cea mai 

mare câmpie a României. În perioada 2011-2017, toate regiunile înregistrează creșteri ale volumului 

de cereale, acest lucru fiind datorat în mare parte creșterii productivității.La nivel regional, județele 

Timiș respectiv Arad reprezintă principalii producători de cereale, volumul cumulat depășind regiuni 

precum Nord-Vest sau Centru. 
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  Creşterea animalelor are o pondere importantă în agricultura românească, reprezentând una dintre 
activităţile de bază în sectorul rural. Deşi efectivele de animale existente sunt exploatate în mod 
eficient, există un potenţial de creştere a producţiei animale nevalorificat încă, dat de suprafaţa de 
păşuni şi fâneţe existentă în regiune. 
 Principalele animale crescute în Regiunea Vest sunt păsările (5.292.553 capete capete), ovinele 
(1.461.659 capete) și porcinele (919.331 capete). 
   În anul 2017, raportat la nivelul național, Regiunea Vest deținea 20,9% din totalul porcinelor, 14,6% 
din totalul ovinelor, 16, 8% din totalul iepurilor și 10,3% din totalul familiilor de albine. 
În anul 2017, cele mai importante date ale producției agricolă animale din Regiunea Vest sunt 
următoarele: 

•25,7% din totalul greutății în viu a animalelor destinate sacrificării pentru consum –porcine 

•14,6% din totalul greutății în viu a animalelor destinate sacrificării pentru consum –total animale 

•14,8% din totalul producției de lână 

•12,0% din totalul greutății în viu a animalelor destinate sacrificării pentru consum –ovine și caprine 

•11,9% din totalul producției de miere extrasă 

•10,4% din producția de lapte oaie și capră 
     Infrastructura agricolă.Infrastructura specifică desfăşurării activităţii agricole este dată în primul 
formată din parcul de tractoare şi maşini agricole, acestea asigurând modernizarea şi mecanizarea 
acestei activităţi, cât şi depozitele de cerale și/sau punctele de colectare. 
   În anul 2017, Regiunea Vest deținea 14,8% din infrastructura de tractoare și mașini principale din 
agricultură, ocupând locul III, după regiunile Nord-Vest și Sud-Muntenia. Corelat cu suprafața agricolă 
a Regiunii Vest, se poate spunecă infrastructura de mașini agricole este dezvoltată.Cu excepția 
Regiunii Sud-Est, toate regiunile au înregistrat creșteri ale numărului parcului de tractoare și mașini 
agricole, acest lucru fiind datorat în mare parte fondurilor europene puse la dispoziția fermierilor 
pentru înnoirea infrastructurii.  
La nivel regional, jud. Timiș deține cel mai mare număr de tractoare și mașini agricole (29.142), urmat 
de județele Caraș-Severin (20.905), Arad (20.351) și Hunedoara (10.607). 
 
Silvicultura.În Regiunea Vest, pădurile ocupă 31,9% din teritoriu, valoare fiind dată de suprafețele mari 
împădurite din județele Caraș-Severin și Hunedoara. Din totalul pădurilor de la nivel național, regiunea 
Vest ocupă locul III, deținând 16,2%. Pe primelelocurise află regiunile Centru (19,4%) și Nord-Est 
(18,3).În perioada 2011-2017, volumul de lemn recoltat a fost relativ constant, fiind corelat cu 
suprafața de pădure deținută de fiecare regiune.  
   Volumul de lemn recoltat, în perioada 2011-În Regiunea Vest, în anul 2017, în sectorul silviculturii 
activau 359 de companii (7,1% din total RO), cu un număr de angajați de 3.211 persoane (8,0% din 
total RO). Cifra de afaceri din acest sector era în jur de 100 de milioane de EUR. După cum se observă 
din tabelul de mai jos, Regiunea nu face parte din cei mai importanți jucători de pe piața acestui sector. 
Datele sintetizate din tabelul de mai jos au fost extrase din aplicația Lista Firmelor, filtrându-se 
companiile după criterii precum snumărul angajaților să fie de minim 1 persoană iar cifra de afaceri să 
fie de minim 1 EUR. 
 
Date demografice 
Regiunea Vest este printre regiunile din România cu populaţia cea mai scăzută, având în anul 2011 la 
ultimul recensămînt național , un număr de 1.913.831 de locuitori (8,9% din populaţia României,0,4% 
din populaţia UE). 
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Populatia Regiunii Vest la 1 ianuarie 2011 
 

Regiunea de Vest  

Arad 455.126 

Caras-Severin 320.391 

Hunedoara 459.967 

Timis 678.347 

Regiunea Vest 1.913.831 

 
Se  constată că în  județul Timiș se  concentrează 35%  din  populația  totală a  Regiunii Vest,  în  timp  
ce  în  județul  Caraș-Severin  locuiesc  doar  17%  din  locuitorii  regiunii.  În  județele Arad și Hunedoara 
numărul de locuitori este aproximativ egal. Modul de distribuție a populației pe județe este în legătură 
directă 
cu nivelul de dezvoltare economică a acestora. 
 
 
Mediul universitar 
 
Învăţământul superior 
În Regiunea Vest există 14 unităţi de învăţământ superior oferind specializări în cadrul a 79 de facultăţi 
şi găzduind 72.124 studenţi în anul universitar 2011-2012. De asemenea, există filiale ale altor 
universităţi în Regiunea Vest. Cu o populaţie de peste  10.000 de studenţi în anul universitar 2011-
2012, Timişoara este unul dintre cele mai importante centre universitare din România. Celelalte oraşe 
universitare ale regiunii sunt Arad, Reşiţa, Deva, Hunedoara, Petroşani şi Lugoj. 
 
      Reprezentanţii primariei, vor face toate demersurile necesare atingerii obiectivelor Strategiei de 
Dezvoltare a comunei pentru perioada 2021 – 2027. 
 
 

 

Cadrul conceptual 

    Strategia de dezvoltare a comunei Vinga pentru perioada 2021 - 2027, a fost realizată pe o perioadă 

de 6 ani. Aceasta urmăreşte dezvoltarea durabilă prin valorificarea potenţialului local pentru a fi în 

concordanţă cu obiectivul general național și european. 

Acesta vizează "reducerea cât mai rapidă a disparităţilor de dezvoltare socio-economică între 

România şi Statele Membre ale Uniunii Europene". 

   Strategia este un instrument de planificare a obiectivelor care reflectă nevoile actuale ale 

comunităţii şi atingerea acestora în viitor. Odată cu intrarea României în Uniunea Europeană va fi 

necesar să ajungem la un nivel de trai similar celorlalte ţări integrate, prin atingerea unui produs intern 

brut (PIB - indicator macroeconomic care reflectă suma valorii de piaţă a tuturor mărfurilor şi 

serviciilor destinate consumului final, produse in toate ramurile economiei în interiorul unui stat în 

decurs de un an) de 55%. Pentru atingerea acestui obiectiv, România va beneficia în perioada 2021-

2027 de finanţări pe diverse domenii. 
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Conceptul de dezvoltare durabilă (sustenabilă) s-a cristalizat în timp, pe parcursul mai multor decenii, 

în cadrul unor dezbateri stiinţifice aprofundate pe plan internaţional şi a căpătat valenţe politice 

precise în contextul globalizării.  

În istoria recentă, prima semnalare a faptului ca evoluţiile economice şi sociale ale statelor lumii şi ale 

omenirii în ansamblu nu mai pot fi separate de consecinţele activităţii umane asupra cadrului natural 

s-a făcut în raportul din 1972 al Clubului de la Roma intitulat Limitele creşterii (Raportul Meadows).  

 

Documentul sintetiza datele privind evoluţia a cinci parametri (creşterea populaţiei, impactul 

industrializării, efectele poluării, producţia de alimente şi tendinţele de epuizare a resurselor 

naturale), sugerând concluzia ca modelul de dezvoltare practicat în acea perioadă nu poate fi susţinut 

pe termen lung. 

 

Problematica raporturilor dintre om şi mediul natural a intrat în preocupările comunităţii 

internaţionale începând cu prima Conferinţă a ONU asupra Mediului (Stockholm, 1972) şi s-a 

concretizat în lucrările Comisiei Mondiale pentru Mediu şi Dezvoltare, instituite în 1985.  

Raportul acestei Comisii, prezentat în 1987 de G. H. Bruntdland şi intitulat Viitorul nostru comun a 

definit pentru prima dată dezvoltarea durabilă:  

 

 

 

 

   Conceptul de dezvoltare durabilă reprezintă rezultatul unei abordări integrate a factorilor politici şi 

decizionali, în care protecţia mediului şi creşterea economică pe termen lung sunt considerate 

complementare şi reciproc dependente. 

 

Din cauza intereselor divergente, comunităţile devin din ce în ce mai dificil de organizat pentru o 

administraţie care nu se bazează pe cunoaştere şi pe iniţiativă. Relaţiile dintre diverse funcţiuni 

economice din interiorul comunităţii au devenit din ce în ce mai formale.  

 

Perspectiva descentralizării în administraţia publică crează premisele unei colaborări eficiente cu 

structurile din teritoriu implicate în viaţa socială, economică şi culturală a comunei.  

 

Învăţând din trecut, trebuie să acceptam provocarea viitorului în care suntem datori să oferim, celor 

care îşi îndreaptă cu speranţă privirile spre noi, şansa unui viitor mai bun.  

 

 Comuna  Vinga îşi asumă principiile şi obiectivele strategiei de dezvoltare durabilă aşa cum sunt ele 

concepute de către Uniunea Europeană:  

 

1. Durabilitate - condiţii mai bune de trai pentru locuitori;  

2. Competitivitate - permite dezvoltarea economiei proprii în context regional, naţional şi 

chiar internaţional, promovarea unui sector privat productiv şi competitiv;      

„Dezvoltarea durabilă este acel proces de dezvoltare care 

satisface nevoile generaţiei actuale fără a compromite şansele 

viitoarelor generaţii de a-şi satisface propriile nevoi”. 
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3. Sprijin financiar - putere financiară care să faciliteze accesul la o varietate de surse 

financiare pentru a satisface nevoile de investiţii si dezvoltare; 

4. O bună administrare - reacţia eficientă şi efectivă la problemele comunităţii prin 

responsabilizarea autorităţilor locale şi parteneriatul cu societatea civilă 

 

     Putem spune de asemenea că implementarea Strategiei de Dezvoltare este munca congruentă a 

cetăţenilor, împreună cu factorii politici şi administraţia publică, în vederea atingerii viziunii pe care 

ne-o propunem. 

 

Strategia de dezvoltare durabilă a comunei Vinga a fost realizată respectându-se principiile 

dezvoltării durabile, pornind de la premiza că ” o societate durabilă este cea care își modelează 

sistemul economic și social astfel încât resursele naturale și sistemele de suport ale vieții să fie 

menținute ”, cum afirma Lester Brown. 

 

   Un aspect important referitor la necesitatea elaborării Strategiei de Dezvoltare îl reprezintă faptul 

că existenţa acesteia este o pre-condiţie pentru atragerea de fonduri guvernamentale sau din 

comunitatea europeană, pentru proiectele edilitare ale administraţiei locale.  

 

   Ca parte a comunităţii europene, comuna Vinga  are nevoie de o viziune clară pentru a-şi putea 

orienta eforturile proprii şi de o strategie care să sublinieze rolul important ce revine valorificării 

potenţialului de absorţie a fondurilor europene. 

 

Orice comunitate trebuie sa promoveze o viziune strategica in ceea ce priveste dezvoltarea sa viitoare. 

Lipsa unei asemenea viziuni duce la o activitate administrativă haotică, în cadrul căreia se pot rata 

oportunităti ce consumă irational resurse prețioase.  

 

   Strategia de dezvoltare a comunei Vinga are rolul de a orienta dezvoltarea în perioada 2021-2027 şi 

de a fundamenta accesul acesteia la Fondurile Structurale şi de Coeziune ale Uniunii Europene.  

    

Principiile care au stat la baza elaborării strategiei au fost: asigurarea validității stiințifice, implicarea 

comunității, transparența, obiectivitatea, coerența și continuitatea demersului. Pentru a da rezultate, 

strategia trebuie însoțită de promovarea, la nivelul administratiei publice, a unui management 

strategic integrat, la toate nivelurile, capabil să identifice și să speculeze oportunitățile apărute în 

beneficiul comunității. 

 

Obiectivul general al strategiei este atingerea unei dezvoltări economice si sociale durabile, care să 

ducă pe termen lung la creșterea nivelului de trai al populatiei și poziționarea comunei Vinga pe un 

loc onorabil în ceea ce privește nivelul de dezvoltare. 

 

  Prin acest obiectiv, se urmăreşte dezvoltarea armonioasă a comunei Vinga, astfel încât aceasta să 

devină o zonă competitivă în cadrul UE, cu o economie dinamică şi diversificată, cu resurse umane 

superior calificate. 
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CAPITOLUL I – PREZENTAREA TERITORIULUI 

 ANALIZA DIAGNOSTIC 

 

I.1. Prezentarea geografică și istorică 

I.1.1 Populația  

            I.1.1.1 Obiective turistice  

I.1. Vinga (în germană Theresiopolis) este satul de reședință al comunei cu același nume din județul 
Arad, Banat, România. 

Situată în partea sudică a judeţului Arad, la hotar cu judeţul Timiş, pe DN 69, localitatea Vinga, 

reşedinţa comunei cu acelaşi nume, se află la o distanţă de 33 km de municipiul Timişoara şi 25 km de 

municipiul Arad, oraşul cel mai apropiat. Comuna Vinga se întinde pe o suprafaţă de 12801 ha, din 

care 11695 ha reprezintă terenul agricol. În componenţa acestui teritoriu administrativ se regăsesc 

localităţile: Vinga, Mailat şi Mănăştur.    

Din punct de vedere al accesibilităţii, principalele căi de comunicaţie de pe teritoriul 

administrativ al comunei Vinga sunt DN 69 (E 671) care traversează comuna pe direcţia Nord - Sud şi 

asigură legătura rutieră cu Municipiul Arad, reşedinţa de judeţ, şi cu judeţul Timiş, drumul comunal 

DC 98 care face legătura între Vinga, Mănăștur, Mailat şi Felnac precum şi drumul comunal DC 99 B 

care face legătura între Mănăştur, Mailat şi Bodrogul Nou. 

Totodată, comuna este deservită de principala arteră feroviară ce face legătura între 

Timişoara, Arad, Oradea, străbătând teritoriul comunei pe direcţia nord - sud şi trece prin Vinga, unde 

se află şi gara. 

Teritoriul comunei Vinga se învecinează cu teritoriile administrative ale comunelor: Felnac - la 

nord, Secusigiu la nord - vest, Şagu - est, iar la sud-vest se învecinează cu judeţul Timiş. 

Comuna Vinga se încadrează în climatul temperat continental moderat, caracteristic Câmpiei 

Aradului, cu unele influenţe submediteraneene şi oceanice. 

Condiţiile climatice din zonă se caracterizează prin următorii parametri: 

▪ media lunară minimă:    – 1,0oC –  Ianuarie; 

▪ media lunară maximă:  + 21,0oC –  Iulie - August; 

▪ temperatura minimă absolută: - 30,1oC (05.02.1954); 

▪ temperatura maximă absolută: + 40,4oC (16.08.1952); 

▪ temperatura medie anuală:   + 10,8oC. 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Limba_german%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Vinga,_Arad
https://ro.wikipedia.org/wiki/Jude%C8%9Bul_Arad
https://ro.wikipedia.org/wiki/Jude%C8%9Bul_Arad
https://ro.wikipedia.org/wiki/Banat
https://ro.wikipedia.org/wiki/Rom%C3%A2nia
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Cele mai frecvente sunt vânturile de nord-vest (13%) şi cele de vest (9,8%), reflex al activităţii 

anticiclonului Azorelor, cu extensiune maximă în lunile de vară, cu precipitaţii bogate şi viteze medii 

ale acestora de 3 m/s … 4 m/s. În aprilie-mai, o frecvenţă mare o au şi vânturile de sud (8,4% din total). 

Celelalte direcţii înregistrează frecvenţe reduse.  

Aflându-se predominant sub influenţa maselor de aer maritim dinspre nord-vest, zona Vinga 

are o medie anuală a precipitaţiilor de 577 mm. Regimul precipitaţiilor are însă un caracter neregulat, 

cu ani mult mai umezi decât media şi ani cu precipitaţii foarte puţine. 

Din punct de vedere geomorfologic teritoriul comunei este situat în Câmpia piemontană a 

glacisului sub-colinar Vinga, în nivelul Vinga, forma cea mai tipică a Câmpiei înalte Vinga, care are ca 

limite în nord linia Fântânele-Şagu, în est Câmpul înalt al Seceanilor (ridicat de expansiunea magmatică 

rămasă încastrată în cuvertura sedimentară pleistocenă), în sud Orţişoara – Corneşti – Pişchia - 

Murani, iar în vest Mănăştur – Mailat - Variaş.  

Relieful prezintă interfluvii uşor ondulate, separate prin văi cu adâncimi diferite, mai adânci în 

partea estică a teritoriului, unde apare o diferenţă de nivel (între platou şi talvegul văilor) de 30-50 m 

şi mai puţin adânci în partea vestică, unde diferenţele de nivel sunt de 10-20 m. Altitudinea zonei este 

cuprinsă între 120-150 m, iar platourile sunt acoperite cu o serie de micro-depresiuni provenite din 

tasarea luturilor carbonatate şi a loessurilor. 

 Tasarea s-a făcut fie local (prin acumularea apei meteorice care prin dizolvarea liantului 

carbonatic a condus la conturarea de crovuri circulare), fie pe areale extinse (datorită pânzei freatice 

care, în circulaţia ei înspre principalele colectoare, a dizolvat şi antrenat carbonatul de calciu din rocile 

subiacente - loessuri, luturi, argile roşcate -, favorizând formarea unor crovuri alungite, orientate 

dinspre NE spre SV). 

Adiacent văilor principale apar o serie de văi secundare care converg spre deversări mai 

frecvente în est şi mai rare în vest. Versanţii care fac trecerea între formele plane sau slab înclinate ale 

câmpiei au o expoziţie nordică şi sudică în partea de est a teritoriului şi nord-vestică, respectiv sud-

estică, în partea de vest. În cea mai mare parte versanţii sunt scurţi, cu profil convex, având panta 

cuprinsă frecvent între 8-12%, cu porţiuni restrânse în care panta este de 12-25%, iar în altele între 5-

8% 

Teritoriul comunei se încadrează în bazinul hidrografic al râului Bega, sub bazinul Beregsău, 

fiind străbătut de o serie de văi principale, între care Valea Mare (Caceamugu sau Valea Uscată), Valea 

Ardelenilor, Valea Popilor, Valea Slatina, Valea Sicio). Văile secundare sunt mai frecvente în partea de 

est a teritoriului şi converg către Valea Mare, Valea Ardelenilor şi mai rar către Valea Slatina şi Valea 

Popilor. 
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    Prima atestare a localității Vinga datează din 1231. După ce a fost jefuită și distrusă de turci, Vinga 
a fost repopulată la 1741 [1] (după alte surse la 1737[2]) cu circa 125 de familii de bulgari din 
Ciprovți (Чипровци, vestul Bulgariei), care au traversat Dunărea și s-au stabilit în diferite părți din 
Câmpia Banatului. La 1 august 1744, Vinga a primit statutul de oraș, având un magistrat și diverse 
privilegii din partea împărătesei Maria Tereza.  

    După primul război mondial, multe familii de bulgari din Vinga s-au mutat în Arad și Timișoara. După 
cel de-al doilea război mondial, s-a produs un adevărat exod al bulgarilor spre orașe, deoarece familiile 
bulgare dețineau proprietăți importante de pământ și ca atare au fost expropriate de regimul 
comunist.  

  Odată cu reorganizarea teritorial-administrativă comunistă, localitatea și-a pierdut statutul de oraș. 
1 august a rămas ziua oficială a Vingăi.  

 Comuna Vinga este situată în partea central-sudică a Câmpiei Vingăi, pe cursul superior al râului și 
Apa Mare, are în componenţă trei sate: Vinga, satul care este şi reşedinţa comunei, Mailat şi Mănăştur.  
Se remarcă prin faptul că aici locuieşte una din cele mai mari comunităţi de bulgari. 

 

Vinga în Harta Iosefină a Banatului, 1769-72 

 

Mănăștur (sârbă Моноштор, maghiară Monostor) este un sat în comuna Vinga din județul Arad, 
Banat, România.  

 
 
Mănăștur în Harta Iosefină a Banatului, 1769-72 

https://ro.wikipedia.org/wiki/1231
https://ro.wikipedia.org/wiki/1741
https://ro.wikipedia.org/wiki/Vinga,_Arad#endnote_cja
https://ro.wikipedia.org/wiki/1737
https://ro.wikipedia.org/wiki/Vinga,_Arad#endnote_predescu
https://ro.wikipedia.org/wiki/Bulgari_b%C4%83n%C4%83%C8%9Beni
https://ro.wikipedia.org/wiki/Bulgaria
https://ro.wikipedia.org/wiki/Dun%C4%83rea
https://ro.wikipedia.org/wiki/1_august
https://ro.wikipedia.org/wiki/1744
https://ro.wikipedia.org/wiki/Magistrat
https://ro.wikipedia.org/wiki/Maria_Tereza
https://ro.wikipedia.org/wiki/Arad
https://ro.wikipedia.org/wiki/Timi%C8%99oara
http://enciclopediaromaniei.ro/wiki/Vinga
http://enciclopediaromaniei.ro/w/index.php?title=Mailat&action=edit&redlink=1
http://enciclopediaromaniei.ro/w/index.php?title=M%C4%83n%C4%83%C5%9Ftur&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/wiki/Harta_Iosefin%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Banat
https://ro.wikipedia.org/wiki/Limba_s%C3%A2rb%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Limba_maghiar%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Vinga,_Arad
https://ro.wikipedia.org/wiki/Jude%C8%9Bul_Arad
https://ro.wikipedia.org/wiki/Banat
https://ro.wikipedia.org/wiki/Rom%C3%A2nia
https://ro.wikipedia.org/wiki/Harta_Iosefin%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Banat
https://ro.wikipedia.org/wiki/Fi%C8%99ier:Banat_Josephinische_Landaufnahme_pg031.jpg
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    Mănăștur este un sat mic, situat între Vinga și Gelu. Nu depășește 1000 de persoane, este situat la 
o distanță de circa 30 de kilometri de municipiul Arad. Are ca vecini satul Vinga și satul Mailat la o 
distanță de 4 kilometri. Mănășturul este cunoscut dintre toate satele din vecinătatea sa prin faptul că 
este singura localitate din zonă în care se găsește un castel, așezat la marginea satului. Populația 
Mănășturului este alcătuită dintr-o majoritate de credincioși, din care 80% sunt ortodocși, 15% catolici 
și un 5% protestanți. Are 4 biserici, una ortodoxă, două catolice (pentru slovaci și sârbi) și una 
protestantă.  

   În anul 2019, în satul Mănăștur au fost organizată de către administrația locală cea de-a doua 
ediţie a Sărbătorii Secerișului. Acest eveniment a fost organizat de către Primăria Vinga în colaborare 
cu părintele Nicolae Ursu și credincioșii parohiei. 

   Sărbătoarea a debutat, duminică, la ora 16:00, în biserica parohială cu hramul „Sfânta Cuvioasă 
Parascheva”, săvârșindu-se slujba Vecerniei de către un sobor de preoţi, avându-l în frunte pe 
Preacuviosul Părinte Iustin Popovici, consilier cultural al Arhiepiscopiei Aradului, după care s-au citit 
și rugăciunile de binecuvântarea a roadelor celor noi. 

 

 

  Mailat este un sat în comuna Vinga din județul Arad, Banat, România.  La Mailat se ajunge prin 
Vinga și apoi prin Mănăștur.  

Pe locul vechii primării (nr. 387) care evoca ziua de 26 decembrie 1944, când țărani din localitate au 
ales un primar democrat pe care l-au instaurat la conducerea comunei și pe care au reușit să-l 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Vinga,_Arad
https://ro.wikipedia.org/wiki/Gelu,_Timi%C8%99
https://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Vinga,_Arad
https://ro.wikipedia.org/wiki/Jude%C8%9Bul_Arad
https://ro.wikipedia.org/wiki/Banat
https://ro.wikipedia.org/wiki/Rom%C3%A2nia
https://ro.wikipedia.org/wiki/Vinga
https://ro.wikipedia.org/wiki/M%C4%83n%C4%83%C8%99tur,_Arad
https://ro.wikipedia.org/wiki/26_decembrie
https://ro.wikipedia.org/wiki/1944
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mențină în ciuda încercărilor regimului de a se opune. În anii care au urmat, satul a cunoscut o 
puternică dezvoltare edilitară cât și în privința dezvoltării agriculturii.  

Satul Mailat dispune de un heleșteu foarte bogat în pește.  

Localitatea se mândrește cu o frumoasă datină, care se ține în ultima duminică din august: 
"Duminica de la Mailat", toți cei născuți aici se întorc în sat, având loc cu această ocazie manifestări 
culturale.  

    I.1.1 Conform recensământului efectuat în 2011, populația comunei Vinga se ridică la 6.150 
de locuitori, în scădere față de recensământul anterior din 2002, când se înregistraseră 
6.388 de locuitori.[1] Majoritatea locuitorilor sunt români (54,24%). Principalele minorități sunt cele de 
maghiari (19,69%), romi (10,57%), bulgari (5,41%) și slovaci (2,46%). Pentru 5,84% din populație, 
apartenența etnică nu este cunoscută. Din punct de vedere confesional, majoritatea locuitorilor sunt 
ortodocși (55,19%), dar există și minorități de romano-catolici (28,62%), penticostali (5,72%), 
reformați (1,84%) și baptiști (1,66%). Pentru 5,97% din populație, nu este cunoscută apartenența 
confesională. 

Componența etnică a comunei Vinga  

     Români (54,24%) 

     Maghiari (19,69%) 

     Romi (10,56%) 

     Slovaci (2,45%) 

     Bulgari (5,41%) 

     Necunoscut (5,83%) 

     Altă etnie (1,78%) 

 

Componența confesională a comunei Vinga  

     Ortodocși (55,18%) 

     Romano-catolici (28,61%) 

     Reformați (1,83%) 

     Penticostali (5,72%) 

     Baptiști (1,65%) 

     Necunoscută (5,96%) 

     Altă religie (1%) 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Recens%C4%83m%C3%A2ntul_popula%C8%9Biei_din_2011_(Rom%C3%A2nia)
https://ro.wikipedia.org/wiki/Recens%C4%83m%C3%A2ntul_popula%C8%9Biei_din_2002_(Rom%C3%A2nia)
https://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Vinga,_Arad#cite_note-kia.hu-1
https://ro.wikipedia.org/wiki/Rom%C3%A2ni
https://ro.wikipedia.org/wiki/Maghiarii_din_Rom%C3%A2nia
https://ro.wikipedia.org/wiki/Romii_din_Rom%C3%A2nia
https://ro.wikipedia.org/wiki/Bulgarii_din_Rom%C3%A2nia
https://ro.wikipedia.org/wiki/Slovacii_din_Rom%C3%A2nia
https://ro.wikipedia.org/wiki/Biserica_Ortodox%C4%83_Rom%C3%A2n%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Biserica_Romano-Catolic%C4%83_din_Rom%C3%A2nia
https://ro.wikipedia.org/wiki/Penticostali
https://ro.wikipedia.org/wiki/Biserica_Reformat%C4%83_din_Rom%C3%A2nia
https://ro.wikipedia.org/wiki/Bapti%C8%99ti
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   Conform recensământului efectuat în 2011, populația comunei Vinga se ridică la 6.150 de locuitori, 
în scădere față de recensământul anterior din 2002, când se înregistraseră 6.388 de locuitori. 
Majoritatea locuitorilor sunt români (54,24%).  

Principalele minorități sunt cele de maghiari (19,69%), romi (10,57%), bulgari (5,41%) și slovaci 
(2,46%). Pentru 5,84% din populație, apartenența etnică nu este cunoscută. 

Din punct de vedere confesional, majoritatea locuitorilor sunt ortodocși (55,19%), dar există și 
minorități de romano-catolici (28,62%), penticostali (5,72%), reformați (1,84%) și baptiști (1,66%). 
Pentru 5,97% din populație, nu este cunoscută apartenența confesională. 

I.1.1.1 Deși nu deține elemente ale fondului turistic natural de mare valoare, fondul construit al 
localității Vinga, rezultat al comuniunii mai multor etnii, este unul deosebit și de mare interes. Cel mai 
important obiectiv turistic de natură antropică este biserica romano-catolică cu două turle, monument 
de arhitectură datat din anul 1892. Biserica construită în stilul neo-gotic este opera arhitectului E. 
Reiter și nu trebuie ocolită de turiștii aflați în comună sau în tranzit prin aceste locuri, dar și  Parcul 
dendrologic din satul Mănăștur, sunt atracții turistice de notorietate în comuna Vinga, județul Arad. 

                            

https://ro.wikipedia.org/wiki/Recens%C4%83m%C3%A2ntul_popula%C8%9Biei_din_2011_(Rom%C3%A2nia)
https://ro.wikipedia.org/wiki/Recens%C4%83m%C3%A2ntul_popula%C8%9Biei_din_2002_(Rom%C3%A2nia)
https://ro.wikipedia.org/wiki/Rom%C3%A2ni
https://ro.wikipedia.org/wiki/Maghiarii_din_Rom%C3%A2nia
https://ro.wikipedia.org/wiki/Romii_din_Rom%C3%A2nia
https://ro.wikipedia.org/wiki/Bulgarii_din_Rom%C3%A2nia
https://ro.wikipedia.org/wiki/Slovacii_din_Rom%C3%A2nia
https://ro.wikipedia.org/wiki/Biserica_Ortodox%C4%83_Rom%C3%A2n%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Biserica_Romano-Catolic%C4%83_din_Rom%C3%A2nia
https://ro.wikipedia.org/wiki/Penticostali
https://ro.wikipedia.org/wiki/Biserica_Reformat%C4%83_din_Rom%C3%A2nia
https://ro.wikipedia.org/wiki/Bapti%C8%99ti
https://ro.wikipedia.org/wiki/M%C4%83n%C4%83%C8%99tur,_Arad
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Resurse naturale  

Învelişul de soluri al comunei reflectă în mod fidel interacţiunea dintre factorii pedogenetici, antropici 

şi climatici rezultând structura solurilor.  

Resursele pe care se bazează potenţialul economic al comunei sunt: 

 
Vegetația și fauna 

Teritoriul  Vingăi face parte din formaţiunea floristică de silvostepă, semiumedă, integrându-se într-o 

singură unitate geomorfologică. Vegetaţia arborescentă este reprezentată prin Robinia Pseudocacia 

(Salcam), Prunus spinosa, Rosa canina, Licium vulgare si Berberis Vulgaris.. Pe terenurile arabile 

întâlnim diverse buruieni: Cyonodon dactylon, Rubus caesius, Sinapis arvens, Setaria viridis, Medigago 

lupulins, Euphorbia exigna. Păşunile existente nu sunt de o calitate superioară, necesitând lucrări 

speciale de îngrijire.  

Fauna  

În teritoriul  Vingăi se găseşte o faună săracă de stepă şi silvostepă, reprezentată de rozatoare mici, 

iepuri, reptile, pasari etc. Este o zona saraca în vânat. Se vânează: iepuri, potarnichi, fazani. 

Dintre mamifere se găsesc frecvent: vulpea - care găseşte condiţii prielnice pe solurile nisipoase în 

care îşi poate săpa vizuina, iepurele, dihorul, nevăstuica, harciogul şi popândăul. 

O altă specie este fazanul comun care se găseşte răspândit în viile localitatii. 

Se mai află potârnichea, prepeliţa, raţa şi gâscă sălbatică. 

 

Infrastructura de utilităţi 

Sistemul de comunicaţie format dintr-o reţea de drumuri rutiere, dar şi o reţea feroviară, care asigură 
legătura comunei cu localităţile din regiune precum şi legătura cu municipiul Arad. 

a) Circulaţia rutieră 
 

Situată în partea sudică a judeţului Arad, la hotar cu judeţul Timiş, pe DN 69, localitatea Vinga, 

reşedinţa comunei cu acelaşi nume, se află la o distanţă de 33 km de municipiul Timişoara şi 25 km de 

municipiul Arad, oraşul cel mai apropiat. Comuna Vinga se întinde pe o suprafaţă de 12801 ha, din 
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care 11695 ha reprezintă terenul agricol. În componenţa acestui teritoriu administrativ se regăsesc 

localităţile: Vinga, Mailat şi Mănăştur.    

Din punct de vedere al accesibilităţii, principalele căi de comunicaţie de pe teritoriul 

administrativ al comunei Vinga sunt DN 69 (E 671) care traversează comuna pe direcţia Nord - Sud şi 

asigură legătura rutieră cu Municipiul Arad, reşedinţa de judeţ, şi cu judeţul Timiş, drumul comunal 

DC 98 care face legătura între Vinga, Mănăștur, Mailat şi Felnac precum şi drumul comunal DC 99 B 

care face legătura între Mănăştur, Mailat şi Bodrogul Nou. 

 
    Volumele de trafic înregistrat pe drumurile nationale si judetene conduc la poluarea fonică și deteriorare 
continuă a sectorului de drum din vecinatatea comunei Vinga (inclusiv a clădirilor de locuințe), în special 
datorită traficului greu provenit din activitățile de transport a marfurilor grele(masini, containere, cereale). 
Pentru a identifica principalele cauze ce conduc la deteriorarea arterelor s-au analizat volumele traficului de 
tranzit generate de respectivele drumuri.      
Transportul pe străzile din interiorul comunei  este asigurat folosind drumurile publice cu rang de străzi 
rurale . Lucrările pe acest segment de investiție realizate în ultimii ani, perioada 2016-2020 constau în 
asfaltări, lucrări de tip refacere covor asfaltic și plombări punctuale. 
 

 
 
      Sunt necesare în continuare intervenții capitale la rețeaua rutieră prin lucrări de reabilitare sau 
modernizare ce trebuie efectuate obligatoriu după finalizarea lucrărilor la rețelele de utilități. 
Lucrările de modernizare trebuie de asemenea să includă și trotuarele și bordurile, pentru a crește 
mobilitatea pietonală și accesibilitatea pentru persoane cu deficiențe de deplasare sau a cărucioarelor. Din 
punct de vedere al prioritizării lucrărilor de intervenții, trebuie luate în calcul străzile din zona centrală, 
lărgirea și modernizarea drumului si drumurile cu îmbrăcăminte din balast.  



30 
 

 
b) Circulaţia feroviară  

Comuna Vinga , reprezintă din punct de vedere feroviar, reprezintă unul dintre puncte de acces 

feroviare care asigură legătura cu restul țării prin transportul pasagerilor. 

                 

Accesul la transportul feroviar se poate face prin reţeaua de drumuri din cadrul localităţii. 

          c) Reţeaua stradală  

       Reţeaua stradală din localitatea Vinga este caracteristică localităţilor situate pe zona de relief a 

câmpiei . Prospectele sunt parte largi, dar există şi prospecte relativ înguste; în general drumurile sunt 

modernizate, cu prospect amenajat,  asfaltate, iar  din această categorie fac  parte inclusiv  străzile cu 

îmbrăcăminte asfaltică, care sunt bordate cu trotuare şi şanţuri pentru captarea apelor meteorice. 

Transportul comunal este asigurat de autobuzele şi microbuzele care acoperă traseul Arad-Vinga  şi 
traversează localitatea de la un capăt la altul.   
 
d) Alimentarea cu apă și colectarea apelor uzate, canalizarea menajeră 
    Cel mai mare proiect aflat în derulare pe raza localității Vinga , îl reprezintă extinderea rețelei de 
canalizare și crearea a unei noi stații de epurare. Finanțarea este asigurată prin două proiecte 
nerambursabile câștigate de administrația locală. 
   De asemenea, “Extinderea rețelei de canalizare menajeră în localitatea Vinga, comuna Vinga, 

județul Arad, studiu de fezabilitate” reprezinta un alt proiect din aceeași categorie al administrației 

locale, fiind finanțat din fonduri nerambursabile conform contractului de finanțare încheiat  cu 

Agenția Pentru Finanțarea Investițiilor Rurale –România. 
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Colectarea deșeurilor 

                              

 

Colectarea deșeurilor reciclabile se face prin intermediul firmei care a câștigat licitația la nivel 

județean, Comuna Vinga făcând parte din Sistemul integrat de gestionare a deșeurilor Arad (ADI 

SIGD) . Protejarea mediului, unul dintre principalele obiective ale Europei 2021-2027, se realizează 

inclusiv prin colectarea selectivă a deșeurilor menajere, prin conștientizarea populației asupra 

efectelor nocive in ceea ce priveste sănătatea și prin educația și autoeducația cetățenilor privind 

colectarea selectivă a deșeurilor. 

 
e) Telecomunicații 
Infrastructura de comunicații este reprezentată la nivelul comunei de servicii de telefonie fixă și 
mobilă, servicii radio și televiziune, precum și acces la internet, servicii oferite de competitorii uzuali 
din piața de telecomunicații și date. 
 
I.2.2 Fond Funciar/ Structura terenurilor agricole  

    Pe segmentul de fond funciar și cadastru imobiliar,  conform H.G. nr. 294/2015 privind Programul 
naţional de cadastru şi carte funciară 2015-2023 al cărei obiectiv constă în măsurarea şi înregistrarea 
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gratuită a tuturor imobilelor din România (case şi terenuri), în sistemul integrat de cadastru şi 
publicitate. La momentul intrării în vigoare a hotărîrii de Guvern, situaţia în domeniu era catastrofală: 
din numărul total de imobile, de 40 de milioane (8 milioane în mediul urban şi 32 de milioane în rural), 
erau  înregistrate doar 7,4 milioane, şi anume, 3,6 milioane în mediul urban şi 3,8 milioane în rural. Pe 
de altă parte, ca urmare a unor greşeli comise în procesul de retrocedare sau a unor neclarităţi în 
privinţa moştenitorilor legali, multe înregistrări, mai ales la terenuri, erau suprapuse, pe aceeaşi 
suprafaţă figurând doi sau chiar mai mulţi proprietari.  

Toate aceste au fost clarificate prin intermediul Programului Național de Cadastru și Carte Funciară 

2015-2023 , care are ca efect următoarele rezultate: 

• realizarea unui inventar complet al proprietăților imobiliare; 

 • siguranța circuitului civil al proprietăților imobiliare;  

• clarificarea regimului juridic al proprietăților imobiliare publice și private;  

• finalizarea înregistrării terenurilor agricole (2020), pentru a se asigura implementarea schemelor 

de plăți în agricultură;  

• deschiderea gratuită a cărților funciare pentru toate proprietățile din România (2023). 

Conform Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, 

http://www.ancpi.ro/pnccf/documente/Anexa_2._Lucrari_in_derulare_la_nivel_de_UAT_-

217_30.10.pdf, http://www.ancpi.ro/pnccf/stadiu-lucrarilor.html la data de 30.10.2020, la nivelul 

comunei Vinga se află în curs de realizare a măsurătorile sistematice un  număr de 18.000 imobile, 

însumând o suprafață de 8416 ha. 

      Structura terenurilor agricole 

ANUL 2019 

Suprafata Agricola totala din care 12957 

-Arabil 11990 

-Fâneţe 670 

-Pasuni 297 

-Vii si pepiniere viticole - 

-Livezi 6,93 

Paduri si alte terenuri cu vegetatie 
forestiera, din care 

91 

- Păduri 91 

-Ape si balti 73,48 

-Drumuri si cai ferate Extravilan -29,55 
Intravilan -6,81 

Curs Construcții Extravilan-24,17 
Intravilan -689,61 

 

 
 
 
   

 
 
 

 

http://www.ancpi.ro/pnccf/documente/Anexa_2._Lucrari_in_derulare_la_nivel_de_UAT_-217_30.10.pdf
http://www.ancpi.ro/pnccf/documente/Anexa_2._Lucrari_in_derulare_la_nivel_de_UAT_-217_30.10.pdf
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I.2.3 Taxe si impozite locale/ situația persoanelor juridice în calitate de contribuabili la bugetul                     

local al comunei Vinga și a satelor aparținătoare 

 Contribuabil Localitate 

ARDELEAN NICOLAE PFA VINGA 

ASOCIATIA CLAR DE VINGA VINGA 

ASOCIATIA CRESCATORILOR DE ANIMALE PRO VEST VINGA VINGA 

ASOCIATIA CRESTINA "O INTINDERE DE MANA" ARAD 

ASOCIATIA SOCIALA DE DEZVOLTARE COMUNITARA  VINGA VINGA 

BANCA COOPERATISTA MURESUL ARAD ARAD 

BISERICA CRESTINA PENTICOSTALA  APOSTOLICA MAILAT MAILAT 

BRD GROUPE SOCIETE GENERALE SUC. TIMISOARA TIMISOARA 

CN POSTA ROMANA SA - DIR. REG. DE POSTA VEST TIMISOARA TIMISOARA 

CNCF CFR SA SUC. REGIONALA CF TIMISOARA TIMISOARA 

CONSILIUL JUDETEAN ARAD ARAD 

DEKKER JAN ANDRIES ADRIAAN I I VINGA 

LUPOU DUMITRU-TIBERIU II VINGA 

MANASTIREA  HODOS -BODROG BODROGU NOU 

MANTA MIHAI-MARIUS-II VINGA 

OFICIUL PAROHIAL MAILAT MAILAT 

PAROHIA ORTODOXA SARBA MANASTUR MANASTUR 

ROMATSA R.A. D.S.N.A.R. ARAD ARAD 

SC ACTUAL BAUELEMENTE SRL ARAD 

SC AGER PINGUIS SRL TIMISOARA 

SC AGRI TERENURI SA Bucuresti 

SC AGRICOLA ARAD SUD SRL ARAD 

SC AGRO TEREN CONNECT SRL ARAD 

SC AGROMEC VINGA SA VINGA 

SC ANDRASMIN 22 MM SRL MANASTUR 

SC ANKH MEDIA PRODUCTIONS SRL VINGA 

SC ARVINAD 2011 SRL GHIOROC 

SC ASCAP AGRAR SRL Gelu 

SC AUTOMOBILE-PARTS SRL VINGA 

SC BAMT IMOBILIARE SRL Sibiu 

SC BELEIU CONSTRUCTIONS SRL ARAD 

SC BIO FARMLAND SRL Firiteaz 

SC BLAU GRANA SRL MAILAT 

SC CAPUCINO PUB SRL Fantinele 

SC CARIDANIO SRL TIMISOARA 

SC CARIN AGRAR SRL Horia 

SC CLASSIC MEDIA ADVERTISING SRL Sector 3 Bucuresti 

SC COM ABM SRL VINGA 

SC COMPANIA DE APA ARAD SA ARAD 

SC COMPANIA DE APA ARAD SA ARAD 

SC CRENGUTA MARKET SRL ARAD 
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SC CULTIVERDE GROUP SRL TIMISOARA 

SC CUORE DI TERRA SRL TIMISOARA 

SC DANIEL VLAD SRL VINGA 

SC DEVIS DAIANA SRL VINGA 

SC DIACRON SYSTEM SRL OHABA ROMANA 

SC DIROM PIGS SRL Sector 2 Bucuresti 

SC DUSIL COM SRL VINGA 

SC ESM INTERNATIONAL SRL TIMISOARA 

SC ETERNA GRANI-MAR SRL ARAD 

SC EXCLUSIV AGRO LINE SRL- IN FALIMENT Sector 1 Bucuresti 

SC FARMACIA CATIANA SRL VINGA 

SC FASTY COMP SRL MAILAT 

SC FERT-TRADERO SRL VINGA 

SC FF NEW AGRAR SRL Periam 

SC FILIP AGRI BUSINESS S.R.L. ARAD 

SC GAZ VEST SA ARAD ARAD 

SC GB COMPANY EUROPE SRL ARAD 

SC GIPA INVEST SRL ARAD 

SC GREEN VALLEY SRL ARAD 

SC GRIGO MACOLET SRL VINGA 

SC IKEM INTERNATIONAL SRL VINGA 

SC I-SOLO SPEEDLOGISTIC SRL VINGA 

SC JONICO TRANS SRL VINGA 

SC KAMPO NOVA SRL-IN INSOLVENTA VINGA 

SC KAPUSA SRL MANASTUR 

SC LA CANAVESANA SRL ARAD 

SC LAPASS INDUSTRIES SRL VINGA 

SC LI - FIDDLAS SRL TIMISOARA 

SC MAGORCET SRL- IN INSOLVENTA Ciacova 

SC MELOGRANO SRL ARAD 

SC MERCOR CENTER SRL VINGA 

SC MIRANA SRL TIMISOARA 

SC MLD DEPOTRANS SRL VINGA 

SC NARCISE TEX SRL VINGA 

SC NETY-MAR SRL MANASTUR 

SC OMV PETROM MARKETING SRL Sector 1 Bucuresti 

SC OMV PETROM SA Sector 1 Bucuresti 

SC ONE FLOWERS ARAD 

SC OTIS SRL VINGA 

SC OVIDIU SI CORNEL SRL MANASTUR 

SC OXANA. SAN. CONS SRL VINGA 

SC PAOLIM COMPANY SRL VINGA 

SC PETRYKA  ENGINEERING  SRL Sanandrei 

SC PONT AGRINVEST SRL Carani 

SC PREMIUM OUTDOOR MEDIA SRL ARAD 
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SC PRESTOVIT SRL ARAD 

SC PRETORIAN CONSULT SRL VINGA 

SC PROCEREAL AGROSAN SRL MANASTUR 

SC PROFI ROM FOOD SRL TIMISOARA 

SC PROGETTO POLO SRL ARAD 

SC QUALITYSOLAR SRL ARAD 

SC R AND C INTERNATIONAL SRL ARAD 

SC RAFAI FAMILY GRUP SRL MANASTUR 

SC RAOTI SRL VINGA 

SC RCS & RDS SA Bucuresti 

SC REA PROJECT ONE COMPANY SRL Sector 1 Bucuresti 

SC REMHOUSE CONS SRL VINGA 

SC RIHANNA RENT A CAR SRL VINGA 

SC RO AGRICULTURE INVESTMENT SICAV SRL Sector 1 Bucuresti 

SC ROMAR CONSULTING SRL ARAD 

SC SABINTRANS ALEXANDRU SRL PERCOSOVA 

SC SAMI & VLADU LOGITRANS SRL MANASTUR 

SC SATIM SRL VINGA 

SC SERVHOPI GASTRO SRL VINGA 

SC SIFI TM AGRO S.A. TIMISOARA 

SC SMITHFIELD ROMANIA SRL TIMISOARA 

SC SOCOTRA FARMING SRL ORTISOARA 

SC SOHNER PLASTIC  SRL Sector 1 Bucuresti 

SC SOMOGYI PROD SRL MAILAT 

SC STEPANESCU PROD TEAM SRL VINGA 

SC SUPERMARKET COLTUL VERDE SRL VINGA 

SC TAVI & NICO LOGISTIC SRL VINGA 

SC TECNOGREEN SRL - IN INSOLVENTA ARAD 

SC TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA Sector 6 Bucuresti 

SC TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA Sector 6 Bucuresti 

SC TEXTIL SPEDITION SRL VINGA 

SC TOBIRCONSTRUCT SRL Sanpetru Mare 

SC VETERINARY FOCUS SRL VINGA 

SC VINGA FARMLAND SRL VINGA 

SC VOSS AGRAR IMMO SRL ARAD 

SC VRM GARDURI SRL SAGU 

SC WIZARD MEDIA ADVERTISING SRL Sector 3 Bucuresti 

SC ZANDOMENEGHI SRL Nadab 

SC ZANETI SRL TIMISOARA 

SNTFC CFR CALATORI SA SRTFC TIMISOARA - DEPOUL DE LOCOMOTIVE ARAD TIMISOARA 

SNTGN TRANSGAZ SA MEDIAS - EXPLOATARE TERITORIALA ARAD ARAD 

SOCIETATEA AGRICOLA  CERES VINGA VINGA 

SOCIETATEA AGRICOLA "VIITORUL MAILAT" MAILAT 

SOCIETATEA AGRICOLA MANASTUREANA MANASTUR 
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                          I.2.4 Structura unităţilor de învăţământ din comună  este compusă din: 
 

Structura cadrelor didactice în anul 2020 
 

Nr.crt. Unitate şcolară 
Liceul Tehnologic Vinga 

Număr cadre didactice Din care navetisti 

1. Educatori 10 6 

2. Invatatori 10 7 

3 Profesori invatamant liceal 8 7 

4. Profesori invatamant 
gimnazial 

26 21 

                TOTAL                                                                  54                                          41 

 

Nr.crt. Unitate şcolară 
Gimnazială Mănăștur 

Număr cadre didactice Din care navetisti 

1. Educatori 2 1 

2. Invatatori                        5 4 

3 Profesori invatamant liceal - - 

4. Profesori invatamant 
gimnazial 

7 6 

                TOTAL                                                                  14                                          11 

 

I.6 Mediul şi sănătatea 

     Un mediu curat este esenţial pentru sănătatea umană şi bunăstare.  

Totuşi, interacţiunile dintre mediu şi sănătatea umană sunt extrem de complexe şi dificil de evaluat. 

Aceasta face ca utilizarea principiului precauţiei să fie extrem de utilă. 

Cel mai cunoscut impact asupra sănătăţii se referă la poluarea aerului înconjurător precum, la calitatea 

scăzută a apei precum şi la igienă precară. Se cunosc mult mai puţine lucruri  despre impactul 

substanţelor chimice periculoase asupra sănătăţii. Zgomotul reprezintă o problemă emergentă de 

sănătate şi de mediu. Schimbările climatice, diminuarea stratului de ozon, pierderea biodiversităţii şi 

degradarea solului pot afecta, de asemenea, sănătatea umană. 

Preocupările majore privind sănătatea în legătură cu mediul sunt legate de poluarea aerului în interior 

şi în exterior, calitatea inferioară a apei, igiena precară şi produsele chimice periculoase. Impactul 

asupra sănătăţii cuprinde afecţiuni respiratorii şi cardiovasculare, cancerul, astmul şi alergiile, precum 

şi afecţiuni ale sistemului de reproducere şi tulburările de dezvoltare neurologică. 

Afectarea mediului natural are repercursiuni grave asupra calităţii vieţii, manifestându-se, mai ales 

prin poluarea apelor, a solului şi a atmosferei.  
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Exploatarea iraţională a resurselor naturale determină în cele din urmă schimbarea de multe ori 

ireversibilă a caracteristicilor fizico–chimice ale componentelor naturale, generând dezechilibre în 

natură. Sunt multe forme de poluare pe care le putem sintetiza după cum urmează: 

• Poluarea biologică, rezultat a răspândirii în mediul înconjurător a germenilor microbieni 

determinând  declanşarea de epidemii. Din fericire, graţie măsurilor luate, cu precădere în 

secolul trecut, aceasta are o frecvenţă redusă în  zilele noastre; 

• Poluarea chimică, constă în răspândirea în mediul înconjurător a diverselor substanţe 

chimice. Pericolul principal îl reprezintă toxicitatea ridicată a acestor substanţe;  

• Poluarea fizică, este strâns legată de devoltarea industrială care are mai multe componente :  

- poluarea radioactivă, datorită utilizării izotopilor radioactivi în industrie, agricultură, 
zootehnie, medicină; 

- poluarea sonoră, reprezentată de zgomote, vibraţii şi ultrasunete, prezente la tot 
pasul în mediul de muncă al omului modern, având consecinţe importante asupra 
echilibrului psihomatic, determinând anxietate, palpitaţii, amnezii, lipsa puterii de 
concentrare, dureri de cap; 

- poluarea termică, cu influenţe în special asupra apei şi aerului.   
În aer se pot găsi o serie întreagă de pericole. Astfel aerul inspirat poate conţine particule care au 

înglobat praf, fum, cărbune şi chiar particule lichide, principalele surse fiind autovehiculele, fabricile, 

şantierele de construcţii, drumurile prăfuite şi combustibili care ard.  

 

Toate acestea pot cauza bronşita cronică, astm, tuse, iritaţii la nivelul nasului, gâtului şi ochilor, 

precum şi scăderea funcţiei pulmonare. Un alt pericol îl constituie monoxidul de carbon care 

potenţează problemele coronariene (insuficienţa cardiacă, angina, cardiopatia ischiemică), provoacă 

dureri de cap, pierderea cunoştinţei, greutăţi în concentrare, ş.a. Dioxidul de sulf, azotul şi plumbul 

generează, la rândul lor, multe probleme de sănătate. Şi în aerul din interiorul încăperilor se regăsesc 

elemente care pot deveni nocive pentru om: fumul de ţigară, praful, diverse substanţe chimice sau 

factori de poluare biologici, pot duce la boli respiratorii, cardiace şi chiar cancer. 

 

Din aceste scurte consideraţii putem înţelege de ce este atât de important să protejăm mediul 

înconjurător. Dezvoltarea economică, atât de accentuată şi benefică, nu trebuie să prejudicieze 

relaţiile cu mediul în care trăim, fiecare dintre noi trebuie să fim conştienţi că a depozita deşeurile la 

întâmplare, aruncându-le în cele mai diverse locuri, a arde o parte din aceste deşeuri în propria 

locuinţă, contribuie ireversibil la degradarea condiţiilor de viaţă. 

I.6.2. Calitatea aerului 

Monitorizarea calităţii aerului în judeţul Arad se realizează prin reţeaua de monitorizare formată din:  

• staţiile automate de monitorizare a calităţii aerului  

• puncte de prelevare pulberi sedimentale  

• puncte de prelevare precipitaţii. 

Staţiile automate furnizează date de monitorizare în timp real, datele fiind stocate pe serverul central 
aflat la sediul Agenției de Protecție a Mediului Arad urmând ca acestea să fie validate şi mai apoi 
certificate în cadrul Reţelei Naţionale de Monitorizare a Calităţii Aerului. 
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     Administrația Publică în comuna Vinga 
Cetăţenii consideră rolul primarului, al consiliului local, al conducerii şcolilor şi bisericilor, foarte 
importante pentru luarea deciziilor şi dezvoltarea comunei. 
Primarul comunei Vinga îndeplineşte o funcţie de autoritate publică şi este şeful administraţiei publice 
locale a localității şi al aparatului de specialitate pe care îl conduce şi coordonează conform OUG 
nr.57/2019 privind Codul Administrativ. 
Primarul are de indeplinit:  
- atribuții exercitate în calitate de reprezentant al statului, în acord cu normele legale; 
 - atribuții referitoare la relația cu consiliul local, ce presupune atenție la consilieri, cât și la locuitorii 
comunei; 
- atribuții referitoare la fondul local și felul în care sunt administrați banii publici, felul în care sunt 
administrate prioritățile financiare; 
 - atribuții privind serviciile publice asigurate cetățenilor și aici vorbim de domeniul medical, sanitar, 
social, de curățare și menținerea mediului. 
Un primar nu reprezintă doar o figură de conducere, acesta având competențe în tot ce înseamnă 
unitatea administrativ-teritorială în relațiile cu alte autorități publice, cu persoanele fizice sau 
juridice romane ori străine, precum și în justiție. 
Primarul este aliatul cetatenilor, insa nu lucreaza singur:este o munca de echipă cu oameni 
competenți în domeniul administrației, marketingului, în domeniul economic, social, medical, juridic.  
Echipa de consilieri are un rol foarte bine determinat. Ei sunt ochii si urechile primarului in ceea ce 

priveste necesitățile cetățenilor comunei Vinga. 

Conform legislației în vigoare,  Consiliul Local al comunei Vinga este organul deliberativ al unității 

administrativ-teritoriale.  

Consiliul local are iniţiativă şi hotărăşte, în condiţiile legii, în toate problemele de interes local, cu 

excepţia celor care sunt date prin lege în competenţa altor autorităţi ale administraţiei publice locale 

sau centrale.  

Consiliul local exercită următoarele categorii de atribuţii:  

a) atribuţii privind unitatea administrativ-teritorială, organizarea proprie, precum şiorganizarea şi 

funcţionarea aparatului de specialitate al primarului, ale instituţiilor publicede interes local şi ale 

societăţilor şi regiilor autonome de interes local; 

 b) atribuţii privind dezvoltarea economico-socială şi de mediu al comunei; 

c) atribuţii privind administrarea domeniului public şi privat al comunei;  

d) atribuţii privind gestionarea serviciilor de interes local;  

e) atribuţii privind cooperarea interinstituţională pe plan intern şi extern, la care se adaugă și alte 

atribuții prevăzute de lege. 

Structura de conducere a Primăriei comunei Vinga este constituită din: primar, viceprimar, secretarul 
unităţii administrativ-teritoriale şi conducătorii direcțiilor, serviciilor, birourilor sau compartimentelor, 
aşa cum sunt definite în structura organizatorică aprobată conform legii. 
 
In cadrul structurii organizatorice, se stabilesc relaţii de autoritate (ierarhice,funcţionale), de 
cooperare, de reprezentare precum și de control.  
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Sefii directiilor, serviciilor, birourilor si compartimentelor  colaborează permanent in vederea 
indeplinirii in termenul legal si de calitate a atributiilor ce intra in competenta lor, precum si a tuturor 
sarcinilor primite potrivit pregatirii si nevoilor institutiei. 
 
Totodata au obligatia de a stabili sarcini de serviciu pentru personalul din subordine in vederea 
desfasurarii in bune conditii a activitatii respective si de asemenea, vor lua masurile corespunzatoare 
pentru imbunatatirea acestei activitati. 
 
 
Conform unei culturi organizaționale a comunității comunei Vinga , dar și a tradiției specific românești, 
populația acordă un vot de încredere esențial bisericii și structurilor de învățământ. 
Comunitatea locală, manifestă un spirit accentuat al religiei, de aceea biserica reprezintă un factor de 
încredere. 
Figura veche a dascălului este la fel de respectată ca și biserica în comunitatea autohtonă, astfel încât 
conducerea din învățământ păstrează relații apropiate cu comunitatea. 
 

 
 Analiza SWOT (Strenghts = puncte tari,  Weaknesses = puncte slabe, Opportunities = oportunități, 
Threats=amenințări) reprezintă elementul cheie al unei strategii de dezvoltare locală, fiind etapa care, 
împreună cu analiza diagnostic, face legătura între starea de fapt, rezultată din analiza situaţiei 
existente, şi proiecţia comunităţii pe termen scurt sau mediu, exprimată in direcţii de dezvoltare şi 
plan de acţiune.  
Analiza SWOT este elaborată grupand elementale identificate în cadrul analizei situaţiei locale în 
puncte tari (strenghts – S), puncte slabe (weaknesses – W), oportunităţi (opportunities - O) şi 
ameninţări (threats – T).  
Această trecere în revistă a situaţiei existente la nivel local în comuna Vinga  are ca rezultat o imagine 
completă şi coerentă asupra comunităţii.  
Analiza SWOT este, asadar, o analiză a situaţiei actuale care are rolul de a identifica elementele de 
potenţial intern şi extern, cum sunt resursele, competenţele, tendinţele unor procese conexe.  
Analiza SWOT implică identificarea elementelor interne şi externe, sortarea lor pe cele patru puncte, 
ordonarea şi reţinerea celor care pot avea un impact decisiv asupra relizării acţiunilor.  
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Avand ca bază analiza SWOT, în capitolele următoare vor fi identificate direcţiile de dezvoltare ale 
comunei Vinga pornind de la resursele materiale, financiare şi umane, oportunităţile de dezvoltare şi 
incluzand si priorităţile. 
In evaluarea şi selecţia opţiunilor strategice se va avea în vedere gradul în care acestea se bazează pe 
punctele tari ale organizaţiei, modul în care ele pot să asigure depăsirea punctelor slabe, utilizarea la 
maxim a oportunităţilor care pot apărea şi minimalizarea ameninţărilor care pot pune în pericol 
realizarea obiectivelor strategice.  
Analiza SWOT reprezintă baza strategiei de dezvoltare si la recomandarea Comunității Europene, 
trebuie să fie realizată pentru orice proiect de dezvoltare.  
Analiza SWOT este o metoda eficientă, utilizată în cazul planificării strategice pentru identificarea 

potenţialelor, a priorităţilor şi pentru crearea unei viziuni comune de realizare a strategiei de 

dezvoltare 

 Analiza SWOT este cea care stabileste situaţia la un moment dat, implicând atât analiza mediului 

intern, cât şi a mediului extern. Se impune aici o abordare strict raţională în defavoarea uneia raţional-

afective. 

Într-o primă fază s-a procedat la analiza mediului intern, identificându-se punctele forte (reprezentate 

în principal de resursele umane şi de cele naturale, precum şi a eventualelor activităţi care s-au bucurat 

de succes la nivelul comunei); s-a procedat , apoi, la identificarea punctelor slabe (în principal, s-a pus 

accent pe acei factori care reprezintă obstacole în calea dezvoltării comunei, fie ei de natură 

economică, socială, legislativă, de mediu etc.. 

În cea de-a doua fază, s-a procedat la analiza mediului extern, la identificarea şanselor şi a 

ameninţărilor pentru dezvoltarea comunei. Acestea sunt considerate factori externi. 

În analiza SWOT nu există o corespondență exclusivă între punctele tari şi oportunităţi, pe de o parte, 

şi puncte slabe şi ameninţări pe de altă parte. Uneori, unele elemente de forţă pot conduce la 

ameninţări într-un scenariu “după politică”.  

Punctele tari şi punctele slabe sunt concepte “statice”, bazate pe parametrii descriptivi ai unei zone, 

într-o perioadă determinată de timp < CEEA CE EXISTĂ>. Oportunităţile şi ameninţările au în vedere 

viitorul, şi se referă la alegerile pe care le au de făcut persoanele implicate în procesul de planificare   

< CEEA CE VA FI >. 

Cel mai puternic mesaj transmis de analiza SWOT este acela că, indiferent de acţiunile stabilite, 

procesul decizional ar trebui să includă următoarele elemente:     
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Întrebări cheie care îndrumă analiza strategică : 
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Strategia de dezvoltare a comunei Vinga nu se poate realiza fără o atentă analiză SWOT. Aceasta este 

un instrument de analiză strategică, foarte flexibil şi uşor de aplicat, folosindu-l pentru a identifica cele 

mai potrivite direcţii de acţiune în vederea dezvoltării locale a comunei. 

 

Scopul acestui tip de analiză a fost de a furniza informaţii cât mai reale, astfel încât strategia de 

dezvoltare să aibă o bază cât mai solidă, luând în considerare următorii factori care ar putea afecta:  

 

✓ punctele tari ale (“Strenghts”),  

✓ punctele slabe (“Weaknesses”) ale acesteia,  

✓ oportunităţile de dezvoltare sau investiţie (“Opportunities”) 

✓ posibilele ameninţări (“Threats”)  

Primăria comunei Vinga trebuie să-şi însuşească şi să promoveze o viziune strategică în ceea ce 

priveşte dezvoltarea sa pe viitor. Lipsa unei asemenea viziuni duce la o activitate administrativă 

dezorganizată, în cadrul căreia se pot rata oportunităţi şi se pot consuma iraţional resursele preţioase.  

  Analiza SWOT reprezintă: 
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TERITORIU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           Puncte tari 

 •Condiţiile de locuit şi dezvoltare 
economico-socială sunt favorizate de 
aşezarea geografică în zona câmpie 

                  Puncte slabe 

•  Lipsa unui punct de frontieră rutier; 
•  Fiind  comuna se află în faza mediana  
de dezvoltare socio-politică cu un anumit 
grad de dependenţă de vecinătăţi; 
•  Lipsa  unor  proceduri  simplificate 
pentru  accesarea  fondurilor europene 
pentru protejarea naturii; 
•Inexistența unui numar mare de 

investitori de mare anvergură ; 

•Utilizarea pe scară relativ mică a 

tehnologiilor avansate. 

 

Factori 

interni 
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                      Oportunităţi 

•Atragerea investitorilor români şi străini în 

zonă şi crearea de locuri de muncă pentru 

localnici; 

•Atragerea şi menţinerea tinerilor în 

comună prin acordarea de terenuri în 

vederea construirii de locuinţe;  

 •Posibilitatea accesării unor programe de 

finanţare comunitare ale Uniunii Europene 

pentru sprijinirea dezvoltării  infrastructurii 

în mediul rural;  

 •Accesarea de programe guvernamentale 

pentru încurajarea iniţiativelor locale, în 

special în domeniul agricol, vegetal şi 

zootehnic;   

•Accesarea de programe judeţene de 

modernizare a infrastructurii rutiere; 

             Ameninţări 

•Forţa de muncă, mai ales cea tânăra şi 

calificată, este atrasă de oraşe; 

•Fiscalitatea naţională este mare 

raportată la veniturile populaţiei din zonă; 

•Insuficiente venituri la bugetele locale; 

•Evoluţii demografice nefavorabile; 

•Estomparea tradiţiilor locale, odată cu 

trecerea timpului (neglijarea moştenirilor 

culturale); 

•Distrugerea elementelor de patrimoniu 

în lipsa investițiilor directe pentru 

conservarea acestora ; 

 

 

PROPUNERI: 

 

 

 

      AGRICULTURA  

Factori 

externi 

✓ Valorificarea oportunităţilor în primul rând prin accesarea fondurilor europene 
pentru dezvoltarea durabilă şi echilibrată a comunei Vinga; 

✓ Crearea şi susţinerea unui mediu economico-social competitiv, sănătos şi 
diversificat, care să dinamizeze activitatea economică. 
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              Puncte tari 

• Existența suprafețelor de teren 

propice dezvoltării  activităților cu 

specific agricol; 

• Potenţialul  în privinţa domeniului 

zootehnic şi agricol; 

• Condiţii geografice deosebite pentru 

agricultură, în special pentru zootehnie; 

• Condiţii climatice  specifice zonei de 

câmpie ; 

• Resurse umane ocupate în agricultură; 

•Populația deține păsări și animale; 

•Existența culturilor de cereale; 

 

             Puncte slabe 

• Lipsa cunoştinţelor despre efectele 

aderării asupra producătorilor agricoli; 

• Diversificarea slabă a activităților 

economice; 

• Uzură fizică şi morală ridicată a utilajelor 

agricole; 

• Lipsa unui centru de reparaţii a utilajelor 

agricole; 

• Lipsa capacităţilor de producţie în 

zootehnie/ nu corespund standardelor; 

 

Factori 

interni 
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                     Oportunităţi 

•Existenţa fondurilor europene specifice 
agriculturii FEADR; 
•Crearea unor asociaţii de exploatare 
eficientă a   terenurilor agricole private; 
•Existența cadrului legislativ pentru 
stimularea tinerilor calificaţi de a se 
stabili în spaţiul rural ; 
•Tendinţa diversificării serviciilor în 
domeniul agricol  
•Întreţinerea şi organizarea păşunilor; 
•Înfiinţarea unei structuri de vânătoare; 
•Sprijinul oferit de Oficiul Județean 
pentru Consultanță Agricolă din județul 
Arad cu privire la accesarea fondurilor  
europene; 
 

 

             Ameninţări 

•Cadrul legislativ instabil 
•Depopularea satelor şi îmbătrânirea 
populaţiei; 
•Migrarea tineretului cu studii superioare şi 
lipsa de interes a acestora  pentru 
agricultură; 
•Lipsa unui cadru legal pentru protejarea 
producției agricole interne; 
• Preţuri ridicate pentru achiziţionarea de 
maşini, utilaje agricole, seminţe, 
îngrăşăminte, lucrări agricole; 
•Aderarea României în UE permite doar 
exportul de produse agricole şi animaliere ce 
respectă normele impuse de Uniunea 
Europeană; 
•Riscul apariţiei fenomenului de secetă; 
•Lipsa contribuţiei proprie a agricultorilor 
pentru investiţiile de bază; 
•Lipsa de receptivitate şi flexibilitate a 
populaţiei locale; 
 

       

                                                                                   

PROPUNERI: 

 

 

 

 

 

 

 

 

✓ Valorificarea punctelor tari: în primul rând prin dezvoltarea activităţilor în domeniul 
zootehnic şi agricol în zonă  

✓ Încurajarea asocierii şi sprijinirea de culturi alternative şi ecologice (având în vedere 
cerinţele Uniunii Europene în ceea ce priveşte ecologizarea culturilor agricole). 

 

Factori 

externi 
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ÎNVĂŢĂMÂNT 

 

 

 

 

                   Puncte tari 

•Existența gradinițelor și școlilor în 

comună; 

•Existenţa învăţământul şcolar, 

preşcolar, gimnazial , liceal 

•Spaţii de învăţământ bine întreţinute; 

•Implicarea administraţiei locale în 

proiecte de modernizări / reparaţii  

şcoli; 

•Comunicare formală și informală 

bună; 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Puncte slabe 

•Insuficienta  dotare cu calculatoare a 
şcolilor şi grădiniţelor; 
•Populația școlarizată în învățamântul 
primar și gimnazial este diminuată datorită 
scăderii demografice a populației; 
•Dotarea medie cu mobilier şi material 
didactic al şcolii; 
• Lipsa atelierelor de practică şcolară; 
• Nivelul scăzut al salariilor în sistemul 
educaţional; 
•Activitatea extracurriculară redusă şi fără 
rezultate remarcabile;  
•Situaţia materială precară a familiilor; 
•Nivel scăzut de educaţie/cultură a 
familiilor; 
•Neasigurarea asistenţei medicale în şcoli; 
•Manuale școlare insuficiente; 

 

 

 

 

            Oportunităţi 

•Posibilități de perfecţionare a 
cadrelor didactice; 
•Descentralizarea sistemului de 
învăţământ; 
•Derularea unor parteneriate şi a unor 
proiecte  educaţionale cu finanţare 
internă şi externă 
•Modernizarea şi dotarea şcolilor şi a 
grădiniţelor; 
•Amenajarea de spații verzi; 

 

                 Ameninţări 

•Neimplicarea familiilor în facilitarea muncii 
independente a copilului şi formarea 
acestuia; 
•Slaba salarizare a personalului didactic din 
învăţământul preuniversitar; 
•Pe fondul scăderii natalităţii şi al 
îmbătrânirii populaţiei, scade continuu 
numărul de elevi; 
•Scăderea interesului adolescenţilor faţă de 
studiile universitare, faţă de şcoală.  

 

 

Factori 

interni 

  

Factori 

externi 
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      INFRASTRUCTURA ŞI MEDIU 

 

 

 

                Puncte tari 

•Distanțe relativ apropiate și legături 
bune până la municipiul Arad 
•  Existența rețelei de alimentare cu 
energie electrică;  
• Existența de drumuri asfaltate care 
asigură accesul în localitatile 
invecinate;  
• •Existenta  rețelei de televiziune prin 
cablu; 
 •Calitatea mediului este bună 

• Rețea de canalizare 

              Puncte slabe 

• Nivel scăzut de dotare și întreținere a 

spațiilor verzi; 

• Lipsa  amenajării  prin  asfaltare  a străzilor,  

drumurilor  şi  a trotuarelor     

•Lipsa amenajarii podețelor  

•Slaba industrializare a zonei; 

•Interesul scăzut al agenților economici în 

protecția mediului înconjurător și în 

recuperarea și refolosirea ambalajelor; 

•Necesități de modernizare a sediilor unor 

instituții și servicii publice; 

•Inexistenţa  unor  unităţi  industriale locale  

care  să  atragă  forţa  de muncă; 

•Lipsa  utilităţilor  care  să  susţină sectorul  

productiv  (gaz,  alimentare  cu canalizare, 

drumuri, străzi pietruite); 

 

 

           Oportunităţi 

 

• Rețea de alimentare cu gaze  

•Integrarea în UE şi posibilitatea 

accesării  de  fonduri  structurale 

pentru infrastructură; 

•Programe  guvernamentale pentru  

încurajarea   iniţiativelor locale în 

domeniul agricol; 

•Continuarea modernizării drumurilor 

, a străzilor și a trotuarelor aflate în 

administrația comunei, prin pietruirea 

                          Ameninţări 

 

•  Lipsa interesului investitorilor; 

• Orientarea programelor europene și 

guvernamentale spre alte zone considerate 

prioritare; 

•Lipsa informațiilor legate de normele 

europene de mediu în rândul micilor 

întreprinzători; 

•Insuficienţa  fondurilor  europene pentru 

infrastructură; 

•Ritmul  lent  de  realizare,  la  nivel regional,  

a  investiţiilor  în infrastructură; 

 

Factori 

interni 

 

Factori 

externi 
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sau asfaltarea acestora în funcție de 

sursele de finanțare atrase. 

•Realizarea  unor  materiale  şi acţiuni  

promoţionale  pentru atragerea 

investitorilor; 

•Lucrări de modernizare a rețelei de 

iluminat public; 

•Dotări pentru intervenții în caz de 

situații de urgență; 

•Efectele  generate  de  criza economico-

financiară provocata de COVID-19 ; 

•Integrarea  României  în  UE (creşterea 

concurenţială,  cerinţe de calificare 

superioară); 

•Lipsa de investiţii generate de criza 

economico-financiară; 

•Mentalitatea de indiferență față de 

protecția mediului; 

 

                          

 

                                                                        

PROPUNERI: 

 

 

 

CULTURA, VIAŢA SPIRITUALĂ ŞI ASISTENŢA SOCIALĂ 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Puncte tari 

•Tradiţii culturale păstrate azi de oameni 

valoroşi şi talentaţi; 

•Existenţa lăcaşelor de cult; 

•Existenţa unui camin cultural; 

•Implicarea preotilor în viaţa culturală; 

 

              Puncte slabe 

•Implicarea în prea mică măsură a 

tinerilor în viaţa culturală şi artistică; 

•Lipsa unei educaţii estetice în familie şi 

scoală; 

• Insuficienta fondurilor pentru 

restaurarea monumentelor istorice şi 

lăcaşelor de cult; 

•Lipsa unui centru zonal de meşteşuguri 

tradiţionale – olărit – îmbrăcăminte 

tradiţională; 

•Sprijinirea insuficientă a artei şi 

culturii; 

•Inexistenţa unor servicii sociale pentru 

copii, familii nevoiaşe; 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Oportunităţi 

 

•Accesarea  fondurilor  europene pentru  

dezvoltarea  şi încurajarea culturii şi 

tradiţiilor; 

•Accesarea  fondurilor  europene pentru 

asistenţă socială; 

                 Ameninţări 

  
•Dispariţia  unor  tradiţii  specifice   

•Lipsa unei legislaţii pentru protejarea 

şi conservarea valorilor materiale şi 

spirituale; 

•Diminuarea  interesului  tinerilor 

pentru cultură, artă, tradiţii; 

• Acoperirea necesarului de fonduri pentru infrastructură prin accesarea de fonduri  
structurale. 

 

 

Factori 

interni 
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•Acordarea unor facilităţi celor ce 

sponsorizează  activităţile cultural-artistice; 

•Legăturile  culturale  diverse  cu parteneri 

din ţară şi străinătate; 

•Revigorarea  tradiţiilor, obiceiurilor, 

meşteşugurilor tradiţionale; 

•Valorificarea  la  maxim  a tradiţiilor şi 

culturii; 

•Promovarea  internaţională  a tradiţiilor 

locale; 

  

 

 

 

•Accentuarea procesului de îmbătranire 

a populației; 

•Intensificarea  procesului  de  

migraţiune a populaţiei de la sat la oraş 

şi de la oraş în străinatate,  fapt  ce duce 

la pierderea  unei  verigi  importante  în 

lanţul  cauzal al transmiterii  valorilor 

tradiţionale; 

•Insuficienţa  fondurilor  pentru 

construcţia/modernizarea  muzeelor, 

căminelor  culturale,  ansamblurilor 

artistice,  precum  şi  pentru 

desfăşurarea  în  condiţii  optime  a  

activităţii acestora; 

•Salariile mici din cultură; 

                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Factori 

externi 
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TURISM ŞI SPORT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Puncte tari 

•Infrastructura rutiera accesibilă; 

•Populație ospitalieră și prietenoasă; 

•Folclorul, tradițiile culinare ale 

regiunii; 

•Obiceiuri, tradiții cu influențe etnice; 

•Cadru natural deosebit și bogat  în 
resurse; 
 
 
 
 
 
 

              Puncte slabe 

•Resurse financiare insuficiente, investiții 

autohtone reduse; 

•Lipsa investitorilor in domeniul 

agroturismului; 

•Lipsa de preocupare a cetățenilor; 

 •Lipsa unui sistem de indicatoare turistice 

rutiere; 

•Lipsa resurselor umane specializate in 

domeniu; 

•Inexistența unor forme de promovare 

pentru creșterea numărului de turiști pe 

teritoriul acesteia; 

•Inexistenta unei oferte decente de activități 

recreative pentru tineret; 

 

 

 

 

             Oportunităţi 

 

•Organizarea unor cursuri de 

conștientizare și informare în domeniul 

agroturismului; 

                       Ameninţări 

  

•Nepromovarea zonei pentru atragerea 

turiștilor; 

•Cunoștinte minime ale locuitorilor în 

domeniul agroturismului; 

•Pierderea tradițiilor și obiceiurilor în zona ; 

 

Factori 

interni 

  

Factori 

externi 
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•Oportunitatea finanţării interne şi 

externe  a programelor în care turismul 

este domeniul ţintă; 

•Disponibilitatea unor resurse 
suplimentare posibil a fi accesate prin 
utilizarea programelor de finanțare ale 
Uniunii Europene; 
•Îmbunătățirea  condițiilor 

infrastructurii fizice și de utilități; 

•Conștientizarea rolului turismului în 
devenirea economică a regiunii; 

•Depopularea satelor și migrarea tinerilor în 

mediul urban sau străinatate; 

 

                                                         

             PROPUNERI: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

✓ Organizarea, anuală, a unui târg / festival local, care să promoveze tradițiile localitatii şi să 

ofere ocazia de petrecere plăcută a timpului liber, cu influență şi asupra activităților 

turistice. 

✓ Valorificarea  punctelor  tari prin  dezvoltarea  activităţilor  în  domeniul zootehnic şi agricol 

în zonă 



53 
 

 

CAPITOLUL III. PROGRAME CU SPECIFIC DE FONDURI  NERAMBURSABILE /GRUPUL DE ACŢIUNE 

LOCALĂ 

 

 

 
 LEADER a rămas  un instrument important pentru România în sporirea dezvoltării economice și sociale 
a zonelor, reducerea  disparităților dintre urban-rural și promovarea incluziunii sociale. Experiența 
actuală reflectă o capacitate de dezvoltare la nivel local ce nu răspunde în totalitate nevoilor locale, în 
special în ceea ce privește colaborarea între partenerii publici și privați, iar abordarea strategică 
trebuie încurajată și dezvoltată prin plasarea acesteia sub resposabilitatea comunității.  
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    În România, implementarea abordării LEADER și a Grupurilor de Acțiune Locală (GAL) a început în 
perioada 2007-2013 prin intermediul PNDR. În perioada 2011-2012, teritoriul a fost acoperit de 163 
de GAL-uri selectate, acoperind o suprafață de cca. 142.000 km², reprezentând aproximativ 63% din 
teritoriul eligibil și circa 58% din populația eligibilă LEADER. 
 
 
Dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea comunității (CLLD) reprezintă o modalitate de 
implementare ce permite partenerilor locali să elaboreze strategia de dezvoltare urbană , în baza 
analizei nevoilor și priorităților specifice teritoriului . 
  
În cadrul SDL se dorește selectarea unui set coerent de măsuri adaptate priorităților specifice 
teritoriului și valorificarea potențialul autentic local al teritoriului. 
  
LEADER  contribui ela dezvoltarea zonelor rurale, inclusiv a orașelor mici cu o populație de maximum 
20.000 de locuitori, și va facilita implementarea proiectelor cu o abordare inovativă multisectorială și 
transversală, pentru a sprijini nevoile populației din teritoriul eligibil LEADER . 
 
Ca un criteriu general de demarcație, FEDR și FSE, prin instrumentul de finanțare  au sprijinit acțiunile 
de dezvoltare locală plasate sub responsabilitatea comunității în mediul urban pentru localități cu 
peste 20.000 de locuitori, în timp ce FEADR a sprijinit GAL-uri în zonele rurale și în orașele mici cu mai 
puțin de 20.000 de locuitori. Finanțarea LEADER prin Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR) 
a fost realizată din FEADR.  
         
 
Autoritatea de Management și Rețeaua Națională de Dezvoltare Rurală vor încuraja și sprijini 
implementarea proiectelor de infrastructură de bandă largă dacă acestea sunt incluse în strategiile de 
dezvoltare locală. 
 
În cadrul evaluării intermediare a PNDR, ar trebui inclusă o re-evaluare a zonelor rămase neacoperite, 
cu privire la realizarea obiectivelor pentru zonele rurale conform UE 2021-2027. În cazul în care nevoile 
identificate nu sunt acoperite pe deplin, suma alocată acestor tipuri de acțiuni poate fi suplimentată.  
 
Având în vedere experiența din perioada de implementare a PNDR 2016-2020, finanțarea măsurilor 
de valorificare a resurselor locale și de promovare a specificității locale este relevantă pentru a 
menține caracterul inovator al abordării LEADER. 
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Valoarea adăugată a abordării LEADER derivă din acele inițiative locale care combină soluții ce 

răspund problematicii identificate la nivelul comunităților locate, reflectate în acțiuni specifice 

acestor nevoi.  

Contribuția măsurii LEADER la domeniile de intervenție Domeniul de intervenție 6B: “Încurajarea 

dezvoltării locale în zonele rurale”  

Asigurarea sinergiei dintre priorități va conduce la revitalizarea și dezvoltarea zonelor LEADER. 

Sprijinul acordat prin Prioritatea 6, Domeniul de Intervenție 6B pentru îmbunătăţire a infrastructurii 

locale de bază contribuie la îmbunătăţirea calităţii vieţii populației din zonele LEADER și 

atractivitatea satelor.  

      Programul LEADER urmăreşte aceleași obiective generale și specifice 
ale Politicii Agricole Comune ale U.E. și ale PNDR şi presupune 
dezvoltarea comunităților locale într-o manieră specifică, adaptată 
nevoilor și priorităților acestora. 
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LEADER poate contribui în continuare  prin următoarele domenii de intervenție:  

 

 

Sprijinirea conservării patrimoniului local şi a tradiţiilor contribuie nu numai la sporirea calităţii vieţii 

în zonele LEADER, ci și la stimularea activităţilor de turism, dezvoltarea produselor locale şi crearea de 

locuri de muncă. Proiectele sprijinite la nivelul strategiilor de dezvoltare locală au un impact pozitiv 

asupra obiectivelor FEADR.  

Domenii de acţiune care reprezintă oportunități pentru LEADER : 

1A – Sprijin pentru promovarea inovării în spațiul 
rural, stimularea proceselor și a proiectelor 

realizate în comun de către afacerile locale și 
centrele de cercetare sau de inovare.

2A – Sprijin pentru fermieri și procesatori pentru 
îmbunătățirea performanței economice în cadrul 

lanțului agro-alimentar. 

2A – Sprijin pentru fermieri și procesatori pentru 
îmbunătățirea performanței economice în cadrul 

lanțului agro-alimentar. 

3A – Sprijin pentru lanțurile scurte de 
aprovizionare și pentru realizarea de strategii de 

marketing în comun a produselor locale, în 
conformitate cu strategia de dezvoltare locală. 

4A – Sprijin pentru o abordare de mediu durabilă, 
prin valorificarea patrimoniului natural și 

cultural.

5C – Sprijin pentru inițiative locale asociate 
resurselor de energie renegerabile/consum scăzut 

de energie, ca acțiuni de aplanare a efectelor 
schimbărilor climatice. 

6A – Sprijin în vederea dezvoltării de 
întreprinderi mici, diversificare, precum și crearea 

de locuri de muncă 

6C – Sprijin pentru proiecte locale TIC
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GAL-urile reprezintă soluția concretă, transformarea în realitate a potențialului pe care comunitățile 
locale îl pot valorifica pentru a se putea înscrie în această nouă abordare a dezvoltării satului european, 
o abordare prin care se încurajează întoarcerea și/sau stabilirea tinerilor în teritoriul LEADER și 
dezvoltarea economică, socială și culturală a acestuia. Pentru a sprijini acest demers se pune accentul 
pe: stimularea parteneriatelor, transferul de cunoștințe și implementarea inițiativelor inovative, dar 
mai ales, pe implicarea reală a cetățenilor în deciziile strategice pe termen lung etc.  
 
 
Contribuția la obiectivele transversale:  
 
Mediu și climă  
Prin măsurile de interes local ce ar putea fi finanțate prin LEADER 2021-2027 se au în vedere și acțiunile 
de atenuare a schimbărilor climatice prin promovarea de soluții inovative care să răspundă nevoilor 
identificate în acest sens în SDL. De asemenea, prin LEADER sunt încurajate investițiile ce vizează 
eficientizarea energiei și a consumului de apă, crearea și dezvoltarea de activități neagricole privind 
identificarea și utilizarea energiilor din surse regenerabile, promovarea utilizării surselor de caldură pe 
bază de biomasă, crearea și dezvoltarea de sisteme de producere și distribuție a biogazului la nivel de 
comunitate, contribuind astfel la dezvoltarea competitivității locale, servicii de bază și a unei economii 
locale cu emisii scăzute de carbon.  

D1
• contribuția la diversificarea activităţilor economice non-agricole și 

încurajarea micilor întreprinzători din spaţiul LEADER; 

D2

• crearea, îmbunătăţirea și diversificarea facilităţilor de dezvoltare 
economică, infrastructura fizică locală la scară mică, inclusiv 
broadband și a serviciilor de bază; 

D3
• creșterea atractivităţii zonelor LEADER și diminuarea 

migraţieipopulaţiei, în special a tinerilor; 

D4

• îmbunătăţirea incluziunii sociale inclusiv în ce privește grupurile 
minoritare/ etnice, protejarea și conservarea patrimoniului natural 
și cultural rural 

D5

• diversificarea ofertei turistice, încurajarea iniţiativelor de 
dezvoltare locală cu un grad ridicat de integrare socio-economică 
teritorială. 
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Inovarea 
 
     Grupurile de Acţiune Locală joacă un rol important în dezvoltarea comunității. Prin capacitatea 
acestora de a întruni interesele membrilor comunităţilor locale, GAL-urile pot identifica soluţii 
inovatoare la problemele existente la nivel local. Inovarea în cadrul LEADER constă, aşadar, în modul 
în care GAL-urile abordează oportunităţile şi provocările identificate la nivel local şi în modul în care 
reuşesc să crească interesul pentru dezvoltarea proiectelor inovative de utilitate publică și/sau cu 
impact economic, social, cultural și natural. 
Astfel, la nivelul unei comunități locale, acțiunile inovative presupun finanțarea unor investiții/servicii 
care sunt sprijinite prin FEADR și asigură îndeplinirea obiectivelor din SDL. În cadrul SDL pot fi 
dezvoltate măsuri inovative în orice domeniu pentru care au fost identificate nevoi specifice la nivelul 
comunității locale. Măsurile inovative pot viza inclusiv domenii precum: eficiența energetică și 
promovare a energiei din surse regenerabile, TIC, patrimoniu material și imaterial inclusiv patrimoniu 
natural de interes local, piețe agricole,agroalimentare pentru produsele locale, grupuri vulnerabile și 
comunități dezavantajate. 
 
Implementarea abordării LEADER 

Grupurile de Acțiune Locală vor structura strategia de dezvoltare locală în funcție de obiectivele PNDR 
2021-2027 și în funcție de nevoile identificate în analiza diagnostic din SDL. Valoarea adăugată a 
LEADER reiese din faptul că strategiile trebuie să promoveze inovarea și să reflecte modalitatea în care 
aceasta este abordată în cadrul proceselor și activităților specifice. Se va acorda prioritate în selecție 
SDL-urilor care propun măsuri prin care se ating obiectivele transversale ale PNDR (inovarea, schimbări 
climatice și acțiuni de mediu). LEADER, ca abordare inovatoare, bazată pe cooperare și implementată 
într-o anumită regiune, generează valoare adăugată în respectiva regiune în special datorită implicării 
de jos în sus a populației și a participării integrate a reprezentanților sectoarelor economice. Valoarea 
adaugată a SDL poate fi generată atât de caracterul inovator al intervenți ei prin LEADER, cât și de 
impactul generat de aceasta la nivelul respectivului teritoriu. Cuantificarea valorii adăugate se va 
realiza cu ajutorul indicatorilor specifici propuși în fiecare SDL.  
LEADER generează valoare adăugată în teritoriu prin : 

• Capacitatea instituțională creată și consolidată prin parteneriate;  

• Dezvoltarea resurselor umane și utilizarea de know-how;  

• Identificarea unor soluții locale creative pentru problemele existente la nivel local;  

• Dezvoltarea proiectelor de utilitate publică și/sau cu impact economic, social, cultural și 
natural;  

• Dezvoltarea identității locale;  

• Schimburi de experiență și bune practici inter-teritoriale și trans-naționale. 
 

 

Partenerii privați, precum și alți reprezentanți ai societății civile vor reprezenta cel puțin 51% atât la 

nivelul parteneriatului cât și la nivel decizional. Populația din mediul urban va avea o pondere de 

maximum 25% din totalul populației teritoriului. Entitățile provenite din mediul urban (inclusiv cele 

din afara teritorului eligibil) vor reprezenta maximum 25% la nivel decizional (organisme de conducere 

ale GAL-ului și comitet de selecție). 

Aria de aplicabilitate a strategiilor de dezvoltare locale (SDL)  

 

 

   Grupurile de Acțiune Locală sunt parteneriate privat–publice active, 

constituite din reprezentanți ai sectorului public, sectorului privat și 

societății civile, care  vor trebui să îndeplinească o serie de cerințe privind 

componența, teritoriul acoperit și care vor implementa o strategie integrată 

pentru dezvoltarea teritoriului.  
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LEADER se aplică pentru teritorii coerente cu o populație cuprinsă între 10.000 – 100.000 de locuitori, 

inclusiv în orașele mici cu o populație de maximum 20.000 de locuitori. Având în vedere densitatea 

redusă a populației în zona Delta Dunării, pentru această zonă se va acepta un prag minim de 5.000 

locuitori. Aceste limitări asigură un echilibru adecvat între o masă critică de actori implicați și 

identificarea regională a zonelor. Legăturile dintre urban și rural reprezintă un instrument foarte 

important pentru dezvoltarea unei zone, vizând creșterea incluziunii sociale și reducerea sărăciei. 

Suprafața eligibilă LEADER este de 228.754 km², cu o populație de 11.359.703 locuitori. Acoperirea 

vizată a teritoriului și a populației eligibile LEADER este de 100%.  

    ESTIMAREA NECESITATILOR DE FINANTARE 

Sprijinirea proiectelor de dezvoltare în perioada 2021-2027 din domeniul agriculturii, zootehniei, 
infrastructurii, transportului, mediului, economic, turistic, educatiei, culturii, sănătătii, asistenţei 
sociale, administraţiei publice, va duce la creşterea economică a comunei şi la creşterea nivelului de 
trai a locuitorilor zonei. 
  
Pentru a-şi atinge obiectivele propuse se urmăreşte atragerea de fondurilor comunitare şi private într-
un procent cât mai mare şi micşorarea fondurilor provenite de la bugetul de stat. 
 
Cofinantarea proiectelor, cât şi realizarea proiectelor tehnice, a studiilor de fezabilitatea, întocmirea 
documentaţiei trebuie susţinute din fondurile rezultate de la bugetul local. 
 
Se va acordata o atenţia deosebită şi întocmirii documentelor referitoare la aspectele financiare ale 
proiectului prezentate prin intermediul studiilor de fezabilitate şi proiectelor tehnice (evoluţia 
estimată a veniturilor şi cheltuielilor pentru următoarea perioada de timp - de regulă următorii câţiva 
ani, indicatori de rentabilitate etc.). 
 
Un element cheie al oricărui proiect îl reprezintă modul de satisfacere al nevoilor comunităţii 
locale.Volumul cheltuielilor trebuie previzionat cu atenţie şi monitorizat pe tot parcursul derulării 
proiectului. Cheltuielile care urmează să se efectueze în vederea realizării proiectului nu vor avea o 
structură omogenă şi, din acest motiv, trebuie să se faca distinctia între diferitele destinaţii ale 
resurselor de care dispune comuna. 
 
      Fondurile nerambursabile 
   Prezintă dezavantajul costurilor (financiare şi temporale) aferente documentaţiilor pentru cererea 
de finanţare şi raportărilor tehnice şi financiare. În plus, este necesară cofinanţarea locală a proiectelor 
şi finanţarea în totalitate a cheltuielilor neeligibile (printre care şi TVA), ceea ce pentru administraţia 
publică poate reprezenta o problemă, mai ales în cazul programelor de finanţare care prevăd cote 
mari ale contribuţiei locale.  
 
Dar marele avantaj al surselor de finanţare nerambursabilă prin programe ale Uniunii Europene este 
că, pentru administraţiile publice locale, procentul de cofinanţare este de doar 2% (pentru majoritatea 
programelor), iar valorile investiţiilor sunt mari şi chiar foarte mari, raportat la nevoile comunităţilor 
şi la posibilitatea de cofinanţare. 

Pe baza a nouă obiective clare, viitoarea PAC va continua să asigure accesul la alimente de calitate 
superioară și un sprijin puternic pentru modelul european de agricultură, care este unic. 
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            Cele 9 obiective ale viitoarei PAC sunt: 

• să le asigure fermierilor un venit echitabil 
• să amelioreze competitivitatea 
• să restabilească echilibrul de putere în lanțul alimentar 
• să combată schimbările climatice 
• să protejeze mediul 
• să conserve peisajele și biodiversitatea 
• să sprijine reînnoirea generațională 
• să ajute la dinamizarea zonelor rurale 
• să protejeze calitatea alimentelor și sănătatea 

Principalele aspecte ale propunerilor 

Sprijin mai bine direcționat, pentru mai multă echitate 

Pentru a asigura stabilitatea și predictibilitatea, sprijinul pentru venit va rămâne o parte esențială a 
PAC. În cadrul acestuia, plățile de bază vor depinde în continuare de suprafața fermei, în hectare. 
Viitoarea PAC vrea însă să prioritizeze fermele mici și mijlocii și să încurajeze tinerii să devină fermieri. 
De aceea, Comisia propune ca: 

• sprijinul pe hectar să fie mai mare pentru fermele mici și mijlocii 
• proporția de plăți directe primite de o fermă dincolo de suma de 60 000 EUR să fie redusă, iar 

plățile să fie limitate la 100 000 EUR/fermă, pentru o distribuție mai echitabilă a plăților 
• minimum 2 % din plățile directe alocate fiecărei țări din UE să fie rezervate pentru tinerii 

fermieri, fonduri care ar urma să fie însoțite de sprijin financiar din cadrul măsurilor pentru 
dezvoltare rurală și a celor care facilitează accesul la terenuri și transferul de terenuri 

• țările UE să trebuiască să se asigure că nu primesc sprijin decât fermierii veritabili. 
• Legislația în materia aplicabilă: 
• Regulamentul UE nr. 1303/2013 – normele comune aplicabile fondurilor structurale și de 

investiții europene (fondurile ESI) 
• Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 – sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat prin Fondul 

european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) 
• Regulamentul (UE) nr. 1306/2013 – finanțarea, gestionarea și monitorizarea politicii agricole 

comune 
• Regulamentul (UE) nr. 1310/2013 – sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat prin Fondul 

european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) 
• Regulamentul (UE) nr. 807/2014 – sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat prin Fondul 

european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), cu dispoziții tranzitorii 
• Regulamentul (UE) nr. 640/2014 – administrare, retragerea sprijinului sau condițiile de 

aplicare a sancțiunilor aplicabile plăților directe, sprijinul pentru dezvoltare rurală și 
ecocondiționalitatea 

• Regulamentul UE nr. 809/2014 – cum trebuie aplicat Regulamentul (UE) nr. 1306/2013 privind 
sistemul integrat de administrare și control, măsurile de dezvoltare rurală și 
ecocondiționalitatea 
 
 
 
 
 
 

https://ec.europa.eu/info/files/eu-regulation-1303-2013-how-monitor-and-evaluate-elements-european-structural-and-investment-funds_ro
https://ec.europa.eu/info/files/eu-regulation-1305-2013-support-rural-development-european-agricultural-fund-rural-development-eafrd_ro
https://ec.europa.eu/info/files/eu-regulation-1306-2013-financing-management-and-monitoring-common-agricultural-policy_ro
https://ec.europa.eu/info/files/eu-regulation-1310-2013-support-rural-development-european-agricultural-fund-rural-development-eafrd_ro
https://ec.europa.eu/info/files/eu-regulation-no-807-2014-support-rural-development-european-agricultural-fund-rural-development-eafrd-and-introducing-transitional-provisions_ro
https://ec.europa.eu/info/files/eu-regulation-640-2014-administration-withdrawal-support-or-conditions-penalties-applicable-direct-payments-rural-development-support-and-cross-compliance_ro
https://ec.europa.eu/info/files/eu-regulation-809-2014-how-eu-regulation-1306-2013-administration-and-control-system-rural-development-measures-and-cross-compliance-should-be-applied_ro
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Agenţia pentru Finanțarea Investițiilor Rurale - AFIR 

    Agenţia pentru Finanțarea Investițiilor Rurale ( AFIR) este o institutie subordonată Ministerului 
Agriculturii și Dezvoltării Rurale ( MADR) având ca atribuție implementarea tehnică și financiară a 
Programului Național de Dezvoltare Rurală . 

Măsurile Planului Naţional Strategic iau în considerare Liniile Directoare Strategice Comunitare ce fac 
referire la mediul rural. În funcţie de analiza situaţiei socio-economice şi de mediu, obţinută pe baza 
datelor statistice disponibile, au fost stabilite priorităţile şi direcţiile pentru dezvoltare rurală, în 
strânsă legătură cu priorităţile comunitare. 
  
Prin Planul Naţional Strategic 2007 – 2013 şi ulterior prin PNDR s-au conturat patru direcţii (axe) 
prioritare pentru finanţare prin FEADR. 
Prima direcţie prioritară pentru dezvoltarea spaţiului rural (Axa I) - Creşterea competitivităţii 
sectorului agricol şi silvic - urmăreşte restructurarea şi dezvoltarea producţiei agricole şi silvice, dar 
şi a industriilor prelucrătoare aferente, pentru a le face mai competitive şi pentru a contribui la 
creşterea economică şi convergenţa veniturilor din spaţiul rural (acolo unde este posibil), în paralel 
cu asigurarea condiţiilor de trai şi protecţia mediului din aceste zone. 
Axa II - Îmbunătăţirea mediului şi a zonelor rurale - pune accent pe menţinerea şi îmbunătăţirea 
calităţii mediului din zonele rurale ale României prin promovarea unui management durabil atât pe 
suprafeţele agricole, cât şi pe cele forestiere. Obiectivele privind menţinerea biodiversităţii şi 
conservarea naturii se materializează prin sprijinirea conservării şi dezvoltării pădurii, asigurarea unei 
ocupări echilibrate a teritoriului şi dezvoltarea practicilor de management durabil al terenurilor 
agricole şi forestiere. 
Nu au fost uitate mult aşteptatele investiţii în dezvoltarea infrastructurii şi serviciilor rurale, o mai 
mare importanţă acordându-se multifuncţionalităţii economice a zonelor rurale, dar şi conservării şi 
punerii în valoare a patrimoniului cultural şi arhitectural. 
 
Axa III - Îmbunătăţirea calităţii vieţii în zonele rurale şi diversificarea economiei rurale - vizează 
gestionarea şi facilitarea tranziţiei forţei de muncă din sectorul agricol către alte sectoare care să le 
asigure un nivel de trai corespunzător din punct de vedere social şi economic. 
Axa IV– LEADER – are în vedere implementarea unor strategii locale de dezvoltare pentru 
îmbunătăţirea guvernării administrative la nivel rural. 
FEADR este implementat în prima perioadă de programare financiară (2007 – 2013) prinProgramul 
Național de Dezvoltare Rurală 2007 – 2013 și în a doua perioadă de programare financiară (2014 – 
2020) prin Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020 ,urmand sa fie abordată și 
implementarea pentru 2021-2027. 

 
        Parteneriatele de tip public-privat 
 
Parteneriatele de tip public-privat sunt o soluţie general recomandată şi promovată pentru rezolvarea 
problemelor sau eficientizarea serviciilor publice. Apariţia Legii nr. 178/2010 (cu modificările și 
completările ulterioare) care reglementează parteneriatul public-privat este privită drept o 
oportunitate reală de a implementa proiectele propuse. 
La nivelul administraţiilor publice există posibilitatea dezvoltării parteneriatelor de tip public-privat în 
diverse domenii. În urma adoptării legii parteneriatului public-privat s-ar putea externaliza o serie de 
servicii şi activităţi publice, partenerii localiputând fi atât mediul de afaceri, cât şi sectorul non- profit. 
 

 
 
 

https://portal.afir.info/content.aspx?item=2205&amp;lang=RO
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Creditarea 
  
Din punct de vedere procedural, creditarea este o modalitate relativ simplă, de obţinere a finanţării 
pentru proiectele de investiţii. Costurile aferente creditelor sunt mari şi implică şi un anumit grad de 
risc vis-a-vis de posibilitatea de rambursare a datoriilor, mai ales într-o situaţie de incertitudine cum 
este cea generată de criza financiară. În plus, un grad ridicat de îndatorare poate reprezenta o blocare 
a posibilităţilor de investiţii pe termen scurt şi mediu, cu atât mai mult cu cât o organizaţie cu datorii 
mari devine neeligibilă atât pentru accesarea altor credite, cât şi pentru atragerea de fonduri 
nerambursabile. 
Guvernul României stabileşte anual limitele pentru finanţările rambursabile care pot fi contractate de 
administraţiile locale, pentru încadrarea în nivelul deficitului bugetului general consolidat. 
Legislaţia naţională care plafonează tragerile din fonduri rambursabile contractate sau noi, precum şi 
gradul maxim de îndatorare de 30%, nu este aplicabilă creditelor contractate pentru cofinanţarea 
proiectelor europene. 
 

CAPITOLUL IV -PORTOFOLIUL PRINCIPALELOR  INVESTIȚII REALIZATE ÎN 

PERIOADA 2016-2020 

 

      În perioada 2016-2020, administrația locală a comunei  Vinga a avut succes în realizarea 

numeroaselor investiții care au contribuit esențial la dezvoltarea localității și implicit la asigurarea unor 

condiții de trai mai bune pentru comunitate. 
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    Au fost realizate investiții în educație , extinderea rețelei de canalizare și înființarea unei noi stații 

de epurare , asfaltare străzi , înființarea unui nou sediu al Poliției Comunale Vinga , modernizarea 

drumului comunal DC99A , achiziții utilaje , extindere și modernizare alei pietonale și iluminat public, 

modernizarea sediului SVSU Vinga și a căminelor culturale din Vinga , Mănaștur și Mailat și nu numai. 

   Au fost exploatate la capacitate maximă toate oportunitățile de accesare a fondurilor 

nerambursabile și de gestionare a bugetului local pentru prioritățile cele mai stringente. 

  În cele ce urmează vom enumera cele mai importante invesțiții realizate de către administrația locală 

în mandatul 2016-2020, o administrație concentrată pe dezvoltare si modernizare continue. 

1. Extinderea rețelei de canalizare menajeră în localitatea Vinga, comuna Vinga, 

județul Arad, studiu de fezabilitate. 

Proiectul a fost finanțat din fonduri nerambursabile conform contractului de finanțare încheiat  cu 

Agenția Pentru Finanțarea Investițiilor Rurale –România. 

Durata de valabilitate a contractului de finanțare, a cuprins durata de execuție a proiectului și durata 

de monitorizare a acestuia, fiind valabil de la data semnării. 

Durata de execuție a contractului de finanțare a fost de maximum 36 luni, în funcție de specificul 

achizițiilor,  iar durata de implementare a proiectului 33 luni de la data semnării contractului. 

Valoarea totală eligibilă a Proiectului care a făcut obiectul finanțării nerambursabile de către Agenția 

Pentru Finanțarea Investițiilor Rurale –România, a fost de maximum 4.386.889,03 lei, cu o 

intensitate a sprijinului până la maximum 100%. 
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2. Servicii de proiectare și asistență tehnică necesare implementării proiectului 

Extinderea rețelei de canalizare menajeră în localitatea Vinga, comuna Vinga, 

județul Arad 

Finanțarea proiectului a fost realizată prin Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală/Programul 

Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020. 

    Prin contractul de proiectare și asistență tehnică, s-au asigurat serviciile de proiectare pentru 

Lucrări de rețele canalizare, stații pompare apă uzată, alimentare cu energie electrică stație de 

pompare ape uzate, racorduri la limita de proprietate, împrejmuire obiective, refacere structură 

rutieră în zonele carosabile afectate și amenajare drumuri de acces la obiectivele proiectului. 

S-au  elaborat documentatiile tehnice pentru toate specialitatile proiectului, in integralitate, 

astfel: Elaborarea documentatiei tehnice pentru autorizarea executarii lucrarilor de construire; 

Elaborarea documentatiei tehnice de organizare a executiei lucrarilor; Proiect tehnic; Detalii de 
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executie; Documentatii necesare pentru obtinerea acordurilor, avizelor si autorizatiilor de construire 

si organizare de santier aferente obiectivului de investitie, inclusiv autorizatiile de functionare (Mediu, 

Directia de sanatate publica,  Autorizatie de gospodarire a apelor), Asistenta din partea proiectantului 

pe toata perioada de implementare a lucrarilor ce s-au  executat pe baza documentatiilor ce au făcut 

obiectul contractului. 

        

3. Reabilitare și extindere a sediului administrației publice locale Vinga  
     Un proiect mare care s-a finalizat este renovarea clădirii Primăriei Vinga care a trecut printr-un 
proces de renovare totală, lucrări care au cuprins și o extindere a clădirii prin construcția unui nou 
corp de clădire pentru decongestionarea serviciilor oferite cetățenilor. 
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                 4. Noul sediu al  Poliției al Comunei Vinga s-a mutat într-o locație nouă modernă 
îndeplinind toate condițiile impuse de MAI, , o investiție cofinanțată de Consiliul Județean Arad, 
proiect care a inclus relocarea și modernizarea sediului poliției comunale. 

 

 
 

4. Desființare clădire anexă și reabilitare, extindere și dotare Grădinița local I Vinga, 
comuna Vinga, jud. Arad. 

 La baza unei societăți întotdeauna trebuie să primeze educația copiilor începând încă de pe băncile 
grădiniței, prin urmare unul din cele mai mari proiecte pe care le are Administrația Locală în 
implementare și faza de execuție este reabilitarea Grădiniței Nr.1 la standarde europene si înființarea 
unui nou corp cu toate dotările necesare , care va cuprinde o sală de serbări, vestiare , grup sanitar , 
cancelarie și un cabinet medical. 
Prin reabilitare înțelegem încălzire în pardosea,izolarea termică a clădirii vechi ,renovarea sălilor de 
clasă , achiziția de materiale didactice, înființarea unui nou culoar de acces a copiilor în grădiniță, 
existența unui cadru medical în incinta acesteia pentru verificarea zilnică a copiilor privind starea de 
sănătate a fiecăruia.  
Valoarea proiectului este de 3.210.809,52 lei Fonduri Europene , cofinanțare de la Bugetul Local si 
Consiliul Județean. 
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    Între comuna Vinga și Agenția de Dezvoltare Regională Vest s-a semnat un contract în valoare de 
688.571,63 euro privind acest obiectiv. 
    Obiectul contractului pentru lucrarea de Desființare clădire anexă și reabilitare, extindere și dotare 
Grădinița local I Vinga, comuna Vinga, jud. Arad, a constat în prestarea serviciilor de proiectare-
elaborare proiect tehnic și documentații necesare pentru obținerea acordurilor, avizelor și 
autorizațiilor aferente obiectivului de investiții-și în execuția lucrărilor constând în reabilitare, 
extindere și dotare a grădiniței. 
    Durata contractului se va încheia la maxim termenul de 2.08.2021, termenul general al contractului 
fiind de 23 de luni de la data semnării acestuia. 
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5. Reabilitare si modernizare școala Gimnazială Mailat, comuna Vinga, Județul Arad.  
       Școala gimnazială din Mailat plus un teren sintetic de fotbal aflat în incinta acesteia, proiect 
obtinut prin PNDL „REABILITARE SI MODERNIZARE SCOALA GIMNAZIALA MAILAT COMUNA VINGA 
JUD ARAD” in care s-au investit 912.971 mii de lei ( 190.000 mii de euro ) . 
Administrația locală a comunei Vinga deține un principiu solid , o motivație puternică si o dorință 
foarte mare de a investi în educație ! 
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6. Renovarea pieței agroalimentare din Comuna Vinga . 
Astăzi în comuna Vinga, se află una dintre cele mai frumoase piețe din Județul Arad, modernizată la 
standarde europene.  
Acest proiect este unul din cele mai dragi comunității,  deoarece a fost realizat cu fonduri de la 
bugetul local. 
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79 
 

 

 

6. Extindere rețele de canalizare menajeră și extindere stație de epurare în localitatea Vinga, 
comuna Vinga, Județul Arad. 
    Cel mai important și ambițios proiect aflat în derulare pe raza localității Vinga , îl reprezintă 

extinderea rețelei de canalizare și crearea a unei noi stații de epurare. Finanțarea este asigurată prin 

două proiecte câștigate de administrația locală: 11 KM – Fonduri Europene având valoarea de 

4.386.889 RON (920 mii de euro) si 14 KM – Fonduri Guvernamentale având valoarea de 11.943.897 

RON ( 2.5 mil de euro). 
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7. Proiectul Wifi4EU , gândit și implementat prin fonduri de la Uniunea Europeană de către Gubics 
Eduard, un tânăr al comunității și angajat al primăriei. 
Zonele cu acces la internet sunt: 
-Primăria Comunei Vinga 
-Căminul cultural Vinga 
-Liceul Tehnologic Vinga 
-Scoala generală nr. 1 
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-Scoala generală nr. 2  
-Parcul central Vinga 
-Parcul din Piața Maria , zona terenului de sport și zona scenei 
-Piața agroalimentară Vinga  
     Obiectivul inițiativei este de a oferi cetățenilor și vizitatorilor acces de înaltă calitate la internet în 
spațiile publice.  
 

 

 

8. Proiect educațional Vacanță pe portativ - muzica la sat, ce a adus concerte de muzica clasică și 

ateliere muzical în 3 comunități rurale din Comuna Vinga. 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=2063665823766789&set=a.459145214218866&__cft__%5b0%5d=AZWGDrqB9S0Bp0YbWgferoCk8q-qhWt3CmAAG6iuQHmFizFHBDrKOxB8F9CjuXy-gKPuY0u8QcePv3VXg5GTNhASbQxfW3zytRJ7ztNUTRbOibYn7qVUB7tEPrlBb5qtZ_0&__tn__=EH-R
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Proiect educațional finanțat de Fundația Alber. 
Parteneri: Primăria Vinga, Universitatea de Vest din Timișoara și Tipografia Grafoprint. 
Un proiect care a plecat cu încrederea că în România nu e totul pierdut. Și că dacă astfel de lucruri se 
întâmplă, suntem în sfârșit pe un drum bun! 
"Vacanță pe portativ - muzica la sat" - un eveniment oferit gratuit  locuitorilor satelor din judetul 
Arad, 3 concerte, în 3 comunități rurale (Mănăștur, Vinga și Mailat).  
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9. Modernizare cale de acces pietonală și achiziția de utilaje pentru întreținerea domeniului public 

în localitatea Vinga, județul Arad 

Proiectul a fost accesat prin intermediul fondurilor nerambursabile, contractul de finanțare încheiat 

între comuna Vinga și Agenția Pentru Finanțarea Investițiilor Rurale-România, valoarea totală a 

contractului fiind de 404.949, 42 lei nerambursabili. 

Îmbunătăţirea reţelei de căi de acces pietonale prin modernizarea acestora în spaţiul rural duce la 

dezvoltarea economică şi socială a zonei, având ca rezultat final îmbunătăţirea calităţii vieţii la sate, în 

scopul atingerii cerinţelor de dezvoltare europene în spaţiul rural. 

 În  cadrul acestei investiţii se asigură: 

- posibilitatea utilizării căilor de acces pietonal în tot cursul anului; 

- îmbunătăţirea stării de viabilitate a căilor de acces pietonal; 

- accesul la proprietate şi la locul de muncă mult mai facil; 

- cale de acces pietonal de o mai bună calitate, ceea ce conferă un grad sporit de siguranţă 

şi confort pietonal. 

Au fost achiziționate următoarele utilaje: 

-Tractor Belarus model MTZ 952.3 

-Lamă de zăpadă  

-Instalație împrăștiere material antderapant 

-Tocător resturi vegetale 

-Tractoraș pentru tuns iarba 

Valoarea totală a utilajelor fiind în cuantum de 148.437 lei +TVA. 
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  10.Modernizare cale de acces pietonală, iluminarea căii de acces cu leduri în localitatea Vinga, 

comuna Vinga, județul Arad 

Aspectele menţionate mai sus fac ca obiectivul de investiţii « MODERNIZARE CALE DE ACCES 

PIETONALĂ, ILUMINAREA CĂII DE ACCES CU LEDURI ÎN LOCALITATEA VINGA, COMUNA VINGA, 

JUDEȚUL ARAD» care se încadrează în prevederile « PROGRAMULUI NAŢIONAL DE DEZVOLTARE 

RURALĂ 2014 – 2020, măsura 4/6B – Dezvoltarea satelor, program finanţat de Uniunea Europeană şi 

Guvernul României prin FONDUL EUROPEAN AGRICOL PENTRU DEZVOLTARE RURALĂ ». Dezvoltarea 

economică şi socială durabilă a comunei nu se putea realiza fără existenţa unei infrastructuri pietonale 

de bază. Infrastructura căilor de acces pietonale slab dezvoltate în comuna Vinga, este una din cauzele 

care influenţează populaţia locală să nu participe la dezvoltarea serviciilor de bază (facilităţi culturale, 

recreaţionale etc). Achizitia de utilaje va permite ulterior intretinerea trotuarelor in comuna. 

Obiectivul propus spre finanţare face parte dintr-un ansamblu de proiecte de investiţii, şi se încadrează 

în strategia de dezvoltare locală a comunei Vinga.  

Lucrarea prezintă o importanţă deosebită din punct de vedere administrativ teritorial 

deoarece facilitează accesul mult mai comod al locuitorilor la serviciile de bază din comună. 

Menționăm faptul că de la ieşirea din localitatea Vinga până la limita de intravilan unde în ultimii ani 

s-au dezvoltat mici întreprinderi funcţionale, între acestea nu există nicio legătură din punct de vedere 
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al accesului pietonal. Calea de acces pietonal ce face obiectul acestei documentații aparţine 

Domeniului Public şi este amplasată în intravilanul localităţii Vinga, fiind în administrarea Comunei 

Vinga. 

 Condiţiile de circulaţie la momentul respectiv pe zona propusă a fi modernizată calea de acces 

pietonal erau improprii pentru desfăşurarea deplasărilor din punct de vedere al participanților la 

traficul pietonal. Starea tehnică actuală era  în general necorespunzătoare, cu numeroase defecţiuni 

de tipul tasărilor, crăpăturilor, fisurilor, exfolierilor şi denivelărilor pentru calea de acces ce prezintă la 

momentul actual o îmbrăcăminte, iar pentru marea majoritate a traselor din cale unde nu există o 

îmbrăcăminte modernă, suprafața se prezintă cu gropi care generează băltirea apelor pe timp ploios 

şi praf pe timp uscat, cu lăţimi mici sub formă de potecă, sub cele prevăzute de normele tehnice în 

vigoare. Condiţiile de circulaţie erau improprii pentru desfăşurarea deplasărilor din punct de vedere 

al siguranţei, confortului şi impactului asupra mediului, așa după cum este prezentat în fotografiile de 

mai jos, 

Prin cadrul căii de acces pietonal proiectată este asigurat accesul locuitorilor din localitatea 

Vinga, la serviciile de bază şi la locurile de muncă. Achizitia de mici utilaje agricole va permite curatarea 

trotuarului, intretinerea acestuia pentru a nu fi invadat de buruieni si pe deasupra chiar in caz de polei, 

zapada, gheata utilajele achizitionate vor permite pastrarea in bune conditii de utilizare a trotuarului. 

Menţionăm aşadar că prin relizarea acestei investiţii se asigură confortul şi siguranţa cetăţenilor 

comunei de a accesa serviciile de bază funcţionale de pe raza localității. 

În aceste condiţii, pe timp ploios pe calea de acces fără îmbrăcăminte modernă (pietruită sau 

din pământ) se formează noroi fapt ce îngreunează circulaţia pietonală aferentă zonei şi o constrânge 

să aleagă ca traseu drumul național adiacent, lucru ce conduce la nesiguranţă vis a vis de circulaţia 

pietonală. 
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Foto 2 

 

 
Foto iluminat cu leduri-exemplificativ 

Foto 3 

 

 

Foto 4 

 

 
Foto 5 
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Foto 6 

 

11. Modernizarea străzi 8,5 km în comuna Vinga, judetul Arad 

        Al doilea proiect de anvergură promis si realizat de administrația locală prin Programul National 

de Dezvoltare Rurală , Submăsura 7.2- Investiții in crearea si modernizarea infrastructurii de bază la 

scară mică - “Modernizare străzi 8.5 KM in Comuna Vinga , Judetul Arad “ având o valoare de 1 

milion de euro. 

   Proiectul investițional include prestarea serviciilor de proiectare: elaborare proiect tehnic (PAC, PAD, 
POE, PTE), documentații necesare pentru obținerea acordurilor, avizelor si autorizațiilor aferente 
obiectivului de investiții, asistență tehnică din partea proiectantului și  execuția lucrărilor de 
construcții, aferente obiectivului de investiţii “Modernizarea strazi 8,5 km in comuna Vinga, judetul 
Arad” 
     Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, respectiv preţul lucrărilor executate, plătibil 
executantului de către achizitor conform graficului de plăţi, este de 4.305.296,25 lei (patru milioane 
trei sute cinci mii doua sute noua zeci si sase lei si doua zeci si cinci bani) la care se adaugă TVA. 
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              12. Modernizare cămin cultural Mănăștur         
 
 

            13. Delegarea gestiunii prin concesionarea serviciului de iluminat public local in comuna Vinga          
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             14. Extindere rețea gaze naturale 

 

 15. Modernizare şi reabilitare drum comunal DC98 Vinga-Felnac km 9+250-12+450 şi km 13+750- 

16+125" 

16. Modernizare şi reabilitare drum comunal DC98 Vinga-Felnac km 16+125-20+060 în comuna Vinga, 

județul Arad 
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17. Reparații trotuare și podețe prin pavare in  comuna Vinga 

                   

18.Reparații  trotuare și podețe prin betonare în comuna Vinga 

19. Modernizare străzi în localitățile Vinga,Mănăștur,Mailat  

 

20.Reabilitare clădire strada Blocului nr.1, Comuna Vinga 

21.Reabilitare dispensar uman, Mănăștur 

22.Reaparații împrejmuire cimitir și reabilitare alei pietonale în cimitir, comuna Vinga 

23.Lucrări cadastrale în comuna Vinga 

                        

24.Elaborare PUG :   Planul Urbanistic General (PUG-ul) este un proiect care face parte din programul 

de amenajare a teritoriului si de dezvoltare a localitatilor ce compun unitatea teritorial-

administrativa de baza. 
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Planurile Urbanistice Generale cuprind analiza, reglementari si regulament local de urbanism pentru 

intreg teritoriul administrativ al unitatii de baza (suprafete din intravilan, cat si din extravilan). In 

acelasi timp, PUG-ul stabileste norme generale, pe baza carora se elaboreaza mai apoi in detaliu, la 

scara mai mica, PUZ-urile si apoi PUD-urile. 

     Planul Urbanistic General al comunei Vinga este întocmit în vederea rezolvării solicitărilor din tema 
program elaborată de beneficiar, precizării strategiei spațiale a programului de dezvoltare, prezentării 
obiectivelor strategice de dezvoltare, a principalelor proiecte şi programe destinate implementării 
strategiei de dezvoltare spațiale, a reglementării activităţii de construire şi amenajare în cadrul 
comunei precum şi modalităţile de modificare şi completare a PUG. 
Odată aprobat, Planul Urbanistic General a devenit  un instrument foarte util al administraţiei locale 
Vinga, în vederea gestionării responsabile a teritoriilor, intravilan și extravilan, precum şi unul concret 
în activitatea de avizare şi autorizare a tuturor investiţiilor viitoare din comună. Acesta reprezintă şi 
baza legală a activităţii de autorizare şi avizare a tuturor investiţiilor de pe raza comunei. 
    Conform    Planului Urbanistic General al comunei Vinga, se consideră că implementarea măsurilor 
de viitor ale comunei, necesită următoarea prioritizare: 
M 1.1. – Extinderea rețelei de canalizare menajeră și amplasarea unei stații de 
epurare la Mănăștur; 
M 1.2. – Extinderea rețelei de canalizare menajeră și racordarea la stația de 
epurare viitoare de la Mănăștur; 
M 1.7. – Modernizarea străzilor în localitatea Vinga; 
M 1.8. – Modernizarea străzilor în localitatea Mănăștur; 
M 1.9. – Modernizarea străzilor în localitatea Mailat; 
M 1.10. – Extinderea rețelelor de energie electrică și iluminat public la Vinga; 
M 1.11. – Extinderea rețelelor de energie electrică și iluminat public la 
Mănăștur; 
M 1.12. – Extinderea rețelelor de gaze naturale la Mănăștur; 
M 1.13. – Extinderea rețelelor de gaze naturale la Mailat; 
M 2.1. – Facilitarea extinderii localității Vinga pe direcția localității Orțișoara, în 
special pentru activități productive (încurajarea creerii unei platforme industriale sau 
parcuri tehnologice) sau de agrement; 
M 2.3. – Amplasarea unui târg mixt agricol regional în localitatea Vinga, 
localitate cu tradiție în acest sens, care să amplifice specializarea locală a Vingăi în 
cadrul parteneriatului și să răspundă potențialului pieței de desfacere a produselor 
agricole, datorat municipiului Arad, în vederea cooperării urban-rural; 
M 2.2. – Întărirea rolului de pol local al viitorului parteneriat Vinga-Orțișoara, 
prin atragerea de investitori strategici, care caută amplasamente la periferia 
municipiului Arad și în apropierea Autostrăzii A1 și a Culuarului IV feroviar 
paneuropean; 
M 5.1. – Întocmirea unui Plan urbanistic Zonal pentru zona adiacentă DN 69. 
M 4.1. – Realizarea unui proiect de regenerare a zonei centrale a localității 
Vinga, care să pună în valoare toate obiectivele construite protejate existente sau 
propuse, porecum și restul contextului fondului construit; 
M 4.2. – Realizarea unui parc mixt, zone verzi și agrement, în arealul strației 
de cale ferată Vinga, pe amplasametul existent; 
M 4.3. – Întărirea caracterului urban al parcului secundar Vinga, atât ca 
amenajare cât și ca fronturi construite; 
M 4.4. – Creerea unei zone mixte verzi și de agrement în arealul sitului 
Castelelor de la Mănăștur; 
M 5.2. – Întocmirea unui Plan urbanistic Zonal pentru zona adiacentă CFR. 
M 2.4. – Întărirea legăturilor viitorului pol local Vinga-Orțișoara cu UAT-urile 
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limitrofe, pe care acestea le polarizează: modernizarea DC 98 Mailat Felnac; 
M 1.3. – Asigurarea unui sistem de canalizare pluvială modern, cu 
preepurarea apelor meteorice în localitatea Vinga; 
M 1.4. – Asigurarea unui sistem de canalizare pluvială modern, cu 
preepurarea apelor meteorice în localitatea Mănăștur; 
M 1.5. – Asigurarea unui sistem de canalizare pluvială modern, cu preepurarea apelor meteorice în 
localitatea Mailat; 
M 3.1. – Încurajarea tradiției antreprenoriatului, prin facilitarea amplasării 
micilor afaceri în cadrul intravilanelor existente; 
M 3.2. – Introducerea unui învățământ dedicat, in ciclul liceal, deschis ideii de 
antreprenoriat; 
M 3.3. – Încurajarea apariției de ferme și exploatații agro-zootehnice pe întreg 
teritoriul administrativ; 
M 3.4. – Încurajarea folosirii pentru producției, a fostelor CAP-uri; 
M 4.5. – Menținerea zonelor umede protejate sau nu de pe întreg teritoriul 
UAT Vinga; excluderea zonelor umede din intravilanul localităților; 
M 4.6. – Fructificarea potențialul geotermal local prin efectuarea unor foraje 
geotermale și a unui ștrand termal. 
M 1.6. – Încurajarea producerii de energie electrică din surse solare. 
    Plan Urbanistic General (PUG ) al Comunei Vinga, în care sunt prevăzute locurile de casă mult dorite 

de tinerii Comunei. După munca depusă  de echipa administrativă, administrația locală se află un pas 

pentru a da naștere celui mai nou cartier din Comuna Vinga, în care tinerii căsătoriți vor putea primi 

teren în vederea construirii propriilor case, punând la dispoziție toate utilitățile necesare : apă , 

canalizare , gaz , asfalt. 
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CAPITOLUL V-Proiecte propuse ca țintă a administrației locale pentru perioada 2021-2027 
 

      Referitor la perioada care va urma, aferentă 2021-2027 administrația locală va continua progresul 

localității prin proiecte de dezvoltare susținute de la bugetul local, dar așa cum a devenit o practică 

deja, prin atragerea de fonduri nerambursabile care să se muleze pe nevoile comunității. 

Principalele obictive sunt următoarele: 

1. Înființarea poliției locale 

2. Monitorizarea localităților Vinga, Mănăștur și Mailat prin sistem video 

3. Pavarea tuturor trotuarelor și modernizarea străzilor 

4. Finalizarea lucrărilor de canalizare 

5. Asfaltarea tuturor străzilor 

6. Protejarea mediului înconjurător prin diferite proiecte, din cadrul Agenției 

Naționale de Îmbunătățiri Funciare şi împădurirea unei suprafețe de teren pentru 

un aer mai curat prin proiecte din cadrul Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor 

7. Implementarea locurile noi de casă care vor fi oferite tinerilor comunei 
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8. Implementarea sistemului online de plăți și de semnături digitale la nivelul 

comunei 

9. Înființarea gospodăriei comunale 

10. Modernizarea și renovarea trecerii de cale ferată 

     Localitatea Vinga este parte a proiectului CFR Infrastructură pentru modernizarea a 68 km dintre 

Arad și Timișoara, fiind vorba de două loturi în valoare totală de 3,9 miliarde lei (aproximativ 800 

milioane euro). Durata de implementare este de 102 luni, dintre care șase luni pentru proiectare și 36 

luni pentru execuția lucrărilor.  

În anul 2020, a fost lansată licitaţia pentru achiziţia serviciilor de proiectare şi execuţie lucrări de 

modernizare pe secțiunile Timișoara Est - Ronaț Triaj Gr. D (lotul 3) și Ronaț Triaj Gr. D - Arad (lotul 4), 

aferente obiectivului ”Modernizarea liniei CF Caransebeș - Timișoara - Aradˮ, parte integrantă a 

Programului Operațional Infrastructura Mare - POIM. 

În cadrul acestui proiect,  se vor executa lucrări de modernizare a clădirilor din staţiile şi haltele de 

mişcare de pe tronson: Sânandrei, Băile Călacea, Orţişoara, Vinga, Şag, P.M. Valea Viilor, Aradu 

Nou, Glogovăț, Micălaca. 

    Conform Studiului de Fezabilitate avand ca obiect ”Modernizarea liniei CF Caransebeș - Timișoara 

- Aradˮ,previziunile tehnice de executie pentru localitatea Vinga, sunt următoarele: 

INTERVALUL ORȚIȘOARA – VINGA (km.pr.28+483 – km.pr.30+155) 

 • Plan -Intervalul dintre stația Orțișoara și stația Vinga are lungimea de 1,672 km. Viteza maximă 

proiectată este de 160 km/h. Traseul proiectat este în alinament. Dublarea liniei se va realiza pe 

partea stângă a liniei existente, cu dezaxare de max.1,50 m. Distanța între linii pe acest interval este 

de 4,20 m. 

STAȚIA VINGA (km.pr.30+155 – km.pr.33+991) 

 • Plan -Stația Vinga are o lungime măsurată între noile semnale de intrare de 3,836 km. Traseul CF în 

stație pe zona peroanelor este în aliniament, tronsonul CF din cap X (cuprins intre semnalul de intrare 

și zona aparatelor de cale) este în curbă cu raze de 1500 m. Viteza maximă proiectată este de 160 

km/h. Axul clădirii de călători din stația Vinga se află la km.pr.32+630. Stația are un dispozitiv de 5 linii, 

din care 4 linii de primire – expediere; din linia 5 se desprinde în cap Y linia 6 pentru platforma și rampa 

de încărcare/descărcare (100,00 x 10,00) ce sunt amplasate pe partea stângă a traseului proiectat, km 

pr 32+800. Pentru deservirea călătorilor se prevede amplasarea a două peroane (L=250,00 m) între 

liniile directe II, III (fir I, respectiv fir II) 4i liniile abătute aferente acestora, precum și a unui peron 

(L=250,00 m) în fața clădirii de călători. Accesul la peroane se va face printr-o pasarelă pietonală, 

amplasată la km.pr.32+691, spre capul Y al stației. 

INTERVALUL VINGA – ȘAG (km.pr.33+991 – km.pr.38+824) 

 • Plan - Intervalul dintre stația Vinga și stația Șag are lungimea de 4,833 km, lungime măsurată între 

noile semnale de intrare dintre cele două stații. Pentru asigurarea vitezei de 160 km/h, s-a prevăzut 

realizarea unui traseu nou, cu lungime de 5,094 km (tronsonul cuprinde și o mică parte din lungimile 

liniilor directe din stațiile învecinate traseului), În profil transversal traseul CF nou este în debleu cu 
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înălțimea medie de 2,00 m – 8,00 m, cu dezaxare maximă față de traseul CF existentă de 140,00 m. 

Traseul proiectat este alcătuit din alinamente și curbe cu raza de 1500m. Traseul proiectat traversează 

zonă de relief de deal, abandonând traseul CF existent. Distanța între linii pe acest interval este de 

4,20 m. 

12.Finalizarea introducerii rețelei de gaz în satele Mănăștur și Mailat 

 

S-a stabilit traseul privind extinderea rețelei de gaz, având şi acordul de principiu al SC Transgaz SA, 

iar Studiul de fezabilitate a fost recepționat de către comuna Vinga, urmând parcurgerea etapelor 

pentru  semnarea contractul de finanțare privind proiectarea şi execuția lucrării de extindere a 

rețelei de gaze naturale în localitățile Mănăștur şi Mailat. 

  13. Optimizarea căilor majore de circulaţie în teritoriu 
    Propunerile de reabilitare şi modernizare a căilor de comunicaţii rutiere, ţin cont de starea tehnică 
a reţelei existente, de inconvenienţele existente privind deservirea locală a locuitorilor şi cele de acces 
la reţeaua drumurilor publice naţionale. 
Pentru optimizarea relaţiilor rutiere a teritoriului U.A.T. cu zonele învecinate se 
necesită următoarele lucrări : 
- reabilitarea drumului comunal DC98 Vinga - Mănăştur -Mailat, traseu modernizat având o 
îmbrăcăminte bituminoasă aflată într-o stare tehnică relativ bună. 
Pentru îmbunătăţirea relaţiilor cu zonele limitrofe se impune modernizarea sectorului de la Mailat - 
Felnac (DJ682) care în prezent este nemodernizat având o îmbrăcăminte provizorie din piatră spartă 
cu degradări pronunţate de capacitate portantă şi planeitate. 
- modernizare pe relaţia E-V a teritoriului, a drumului comunal DC99A, Bodrogu Nou (DJ682)- 
Mănăştur (DC98) - Limită jud. Timiş - Gelu. Traseul este nemodernizat (pământ) fiind practic 
necirculabil, în special pe timp nefavorabil cu ploi şi ninsori. 
 
 
14. Optimizarea căilor locale de circulaţie în teritoriu 
Drumurile agricole noi care să deservească zonele destinate activităţilor agrozootehnice şi a 
terenurilor agricole de pe teritoriul administrativ al comunei Vinga,drumurile fiind propuse a fi 
realizate din pământ în prima fază, urmând ca mai tarziu să se realizere pe aceste drumuri o structură 
rutieră nouă şi îmbrăcăminte rutieră din macadam. Profilul transversal tip al drumurilor de exploatare 
propuse pentru modernizare este de 4m. 
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Sunt importante de precizat aici drumurile care fac legatura dintre trupurile izolate și localitățile sau 
drumurile clasificate de pe teritoriul UAT.De menționat aici este accesul către trupul Izvorul Sfânt. 
 

15. Dezvoltarea activităţilor economice 
Relansarea economică a comunei Vinga trebuie să se bazeze pe valorificarea resurselor solului şi 
subsolului, a potenţialului cadrului natural, precum şi a contextului economico-social, în special poziţia 
în cadrul geografiei umane a zonei Arad. 
Comuna Vinga este sustinuta prin activitati economice care denota un specific local diferit de cel al 
localitatilor rurale din aceasta zona. Economia locala se sprijina pe 3-4 societati comerciale majore, 
dintre care doar una isi desfasoara activitatea in domeniul productiei de materie prima. De asemenea, 
este necesar sa remarcam dinamica sectorului tertiar, cu o serie de societati care practica micul 
comert alimentar si non alimentar, societati care efectueaza transporturi diverse sau 
initiative cu rezultate in sfera creativa: ateliere foto, birouri de arhitectura, servicii de 
design profesionist. 
Diversitatea si structura eterogena a economiei locale demonstreaza ca Vinga este o localitate cu 
potential, care insa nu este implinit din lipsa unei dimensiuni economice. Exceptand societatile mari, 
cele mici reusesc cu greu sa faca fata rigorilor pietei si inregistreaza un profit in scadere si un numar 
de angajati pe masura. Acest fapt este reliefat in valoarea PIB per cap de locuitor la nivel de 
comuna, de 8 ori mai mic decat media regionala. Administratia a implementat o serie de proiecte noi, 
cu precadere in domeniul infrastructurii si al dotarilor spatiilor publice, iar acestea trebuie continuate 
pentru ca reprezinta fundamentul pentru orice tip de dezvoltare preconizat. 
 
  16. Locuinţe 

  La Vinga, există propuneri pentru noi zone destinate locuirii: zona de locuit propusă la N de localiate; 

completarea zonei de locuit de la NV de localitate și N de calea ferată; includerea în intravilan a PUZ-

ului aprobat pentru locuințe din partea de SV a intravilanului. Împreună aceste zone cumulează 

25,89ha, ceea ce reprezintă 5,44% din suprafața intravilanului propus. Cu toate că există aceste zone 

noi propuse, la nivelul comunei suprafața destinată locuirii scade cu 2,51 ha (de la 228,53ha 

la226,02ha) aceasta datorându-se transformării unor parcele pentru locuit în parcele destinate 

serviciilor – în zona centrului secundar propus și în zona de la S de localitate la S de drumul național. 

La nivelul localității Vinga funcțiunea de locuire ajunge să ocupe 47,70% din suprafața intravilanului 

propus (adică 225,82ha). La Mănăștur suprafaţa destinată locuirii este suplimentată prin propunerea 

unei noi zone pentru locuințe individuale în partea de SV a intravilanului, aceasta ocupă o suprafață 

de 3,40ha, ceea ce reprezintă 1,49% din suprafața intravilanului propus. În plus față de această zonă 

a fost inclusă în intravilan și parcela destinată locuirii de la NV de localitate, aceasta ocupă 0,18ha 

(adică 0,08% din intravilanul propus). Împreună aceste suprafețe cumulează 3,58ha, adică 1,57% din 

intravilanul propus; aceasta reprezintă o creștere de la 129,40ha la 134,59ha, iar în situația 

intravilanului propus funcțiunea de locuire reprezintă 59,37% din acesta. 

 

 

17. Circulaţia rutieră şi transportul în comun 
 Propunerile de reabilitare şi modernizare a căilor de comunicaţii rutiere, ţin cont de starea tehnică a 
reţelei existente, de inconvenienţele existente privind deservirea locală a locuitorilor şi cele de acces 
la reţeaua drumurilor publice naţionale. 
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În funcţie şi de prevederile de dezvoltare şi urbanizare a localităţii, se propun în Planul Urbanistic 
General (P.U.G.), principalele lucrări de îmbunătăţire a infrastructurii rutiere ce constau din : 
- reabilitarea străzilor existente în intravilanul localităţilor Vinga, Mănăştur şi Mailat, prin realizarea de 
platforme carosabile conforme normelor tehnice în vigoare (7m lăţime pentru străzile cu 2 benzi de 
circulaţie şi 5 m lăţime pentru străzi cu o banda de circulaţie); 
- executarea pe toate traseele stradale a unei îmbrăcăminţi din beton asfaltic, pentru realizarea unei 
suprafeţe carosabile netede, care să conducaă la un trafic fluent , fără efecte negative majore asupra 
mediului (zgomot, trepidaţii, noxe, praf, etc.); 
- amenajarea de trotuare pentru deplasările pietonale de minim 1,0m lăţime pe ambele fronturi 
stradale; 
- după caz, pe traseele intens solicitate de deplasări pietonale se vor amenaja piste speciale pentru 
biciclişti şi alte mijloace de deplasare nepoluante (trotinete, mijloace cu tracţiune electrică, role, etc.); 
- executarea de dispozitive pentru colectarea şi scurgerea apelor meteorice de suprafaţă (şanţuri, 
rigole, podeţe, etc.); 
- lucrări privind siguranţa circulaţiei (marcaje, indicatoare, amenajare treceri de pietoni, amenajări de 
intersecţii, platforme de parcare în zona centrală, staţii pentru transportul în comun de persoane, 
etc.); 
- amenajări de spaţii verzi şi plantaţii stradale. 

18. Lucrările de reabilitare (modernizare) a drumului naţional 

    De o importanţă deosebită este traseul drumului naţional DN69 - E671 care prin racordurile la 

reţeaua stradală a comunei Vinga asigură conectarea întregului teritoriu U.A.T. la reţeaua majoră a 

drumurilor publice din judeţ şi ţară. Din aceste considerente reabilitarea traseului localităţii Vinga este 

necesară şi oportună atât pentru deservirea optimă a localităţii cât şi pentru asigurarea unui flux 

continuu, în condiţii de siguranţă, a traficului major (de tranzit) de pe drumul naţional.  

Lărgirea platformei de la 10,0 m lăţime (existent) la 14m lăţime (propunere) constând din: 2,0m zonă 

mediană, 2x 3,5 m benzi de circulaţie şi 2x 2,5m acostamente consolidate alcătuite dintr-o structură 

rutieră identică cu cea a părţii carosabile. Platforma de 14 m lăţime este conformă normelor tehnice 

pentru drumuri naţionale europene, la care în zona mediană se vor amplasa parapeţi prefabricaţi din 

beton pentru separarea sensurilor de circulaţie iar acostamentele au rol de benzi de urgenţă pentru 

vehiculele speciale (poliţie, pompieri,salvare), opriri accidentale şi accese cu viraj dreapta la 

obiectivele existente la limita frontului stradal (locuinţe, dotări tehnico-edilitare, servicii, etc.); 

- Amenajarea unui număr de 4 intersecţii de tip sens giratoriu la km 28 + 660, 
km 29 + 550 , km 31 + 470 şi 32 + 300. 
- Amenajarea de trotuare pentru deplasările pietonale şi piste de biciclete, amplasate la limita 
fronturilor stradale (propuse) pentru zonele neconstruite (20 m faţă de axul drumului existent); 
- Reamenajarea dispozitivelor pentru colectarea şi scurgerea apelor meteorice de suprafaţă; 
- Executarea lucrărilor privind siguranţa circulaţiei (marcaje rutiere, indicatoare 
de circulaţie, amenajări de treceri de pietoni, staţii pentru transport în comun de persoane, etc.). 
Lucrările de reabilitare pot fi etapizate funcţie de evoluţia traficului rutier şi de dezvoltarea localităţii 
în special de-a lungul traseului drumului naţional. 
Într-o primă etapă, prioritare sunt lucrările de amenajare a celor 4 intersecţii (sensuri giratorii), 
pentru îmbunătăţirea relaţiilor din / în drumul naţional la reţeaua stradală a localității. 
 
18. Circulaţia feroviară 
     Se prevede dublarea liniei CFR electrificate Arad-Timișoara, în interiorul limitei 
cadastrale CFR actuale. Nu se introduce în intravilan nici un teren aflat în proprietatea CFR. 
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Se scot din intravilan anumite zone a terenurilor aflate în proprietatea CFR după cum 
urmează: 
- în localitatea Vinga se scoate din intravilan o suprafață de 1,85 ha din totalul de 6,81 ha, astfel 
suprafața ocupată de terenuri ale CFR este de 4,96 ha la nivelul intravilanului propus; 
La nivelul comunei Vinga din suprafața de 6.81 ha aflate în proprietatea CFR au mai rămas 4,96 ha în 
situația intravilanului propus. 
 
20. Alimentare cu apă 
Pentru alimentarea cu apă a localităţii Vinga se va extinde sistemul existent,cum urmează: 
- reţeaua de distribuţie propusă în P.U.G., pentru extinderea localităţii Vinga se va realiza din ţeavă 
de polietilenă PE – HD cu De 90 mm, De 110 mm şi De 125 mm în lungime de 21.958 m. Pe reţeaua de 
distribuţie s-au prevăzut cămine de vane şi hidranţi de incendiu exteriori. Lucrările pentru extinderea 
reţelei de apă includ pozarea conductelor, execuţia şi echiparea căminelor de pe traseul acestora, 
instalarea vanelor de sectorizare îngropate, execuţia branşamentelor şi hidranţilor, traversări de 
drumuri. Lucrările de alimentare cu apă se urmăresc a fi executate etapizat, funcţie de 
posibilităţile financiare. Fiecare zonă industrială, în funcţie de procesul de producţie trebuie să îşi 
asigure în mod independent rezerva de incendiu şi apa tehnologică pentru producţie. Apa pentru 
nevoile igienico-sanitare se va asigura de la reţeaua de apă a localităţii. 
Pentru satisfacerea nevoilor de apă a populaţiei, a zonelor industriale, a zonelor propuse în P.U.G., se 
impune extinderea sistemului de alimentare cu apă existent, care să asigure calitatea şi cantitatea 
necesară de apă, atât pentru localitatea Mănăştur cât şi pentru localitatea Mailat. 
Gradul de dotare propus este pentru zone cu gospodării având instalaţii interioare de apă rece, caldă 
şi canalizare cu preparare locală a apei calde. 
 
21. Canalizare 
21.1. Canalizare menajeră 
Pentru preluarea apelor uzate menajere ale populaţiei, ale zonelor industriale şi al 
zonelor propuse în P.U.G., se impune extinderea reţelei de canalizare existente şi a staţiei de epurare 
cu un modul care trebuie integrat în schema existentă. 
Se propune, o extindere a reţelei de canalizare prevăzută în intravilanul localităţii Vinga, cu o reţea de 
canalizare din tuburi PVC-KG, SN 4, De 200 mm, De 250 mm şi 4 staţii de pompare, în lungime de L = 
41.201 m, pentru a asigura colectarea apelor uzate menajere de la toate obiectivele nou prevăzute. 
Pentru racordarea unor tronsoane de canalizare propuse la canalizarea existentă a localităţii sunt 
necesare 4 staţii de pompare complet echipate pentru refularea apelor uzate menajere colectate. 
Conductele de refulare ape uzate manajere sunt în lungime de L = 1.738 m. 
Pentru obiectivele propuse, staţia de epurare va fi dimensionată la un debit de: Quz.zi max = 1.016,42 
m3/zi = 11,76 l/s. Se propune extinderea staţiei de epurare existente cu un modul alcătuit din treaptă 
mecanică şi treaptă biologică integrat în schema existentă. Pentru localităţile Mănăştur şi Mailat, 
pentru obiectivele din P.U.G., se propune un sistem de canalizare menajer centralizat cu racordarea 
apelor uzate menajere de la localitatea Mailat la localitatea Mănăştur şi de aici la staţia de epurare 
propusă în localitatea Mănăştur. 
Apele uzate menajere provenite de la localităţiile Mănăştur şi Mailat vor fi colectate şi 
transportate prin intermediul unor stații de pompare la staţia de epurare propusă în 
localitatea Mănăştur. Se propune, o reţea de canalizare prevăzută în intravilanul localităţii Mănăştur 
în lungime de L = 16.082 m, cu tuburi din PVC-KG, SN 4, De 250 mm şi De 200 mm, pentru a asigura 
colectarea apelor uzate menajere de la toate obiectivele prevăzute în P.U.G. Pentru racordarea unor 
tronsoane la canalizarea propusă din localitatea Mănăştur sunt necesare 3 staţii de pompare complet 
echipate pentru refularea apelor uzate menajere colectate. Conductele de refulare ape uzate 
manajere sunt în lungime de L = 244 m. 
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De asemenea, se propune, o reţea de canalizare prevăzută în intravilanul localităţii Mailat în lungime 
de L = 12.534 m, cu tuburi din PVC-KG, SN 4, De 250 mm şi De 200 mm, pentru a asigura colectarea 
apelor uzate menajere de la toate obiectivele prevăzute în P.U.G. 
Pentru racordarea localităţii Mailat la canalizarea propusă a localităţii Mănăştur este necesară o staţie 
de pompare complet echipată pentru refularea apelor uzate menajere colectate. Conducta de refulare 
ape uzate manajere de la localitatea Mailat la localitatea mănăştur este în lungime de 2.519 m.Staţia 
de epurare este dimensionată pentru un număr de 3000 locuitori pentru anul 2025, la debitul: Quz.zi 
max = 525 m3/zi = 6,07 l/s. Aceasta se propune să fie amplasată în zona de sud-vest a localităţii 
Mănăştur în apropierea emisarului pârâul Slatina. Se propune o staţiei de epurare modular alcătuită 
din treaptă mecanică şi treaptă biologică. 
21.2 Canalizare pluvială 
Pentru localitatea Vinga, Mănăştur și Mailat,  apele meteorice provenite de pe străzi se vor colecta 
prin rigole stradale deschise şi se vor evacua gravitaţional la 4 bazine de retenţie propuse, numai după 
trecerea acestora prin decantoare – separatoare de hidrocarburi. Evacuarea apelor meteorice 
convenţional curate din bazinele de retenţie se va face, prin intermediul unor conducte de preaplin în 
pârâul Apa Mare existent în zonă. Adoptarea în perspectivă a sistemului integrat de canalizare pluvială, 
urmează să se 
facă pe bază de analiză economică, în funcţie de resursele financiare. Apele pluviale provenite de pe 
platformele industriale se vor trata şi evacua în mod independent odată cu derularea investiţiei.  
 
22.Serviciile sociale 
        Urmare a modificărilor intervenite în nevoile sociale ale populaţiei localităţii, în comportamentul 
general al locuitorilor şi în legislaţia naţională în domeniul asistenţei sociale, s-a impus elaborarea unei 
strategii de dezvoltare a serviciilor sociale acordate de furnizorii publici şi privaţi la nivelul comunei 
Vinga , judeţul Arad, pentru perioada  2019-2022 şi a unui Plan anual  de acţiune  pe anul 2020 elaborat 
în conformitate cu   Ordinul 1086/2018 . 
    Scopul elaborării strategiei este acela de a asigura condiţiile furnizării unor servicii sociale de 
calitate, care implicit să conducă la îmbunătăţirea calităţii vieţii familiilor şi persoanelor sărace, fără 
nici un venit sau cu venituri foarte mici, a persoanelor cu handicap, a şomerilor, a pensionarilor, 
precum şi a altor categorii de persoane defavorizate din comuna Vinga, judetul Arad. 
PLANUL DE ACŢIUNE în vederea implementării Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale acordate 

de furnizorii publici şi privaţi la nivelulcomunei Vinga, judeţul Arad ,pentru perioada 2019-
2022, prevede următoarele obiective specifice: 

1.   Implementarea unitară şi coerentă a prevederilor legale din domeniul asistenţei 
sociale,corelate cu nevoile şi problemele sociale ale Grupului ţintă (categoriilor de 
beneficiari); 
 

2. Înfiinţarea şi actualizarea continuă a unei Baze de date  care să cuprindă date privind 
beneficiarii (date de contact, vârstă, nivel de pregătire şcolară şi profesională, adrese 
de domiciliu etc.), date privind indemnizaţiile acordate (ajutoare sociale, ajutoare de 
urgenţă, ajutoare pentru încălzire, ajutoare materiale, alocaţii de susţinere etc.), 
cuantumul şi data acordării acestora, precum şi alte informaţii relevante pentru 
completarea Bazei de date; 
 

3. Înfiinţarea şi implementarea unui sistem armonizat, integrat şi performant de 
furnizare a tuturor categoriilor de servicii sociale la nivelul comunei  Vinga; 
 

       4 .Realizarea unor parteneriate public-public, public-privat cu alte autorităţi sau instituţii 

publice, ONG-uri, centre sociale etc., adaptate nevoilor sociale şi resurselor disponibile la 

nivelul comunei Vinga,judetul Arad  iniţiate şi realizate după efectuarea unor studii de piaţă 

referitoare la nevoile sociale şi priorităţile generale ale comunităţii locale; 
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                   5. Dezvoltarea unor atitudini proactive şi participative în rândul populaţiei localităţii şi a 
beneficiarilor de servicii sociale. 
 
23. Proiectul privind „Reabilitarea si modernizarea Parcului Central” 
 
   Conform Documentației de avizare a lucrărilor de intervenție”, proiectul de investiție privind 
„Reabilitarea si modernizarea Parcului Central” al comunei Vinga, presupune următoarele 
caracteristici: 
 

Suprafaţa construită;  

Suprafata pavaj tip 1 =2188.50mp ; Suprafata pavaj tip 2= 110.0mp 

Suprafata pavaj tip3 = 138.50mp ; Suprafata pavaj tip 4= 1245mp  

Suprafata dale cauciucate = 744,00 mp; Suprafata spatiu verde amenajat(tip jardiniera)= 995,50 mp 

 Suprafata pietris = 62,50 mp  

 Suprafaţa construită desfăşurată;  

Suprafete interventie 

Suprafata pavaj tip 1 =2188.50mp 

Suprafata pavaj tip 2= 110.0mp ;Suprafata pavaj tip3 = 138.50mp 

Suprafata pavaj tip 4= 1245mp ; Suprafata dale cauciucate = 744,00 mp;Suprafata spatiu verde 

amenajat(tip jardiniera)= 995,50 mp; Suprafata pietris = 62,50 mp. 
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24.Blocuri ANL 
      Agenția Națională pentru Locuințe s-a înființat în baza Legii nr. 152/1998 pentru dezvoltarea 
construcției de locuințe la nivel național și își desfășoară activitatea sub autoritatea Ministerului 
Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, ca instituție de interes public cu personalitate 
juridică. 

ANL derulează la nivel național patru programe principale de construcții de locuințe: 

• Programul Locuințe prin credit ipotecar 
• Programul Locuințe pentru tineri, destinate închirierii 
• Renașterea satului românesc 

https://www.mlpda.ro/
https://www.mlpda.ro/
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• Locuințe sociale pentru comunitățile de romi 
Programul de construcții locuințe prin credit ipotecar este, cronologic, primul program al agenției. 
Agenția a fost prima instituție care a oferit credite ipotecare și principalul promotor al pieței 
ipotecare din România. 
Din 2001, în paralel cu programul de credit ipotecar, ANL implementează și dezvoltă un program 
special de construcții locuințe pentru tineri, destinate închirierii. 
Programul Renașterea satului românesc se adresează personalului didactic, medicilor, asistenților 
medicali și polițiștilor care își desfășoară activitatea în mediul rural. 
Programul-pilot „Locuințe sociale pentru comunitățile de romi” se derulează de MDRAP prin 
intermediul ANL, conform HG nr. 1237/2008.  

    La aceste programe cu caracter permanent se adaugă și programe cu caracter temporar, de 
ajutorare a persoanelor afectate de inundații. Prin intermediul agenției s-au reconstruit case distruse 
sau grav avariate și s-au achiziționat materiale de construcție care au fost distribuite persoanelor 
sinistrate. 

L Programul pentru închiriere  se adresează tinerilor cu vârste cuprinse între 18 și 35 de ani la data 
depunerii cererii pentru repartizarea unei locuințe construite prin ANL și destinate 
închirierii, persoane care nu își permit să cumpere sau să închirieze o locuință de pe piața liberă. 

Tinerii își pot depune cererile și dosarele la autoritățile publice locale pe a căror rază administrativ-
teritorială se află aceste locuințe. 

Tinerii care și-au depus dosarele și au împlinit 35 de ani fără a beneficia de o astfel de locuință pot 
primi repartiții în cel mult 36 de luni de la împlinirea acestei vârste. 

Fondurile utilizate pentru realizarea lucrărilor de construcție sunt asigurate de la bugetul de stat, 
credite interne/externe, sume rezultate din vânzarea locuinţelor pentru tineri, realizate în anii 
anteriori, precum şi din alte surse legal constituite. 

Locuinţele (apartamente cu una sau două camere în clădiri cu regim de înălţime redus) sunt construite 
pe terenuri puse la dispoziţia ANL de către autorităţile locale/centrale,cu drept de folosinţă gratuită 
pe întreaga perioadă de realizare a investiţiilor. 

De asemenea, autorităţile locale asigură utilităţile necesare. 

Locuinţele pentru tineri sunt construite prin ANL, iar după finalizarea lucrărilor sunt predate 
autorităților publice locale  în vederea administrării și repartizării către tinerii care îndeplinesc criteriile 
de acces la astfel de locuințe. 

Criteriile-cadru de acces la locuinţele pentru tineri şi criteriile de ierarhizare în baza cărora autoritățile 
stabilesc listele de prioritate sunt prevăzute în HG nr. 962 din 27 septembrie 2001 privind aprobarea 
Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind 
înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, cu modificările si completarile ulterioare (Anexa 11 
este prezentată mai jos). 

Autorităţile publice locale repartizează tinerilor aceste locuinţe, în funcție de ordinea stabilită prin 
listele de prioritate întocmite în baza prevederilor legale și în limita fondului locativ disponibil în acest 
scop, stabilesc și încasează chiria și pot vinde apartamentele numai la cererea chiriașilor care le ocupă, 
cu respectarea condițiilor prevăzute de lege. 

După minimum un an de închiriere neîntreruptă, chiriaşii au posibilitatea de a cumpăra apartamentele 
în care locuiesc, fără ca vânzarea să fie condiționată de vârsta solicitanților (achitând integral prețul 
locuințelor din sursele proprii și/sau credite ipotecare contractate de la instituții financiare autorizate, 
inclusiv cu garanția statului (credite acordate prin programul Prima Casă), în termen de maxim 5 zile 

http://www.anl.ro/ro/locuinte-prin-credit-ipotecar/
http://www.anl.ro/ro/locuinte-pentru-tineri/
http://www.anl.ro/ro/locuinte-pentru-tineri/
http://www.anl.ro/ro/renasterea-satului-romanesc/
http://www.anl.ro/ro/locuinte-pentru-tineri/locuinte-pentru-rromi/
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lucrătoare de la data înscrierii dreptului de proprietate în cartea funciară, sau în rate lunare egale, 
inclusiv dobânda aferentă, cu un avans de minim 15% din valoarea de vânzare, direct către autoritățile 
publice locale care administrează locuințele). 

    Administrația locală a comunei Vinga, a decis sa promoveze pe viitor acest proiect de tip locuințe 
prin ANL, din dorința de a veni în sprijinul acelor potențiali beneficiari, care pot achiziționa o locuință 
la un preț mai mic celui actual de pe piață și de a încuraja în primul rând cetățenii comunei Vinga, să 
aibă mai multe opțiuni pentru locuințe în comuna natală. 
Comuna Vinga a identificat astfel, oportunitatea realizării unei investiţii în cadrul Programului de 

construcții locuințe pentru tineri destinate închirierii „Bloc de locuințe etapa 1 cu 24 u.i având 

suprafața de 2.000 mp.” 

  Amplasamentul este păstrat în continuare în speranța că vor începe formalitățile de demarare a 

investiției, conform  extrasului de Carte Funciară nr.300661 în suprafață de 2.000 mp.                                                                                                   

 Obiectivul de investiții aparține domeniului public al comunei Vinga, cu drept de folosință gratuită, în 

temeiul Legii 15/2003,- Agenția Națională Pentru Locuințe; actualizat la data de  08 06 2017.                

   La nivelul comunei Vinga s-au centralizat un număr de 62 cereri ale unor tineri din comuna Vinga 

privind închirieri de spații locative sau concesionări de terenuri în vederea construirii unor case 

familiale.  

   Terenul care este transmis în folosință gratuită a ANL se bucură de toate utilitățile și anume: energie 

electrică, apă curentă, gaz. 

 Ținând cont de toate cele enumerate, comuna Vinga își menține dorința de a construi un bloc cu 24 

de apartamente în cadrul programului ANL. 

    De asemenea, motivația vine  din  anvergura acestui tip de locuințe și de rezultatele din alte 
comunități, rezultatele majoritare ale implementării de către alte autorități , fiind pozitive. 
Și cum “ Nicăieri nu-i ca acasă”  este o invitație adresată  în primul rând tinerilor, să își construiască un 
cămin, o casă, acasă, în comuna natală. 
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25.Modernizare străzi în localitățile Vinga, Mănăștur și Mailat 
     Unul dintre cele mai importante proiecte ale administrației comunei Vinga este cel legat de 
documentația de avizare a lucrărilor de intervenție pentru “Modernizare străzi în localitățile Vinga, 
Mănăștur și Mailat”. 
    În baza contractual de proiectare, s-a completat și reactualizat documentația de avizare a lucrărilor 
de intervenție pentru “Modernizare străzi în localitățile Vinga, Mănăștur și Mailat”, la ora actuală 
existând un interes general crescut în ceea ce privește modernizarea, îmbunătățirea și extinderea 
infrastructurii rutiere, aces gen de investiție fiind prioritar la nivel național, județean și local. 
   Lucrarea de modernizare propusă se încadrează în prevederile Fondului de Dezvoltare și Investiții, 
care se utilizează pentru finanțarea proiectelor de dezvoltare, care cuprind investiții sau lucrări de 
întreținere și reparații curente, ale unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale, precum și ale 
asociațiilor de dezvoltare intercomunitară, în domenii prioritare principale și secundare. 
   Infrastructura insuficient dezvoltată în comuna Vinga, localitățile Vinga, Mănăștur și Mailat, 
afectează dezvoltarea economică a comunei, creând astfel situații nefavorabile atât în mediul de 
afaceri, cât și sub aspectele sociale și de mediu. 
   Prin modernizarea străzilor din comuna Vinga, localitatea Vinga (străzile Vișinului, Pieței, Blocului, 
Lalelelor, Brândușei, Ghioceilor, Viorelelor, Lungă, Liliacului și Eternității), localitatea Mănăștur 
(străzile Fântânii, Școlii, Scurtă, Liniștii și Izlazului) și localitatea Mailat ( străzile Stadion, Mică, 
Agronomului și Serelor)  sunt provocate creșterea economică și crearea locurilor de muncă. 
   Lucrarea reprezintă o importanță deosebită din punct de vedere administrativ teritorial, deoarece 
aceste străzi asigură accesul majorității locuitorilor din localitățile Vinga, Mănăștur și Mailat, la 
drumurile comunale DC 98 și DC 99A, drumuri ce asigură legăturile cu localitățile învecinate, precum 
și la drumul național DN 69, prin care se asigură legătura cu orașele din apropiere-Timișoara și Arad-, 
respectiv cu alte reședințe de județ prin conexiunea drumului național la autostrada A1-CORIDORUL 
IV PANEUROPEAN. 
Traseul proiectat în lungime totală de 9,273 km este alcătuit din 19 străzi situate în localitățile Vinga, 
Mănăștur și Mailat conform planului de încadrare în zonă: 
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 Implementarea acestui proiect de investiții are ca efect printre altele, îmbunătățirea substantial a 
condițiior de viață pentru locuitorii acestor localități, prin facilitarea accesului la serviciile de bază. 
Prin cadrul acestei investiții se asigură: 
-posibilitatea utilizării străzilor în tot cursul anului 
-reducerea consumului de carburanți și lubrifianți 
-grad sporit de siguranță și confort în trafic 
-mărirea regimului de viteză, îmbinat cu un confort sporit și un acces interzonal rapid 
-reducerea noxelor rezultate din funcționarea îndelungată a autovehiculelor 
-apele de suprafață vor fi colectate și evacuate prin intermediul șanțurilor la colectorii naturali, 
eliminându-se astfel gropile cu apă din suprafața carosabilă 
-cantitatea de emisii de gaze poluante este mult mai mică datorită faptului că traficul se va desfășura 
în conditii normale 
-uzura autovehiculelor este mult mai mică, datorită faptului că acestea pot circula pe suprafețe de 
rulare netede 
-nivelul zgomotelor produs de autovehicule se reduce datorită calității suprafeței carosabile 
-se îmbunătățește nivelul calității vieții 
  Conform graficului de lucrări din documentația de avizare a lucrărilor de intervenție, modernizarea 
integrală a celor 19 străzi, va fi finalizată în anul 2021-2022. 
 
  Primarul comunei Vinga, domnul Negrei Ioan, a comunicat la finalul mandatului 2016-2020 câteva 

dintre principalele obiective pe care le are în vedere administrația locală pentru perioada de 

dezvoltare 2021-2027, după cum urmează: 
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   „Pentru asigurarea ordinii publice, avem în vedere odata cu trecerea serviciului SMURD din cadrul 
subordinii primăriei în cadrul Inspectoratului Județean pentru Situații de Urgență, înființarea poliției 
locale și monitorizarea localităților Vinga, Mănăștur și Mailat prin sistem video. Costul de înființare și 
de sustenabilitate a poliției locale îl avem prevăzut din bugetul local care era dedicat serviciului 
SMURD. 
   Pentru partea de monitorizare, împreună cu aparatul administrativ al primăriei, vom încerca să 
atragem fonduri europene sau naționale privind siguranța cetățeanului.  
În ceea ce privește pavarea tuturor trotuarelor și modernizarea străzilor, după finalizarea lucrărilor de 
canalizare prin proiecte câștigate de către aparatul administrativ, prin Programul Național de 
Dezvoltare Locală și Fonduri Europene prin Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale , se va  
continua cu modernizarea si asfaltarea străzilor.  
      Totodată , în acest mandat administrativ al administrației locale s-au pavat alei și s-a modernizat 
iluminatul public din localitate prin Gal Lunca Mureșului.  
       Suntem convinși că odată cu deschiderea viitoarelor măsuri de finanțare privind modernizarea de 
străzi, vom depune documentația pentru accesarea fondurilor necesare.  
      Avem depuse proiecte pentru modernizarea și asfaltarea străzilor prin Compania Națională de 
Investiții, fiind printre puținele comune din țară care ne-am calificat în faza următoare de selecție a 
proiectelor, având CF-uri pe toate străzile din comună, criteriu existențial de eligibilitate. 
Fondurile Europene au fost, sunt și vor fi mereu prioritare în atenția echipei administrative, 
demonstrând în mandatele precedente atragerea a 7 milioane de euro care au avut impactul necesar 
pentru dezvoltarea comunei prin introducerea canalizării, asfaltarea străzilor, modernizarea 
sistemului educațional, reabilitarea instituției Primăriei, realocarea sediului Poliției, reabilitatea 
căminelor culturale și a remizelor de pompieri. 
     Protejarea mediului înconjurător este în sarcina fiecărui cetățean sau agent economic, doar 
împreună putem avea parte de un mediu cât mai sănătos prin decolmatarea şi întreținerea canalelor, 
acest lucru îl avem în vedere prin proiecte din cadrul Agenției Naționale de Îmbunătățiri Funciare şi 
împădurirea unei suprafețe de teren pentru un aer mai curat prin proiecte din cadrul Ministerului 
Mediului, Apelor şi Pădurilor. 
     Colectarea deșeurilor reciclabile se face prin intermediul firmei care a câștigat licitația la nivel 
județean, Comuna Vinga făcând parte din sistemul integrat ADI Deșeuri. Problemele cu care ne 
confruntăm privind ridicarea deșeurilor sunt în atenția firmei câștigătoare prin adrese făcute de către 
Administrația Locală. Avem containere amplasate la nivelul comunei pentru deșeuri plastice care sunt 
puse la dispoziție de către primăria Vinga, colectarea acestora se face prin intermediul unei firme 
benevol din județul vecin. 
     În cadrul noului PUG al comunei avem implementate locurile noi de casă care vor fi oferite tinerilor 
comunei. Sunt peste 100 de locuri de casă prin care se va construi noul cartier rezidențial al comunei 
Vinga. Implementarea sistemului online de plăți și de semnături digitale la nivelul comunei va fi posibil 
după finalizarea proiectului guvernamental Romania Digitală în care aparatul administrativ este în 
strânsă colaborare cu modalitatea de implementare si sustenabilitate a acestuia la nivel de comune. 
Totodată la nivelul echipei avem în vedere înființarea gospodăriei comunale care va deservi întreaga 
comunitate privind toaletarea vegetațiilor uscate, întreținerea și amenajarea spațiilor verzi din 
comună, aleilor principale și tranzitate zilnic de un număr mare de cetățeni.  
      Trecerea la nivel cu calea ferată către localitatea Mănăștur este în dezbatere publică, iar prin 
adresele făcute de către Primăria Vinga prin primar Negrei Ioan către CFR Infrastructură și Ministerul 
Transportului, avem speranța unei rezolvări cât mai rapide. Acel pasaj aparține de CFR Infrastructură, 
Primăria Vinga a modernizat în urmă cu câțiva ani trecerea de cale ferată, ulterior cei de la CFR au 
lăsat din nou liniile de tren mai jos. Avem speranța că în perioada imediat următoare să primim avizele 
necesare, cel puțin pentru modernizarea trecerii de cale ferată, în anul 2021 odată cu începerea 
lucrării liniei de mare viteză Arad – Timișoara să fie renovată în totalitate. 
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     Introducerea rețelei de gaz în satele Mănăștur și Mailat este deja în stadiu de lucru, avem deja 
discuții cu cei de la conducerea TransGaz, în perioada următoare vom finaliza studiul de fezabilitate și 
documentația necesară pentru atragerea fondurilor. 
      Cu întreg programul administrativ al echipei în perioada imediat următoare vom transpune ]n 
concret cele menționate mai sus, la care se vor adăuga cu siguranță ți alte proiecte pe parcurs. 
      În continuare, unele din prioritățile noastre sunt modernizarea comunei, fiecare cetățean să poată 
beneficia de utilitățile minime și aici facem referire la apă, gaz, electricitate şi să punem în valoare 
partea culturală și istorică a comunei. 
 

CONCLUZII 
 

Strategia de dezvoltare locală a unității-administrativ teritoriale reprezintă viziunea 
asupra destinului unei comunități. 
 

• Viata economica a comunei Vinga, trebuie revigorată si dezvoltată in continuare în toate 

domeniile sale: agricultura, zootehnie, industrie si comert.  

• Consilul Local va trebui să investească perpetuu pentru revitalizarea vietii economice a 

comunei, care trebuie să fie prioritatea numărul unu, deoarece produce cele mai mari efecte 

benefice. 

• Infrastructura necesită îmbunatățirii continue, din acest motiv invesțitiile trebuie făcute 

după anumite criterii economice astfel încât să produca beneficii: 

            - siguranța și securitatea locuitorilor comunei împotriva calamităților; 

           - raportul valoarea investiție/ efecte economico-financiare produse; 

           - raportul valoare investiție/numărul beneficiarilor. 

• Conform premiselor de elaborare a strategiei si a perspectivelor de dezvoltare a comunei 

Vinga , conceptul strategic este formulat astfel încat transpunerea sa într-un plan strategic 

asigură un pachet de acțiuni care vor conduce la cresterea economică, creșterea bazei de 

impozitare, crearea de locuri de muncă si îmbunătățirea calității mediului de viață al 

comunității. 

• Conex factorului economic un alt punct important pentru cresterea atractivității comunei îl 

constituie facilitățile culturale și de agrement oferite, astfel încât confortul social al 

locuitorilor să fie îmbunătățit. Complementar acest lucru va creste si atractivitatea turistica a 

comunei. 

• Protejarea mediului prin conformarea progresivă cu standardele de mediu ale Uniunii 

Europene pe care România va trebui să le atingă în totalitate. 

• Accesarea cu prioritate a fondurilor nerambursabile. 

       


