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CAP.1 CONTEXT STRATEGIC 

 
 

Inițiativa Primăriei Ciacova, de actualizare a strategiei de dezvoltare a orașului Ciacova, a apărut 

la începutul anului 2021, ca urmare a constatării necesității de definire a unor noi obiective şi direcții de 

dezvoltare pe termen scurt, mediu şi lung a orașului Ciacova, dar şi ca urmare a cerinței mari de 

mobilizare, concentrare şi programare a resurselor locale - umane, materiale şi financiare – în scopul 

atragerii şi accesării de fonduri nerambursabile destinate dezvoltării strategice planificate. 

Planificarea strategică reprezintă un proces sistematic, prin care o instituție își stabilește anumite 

priorități care sunt esențiale pentru îndeplinirea misiunii ei, în acord cu evoluția mediului în care aceasta 

își desfășoară activitatea. Planificarea strategică este o activitate orientată spre viitor, vizând obiectivele 

de dezvoltare și etapele necesare realizării acestora. Planificarea strategică este un proces continuu, ce 

ar putea fi utilizat de comunitățile locale pentru a se asigura că politicile și programele existente 

corespund necesităților de dezvoltare socio-economică a comunității, în cadrul limitărilor impuse de 

resursele locale disponibile. Pornind de la aceste metodologii, se poate contura un proces integrat de 

planificare strategică, structurat pe o suită logică de etape și subetape. 

Elaborarea Strategiei de Dezvoltare Economico-Socială a Orașului Ciacova 2021-2027 

urmărește principalii pași ai unui proces integrat de planificare strategică, de la analiza potențialului 

local, la stabilirea obiectivelor de dezvoltare și a căilor de acțiune și la identificarea surselor pentru 

finanțarea obiectivelor de investiții stabilite în cadrul strategiei. 

Strategia de Dezvoltare Economico-Socială a Orașului Ciacova 2021-2027 este elaborată în 

contextul în care, în această perioadă, instituțiile Uniunii Europene trasează cadrul strategic de 

implementare a politicilor europene pentru perioada 2021-2027, precum și bugetul aferent 

operaționalizării priorităților și politicilor definite. România, în calitate de Stat Membru, trebuie, la 

rândul său, să se alinieze la aceste priorități și politici atât la nivel național, cât și la nivel local. Această 

aliniere constă în principal în definirea priorităților naționale și locale de dezvoltare pentru perioada 

2021-2027 sau pe termen lung, adaptarea la contextul strategic european și la instrumentele de suport 

(financiar, cu precădere) disponibile. 

Procesul planificării strategice a dezvoltării Orașului Ciacova, inițiat cu această ocazie a avut în 

vedere maximizarea eficienței utilizării resurselor locale şi dezvoltarea unei viziuni asupra viitorului 

comunității, implicând participarea comunității la planificare dezvoltării economico-sociale locale, la 

consolidarea procedurilor locale şi a valorilor democratice. 

În acest context, elaborarea Strategiei de Dezvoltare Economică și Socială a Orașului Ciacova 

2021-2027 are rolul de a: 

o  alinia dezvoltarea orașului Ciacova la cadrul strategic aferent perioadei de programare 2021- 
2027 la nivel local; 

o  se constituie un instrument care să permită orașului Ciacova luarea deciziilor adaptate la 
contextul strategic pe baza informațiilor și datelor relevante și actualizate; 

o  promova un proces transparent de consultare a actorilor relevanți din oraș pentru identificarea 
corectă a nevoilor și așteptărilor comunității prin intermediul lucrului în parteneriat; 

o  reprezenta viziunea comunității cu privire la dezvoltarea sa viitoare, fiind astfel împărtășită de 
toți actorii relevanți de la nivel local și transpusă într-un set de obiective specifice și un plan de acțiuni 
concret; 

o  alinia politicile și instrumentele de dezvoltare a orașului Ciacova la instrumentele de sprijin 
naționale și ale Uniunii Europene în domeniu, respectiv la cerințele programelor operaționale și 
sectoriale aferente perioadei de programare 2021-2027. 

Având în vedere profilul orașului Ciacova, precum și contextul socio-economic și sanitar 

actual, demersul de planificare strategică urmărit a vizat și o serie de concepte complementare, care însă 

sunt din ce în ce mai esențiale pentru o dezvoltare sustenabilă și competitivă. 
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În acest sens, un prim aspect abordat a fost cel al dezvoltării inteligente, care a fost evaluat 

în raport cu toate domeniile de interes pentru strategie, fiind de altfel un proces care presupune, de 

asemenea, o abordare integrată. 

Pentru a putea contribui la dezvoltarea capacității unui teritoriu de adaptare și de menținere a unei 

continuități pe parcursul apariției unor șocuri și, în același timp, de păstrare a principiilor dezvoltării 

durabile, la fel de importante sunt astfel și principiile de reziliență. Reziliența se bazează pe persistență, 

adaptabilitate și incluzivitate, precum și pe o abordare integrată, reflexivă și cu caracter transformator 

astfel încât să permită obținerea celor trei caracteristici de bază anterior menționate. 

În vederea elaborării Strategiei de Dezvoltare Economico-Socială a Orașului Ciacova, este 

necesară înțelegerea contextului strategic de nivel superior și actualizarea obiectivelor și priorităților de 

dezvoltare ale orașului în conformitate cu noua perioadă de programare 2021-2027. Această nouă 

perioadă vizează și actualizarea politicilor europene pentru perioada de referință și a bugetelor aferente 

operaționalizării priorităților și politicilor definite. În calitate de Stat Membru, România trebuie să se 

alinieze acestor priorități și politici atât la nivel național, cât și la nivel local și sectorial, fiind astfel 

urmărită adaptarea la contextul strategic european și la instrumentele de suport disponibile. 

În acest sens, demersul de elaborare a strategiei orașului Ciacova va urmări corelarea cu 

documentele de planificare strategică relevante de la nivel global, european, național, regional și județean, 

fiind vizate obiectivele și direcțiile ce ghidează dezvoltarea la nivel macro, cât și cele specifice, orientate 

către teritoriul studiat. 

La nivel global, politicile de dezvoltare durabilă s-au concretizat într-un demers strategic mai larg 

al Națiunilor Unite, respectiv Obiectivele de dezvoltare durabilă ale Organizației Națiunilor Unite 2030 

(UNSDG2030). Acestea au fost definite în cadrul Summit-ului privind dezvoltarea din septembrie 2015, 

în urma căruia a rezultat AGENDA 2030 PENTRU DEZVOLTARE DURABILĂ, un program de 

acțiune globală în domeniul dezvoltării cu un caracter universal și care promovează echilibrul între cele 

trei dimensiuni ale dezvoltării durabile: economic, social și de mediu. În cadrul acestui demers au fost 

identificate o serie de 17 obiective de dezvoltare în toate domeniile esențiale ale societății umane. 

Prin intermediul Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă, se stabilește o agendă de acțiune ambițioasă 

pentru orizontul de timp 2030 în vederea eradicării sărăciei extreme, combaterii inegalităților și a 

injustiției și protejării planetei. Așa cum era de așteptat, subiectele de mediu și cele privind reducerea 

disparităților prin îmbunătățirea infrastructurii și a accesului la servicii mai bune pentru toți cetățenii au 

primit un caracter strategic. 

 
 

DECLARAȚIA MINISTERIALĂ DE LA GENEVA PE LOCUIRE ȘI DEZVOLTARE 

URBANĂ DURABILĂ susține prioritățile 

Agendei Urbane Habitat III și Agenda 2030 pentru Dezvoltare Durabilă. În cadrul declarației 

sunt evidențiate provocări precum: accesibilitatea locuințelor (din punct de vedere financiar, 

schimbările climatice, întărirea legăturilor urban-rural și planificarea orientată către cetățean. Pentru 

a preîntâmpina aceste provocări, prin Declarația de la Geneva sunt promovate: 

Locuirea accesibilă; 

Inovarea, incluziunea și ameliorarea perspectivelor de viitor pentru tineri; 

Ameliorarea și eficientizare serviciilor publice pentru a susține dezvoltarea durabilă și 

echilibru de gen; 

Locuirea incluzivă care ține cont de persoane cu dizabilități și vârstnici; 

Integrarea provocărilor de mobilitate și sănătate publică în procesul de planificare; 

Orașe verzi, compacte și reziliente; 

Revitalizarea fondului construit, eficientizare termică și transferul către surse regenerabile de 

energie; 

Integrarea soluțiilor TIC în gestiunea orașelor ținând cont de confidențialitate și securitate; 
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Întărirea guvernanței, mai ales la nivel de comunitate (asociații de proprietari etc.). 

 

Obiectivele de Dezvoltare Durabilă stabilite de ONU la nivel mondial, destinate politicilor de 

dezvoltare urbană durabilă au fost adoptate în cadrul Conferinței Habitat III a ONU sub denumirea 

de NOUA AGENDĂ URBANĂ. Aceasta conține orientările necesare pentru ca orașele din toată 

lumea să fie mai favorabile incluziunii, mai ecologice, mai sigure și mai prospere. Ele au fost 

adoptate de Comisia Europeană prin intermediul a trei angajamente: 

Punerea în aplicare a noii Agende urbane prin intermediul Agendei urbane a UE Agenda 

urbană a UE a fost concepută astfel încât orașele să aibă un cuvânt de spus în procesul de 

elaborare a politicilor. Cu cele 12 teme prioritare, guvernanță pe mai multe niveluri și accentul 

pus asupra învățării reciproce, Agenda urbană a UE contribuie la punerea în aplicare a noii 

Agende urbane în cadrul Uniunii Europene și în parteneriat cu părțile interesate din mediul 

urban nu doar orașele, ci și întreprinderile, ONG-urile și reprezentanții statelor membre și 

ai instituțiilor UE. 

Planurile de acțiune pentru cele 14 teme prioritare includ recomandări în materie de politici, 

bune practici și proiecte care urmează să fie partajate și aplicate pe scară mai largă în UE. 

Elaborarea unei definiții armonizate la nivel mondial a noțiunii de oraș. Aceasta ar facilita 

cadrul pe baza căruia orașele din toată lumea ar putea compara datele, stabili criterii de referință și 

asigura o mai bună monitorizare. Instrumentul utilizat este o bază de date online, precum și o listă 

mondială a orașelor care să includă principalele lor caracteristici. 

 

Pactul Verde European (European Green Deal) reprezintă strategia post-2020 a Uniunii 

Europene și este parte din demersurile Comisiei Europene de a implementa Agenda 2030 a 

Națiunilor Unite. Prin Pactul Verde European, UE a stabilit o agendă ambițioasă pentru a atinge 

neutralitatea din punct de vedere climatic până în 2050, sprijinind tranziția către o economie verde 

și circulară competitivă, decuplată de utilizarea resurselor neregenerabile. Pactul Verde European 

include un set de măsuri legislative, acțiuni și mecanisme de finanțare care acoperă domeniile: 

energie durabilă, economie circulară, transport curat, natură și biodiversitate, alimentație și 

agricultură, finanțe ecologice și industrie. Pactul este susținut de un plan de acțiune concret și de un 

angajament privind transformarea obiectivelor în obligații din punct de vedere juridic, prin Legea 

europeanăprivind clima. 

Printre principalele provocări ale următoarei decade, transpuse în seturi de măsuri de politică 

în cadrul PactuluiVerde European, se regăsesc o serie de elemente direct relevante pentru prezenta 

strategie: 

ENERGIE CURATĂ | Eliminarea utilizării cărbunelui ca sursă de energie reprezintă un pas 

crucial în atingerea obiectivelor climatice în 2030 și 2050. Astfel, eficiența energetică devine 

o prioritate la nivel comunitar, însă bazată pe surse regenerabile, concomitent cu reducerea 

contribuției cărbunelui și gazului natural. Pentru asigurarea unei alimentări cu energie sigură 

și la un preț acceptabil pentru toate tipurile de consumatori, piața europeană trebuie să devină 

mai integrată, interconectată și digitalizată. 

INDUSTRIE DURABILĂ | Economia circulară joacă un rol central în transformarea 

industrială la nivel european, viitorul fiind construit în jurul modernizării și creșterii 

eficienței, în special în industriile mari consumatoare de energie. 

CONSTRUIREA ȘI RENOVAREA | Creșterea eficienței energetice a clădirilor reprezintă 

o oportunitate atât prin prisma consumului de energie, cât și prin cea a susținerii economiilor 

locale, antrenând sectorul imobiliar sustenabil. Comisia Europeană va lansa o platformă 

dedicată acestui sector, reunind toți actorii relevanți susținerii acestui demers, pentru 

identificarea unor idei creative, mecanisme de finanțare și abordări inovatoare care 
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să valorifice la maximum resursele existente. 

MOBILITATEA DURABILĂ | Reducerea emisiilor de carbon ca urmare a transportului 

trebuie să fie de cel puțin 90% pentru a contribui semnificativ la atingerea obiectivelor privind 

neutralitatea climatică. Comisia Europeană are în plan să adopte o strategie pentru susținerea 

mobilității inteligente și durabile în 2020, având în centru nevoile utilizatorilor și încurajarea 

mijloacelor alternative de transport, nepoluante, mai sigure și accesibile. 

Relevantă în contextul elaborării Strategiei de Dezvoltare Economică și Socială a Orașului 

Ciacova 2021-2027 este și AGENDA TERITORIALĂ a Uniunii Europene, lansată în anul 2011 

și revizuită ulterior în 2020. Documentul strategic revizuit vizează orizontul de timp 2030 și se 

bazează pe două obiective generale, respectiv „O Europă justă” și „O Europă verde”. Cele două 

sunt susținute de 6 priorități orientate către dezvoltarea teritoriului european, după cum urmează : 

Europa echilibrată- Dezvoltare teritorială mai bine echilibrată, utilizând diversitatea Europei; 

Regiuni funcționale-Dezvoltare locală și regională convergentă, mai puțină inegalitate între 

locuri; 

Integrare peste granițe- Locuire și muncă mai ușoare peste granițele naționale; 

Mediu sănătos- Mediu ecologic mai bun, orașe și regiuni neutre din punct de vedere 

climatic șireziliente; 

Economie circulară-Economii locale puternice și sustenabile într-o lume globalizată; 

Conexiuni sustenabile-Conectivitate fizică și digitală sustenabilă a locurilor. 

 

OPORTUNITĂȚI DE FINANȚARE ȘI DIRECȚII STRATEGICE PRELUATE DE LA 

NIVEL EUROPEAN LA NIVEL NAȚIONAL 

 

În ceea ce privește noul ciclu de programare 2021-2027, pe plan european, cel mai important 

document strategic pentru următorul exercițiu financiar este PROPUNEREA DE REGULAMENT AL 

PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI DE STABILIRE A UNOR DISPOZIȚII 

COMUNE PRIVIND FONDUL EUROPEAN DE DEZVOLTARE REGIONALĂ, FONDUL SOCIAL 

EUROPEAN PLUS, FONDUL DE COEZIUNE ȘI FONDUL EUROPEAN PENTRU PESCUIT ȘI 

AFACERI MARITIME, ȘI DE INSTITUIRE A UNOR NORME FINANCIARE APLICABILE 

ACESTOR FONDURI, PRECUM ȘI FONDULUI PENTRU AZIL ȘI MIGRAȚIE, FONDULUI 

PENTRU SECURITATE INTERNĂ ȘI INSTRUMENTULUI PENTRU MANAGEMENTUL 

FRONTIERELOR ȘI VIZE, din mai 2018, prin care Comisia Europeană propune o nouă abordare 

strategică pentru Politica de Coeziune. În cadrul regulamentului sunt evidențiate noile obiective de 

politică, acestea fiind rezultatul corelării și simplificării celor 11 obiective tematiceutilizate în perioada 

2014-2020. Astfel, aceasta va fi ghidată de următoarele cinci obiective principale: 

• O Europă mai inteligentă -o transformare economică inovatoare și inteligentă; 

• O Europă mai ecologică -cu emisii scăzute de carbon; 

• 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. 

 

Implementarea politicii de coeziune 2021-2027, la nivel național, se va realiza prin intermediul 

a 9 programeoperaționale, respectiv: 

• Programul Operațional Dezvoltare Durabilă (PODD); 

• Programul Operațional Transport (POT); 

•  Programul Operațional Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare 

(POCIDIF); 
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• Programul Operațional Sănătate (POS); 

• Programul Operațional Educație și Ocupare (POEO); 

• Programul Operațional Incluziune și Demnitate Socială (POIDS); 

• Programele Operaționale Regionale (POR); 
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• Programul Operațional Asistență Tehnică (POAT); 

• Programul Operațional Tranziție Justă (POTJ). 

Structura programelor operaționale pentru perioada 2021-2027 este diferită față de cea a perioadei 

anterioare, atât din punct de vedere al alocării financiare, cât și din punct de vedere al domeniilor vizate. 

Noua structură ilustrează priorități identificate la nivel european și național, cu un rol important acordat 

inovării, digitalizării, atenuării schimbărilor climatice, dar și sprijinirea unor domenii de bază ce 

necesită investiții importante, precum sănătatea. 

 

Programul Operațional Regional Vest reprezintă principalul document de orientare a investițiilor 

cofinanțate din fonduri europene din Regiunea de Dezvoltare Vest și, implicit, a celor din județul Timiș, în 

perioada 2021- 2027, având o alocare orientativă de 1 miliard EUR. Prioritățile POR Vest3 pentru perioada 

2021-2027 sunt următoarele: 

• Prioritatea 1 O regiune competitivă prin inovare, digitalizare și întreprinderi dinamice 

(OP1)    alocare estimativă de 233 mil. EUR; 

•  Prioritatea 2 O regiune cu orașe Smart și o administrație digitalizată (OP1) alocare 

estimativă de 40 mil. EUR; 

•  Prioritatea 3 O regiune cu orașe prietenoase cu mediul (OP2) alocare estimativă de 168 

mil. EUR; 

•  Prioritatea 4 O regiune cu mobilitate sustenabilă (OP2) alocare estimativă de 157 mil. 

EUR; 

• Prioritatea 5 O regiune accesibilă (OP3) alocare estimativă de 158 mil. EUR; 

• Prioritatea 6 O regiune educată (OP4) alocare estimativă de 151 mil. EUR; 

• Prioritatea 7 O regiune atractivă (OP5) alocare estimativă de 226 mil. EUR; 

• Prioritatea 8 Asistență tehnică. 

 

PLANUL NAȚIONAL DE RELANSARE ȘI REZILIENȚĂ (PNRR) AL ROMÂNIEI, un 

document strategic extrem de important pentru perioada de programare 2021-2027, acesta stabilind 

domeniile și prioritățile de investiții de la nivel național, precum și a direcțiilor de reformă în contextul crizei 

pandemice existente. Documentul se bazează pe cei 6 piloni principali ai Mecanismului de redresare și 

reziliență european și propune alocarea a 41.1 miliarde EUR (141% din alocarea României din granturi și 

împrumuturi) pentru reformele naționale. 

 

De asemenea, în ceea ce privește dezvoltarea rurală, în perioada 2021-2027 se va realiza conform 

PLANULUI NAȚIONAL STRATEGIC PAC, un document necesar în vederea accesării fondurilor 

aferente Politicii Agricole Comune, în valoare de 365 de miliarde EUR. România are alocată o sumă de 

20.5 miliarde EUR dintre care 13.5 miliarde EUR pentru plățile directe, 363 mil. EUR pentru măsurile de 

sprijinire a pieței (FEGA) și 6.7 miliarde EUR pentru dezvoltare rurală (FEADR). În prezent Planul Național 

Strategic al României este în curs de elaborare. 

 

CONTEXT STRATEGIC NAȚIONAL ȘI REGIONAL 
 

În ceea ce privește documentele relevante de la nivel național, se remarcă următoarele: 

• Strategia de Dezvoltare Teritorială a României (SDTR); 

• PATN (Planul de Amenajarea Teritoriului Național); 

• Master Planul General de Transport (MPGT); 

• Strategia Națională privind Îmbătrânirea Activă (SNIA); 

• Strategia Națională privind Reducerea Părăsirii Timpurii a Școlii (SNRPTS); 

• Strategia Națională pentru Învățământ Terțiar (SNIT); 

• Strategia pentru cultură și patrimoniu național 2016-2022. 
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STRATEGIA DE DEZVOLTARE TERITORIALĂ A ROMÂNIEI (SDTR) este 

documentul strategic care vizează dezvoltarea teritoriului național pentru orizontul de timp 2035, 

prezentând viziunea și obiectivele de dezvoltare la nivel național, regional și interregional, precum și 

aspecte ce privesc dezvoltarea la nivel transfrontalier și transnațional. 

Conform viziunii SDTR, „România în 2035 este o țară cu un teritoriu funcțional, administrat 

eficient, care asigură condiții de viață și locuire pentru cetățenii săi și are un rol important în dezvoltarea 

zonei de sud-est a Europei”. Aceasta se bazează pe 5 obiective generale, după cum urmează: 

1. Asigurarea unei integrări funcționale a teritoriului național în spațiul european prin 
sprijinirea interconectării eficiente a rețelelor energetice, de transporturi și broadband; 

2. Creșterea calității vieții prin dezvoltarea infrastructurii tehnico-edilitară și a serviciilor publice 
în vederea asigurării unor spații urbane și rurale de calitate, atractive și incluzive; 

3. Dezvoltarea unei rețele de localități competitive și coezive prin sprijinirea specializării 
teritoriale și formarea zonelor funcționale urbane; 

4. Protejarea patrimoniului natural și construit și valorificarea elementelor de identitate teritorială; 

5. Creșterea capacității instituționale de gestionare a proceselor de dezvoltare teritorială. 

 
SDTR prevede următoarele măsuri ce vizează în mod direct dezvoltarea județului Timiș și a 

localităților componente: 

•  Înființarea de trasee de cale ferată ușoară care să lege centrul orașelor mari de aeroporturi și de 

localitățile din zonele polarizare, inclusiv cu utilizarea infrastructurii feroviare existente sau a tehnologiei 

monoșină/monorail; 

• Realizarea de variante de ocolire pentru o serie de orașe, printre care și Timișoara (varianta sud); 

•  Extinderea pistelor de biciclete care să facă legătura între centrul urban și zona de influență 

urbană, inclusiv înființarea de stații de închiriere și dotarea autobuzelor cu suporturi de biciclete; 

•  Reabilitarea structurală și creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, inclusiv 

promovarea utilizării resurselor regenerabile de energie pentru alimentarea acestora, cu precădere în 

orașele cu peste 50% din locuințe situate în blocuri (Timișoara, Lugoj); 

• Construcția de spitale regionale de urgență în fiecare regiune de dezvoltare (Timișoara); 

•  Reabilitarea, modernizarea, extinderea și echiparea campusurilor universitare, cu prioritate în 

centrele universitare cu peste 5,000 de studenți în sistemul public; 

•  Construcția, reabilitarea și modernizarea locuințelor sociale, inclusiv în parteneriat public- 

privat, cu precădere în orașele cu o pondere de peste 5% a populației în zone cu locuire precară (Lugoj, 

Timișoara,Jimbolia); 

• Construcția de parcuri științifice și tehnologice (Timișoara); 

• Construcția unui terminal intermodal de mărfuri (Timișoara); 

• Înființarea/extinderea de parcuri logistice (Timișoara); 

•  Construcția de centre de cercetare-dezvoltare-inovare în domeniile prioritare de cercetare- 

dezvoltare șide specializare inteligentă de la nivel național; 

•  Înființarea de sisteme regionale de marketing și de piețe de gross/burse pentru produse 

agroalimentare (Timișoara-Arad); 

• Dezvoltarea și consolidarea axei transfrontaliere Timișoara-Belgrad. 

 
MASTERPLANUL GENERAL DE TRANSPORT (MPGT) este un document strategic care 

vizează dezvoltarea infrastructurii de transport la nivel național, urmărind nevoile de dezvoltare ale 

României, precum și direcțiile și obiectivele trasate de Uniunea Europeană în ceea ce privește transportul. 

MPGT se încadrează în orizontul de timp 2014-2030, conturând intervenții cu orizont 2020, cât și baza 

pentru intervențiile post 2020 și se concentrează pe următoarele teme generale și obiective strategice : 

 
 

• EFICIENȚĂ ECONOMICĂ | sistemul de transport trebuie să fie eficient în ce privește 
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operațiunile de transport și utilizatorii acestuia. În mod specific, beneficiile sistemului de transport ar trebui 

să depășească costurile; 

•  SUSTENABILITATE | acest concept include sustenabilitatea financiară, economică și de mediu. 

Modurile de transport așa numite durabile feroviar, transport cu autobuzul și transport naval care sunt mai 

eficiente energetic și cu un grad mai scăzut de emisii trebuie dezvoltate în mod prioritar; 

• SIGURANȚA | investițiile în transporturi ar trebui să producă un sistem de transport mai sigur; 

•  IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI | sistemul de transport nu trebuie să aibă un impact negativ 

asupra mediului; 

•  DEZVOLTAREA ECONOMICĂ | sistemul de transport trebuie configurat astfel încât să 

permită dezvoltarea economică atât la nivel național, cât și la nivel regional. Investițiile în transporturi 

trebuie, de asemenea, să favorizeze echitatea față de cetățenii României; 

•  FINANȚAREA | există un deficit substanțial de finanțare a transporturilor în România. La nivelul 

proiectelor disponibilitatea fondurilor europene prin intermediul Fondurilor Structurale (FC, FEDR, 

Connecting Europe Facility (CEF) și PPP) vor afecta oportunitatea implementării acestora dar și 

prioritizarea lor. Programul general va trebui să se încadreze în limita unor estimări realiste a fondurilor 

naționale și internaționale disponibile pe perioada planificată. 

 

STRATEGIA NAȚIONALĂ PRIVIND ÎMBĂTRÂNIREA ACTIVĂ (SNIA) vizează 

reducerea îmbătrânirii fizice premature și încurajarea populației vârstnice de a participa activ în societate 

până la o vârsta cât mai înaintată. Astfel, Strategia promovează principiile acceptate de ONU și de 

Comisia Europeană, respectiv autoîmplinirea, participarea, independența, îngrijirea și demnitatea. 

Totodată, această se bazează pe 3 obiective strategice, după cum urmează: 

• Prelungirea și îmbunătățirea calității vieții persoanelor vârstnice; 

• Promovarea participării sociale active și demne a persoanelor vârstnice; 

•  Obținerea unui grad mai ridicat de independență și siguranță pentru persoanele cu nevoi de 

îngrijire de lungă durată. 

Strategia Națională privind Îmbătrânirea Activă se află în strânsă legătură cu Strategia Națională de 

Sănătate, fiind necesare pregătirea sistemului medical pentru deservirea populației vârstnice, cât și 

întârzierea îmbătrânirii fizice și a apariției bolilor cronice. 

 

STRATEGIA NAȚIONALĂ PRIVIND REDUCEREA PĂRĂSIRII TIMPURII A ȘCOLII 

(SNRPTS) contribuie la atingerea obiectivelor majore ale Strategiei Europa 2020, urmărind îmbunătățirea 

nivelului de educație și de instruire, cât și soluționarea principalilor factori de risc în ceea ce privește 

șomajul, sărăcia și excluziunea socială. Astfel, strategia se bazează pe măsuri de prevenire, de intervenție 

și de compensare pentru a asigura o acoperire cât mai largă a provocărilor și elementelor de potențial la 

nivel național din punct de vedere al reducerii părăsirii timpurii a școlii. 

Programele și măsurile propuse prin intermediul strategiei sunt concentrate în cadrul a 4 piloni strategici, 

respectiv: 

• Asigurarea accesului la educație și la o educație de calitate pentru toți copiii; 

• Asigurarea finalizării învățământului obligatoriu de către toți copiii; 

• Reintegrarea în sistemul de educație a persoanelor care au părăsit timpuriu școala; 

• Dezvoltarea sprijinului instituțional adecvat. 

 

STRATEGIA NAȚIONALĂ PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNT TERȚIAR (SNIT) contribuie la 

eforturile României de a se alătura până în anul 2030 statelor europene cu economii avansate, acesta 

reprezentând obiectivul principal al viziunii de dezvoltare al învățământului terțiar din România. Astfel, 

viziunea strategiei este ca „în anul 2020, învățământul terțiar foarte performant va constitui motorul creșterii 

economice, va contribui la creșterea productivității și va promova coeziunea socială, punând astfel 

fundamentele unei economii bazate pe cunoaștere. Învățământul superior va pregăti specialiști care pot 

să dezvolte o societate competitivă într-o economie globală. Instituțiile de învățământ superior vor putea să 

catalizeze creativitatea și inovarea în întreaga societate din România și, în special, să susțină economia în 

dezvoltarea de produse și servicii”. 

STRATEGIA PENTRU CULTURĂ ȘI PATRIMONIU NAȚIONAL stabilește prioritățile și 

direcțiile de acțiune pentru planificarea culturală de la nivel național din perioada 2016-2022, urmărind o 
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dezvoltare culturală echilibrată, durabilă și inteligentă, care să fie în beneficiul societății și a tuturor actorilor 

implicați. Documentul se bazează pe 5 axe prioritare, fiecare cuprinzând obiective și direcții de acțiune 

specifice. 

 

La nivel regional, unul dintre documentele strategice relevante este PLANUL DE 

DEZVOLTARE REGIONALĂ (PDR) VEST 2021-2027, principalul document de planificare și 

programare al Regiunii Vest pentru următoarea perioadă de programare. În prezent, documentul se află în 

curs de elaborare, urmând ca o dată cu finalizarea acestuia să se realizeze o analiză mai detaliată a viziunii, 

obiectivelor și direcțiilor prioritare promovate pentru perioada de programare 2021-2027 la nivelul Regiunii 

Vest. 

 

Un alt document strategic important de la nivel regional este STRATEGIA REGIONALĂ DE 

SPECIALIZARE INTELIGENTĂ 2021-2027 care conturează următorul obiectiv general: „Până în anul 

2027, Regiunea Vest își propune să își consolideze ecosistemul regional de inovare devenind: mai 

productivă, mai dinamică și conectată la nou”. Acestuia i se adaugă o serie de obiective specifice, după cum 

urmează: 

• Accentuarea rolului cercetării-inovării aplicative; 

• Preluarea tehnologiilor înalte; 

• Concentrare asupra întăririi potențialului inovativ al IMM-urilor. 

Scopul documentului este de a ghida dezvoltarea regiunii din punct de vedere a specializării inteligente în 

perioada următoare de programare, ținând cont de sursele de finanțare existente și de maximizarea 

potențialului existent la nivelul regiunii. Astfel, strategia propune 6 sectoare prioritare de specializare 

inteligentă, respectiv: agricultură și industrie alimentară, eficiență energetică și construcții (clădiri) 

sustenabile, industria manufacturieră și prelucrătoare, industriile culturale și creative, TIC, industria 4.0 și 

automotive și sănătate. 

 
 

CONTEXT STRATEGIC JUDEȚEAN 

 

La nivel județean, se remarcă o serie de documente strategice ce conțin direcții de dezvoltare 

importante pentru județul Timiș, printre care, cele mai importante și definitorii pentru orizontul 2021-2027, 

sunt Strategia de Dezvoltare Economică și Socială a Județului Timiș 2021-2027 și Strategia de 

Eficiență Energetică a Județului Timiș 2021-2027. Scopul general al strategiei este de a contura o creștere 

economică durabilă la nivelul județului Timiș în perioada vizată, prin atingerea tuturor obiectivelor stabilite 

și prin îndeplinirea viziunii. 

Astfel, strategia conturează o viziune de dezvoltare pentru județul Timiș, având drept orizont de timp 

anul 2050, fiind definită după cum urmează: „Dezvoltarea durabilă a județului Timiș prin crearea unui 

mediu economico-social competitiv, stabil, sănătos și diversificat, capabil să asigure dezvoltarea economică 

continua prin avantaj comparativ, specializare și reindustrializare inteligentă, economisirea relativă de 

resurse minerale și energetice clasice, protecția mediului, creșterea calității vieții cetățenilor și reducerea 

semnificativă a decalajelor de evoluție față de regiunile similare NUTS 3 ale Uniunii Europene (UE), nivelul 

de dezvoltare al județului ajungând în anul 2050 la nivelul mediu al regiunilor dezvoltate din UE”. 

 

 

 

 

 

 

 
OBIECTIVELE POLITICII DE COEZIUNE PENTRU PERIOADA 2021-2027 
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OBIECTIVE DE 
POLITICĂ 

OBIECTIVE SPECIFICE REALIZĂRI REZULTATE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1. O Europă 

mai 

inteligentă 

(i) Dezvoltarea 

capacitățilorde 

cercetare și inovare și 

adoptarea tehnologiilor 

avansate 

CCO 01 Întreprinderi 

care beneficiază de 

sprijin pentruinovare 

CCO 02 Cercetători care 

lucrează în centre de 

cercetare care 
beneficiază de 
sprijin 

CCR 01 IMM-uri care 

introduc inovații în 

materiede produse, 

procese, 

comercializare sau 

organizare 

(ii) Fructificarea 

avantajelor digitalizării, 

în beneficiul 

cetățenilor, al 

companiilor șial 

guvernelor 

CCO 03 Întreprinderi și 

instituții publice care 

beneficiază de sprijin 

pentru a dezvolta 

produse, servicii și 
aplicații digitale 

CCR 02 Utilizatori 

suplimentari de noi 

produse,servicii și 

aplicații digitale 

dezvoltate de 
întreprinderi și 
instituții publice 

(iii) Impulsionarea 

creșterii și 

competitivității IMM- 

urilor 

CCO 04 IMM-uri care 

beneficiază de sprijin 

pentrua crea locuri de 

muncă și 
creștere economică 

CCR 03 Locuri de 

muncăcreate în IMM- 

urile care beneficiază 

de sprijin 

(iv) Dezvoltarea 

competențelor 

pentru specializare 

inteligentă,tranziție 
industrială și 
antreprenoriat 

CCO 05 IMM-uri 

care investesc în 

dezvoltarea 

competențelor 

CCR 04 Angajați ai 

IMM-urilor care 

beneficiază de formare 

în vederea dezvoltării 

competențelor 

 

 

 

 

 

 

 

 
2. O Europă 

mai 

ecologică 

(i) Promovarea 

măsurilor deeficiență 

energetică 

CCO 06 Investiții în 
măsuri de îmbunătățire 
a eficiențeienergetice 

CCR 05 Beneficiari cu o 
clasificare energetică 
îmbunătățită 

(ii) Promovarea 

energiei dinsurse 

regenerabile 

CCO 07 Capacitate 

suplimentară de 

producție aenergiei din 

surse 
regenerabile 

CCR 06 Volum de 

energiedin surse 

regenerabile 

suplimentar produsă 

(iii) Dezvoltarea la 

nivel locala unor 

sisteme energetice, 

rețele și sisteme de 

stocare 
inteligente 

CCO 08 Sisteme digitale 

de gestionare dezvoltate 

pentru rețele inteligente 

CCR 07 Utilizatori 

suplimentari 

conectați larețele 

inteligente 

(iv) Promovarea 

adaptării laschimbările 

climatice, a prevenirii 

riscurilor și a 

rezilienței în urma 

dezastrelor 

CCO 09 Sisteme noi 

sau modernizate de 

monitorizare, de alertă 

și dereacție în caz de 

dezastre 

CCR 08 Populația 

suplimentară care 

beneficiază de măsuri 

de protecție împotriva 

inundațiilor, incendiilor 

forestiere și a altor 

dezastre 
naturale legate de climă 

(v) Promovarea 
gestionării 

CCO 10 Capacități noi 
sau 

CCO 09   Sisteme noi sau 
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3. O Europă 

mai 

conectată 

durabile a apelor modernizate pentru 

tratareaapelor uzate 

modernizate de 

monitorizare, de alertă 

și de 
reacție în caz de dezastre 

(vi) Promovarea 

tranziției lao economie 

circulară 

CCO 11 Capacități noi 
saumodernizate pentru 
reciclarea deșeurilor 

CCR 10 Deșeuri 

suplimentare 

reciclate 

(vii) Dezvoltarea 

biodiversității, a 

infrastructurii 

ecologice înmediul 
urban și reducerea 
poluării 

CCO 12 Suprafața 

infrastructurii verzi în 

zoneleurbane 

CCR 11 Populația care 

beneficiază de măsuri 

privindcalitatea aerului 

(i) Îmbunătățirea 

conectivității 

digitale 

CCO 13 Gospodării și 

întreprinderi 

suplimentare care 

beneficiază de 

acoperire prin rețele în 

bandă largă de foarte 

mare 
capacitate 

CCR 12 Gospodării și 

întreprinderi 

suplimentare cu 

abonamente la servicii 

debandă largă prin 

rețele de foarte mare 

capacitate 

(ii) Dezvoltarea unei 

rețele TEN-T durabilă, 

rezilientă înfața 

schimbărilor climatice, 

inteligentă, sigură și 
intermodală 

CCO 14 Rețeaua TEN- 

Trutieră: Drumuri noi și 

modernizate 

CCR 13 Timp câștigat 

datorită îmbunătățirii 

infrastructurii rutiere 

(iii) Dezvoltarea unei 

mobilități naționale, 

regionale și locale 

durabile, reziliente în 

fața schimbărilor 

climatice, inteligente și 

intermodale, inclusiv 

îmbunătățirea accesului 
la TEN-T și a mobilității 
transfrontaliere 

CCO 15 Rețeaua 

TEN-T feroviară: Căi 

ferate noi și 

modernizate 

CCR 14 Numărul anual 

depasageri deserviți de 

transporturi feroviare 

îmbunătățite 

(iv) Promovarea 

mobilității urbane 

multimodale durabile 

CCO 16 Extinderea 

și modernizarea 

liniilor detramvai și 

de metrou 

CCR 15 Numărul 

anual deutilizatorii 

deserviți de linii de 

tramvai și de metrou 

noi 
și modernizate 

(i) Sporirea eficienței 

piețelorforței de muncă 

și facilitarea accesului la 

locuri de muncă de 

calitate prin dezvoltarea 

inovării și a 

infrastructurii 
sociale 

CCO 17 Numărul anual 

deșomeri care 

beneficiază de servicii 

îmbunătățite de ocupare a 

forței de muncă 

CCR 16 Persoane 

aflate încăutarea unui 

loc de muncăcare 

utilizează anual servicii 

îmbunătățite de 

ocupare a forței de 

muncă 
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4. O Europă mai 

socială 

(ii) Îmbunătățirea 

accesuluila servicii de 

calitate și favorabile 

incluziunii în educație, 

formare și învățarea pe 

tot parcursul vieții prin 

dezvoltarea 
infrastructurii 

CCO 18 Capacități noi 

sau modernizate pentru 

infrastructurile de 

îngrijire acopiilor și din 

domeniul 

învățământului 

CCR 17 Numărul anual 

deutilizatorii care 

beneficiazăde 

infrastructuri noi sau 

modernizate de 

îngrijire a copiilor și 

din domeniul 
învățământului 

 (iii) Îmbunătățirea 

integrării socio- 

economice a 

comunităților 

marginalizate,a 

migraților și a 

grupurilor 
dezavantajate prin măsuri 

CCO 19 Capacități 

suplimentare ale 

infrastructurilor de 

primireînființate sau 

modernizate 

CCR 18 Numărul anual 

de utilizatori care 

beneficiază de 

infrastructuri de primire 

noi și îmbunătățite și de 

locuințe 

 integrate care să 

includăasigurarea de 

locuințe și 
servicii sociale 

  

 (iv) Asigurarea 

egalității deacces la 

asistență medicalăprin 

dezvoltarea 

infrastructurii, inclusiv 

la 
asistență primară 

CCO 20 Capacități noi 

sau modernizate pentru 

infrastructurile din 

domeniulsănătății 

CCR 19 Populația cu 

accesla servicii de 

sănătate îmbunătățite 

 
 

5. O Europă mai 

aproape de 

cetățeni 

(i) Promovarea 

dezvoltării integrate în 

domeniul social, 

economic și al 

mediului, a dezvoltării 

patrimoniului cultural și 

a securității în 
zonele urbane 

CCO 21 Populația care 

beneficiază de strategii 

de dezvoltare urbană 
integrată 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMPLEMENTAREA DOCUMENTELOR STRATEGICE DIN ORAȘUL CIACOVA, ÎN 

PERIOADA 2014-2020 

 

În perioada 2014-2020, au fost depuse spre finanțare, iar dintre acestea, unele implementate sau în 

curs de implementare, proiecte incluse în „Strategia de Dezvoltare Locală a orașului Ciacova pentru 

perioada 2014-2020” aprobată prin H.C.L. Ciacova Nr.35/25.05.2016. 
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Nr. 

crt. 

Titlul proiectului Stadiu 

(finalizat / 

în curs de 

execuție) 

Beneficiar / 

implementator 

Principalele 

activități 

Budget 

(EURO) 

Sursă de finanțare 

1. Restaurarea şi 

promovarea 

Turnului de 

apărare (Cula), 

monument istoric 

din oraşul Ciacova, 

judeţul Timiş 

În execuție Orașul Ciacova Restaurarea și 

refunctionalizarea 

construcţiei Turn de 

Apărare pentru a 

găzdui, în interiorul 

clădirii, spatii 

expozitionale 

impartite pe cele 
cinci niveluri ale 

turnului 

1.061.793,33 FEDR, 

POR 2014-2020, 

Axa prioritară 5 

2. Consolidarea, 

modernizarea și 

extinderea Şcolii 

cu clasele I-IV din 

localitatea Obad, 

oraşul Ciacova, 

judeţul Timiş 

Finalizată Orașul Ciacova -Reabilitarea clădirii 

existente a școlii 

-Realizarea unei 

extinderi, pe faţada 

secundara, extindere 

ce va găzdui o noua 

sala de clasa, grupuri 

sanitare, pe sexe, cu 

acces din interior si 

camera tehnica 

-Dotarea cu 

echipamente IT, 
mobilier didactic 

345.418,01 FEDR, 

POR 2014-2020, 

Axa prioritară 10 

3. Demolare clădire 

existentă și 

construire 

Grădiniță cu 

Program Normal 

și Prelungit în 

orașul Ciacova, 

județul Timiș 

În execuție Orașul Ciacova -Demolarea clădirii 

existente; 

-Edificarea unei noi 

constructii 

-Dotarea cu 

echipamente IT, 

mobilier didactic 

573.941,39 FEDR, 

POR 2014-2020, 

Axa prioritară 10 

4. Demolare clădire 

existentă și 

construire Școală 

cu clasele I-IV în 

oraşul Ciacova, 

judeţul Timiş 

În execuție Orașul Ciacova Demolarea clădirii 

existente; 

-Edificarea unei noi 

constructii 

-Dotarea cu 

echipamente IT, 

mobilier didactic 

1.577.885,13 FEDR, 

POR 2014-2020, 

Axa prioritară 10 

5. Îmbunătățirea 

calității vieții 

populației 

Orașului Ciacova 

prin investiții în 

obiective culturale 

și spații publice – 

cu 2 obiective 

investiționale : 

„Revitalizare prin 

reabilitare, 

modernizare și 

dotare zona urbană 

"Piața Cetății", 

orașul Ciacova, 

județul Timiș” 

și 

„Modernizarea, 

reabilitarea, 

dotarea și 

În execuție Orașul Ciacova -Refacere 

infrastructură 

pietonală și căi de 

acces Piața Cetății 

-Restaurarea și 

conservarea 

monumentelor piatră- 

restaurare (Fecioara 

Maria 1800, Cruce 

ortodoxă 1805) 

-Reconfigurarea 

spațiilor verzi 

 

-Modernizarea, 

reabilitarea, dotarea 

si refunctionalizarea 

cladirii Palatului 

Administrativ din 

orasul Ciacova in 
centru 

4.770.481,86 FEDR, 

POR 2014-2020, 

Axa prioritară 13 
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 refuncționalizarea 

clădirii Palatului 

Administrativ și 

bazin de înot din 

orașul Ciacova în 

centru 

multifuncțional 

cultural recreativ” 

  multifunctional 

cultural recreativ 

-Reabilitarea 

bazinului de pe 

amplasament si 

amenajarea unui 

spatiu exterior 

cultural recreativ de 

tip 

amfiteatru/gradene. 

-Crearea de spatii 

culturale si recreative 

pentru locuitorii 

orasului Ciacova 

(5348 persoane) 

-Crearea unei legaturi 

mai bune între Piaţa 

Cetăţii si Palatul 

Administrativ, care să 

adauge o plus valoare 

întregului ansamblu 

istoric, transformând 

astfel zona centrală 

într-un centru istoric 

deosebit de atractiv 

din punct de vedere 

turistic 

  

6. Construire Piață 

locală în orașul 

Ciacova, județul 

Timiș 

În execuție Orașul Ciacova Construirea unei piețe 

locale cu facilitățile 

necesare, astfel : 

-spații acoperite 

destinate expunerii, 

vânzării, depozitării 

produselor 

agroalimentare; 

-grupuri sanitare cu 

apă curentă potabilă, 

pentru public 

75.441,00 PNDR 2014-2020, 

Sub-măsura 19.2- 

Măsura 1/6B- 

7. Reabilitare rețea 

stradală în satele 

aparținătoare 

orașului Ciacova, 

județul Timiș : 

Petroman, Cebza, 

Macedonia și 

Obad-Etapa I 

Depus spre 

finanțare 

Orașul Ciacova Străzile care fac 

obiectul investiției 

sunt în lungime de 

8,028 km. 

Investiția vizează 

realizarea 

următoarelor : 

-Executarea unei 

structuri rutiere 

performante cu 

îmbrăcăminte 

bituminoasă 

modernă; 

-Refacerea și 

completarea 

dispozitivelor de 

scurgere a apelor 

meteorice 

-Realizarea 

acostamentelor; 

-Amenajarea 

acceselor la 

proprietăți; 
-Amenajarea 

18.124.934,5 

8 

Bugetul de stat prin 

Programul Național 

de Investiții „Anghel 

Saligny” 
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    trotuarelor; 

-Executarea lucrărilor 

privind siguranța 
circulației rutiere 

  

8. Reabilitare rețea 

stradală în satele 

aparținătoare 

orașului Ciacova, 

județul Timiș : 

Petroman, Cebza, 

Macedonia și 

Obad-Etapa II 

Depus spre 

finanțare 

Orașul Ciacova Străzile care fac 

obiectul investiției 

sunt în lungime de 

18,693 km. 

Investiția vizează 

realizarea 

următoarelor : 

-Executarea unei 

structuri rutiere 

performante cu 

îmbrăcăminte 

bituminoasă 

modernă; 

-Refacerea și 

completarea 

dispozitivelor de 

scurgere a apelor 

meteorice 

-Realizarea 

acostamentelor; 

-Amenajarea 

acceselor la 

proprietăți; 

-Amenajarea 

trotuarelor; 

-Executarea lucrărilor 

privind siguranța 
circulației rutiere 

31.328.322,6 

0 
Bugetul de stat prin 

Programul Național 

de Investiții „Anghel 

Saligny” 

9. « Modernizare 

străzi în orașul 

Ciacova, județul 

Timiș» 

Depus spre 

finanțare 

Orașul Ciacova Străzile care fac 

obiectul investiției 

sunt în lungime de 

11,240 km. 

Investiția vizează 

realizarea 
următoarelor : 

-Executarea unei 

structuri rutiere 

performante cu 

îmbrăcăminte 

bituminoasă 

modernă; 

-Refacerea și 

completarea 

dispozitivelor de 

scurgere a apelor 

meteorice 

-Realizarea 

acostamentelor; 

-Amenajarea 

acceselor la 

proprietăți; 

-Amenajarea 

trotuarelor; 

-Executarea lucrărilor 

privind siguranța 
circulației rutiere 

25.427.315,4 

5 
Bugetul de stat prin 

Programul Național 

de Investiții „Anghel 

Saligny” 

10. Construire și 

dotare Casă de 

Cultură în orașul 
Ciacova, județul 

Inclus în 
Lista 

sinteză a 

obiectivelo 

Orașul Ciacova/ 

Compania 

Națională de 
Investiții C.N.I.- 

Realizarea lucrărilor 

de construire şi 

dotare a unei Case de 
Cultură în oraşul 

417.000,00 Bugetul de stat prin 

Programul Național 

de Construcții de 
Interes Public sau 
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 Timiș r de 

investiții 

S.A Ciacova  Social, Subprogramul 

"Așezăminte 
culturale" 

11. «Construire Piață 

Agroalimentară în 

orașul Ciacova, 

județul Timiș » 

Inclus în 

Lista 

sinteză a 

obiectivelo 

r de 
investiții 

Orașul Ciacova/ 

Compania 

Națională de 

Investiții C.N.I.- 

S.A 

Realizarea lucrărilor 

de construire şi 

dotare a unei Piețe 

agroalimentare în 

oraşul Ciaco 

700.000,00 Bugetul de stat prin 

Programul Național 

de Construcții de 

Interes Public sau 

Social, Subprogramul 

"Alte obiective de 

interes public sau 

social în domeniul 

construcțiilor" 

13. « Reabilitare, 

modernizare, 

dotare și extindere 

Complex sportiv 

în orașul Ciacova, 

județul Timiș » 

Depus spre 

finanțare 

Orașul Ciacova/ 

Compania 

Națională de 

Investiții C.N.I.- 

S.A 

Se dorește realizarea 

următoarelor 
investiții: 

-modernizare tribună 

existentă pentru 

spectatori-cu 

suprafață construită la 

sol de 379 mp- într-o 

structură modernă, cu 

capacitate, nivel de 

confort și dotare 

competitive-o 

construcție cu 

identitate 

arhitecturală, ridicând 

astfel standardul de 

urbanism al zonei, dat 

fiind faptul că aceasta 

a fost construită în 

anul 1960 pe o 

structură de lemn, 

trecerea anilor 

punându-și puternic 

amprenta asupra 

acestei construcții 

-modernizare vestiare 

jucători, vestiare 

arbitri, zonă sanitară 

-sistem de drenaj și 

automatizare irigare 

teren de fotbal existent 

-teren de tenis, cu 

nocturnă 

-teren de handbal, 

volei 
-minipistă de atletism 

-minipistă de 

bicicliști 

-Alte facilități : 

echipamente pentru 

exerciții fizice 

outdoor, aparate 

exerciții fizice pentru 

seniori, echipamente 

pentru căţărare și 

parkour, piste de 

alergare, biciclete sau 

role de agrement și 

role viteză, parc de 

aventură, alei de 

promenadă   și   spații 

3.000.000,00 Bugetul de stat prin 

Programul Național 

de Construcții de 

Interes Public sau 

Social, 

Subprogramul"Compl 

exuri sportive" 
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    verzi. 

-amenajare locuri de 

parcare pentru 

autoturisme și rastele 

pentru biciclete 

  

14. Reabilitare, 

modernizare și 

dotare Cămin 

Cultural sat 

Macedonia, oraș 

Ciacova, județul 

Timiș 

Finalizat Orașul Ciacova/ 

Compania 

Națională de 

Investiții C.N.I.- 

S.A. 

-Realizarea lucrărilor 

de reabilitare a 

așezământului 

cultural 

-Dotarea cu 

echipamente a 

așezământului 

cultural 

168.594,31 “Programul prioritar 

naţional pentru 

construirea de sedii 

pentru aşezăminte 

culturale în 

localităţile unde nu 

există asemenea 

instituţii, precum şi 

pentru reabilitarea, 

modernizarea, 

dotarea şi finalizarea 

lucrărilor de 

construcţie a 

aşezămintelor 

culturale de drept 

public din mediul 
rural şi mic urban” 

15. Reabilitare 

drumuri comunale 

din suburbia 

oraşului Ciacova, 

județul Timiș 

Finalizat Orașul Ciacova Reabilitarea 

următoarelor drumuri 

comunale, pe o 

lungime totală de 

5.620 m, astfel : 

D.C. 196 (Petroman) 

:2.235 m 

D.C. 197 (Obad ): 

2.285 m 

Stradă intravilan 

(Cebza): 1.100 m . 

1.169.633,95 Programul Naţional 

de Dezvoltare 

Locală”, 

Subprogramul 

„Regenerarea 

urbană a municipiilor 

şi oraşelor” 

16. Reabilitare şi 

extindere sistem 

centralizat de 

alimentare cu apă 

a Oraşului 

Ciacova, Judeţul 
Timiş 

Finalizat Orașul Ciacova Reabilitare rețea de 

alimentare cu apă în 

orașul Ciacova, pe o 

lungime de 4,109 km. 

163.304,05 Programul Naţional 

de Dezvoltare 

Locală”, 

Subprogramul 

„Regenerarea 

urbană a municipiilor 
şi oraşelor” 

17. Reabilitare reţea 

stradală în oraşul 

Ciacova, judeţul 

Timiş 

Finalizat Orașul Ciacova Reabilitare străzi din 

orașul Ciacova, pe o 

lungime de 7,223 km. 

2.292.152,91 Programul Naţional 

de Dezvoltare 

Locală”, 

Subprogramul 

„Regenerarea 

urbană a municipiilor 
şi oraşelor” 
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CAP.2 ANALIZA SOCIO-ECONOMICĂ LOCALĂ 

 

Oraşul Ciacova are statutul de reşedinţă şi este situat în sud-vestul judeţului Timiş la 32 km 

sud de Municipiul Timişoara, de care este legat atât rutier, cât şi feroviar. Rutier, accesul în localitate 

este asigurat pe drumul judeţean DJ 693B în lungime de 9 km, care face legătură cu şoseaua 

internaţională E 70 Timişoara –Stamora Moraviţa ce face legătura prin Timişoara cu sudul ţării şi cu 

capitala Bucureşti. 

De asemenea, oraşul Ciacova este legat de Timişoara şi de alte localităţi prin linia ferată 

Timişoara-Jebel-Giera. 

Teritoriul localitatii Ciacova se încadrează în Câmpia Banatului, subdiviziune a marii unitati 

morfologice cunoscute în literatura de specialitate sub denumirea de Câmpia de Vest. Apartine câmpiei 

joase a Timișului, care reprezintă una din zonele cele mai depresionare din Banat, caracteristica 

importanta fiind planeitatea zonei și respectiv a teritoriului intravilan. 

Coordonatele geografice ale Ciacovei , dupa atlasul HAACK sunt 45,31 latitudine nordica și 

21,09 longitudine estica . Altitudinea localitatii este de 83 m deasupra nivelului marii, fiind asezata pe 

malul stang al Timisului de odinioara , astazi Timisul mort. 

Orasul Ciacova este unitatea administrativ-teritoriala de baza, situata la 32 km de municipiul 

Timisoara, care reuneste populatia rurala reunita prin comunitate, de interese și traditii. Orasul Ciacova 

este situat în partea de sud-vest a judetului Timis , în apropierea frontierei cu Iugoslavia.Teritoriul 

administrativ se invecinează, astfel : 
▪ NORD- teritoriul administrativ al comunelor PECIU NOU și SAG 

▪  SUD- teritoriul administrativ al comunelor GIERA, BANLOC, și teritoriul administrativ 

al orasului Deta 

▪ EST- teritoriul administrativ al comunelor JEBEL și VOITEG 

▪ VEST-teritoriul administrativ al comunelor FOIENI și GIULVAZ 
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CENTRUL ORAŞULUI CIACOVA 

Din punct de vedere administrativ, de oraşul Ciacova aparţin localităţile : Cebza, Macedonia, 

Obad şi Petroman. 
 

 

 
 

 
 

Localitatea Ciacova datează din anul 1335, desi în cronica familiei Csak aflata la biserica 

sârbă se menţionează anul 1285 ca localitate aflată în proprietatea familiei Csak. 

Etimologic, toponimul Ciacova îşi are obârşia din adăugarea la numele posesorului locurilor a 

cuvântului maghiar Varos –Csakvaros, ceea ce în limba română înseamnă oraşul lui CSAKY, sau oraşul 

Csaky. Cuvântul magiar Varos a intrat chiar în fondul principal al limbii române, în forma de oraş. 

În anii 1390-1394 aici s-a ridicat o cetate care a fost înconjurată de o reţea de canale de apă 

(Timişul), făcând-o greu de cucerit. Aceasta cetate a fost luată de regele Sigismund în anul 1395, cedând 

familiei Csak, cetate în Bihor şi oraşul Szilard, astfel cetatea CIACOVEI devenind cetate regală. 

În 1551 cetatea fost ocupată de turci, ei construind în acea perioadă multe turnuri de apărare în 

jurul ei. 

În urma păcii de la Carlovitz din 1860 s-a impus dărâmarea cetăţii , fapt executat de contele 

Oettingen, în urma căreia a supravieţuit doar turnul de veghe, numit de către localnici « Cula », care stă 

drept mărturie acestei aşezări. 
 

TURNUL MEDIEVAL « CULA » CIACOVA 
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În 1718 după pacea de la Pasarowitz, localitatea Ciacova, ca de altfel tot Banatul a trecut sub 

administrarea Casei AUSTRIA. Conform lucrării lui J.J.Ehrler în aceasta perioadă a fost ridicată la 

rangul de district, având în componenţa sa 4 cercuri care, la rândul lor, aveau în componenţa sa 67 de 

localităţi din care : 46 cu populaţie română, 6 cu populaţie sârbă, 1 cu populaţie germană, 13 cu populaţie 

română –sârbă, 1 cu populaţie română-sârbă –germană, aceasta fiind Ciacova. 

În anul 1739, în localitatea CIACOVA, pe strada care astăzi îi poartă numele, la casa cu numărul 

11, a văzut lumina marele iluminist şi prozator sârb Dositei Obradovici. 

Odată cu trecerea localităţii sub administrarea Casei de Austria au avut loc progrese din punct 

de vedere a pregătirii profesionale şi a ridicării nivelului de trai, prin folosirea de noi tehnologii de lucru 

şi de organizare. Astfel, încă din 1719, generalul Mercy dispune plantarea duzilor pe pământurile uscate 

din zona Ciacovei, acest lucru ducând la creşterea viermilor de mătase şi la construirea unei filaturi la 

Ciacova.Tot în aceasta perioadă se înfiinţează şi cooperativa de lapte care funcţionează cu rezultate 

foarte bune, astfel ca în anul 1891 în cadrul unei expoziţii concurs la Timişoara, printre produsele 

premiate s-a aflat şi cazul Ementhal şi vacile de rasă prezentate de Şcoala Agricolă din Ciacova. 

Printre sarcinile care stăteau în fata Şcolii de Agricultură de la Ciacova înfiinţată în 1886 cu 30 

de elevi şi 4 cadre didactice se afla şi pregătirea elevilor pentru conducerea muncilor agricole pe marile 

domenii, precum şi răspândirea unor metode moderne de gospodărire în satele învecinate. După anul 

1895, Şcoala de la Ciacova a primit din partea statului o suprafaţă de 296 de iugăre de pământ destinată 

în special creşterii taurinelor de rasă ducând la redresarea creşterii animalelor de rasă din Banat. 

În anul 1869 în Ciacova “ Prima Casă de Păstrare din Ciacova “ care în 1876 s-a transformat în 

societate pe acţiuni. Printre membrii fondatori români, sârbi, germani şi maghiari, iar în 1906 s-a 

înfiinţat Banca Ciacovana S.A., unde printre fondatori, pe lângă intelectualitatea localităţii găsim şi 

proprietarii unor gospodării ţărăneşti . Dintre aceştia Breban Gheorghe din Ghilad, fraţii Nica şi Costa 

Diminescu , Ion Pinciu, Ion Gruescu , Nicolae Uzum din Ciacova. 

Din anul 1890 localitatea face parte din comitatul Timiş-Ciacova, fiind reşedinţa de district, iar 

din anul 1921 face parte din judeţul Timiş –Torontal , fiind reşedinţa de plasă până în 1935. 

 

CEBZA 

 

Localitate din judeţul Timiş-Torontal , plasa Ciacova, se află situată pe şes în apropierea râului 

Timiş. Avea 1386 de locuitori români-ortodocşi , numărul caselor fiind de 323, iar hotarul avea o 

suprafaţă de 7687 iugare. 

Biserica a fost zidită la 1880, iar bisericuţa numita MĂNĂSTIRE din cimitirul localităţii datează 

din secolul al XVI-lea. Se semnalau : casa naţională, reuniune de cântări, cooperativa de credit şi o 

societate a pompierilor voluntari . Judecătoria , oficiul poştal şi gara erau la Ciacova. 

Biserica ortodoxă română zisă şi Mănăstire, era una dintre cele mai vechi şi reprezenta o 

particularitate prin faptul că era acoperită cu şindrilă, avea o lungime neobişnuită, iar turnul era redus la 

un modest suport de clopote. 
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MĂNĂSTIREA CEBZA 

 

După tradiţie, înainte de a fi existat biserica, în mijlocul codrului ce se întindea pe aceste locuri, 

se găsea un izvor făcător de minuni. Constatându-se puterea tămăduitoare a acestuia, niste călugări au 

zidit biserica astfel ca izvorul să fie cuprins de altar. Cert este că şi astăzi, apa acestui izvor este 

considerată făcătoare de minuni, dovada numeroaselor cazuri de vindecare fiind cârjele care se păstrează 

în podul bisericii, lăsate de cei care au plecat vindecaţi. 

 

MACEDONIA 

 

În judeţul Timiş-Torontal, plasa Ciacova aşezare şes, între râurile Timişul Vechi şi Nou, avea 

926 locuitori şi un hotar de 5151 iugare. Locuitorii erau români de religie ortodoxă. Biserica a fost zidită 

la 1813 . Se semnalau : şcoala primară , cor bărbătesc . 

Localitatea a fost întemeiată de familia Maczedonia şi apare în evidenţele papale de dijma de 

la 1332-1337, sub numele de Machadonia. La 1465 avea 50 de case şi se afla în proprietatea lui Ladislau 

Doczy . La 1779 se alipeşte judeţului Torontal. Se spune că la 1887 întreaga localitate a fost inundată, 

locuitorii neputând circula decât cu luntrea. 

 

PETROMAN 

 

În judeţul Timiş-Torontal, plasa Ciacova, avea 1309 locuitori, 360 de case şi un hotar de 6781 

iugare. Locuitori erau români ortodocşi şi o mică parte greco-catolici. Biserica ortodoxă a fost zidită 

în secolul al XVII-lea, iar cea greco-catolică datează din a doua jumătate a secolului al XIX- lea. Se 

semnalau : şcoala primară, cor bărbătesc, biblioteca şcolară şi o moară cu instalaţie electrică. Oficiul 

poştal şi gara se aflau la Ciacova , la 4 km distanţă. 

Este amintită pentru prima oară în evidenţele papale de dijma de la 1332-1337 sub numele de 

Petrec şi Petri, cu o casă. În conscrierile camerale din 1717 figura cu 60 de case. La 1807 aparţinea 

districtului Ciacova. 

 

OBAD 

 

Localitate situată în fosta plasa Ciacova , reşedinta de comună , avea 952 de familii şi un hotar 

de 3 119 iugare. Locuitorii erau în majoritate români , restul germani, maghiari şi sârbi. Biserica 
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ortodoxă a fost zidită în 1883, iar romano-catolicii aveau casa de rugăciune. Funcţionau şcoala 

primară, şcoala confesională ortodoxă şi cor bărbătesc. 

Localitatea este menţionată pentru prima oară în registrul dijmelor papale cu numele de HUHAD, 

HUNUD, OHOD. 

În secolele al XV-XVI-lea a fost ridicată o cetate fortificată, OHAB, care s-a menţinut şi în 

timpul dominaţiei turceşti. 

În 1717 localitatea era consemnată cu 60 de case, sub numele de OBADIE, aparţinând 

districtului Ciacova, ca mai apoi sub dominaţie maghiară, să aparţină de comitatul Timiş. După anul 

1860, în localitate au fost colonizate familii germane. 
 

 

 

Localitatea Ciacova, aşezată pe malul stâng al Timişului de odinioară, astăzi Timişul Mort, se 

încadrează în Câmpia Banatului, subdiviziune a marii unităţi morfologice, cunoscute în literatura de 

specialitate sub denumirea de Câmpia de Vest. Aparţine câmpiei joase a Timişului, care reprezintă una 

din zonele cele mai depresionare din Banat, caracteristica importantă fiind planeitatea zonei şi respectiv, 

a teritoriului intravilan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Aşezarea geografică şi cadrul natural 

Solurile şi vegetaţia 

 

Solurile identificate în cadrul teritoriului localităţii Ciacova sunt rezultatul acţiunii conjugate a 

factorilor pedogenetici din aceasta zonă . Caracteristica zonei este vegetaţia de silvostepă la limita cu 

stepa semiudă, în care predomină vegetaţia ierboasă specifică câmpiei joase,umede. Vegetaţia spontană 

ierboasă este dominată de grupuri mezofile şi halofile în porţiunile de teren cu sărături. 

Plantele de cultură găsesc condiţii bune de creştere şi dezvoltare cu o varietate mare de culturi 

de cereale, plante tehnice, furajere, leguminoase, legumicole şi medicinale. 

Producţii bune se obţin la grâu, porumb, orz, sfeclă, lucernă, trifoi, soia, roşii,vinete, ardei, 

muşetel, mentă, levanţică. 
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Râul Timiş 

 

Râul Timiş este cea mai importantă apă curgătoare a Banatului. Timişul izvorăşte din masivul 

Semenic şi se varsă în Dunăre. Deplasarea lui este paralelă cu canalul Bega care îşi are obârşia din 

munţii Poiana Ruscă şi se varsă în Tisa. Paralelismul celor două râuri se păstrează numai pentru zona 

înaltă de munţi şi dealuri. Când ajung în câmpie, cele două râuri formează o luncă comună. În 

decursul vremii s-au construit două canale de legătură : unul lung de 11 km, iar al doilea lung de 5 km, 

ce leagă Bega de Timiş şi are rol de descărcător, în sensul că abate apele din Bega şi le varsă în Timiş. 

La jumatatea secolului trecut s-au executat dese lucrari de indiguire . Ultima viitura a avut loc în 

anul 1912, an extrem de ploios, cand Timisul s-a revarsat, depasind digurile cu un metru, unde în 

localitatea Cebza a rupt digul . Au fost rupte poduri, caile ferate au fost distruse pe multi km, au fost 

impotmolite numeroase turme de oi , iar victimele omenesti au trecut de 100. Râul Timiş în dreptul 

localităţii Cebza se află la 200 km de izvorul acestuia. 
 

 

RÂUL TIMIŞ 

 

Fondul silvic 

 

Pe raza satului Macedonia există o suprafaţă de 300 ha pădure. Aceasta se află în administraţia 

Inspectoratului Silvic Timişoara. Pădurea nu face obiectul unei exploatări intensive, singurele tăieri de 

arbori sunt cele făcute pentru întreţinerea pădurii. Pădurea se află în limitroful râului Timiş la o distanţă 

de 8 km de satul Cebza. Dintre speciile care se afla în pădure se amintesc stejarul, fagul şi carpenul. 

Restul sunt specii în număr redus (tei, salcâm). 

 

Resursele geotermale- CEBZA 

 

În partea de vest a ţării, datele geologice au pus de mult în evidenţă existenţa apelor geotermale, 

dar numărul redus al forajelor, restrânge cunoaşterea lor. 

În anul 1962 a apărut în localitatea Cebza un fenomen neobişnuit pentru locuitorii satului. Deşi 

era iarnă, spre primavară, la marginea satului, într-un şanţ, a izvorât apa caldă, timp de câteva luni. După 

1965 au fost începute studii şi ulterior s-au executat multe foraje care au pus în evidenţă existenţa apelor 

geotermale în toata Câmpia de Vest. S-a considerat că, exploatarea apelor geotermale 
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este cea mai rentabilă la adâncimea de 2000m, deoarece forajul nu este prea adânc, debitul se menţine 

la 30l/s, iar temperatura este de 90 grade C. 

Deoarece aceste ape pot avea utilizări din cele mai diferite, ea rămâne o sursă de energie şi 

combustibil, atunci când fizionomia localităţii ar fi alta decât cea de azi ; reprezintă o bogăţie naturală 

care, exploatată, ar influenţa traiul şi bunăstarea localităţii. 

 

Clima 

 

Pentru caracterizarea conditiilor climatice a teritoriului localitatii Ciacova se folosesc datele 

inregistrate la statia meteorologica Banloc , situata la circa 13 km de localitate și unele la statia 

Timisoara , situata la circa 32 km. Temperatura medie anuala este 10,7 grade C. Temperatura maxima 

absoluta s-a inregistrat în august 1961 și a fost de 38, 1 grade C, temperatura minima absoluta în ianuarie 

1963 și a fost –31,8 grade C. 

Brumele timpurii de toamna apar la mijlocul lunii octombrie, mai rar în septembrie, iar 

brumeletarzii de primavara apar în luna aprilie, foarte rar în luna mai. 

Regimul pluviometric se prezinta astfel : precipitatii anuale –604,5mm 

Cele mai multe precipitatii medii lunare se inregistreaza în luna iunie, respectiv la inceputul verii, 

iar cele mai scazute precipitatii medii lunare se inregistreaza în ianuarie, respectiv iarna . Vanturile cele 

mai frecvente sunt cele care bat din nord și est , iar cea mai mare intensitate o au cele din sud și nord. 

 

Caracteristici geotehnice 

 

Orasul Ciacova este unitatea administrativ-teritoriala expusa producerii unor fenomene naturale 

de tip tectonic. Efectele tectonice sunt periculoase, fiind echivalente pe scara Richter, cu gradul maxim 

posibil-8-ceea ce este foarte periculos. Din punct de vedere seismic, localitatea Ciacova și satele 

apartinatoare se incadreaza intr-o zona seismica cu coeficientul seismic KS= 0,20 de intesitate seismica. 

 

Hidrologia 

 

Teritoriul localitatii Ciacova face parte din bazinul hidrografic al râului Timiș, bazinul Timișului 

Mort și Lunca –Birda. Acesta are un curs de apă permanent cu unele fluctuatii în functie de regimul de 

precipitatii . Raul Timiș curge în partea de vest a teritoriului, construind hotarul natural al Ciacovei. 

Timișul Mort străbate teritoriul de la nord la sud-vest, el nefiind canalizat, dar fara a se revarsa 

decat în cadrul unor mari viituri de apa . Lunca Birda strabate teritoriul localitatii Ciacova dinspre nord-

est spre sud, sud-vest fiind un canal al raului Timis . Canalizarea acesteia a inceput inca acum 200 de 

ani în urma , avand rol de desecare a intregii zone. Reteaua de canale de desecare continua și în prezent 

cu o serie destul de deasa de canale executate pe formele microdepresionare ale reliefului , cat și pe 

unele cursuri de apa parasite, scotandu-le practic de sub influenta excesului de umiditate. 

Teritoriul localitătii Ciacova este situat în campia de subsidenta fluvio-lacustra a Tisei, districtul 

campiei Timisului . Situata pe o linie de maxima scufundare, câmpia are un aspect tipic de subsidenta 

cu intense divagari și rataciri a apelor, cu numeroase meandre și dese inmlastiniri. 

In prezent, teritoriul este scos aproape complet de sub influentele inmlastinirii, datorita 

interventiei omului și ca urmare, nu mai au loc procese de spalare, transport și acumulare a materialului 

de sol. Energia reliefului este relativ mica, cuprinsa intre 0-5 m, iar altitudinile extreme sunt cuprinse 

intre 80-85 m . 

Altitudinal, teritoriul studiat urca usor pe directia vest-sud-vest, în partea vestică a teritoriului 

localitatii Ciacova pe o distanta de cativa zeci de metri, se face trecerea de la campia de subsidenta 

fluvio-lacustra la campia piemontana. Aceasta trecere , pe o lungime de circa 200 m este destul de clara. 
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Privit în ansamblu, relieful apare ca o intindere plana, dar luat separat microrelieful ne apare 

destul de framantat , cu schimbari de la forme pozitive la forme negative pe o distanta mica, uneori la 

cativa metri. Astfel apar și solurile pe aceste terenuri cu variatii destul de dese și cu o mare diversitate. 

 

Solurile și vegetatia 

 

Solurile identificate în cadrul teritoriului localitatii Ciacova sunt rezultatul actiunii conjugate a 

factorilor pedogenetici din aceasta zona . Cei mai importanti sunt : relieful, clima, roca și apa freatica. 

La acestea se mai adauga factorul antropic din ultimii 200 de ani, care a constat din executarea unor 

lucrari de imbunatatiri funciare. 

In conditii de silvostepă, la limita cu silvostepa semiumedă, cu precipitatii medii anuale de 604,7 

mm, temperatura medie anuala de 10,7 grade C, sub o vegetatie ierboasa, procesele de solidificare s-au 

caracterizat printr-o bioacumulare humicocalcica, care a dus la formarea tipului zonal de cernoziom. 

Datorita rocii mame și a apei freatice bogate în saruri cat și a nivelului freatic destul de ridicat 

aceste soluri au suferit procese de saraturare și de gleificare. în aceleasi conditii de clima, pe forme 

negative ale terenului , unde și textura este mai fina , apa freatica a influentat mai puternic procesul de 

gleizare și ca rezultat al acestora au aparut lacovistile și solurile gleice. 

Caracteristica zonei studiate este vegetatia de silvostepa la limita cu stepa semiuda , în care 

predomina vegetatia ierboasa specifica campiei joase,umede. Vegetatia spontana ierboasa este dominata 

de grupuri mezofile și halofile în portiunile de teren cu saraturi. 

Plantele de cultura gasesc conditii bune de crestere și dezvoltare cu o varietate mare de culturi 

de cereale, plante tehnice , furajere , leguminoase, legumicole și medicinale. 

Producții bune se obtin la grau, porumb, orz, sfecla, lucerna, trifoi, soia, rosii,vinete, ardei, 

musetel, menta, levantica. 

 
 

Populaţia şi nevoile sociale 

 

Comparativ cu celelalate orașe ale județului Timiș, se poate constata o scadere mai accentuata 

a populatiei pana în anul 1956 , după care se înregistreaza o crestere pana în anul 1993. Una din cauzele 

importante ale scaderii numarului de locuitori este inregistrarea unui spor natural negativ, specific de 

altfel și altor localitati. Degradarea factorilor de crestere a populatiei, necooperarea intre diverse grupari 

active ( administratia publica locala, asociatii, grupuri de interese) din diferitele localitati apartinatoare 

reprezinta disfunctionalitati în acesta zona. 

 

Date statistice conform Recensământ 2011: 
 

Structura populatiei pe sexe și grupe de varsta. 
 

 
ORASUL 

CIACOVA 

Populația 

stabila 

Starea civila legala Starea civila   de fapt 

– persoane care 

trăiesc în uniune 

consensuala 

Necăsătorit(a) Căsătorit(a) Văduv(a) Divorțat(a) 

Ambele sexe 5348 2204 2258 650 236 230 

Masculin 2552 1171 1136 123 122 115 

Feminin 2796 1033 1122 527 114 115 
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Localitatea Ciacova este o zona de interferenta a mai multor etnii, limbi, obiceiuri și culturi. Aici 

s-a creat un specific local, o stare de toleranta și intelegere, ce nu se regaseste în multe alte zone 

multietnice, caracteristica ce apropie orasul Ciacova de europenitate. 

 

Structura populației după etnie 

 

ORASUL 

CIACOVA 

Populația 

stabila 

Etnie 

Romani Maghiari Rromi Ucraineni Germani Sarbi Alte etnii Info indisp 

Ambele 

sexe 
 

5348 
 

4266 
 

333 
 

229 
 

26 
 

88 
 

66 
 

7 
 

333 

 

Din punct de vedere al naționalitatii, domină populatia de origina romană care convietuieste în 

deplina armonie cu celelalte etnii: maghiari, germani, sarbi, rromi. 

 

Structura populatiei pe sexe și grupe de vârstă 

 

Orașul Ciacova trece printr-un proces de îmbătrânire demografică început încă din anii ’90. 

Acest fenomen se manifestă prin reducerea populației tinere și creșterea numărului vârstnicilor pe fondul 

unei cauze principale reprezentate de scădere natalității sub rata optimă de înlocuire a generațiilor. La 

nivelul orașului Ciacova, diferența dintre grupele de vârste este accentuată, așa încât dependența din 

următorii ani se va resimți destul de puternic. 

 
ORASUL 

CIACOVA 

Populația stabila Varsta 

0-4 

ani 

5-9 

ani 

10-14 

ani 

15-19 

ani 

20-34 

ani 

35-49 

ami 

50-65 

ani 

65-85… 

ani 

Ambele 

sexe 

 

5348 

 

294 

 

317 

 

317 

 

293 

 

1050 

 

1069 

 

1273 

 

735 

Masculin 2552 155 149 147 145 529 559 599 269 

Feminin 2796 139 168 170 148 521 510 674 466 

 

Conform proiecțiilor populației realizate de Eurostat pentru perioada 2018-2100, populația UE 

va continua să îmbătrânească, astfel că în următorii ani numărul sporit al persoanelor asociate generației 

Baby Boomers va conduce la creșterea numărului de persoane vârstnice. Cu toate acestea, până în anul 

2100 piramida vârstelor se va îngusta considerabil la mijloc (palierul grupelor 45-50 și 50-54 de ani). 

Migrația este un fenomen ce poate fi influențat de o combinație de factori economici, politici, 

sociali și de mediu. Deși în contextul unei posibile prosperități economice și a unei mișcări libere în 

contextul UE aceasta se realizează cu mai mare ușurință, este aproape sigur faptul că schimbarea de 

domiciliu (individuală) nu va reuși să echilibreze situația din perspectiva tendinței actuale de 

îmbătrânire demografică. 

 

Structura populatiei după religie 

 

Diversitatea etnică și confesională reprezintă un element valoros la nivelul culturii locale. Astfel, 

diversitatea de obiceiuri, tradiții, perspective reprezintă un element esențial în procesul de inovare. 
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Localitatea 

Religia 

Ciacova 

Ortodoxa 4107 

Romano catolica 523 

Reformata 18 

Penticostala 266 

Greco-catolica 6 

Baptista 31 

Martorii lui Iehova 11 

Orodoxa sarba 47 

Alte religii 7 

Informatie indisponbila 332 

Total oras 5348 

 

 

Resursele umane și forta de muncă 

 

Resursele de muncă ale orasului sunt supuse, ca de altfel intregul ansamblu economico-social, 

unor mutatii și modificari profunde generate, în mare parte, de aceeasi categorie de factori specifici 

procesului de tranzitie – privatizarea, somajul, schimbari profesionale și structura economiei de piata. 

Majoritatea potentialului uman activ este concentrat în agricultura, mica industrie și activitatea de 

comert. 

Tendinta ultimelor decenii a fost de reducere a numarului de persoane active în favoarea celor 

inactive, ca o consecinta a fenomenului de imbatranire, cat și a altor surse de existenta. Numarul 

salariatilor a scazut în sectorul de stat și a crescut în sectorul privat, care a constituit astfel o alternativa 

de absorbtie a fortei de munca disponibilizate. 

Resursa actuală de muncă (populația în vârstă de muncă aptă de lucru), prin excluderea 

persoanelor cu incapacitate permanentă de muncă și pensionarii în vârstă de muncă ce nu lucrează, este 

destul de consistentă. 

Pe domenii, cele mai multe persoane ocupate se înregistrează în agricultură (15.06%). Spre 

deosebire de industrie, comerț și construcții, care generează și o bună parte din valoarea adăugată brută 

de la nivelul economiei locale, agricultura se remarcă printr-o pondere foarte ridicată a ocupării. 

Se remarcă o migrare a forței de muncă de la nivel local înspre municipiul Timișoara, respectiv 

o creștere a numărului de persoane ocupate în domenii, precum servicii suport (pe fondul tendinței de 

externalizare a unor procese de către firme și instituții), IT&C, activități profesionale, științifice și 

tehnice (domenii care sunt dependente, în principiu, de prezența companiilor străine), transport și 

depozitare etc. 

Ca aspect negativ putem semnala faptul ca, o mare parte a fortei de munca din orasul Ciacova 

este absorbita de intreprinderi private aflate la o distanta nu foarte mare de Ciacova, respectiv orasele 

Timisoara și Deta, ceea ce implica un cost al deplasarii și pierdere de timp. 

 
 

Rata somajului. Populație civila activă (ocupată și șomerii) 

 

Fenomenul șomajului se mentine în continuare, ca rezultat al dezechilibrului cantitativ și calitativ 

între cererea și oferta fortei de munca. Somajul a avut o evolutie specifica unei economii în curs de 

privatizare, și a afectat mai ales femeile, în raport cu barbatii, iar pe categorii de pregatire, cei mai 

afectati au fost muncitorii. 
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Rata scazuta a somajului de 3 % din orașul Ciacova face ca în ultimii ani, acesta sa poata 

fi considerat ca un oras cu o evolutie relativ corespunzatoare din punct de vedere al fortei de munca. 

Cererea de forta de munca a crescut constant în special în domeniul industriei prelucratoare, 

constructiilor și serviciilor catre populatie. Migrația fortei de muncă calificate în alte tari devine o 

problema tot mai acuta. 

Având în vedere noile conditii social-economice ale orașului Ciacova, au fost intiate actiuni în 

vederea diversificarii formelor de invatamant a profilelor și a meseriilor, în sensul introducerii unornoi 

profile: birotica, secretariat,etc. Invatamantul clasic nu poate acoperi toate necesitatile de invatamant de 

pregatire și perfectionare ale resurselor umane, în domeniile specifice unei economiide piata, prin 

urmare au inceput sa se infiinteze scoli profesionale, societati de training, centre de calificare și 

recalificare . 

Ca o disfunctionalitate în pregatirea fortei de munca ciacovene, poate fi semnalata lipsa 

institutiilor specializate în training, în orasul Ciacova, și drept urmare, este necesara deplasarea acesteia 

în municipiul Timisoara, pentru a urma cursuri de perfectionare, training, de reconversie profesionala, 

ceea ce implica anumite costuri. Imposibilitatea urmarii acestor cursuri pentru o anumita categorie a 

populatiei ciacovene apta de munca, dar inactivă, disponibilizata, reprezinta probleme majore, 

ingreunand posibilitatile de reintegrare în circuitul economic. 

 

INFRASTRUCTURA 

 

Infrastructura de transport 

 

Transport feroviar 

 

Teritoriul orașului Ciacova este deservit de trei linii de cale ferata : 

• TIMISOARA-JEBEL-STAMORA MORAVITA- principala 

• JEBEL-CIACOVA-GIERA- secundara 

• TIMISOARA-PECIU NOU-CRUCENI-secundara 

Teritoriul localitatii este strabatut, pe un traseu de la nord la sud, de linia secundara JEBEL- 

CIACOVA-GIERA. 

 

Localitatile orasului Ciacova sunt avantajate din punct de vedere al posibilitatilor de 

transport pe CFR. Pe teritoriul localitatii exista : 

• Statia CFR CIACOVA –deschisa atat pentru traficul de calatori, cat și pentru cel de marfa 

• Halta CFR TARGU-CIACOVA deschisa pentru traficul de calatori, bagaje și mesagerii 

• Halta CFR OBAD deschisa numai pentru calatori 

• Halta CFR CEBZA deschisa numai pentru calatori 

 

Frecvența transportului public local este în general una redusă, cu majoritatea liniilor dispunând 

de mai puțin de 5 curse zilnice, cu multe dintre acesta având numai 1-2 curse zilnice 

Acest lucru se datorează cu precădere navetismului, toate aceste linii asigurând legăturile 

localităților din județ cu municipiul reședință de județ Timișoara, ce concentrează un număr mai 

ridicat și o varietate mai largă de locuri de muncă și dotări. 

O altă problemă întâlnită la nivelul sistemului de transport public local este accesul precar la 

informații. Digitalizarea acestui serviciu ar putea îmbunătăți considerabil calitatea lui, asigurând 

totodată, o posibilă creștere a numărului de utilizatori. 
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Transport rutier 

 

Eficientizarea și extinderea infrastructurii rutiere se numără printre principalele priorități ale 

orașului Ciacova. Prin realizarea proiectelor prevăzute în MPGT, orașul Ciacova va beneficia de o 

infrastructură de transport modernă și eficientă, întărind astfel legăturile existente și asigurând timpi mai 

reduși de deplasare pe cale rutieră. 

Concluzionând, orașul Ciacova dispune în prezent de o bună rețea de transport, fiind bine 

conectat în teritoriu la nivel județean. Legăturile pe calea ferată cu localitățile din județul Timiș sunt 

indirecte și, astfel, ineficiente. Pe căile rutiere, nefinalizarea reabilitării drumurilor din sate face ca 

legăturile cu localitatea de reședință să fie mai dificile. Localizarea orașului Ciacova în proximitatea 

graniței cu Serbia îi conferă orașului o importantă poziție strategică, dacă legăturile feroviare și rutiere 

transfrontaliere sunt optimizate. Finalizarea elementelor de infrastructură rutieră și feroviară, precum 

și a intervențiilor prevăzute prin PNRR, va consolida și îmbunătăți legăturile existente astfel încât orașul 

Ciacova va dispune de conectivitate ridicată la nivel județean, ce va contribui în mod direct la 

dezvoltarea orașului, precum și la creșterea atractivității acestuia din punct de vedere economic și social. 

Accesul în localitatea de resedinta Ciacova – este asigurat pe drumul judetean DJ 693B în 

lungime de 9 km, care face legatura cu soseaua europeana E70 care intra în tara dinspre Yugoslavia pe 

la punctul de frontiera Moravita , și face legatura prin Timisoara cu sudul tarii și cu capitala Bucuresti. 

Cele patru sate sunt legate de localitatea de resedinta prin drumuri comunale, astfel fiind asigurat un 

anumit grad de accesibilitate datorita existentei acestora. Distantele intre localitatea de resedinta și satele 

componente sunt : 

-Ciacova –Cebza 7 km pe DJ 693B 

-Ciacova-Macedonia 7 km pe DC 196 

-Ciacova-Obad 3 km pe DC 197 

-Ciacova-Petroman 4 km pe DC 195 

Trama stradala a localitatii resedinta Ciacova este alcatuita din strazi de categoria a III-a și a IV-

a care insumeaza o lungime de 114,4 km. Trama stradala este, în general radial-concentric , cu strazi 

care converg catre nucleul central, situat în partea nord-vestica a localitatii. Traficul interior se 

desfasoara intre diferitele zone interioare ale localitatii , are o intensitate medie și este generat de 

circulatia autovehiculelor de calatori și marfa. 

Lungimea strazilor orasenesti: 25 km 

Lungimea strazilor orasenesti modernizate: 13,76 km 

Drumuri pietruite: 11,24 

O mare parte din aceste drumuri se afla intr-o stare improprie, fiind necesare lucrari urgente de 

reparatii în vederea asigurarii unor conditii civilizate de circulatie. Referitor la infrastructura rutiera a 

orasului Ciacova se poate aprecia ca exista o serie de neajunsuri care diminueaza posibilitatile unei 

dezvoltari economice de amploare, și anume: capacitatea portanta scazuta a structurii drumurilor 

existente ceea ce produce efecte de degradare accelerata, inexistenta unei sosele de centura în vederea 

devierii traficului greu. 

Calitatea străzilor din orașul Ciacova este una bună, cu doar 13,76 km fiind nemodernizați. În 

cazul drumurilor din satele aparținătoare orașului Ciacova, situația nu este una la fel de favorabilă. Cele 

mai multe drumuri sunt de pământ, acestea fiind urmate de drumurile pietruite. 

Orașul Ciacova prezintă un interes crescut pentru modernizarea, reabilitarea și/sau extinderea 

drumurilor locale, fiind evidențiate o serie de proiecte finanțate din fonduri nerambursabile sau de la 

bugetul orașului, ce sunt, fie finalizate, fie aflate în implementare sau suplimentate de proiectele propuse 

pentru următoarea perioadă de programare 2021-2027. 

Referitor la infrastructura rutieră, se poate afirma că în ultimii ani s-au realizat numeroase lucrări 

de reabilitare şi modernizare a drumurilor din U.A.T. Ciacova. 

În anul 2017, prin Programul Național de Dezvoltare Locală (P.N.D.L.) I,   s-a finalizat o lucrare 

investiţională în valoare de 2,771,155.95 lei C+M fara T.V.A, « Reabilitare drumuri comunale din 

suburbia Orasului Ciacova » pe o lungime de 5.620 m. 



31  

De asemenea, în anul 2020, prin Programul Național de Dezvoltare Locală (P.N.D.L.) II, s-a 

finalizat o altă lucrare investiţională în valoare de 8.987.135,19 lei C+M fara T.V.A, « Reabilitare 

rețea stradală din orașul Ciacova”, pe o lungime de 7.223 m. 

 

Intre localitatea Ciacova și satele apartinatoare sunt asigurate serviciile de transport public. 

Transportul rutier al calatorilor este realizat cu ajutorul autobuzelor din Ciacova, în satele Cebza, 

Petroman, Macedonia, Obad, și în comuna Ghilad, acestea efectuand și curse în municipiul Timisoara 

. Numarul curselor de autobuz-3 curse/zi. 

 

Modurile alternative de transport vizează mobilitatea activă (deplasările nemotorizate), respectiv 

bicicleta și mersul pe jos. Acestea reprezintă elemente cheie în procesul de dezvoltare durabilă a 

mobilității, ele susținând tipare de deplasare mai sustenabile, cu un impact cât mai redus asupra mediului 

înconjurător. Totodată, deplasările nemotorizate contribuie la îmbunătățirea calității locuirii și a sănătății 

urbane, două aspecte foarte importante în asigurarea unei dezvoltări coerente a orașului, în special în 

contextul actual conturat de pandemiade COVID 19 care a conturat noi abordări ale modurilor de 

deplasare pentru a asigura toate măsurile desiguranță necesare. 

Atât mersul pe jos, cât și deplasarea cu bicicleta sunt dependente de configurația teritoriului, 

fiind necesar un sistem coerent de infrastructură specifică (circulații pietonale, piste de biciclete etc.) 

și dotări/amenajări conexe care să susțină dezvoltarea acestuia (parcări de biciclete, mobilier urban, 

vegetație de aliniament etc.) învederea creșterii cotei modale aferente celor două moduri. 

Importanța modurilor alternative de transport este evidențiată și la nivel european, acestea fiind 

una dintre prioritățile din ultimii ani ale Uniunii Europene, fiind concretizate în cadrul documentelor 

strategice elaborate atât în perioada 2014-2020, cât și pentru perioada următoarele de programare 2021-

2027, precum și în cadrul surselor de finanțare existente, ce asigură finanțare pentru proiectele de 

dezvoltare a mobilității active. 

În ceea ce privește infrastructura pentru biciclete, la nivelul orașului Ciacova, se află planificat 

un proiect de elaborare a unui Studiu de Fezabilitate. 

În cazul orașului Ciacova, infrastructura pentru deplasări pietonale este marcată de circulațiile 

pietonale aferente drumurilor. Modul de amplasare a clădirilor, respectiv retragerea semnificativă a 

acestora față de zona carosabilă, conturează un spațiu amplu ce permite deplasarea în siguranță a 

pietonilor. În multe dintre cazuri, există amenajate și trotuare care să permită circulația acestora, 

amplasate în imediata vecinătate a clădirilor, separate de zona carosabilă printr-un spațiu verde (diferite 

tipuri de vegetație fâșie verde, vegetație înaltă etc.). 

 

Infrastructura de alimentare cu apă, canalizarea și epurarea apelor uzate 

 

Gestionarea și asigurarea serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare apă uzată, precum și 

programarea, executarea și monitorizarea investițiilor în infrastructurile corespunzătoare sunt 

coordonate de către Asociația de Dezvoltarea Intercomunitară (ADI) Apă-Canal Timiș, înființată anul 

2008. În cadrul Asociației sunt înscrise 78 de unități administrativ teritoriale (UAT), printre care, și 

Orașul Ciacova. Membrii Asociației deleagă către aceasta responsabilitatea pentru asigurarea serviciilor 

de alimentare cu apă și canalizare apă uzată. 

Pentru asigurarea calității și eficienței serviciilor de apă și canalizare, conform prevederilor 

normelor în vigoare, ADI Apă-Canal Timiș a delegat dreptul de exploatare, întreținere, administrare, de 

investiții și furnizare aserviciilor către Operatorul Regional SC AQUATIM SA. 

Alimentarea cu apă în sistem centralizat a localității Ciacova se asigură din surse de apă de 

suprafață și subterane. 

In prezent, localitatea Ciacova dispune de un sistem centralizat de alimentare cu apa, 98% din 

populatie fiind racordata la retea. Rețeaua de alimentare cu apă, pe o lungime de 5051m, a fost reabilitată 

în cadrul proiectului “Reabilitarea sistemului centralizat de alimentare cu apă a orașului Ciacova, 

județul Timiș”, finanțat prin Programul Național de Dezvoltare Locală. Valoarea totală a investiţiei a 

fost de 1.049.554,00 lei (inclusiv T.V.A.) . 
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Alimentarea cu apa potabila se asigura din surse subterane, pentru consumatorii mici și din surse 

de suprafata, pentru celelalte categorii. Alimentarea cu apa ridica inca probleme de extindere a 

capacitatilor de stocare, tratare și distributie. 

Satele Cebza, Obad, Macedonia și Petroman nu dispun de un sistem centralizat de alimentare cu 

apa. Singura sursa o constituie forajele, amplasate pe vetrele localitatilor. 

Localitatea Ciacova dispune în prezent de un sistem centralizat de canalizare și de o statie de 

epurare mecano-biologica. 

Satele Cebza, Obad, Macedonia și Petroman nu dispun de sistem centralizat de canalizare 

menajera. Locuitorii acestor sate folosesc latrinele uscate existente în fiecare gospodarie individuala. 

Realizarea sistemului centralizat de alimentare cu apă potabilă, a sistemului colectare și epurare 

a apelor reziduale în satele aparținătoare orașului Ciacova, reprezintă una dintre prioritățile autorităților 

publice locale, fiind în curs de realizare documentații tehnico-economice pentru accesare de finanțări 

nerambursabile. 

În ceea ce privește canalizarea pluvială, aceasta este în sistem divizor, colectarea debitelor de 

apa provenite din precipitatii, atat în localitatea Ciacova cat și în satele apartinatoare, se face prin 

rigole stradale și santuri situate pe marginea drumurilor. Apele sunt transportate și evacuate spre 

extravilanul localitatilor respective. Ca o disfunctionalitate semnalată este faptul ca marea majoritate a 

acestor santuri și rigole este colmatata, iar apele nu se scurg în mod normal, stagnand și provocand 

infiltratii care afecteaza cladirile. 

 

Alimentarea cu energie electrică 

 

Din punct de vedere al energiei electrice, localitatea Ciacova apartine de Filiala Electrica Banat 

Timisoara. Alimentarea cu energie electrică a localitatii se face din statia de110/220 Kv Giulvaz. Pe 

teritoriul localitatii sunt 12 posturi de transformare aeriene în carcate cca.80% din capacitatea nominala. 

Traseul retelelor de medie tensiune precum și amplasamentele posturilor de transformare sunt prezentate 

în plansa de specialitate. 

Deoarece la nivelul anului 2001, în localitatea analizata erau 894 gospodarii individuale și avand 

în vedere un consum static obtinut de la furnizorul ENEL de cca. 250 kwh/luna rezulta un consum de 

energie electrica estimat de 2650 Mwh/an. Reteaua de medie tensiune pe teritoriul localitatii are o 

lungime de cca. 8,5 km și este realizata pe stalpi de beton armat. Liniile electrice de distributie de joasa 

tensiune ( 0,4kv) au o lungime de cca 20 km pe teritoriul localitatii, ele satisfacand necesitatile 

energetice actuale. 

Rețeaua locală de iluminat public pe străzile din U.A.T. Ciacova a fost modernizată, fiind 

achiziționate în ultimii ani, de către Primăria orașului Ciacova, corpuri de iluminat cu LED. 

Disfuncționalitățile identificate, la nivelul orașului Ciacova, în cadrul analizei situației existente 

privind alimentarea cu energie electrică și telecomunicații sunt: lipsa unui serviciu organizat de iluminat 

public, neutilizarea surselor regenerabile de energie pentru producerea energiei electrice și lipsa 

accesului la comuncații electronice broadband (localități aflate în zona albă NGN"). 

Numarul total de consumatori (gospodarii) : Ciacova- 960, Cebza- 328, Macedonia- 292, 

Petroman-301 , TOTAL- 2075. 

Lungimea retelelor electrice : 

• Ciacova 20,1 km 

• Cebza 11,7 km 

• Macedonia 6,02 km 

• Petroman 11,32 km 

• Obad 8,321 km 

 

Orașul Ciacova are delegată către operatorul economic S.C. BANAT ELECTRIC COMPANY 

S.R.L. gestiunea „Serviciilor de mentenanță-reparații și întreținere-a Sistemului de Iluminat Public 

U.A.T. Ciacova, Județul Timiș”. 
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Alimentarea cu energie termică și rețeaua de gaze naturale 

 

În orașul Ciacova nu există un sistem centralizat de furnizare a agentului termic și nici centrale 

termice de cartier. Încălzirea locuințelor și a spațiilor administrative sau economice se realizează cu 

combustibil lichid sau solid (lemne). Blocurile de locuințe nu sunt izolate termic, ceea ce conduce la 

pierderi mari de energie. 

O problemă în asigurarea eficienței alimentării cu căldură o constituie faptul că o mare parte din 

clădirile rezidențiale sunt construcții mai vechi de 30 de ani, cu izolare termică deficitară, având în 

vedere materialele de construcții și tehnicile utilizate la vremea respectivă. 

Orașul Ciacova a prevăzut ca obiective, pentru perioada 2021-2027, îmbunătățirea/creșterea 

eficienței energetice în clădirile rezidențiale, clădirile publice și sisteme de iluminat public și utilizarea 

sistemelor alternative de producere a energiei electrice, prin: îmbunătățirea izolației termice a anvelopei 

clădirii, (pereți exteriori, ferestre, tâmplărie, planșeu peste ultimul nivel, planșeu peste subsol), 

șarpantelor și învelitoarelor, inclusiv măsuri de consolidare a clădirii; reabilitarea și modernizarea 

instalațiilor pentru prepararea și transportul agentului termic pentru încălzire și a apei calde menajere, a 

sistemelor de ventilare și climatizare, inclusiv sisteme de răcire pasivă, precum și achiziționarea și 

instalarea echipamentelor aferente și racordarea la sistemele de încălzire centralizată, după caz; 

utilizarea surselor regenerabile de energie pentru asigurarea necesarului de energie termică pentru 

încălzire și electrică. 

Alimentarea cu gaze naturale în orașul Ciacova nu este asigurată, introducerea acestora 

necesitând costuri ridicate. Lipsa resurselor financiare reprezintă unul dintre cele mai serioase 

impedimente de realizare a acestui deziderat al cetățenilor orașului. 

Pentru realizarea acesteia administrația locală are în vedere găsirea unor surse de finanțare 

nerambursabila. 

Întrucât localitățile nu beneficiază de sisteme de distribuție gaze naturale, alimentarea cu energie 

termică se realizează prin sisteme individuale pe bază de combustibili solizi (biomasă, lemn, cărbune), 

iar prepararea hranei se face cu butelii de aragaz. 

O problemă o reprezintă faptul că majoritatea clădirilor sunt construcții mai vechi de 30 de ani, 

cu un grad de izolare termică redusă, ce duce la inconfort termic și consum mare de energie necesară 

pentru încălzire. 

Există propuneri/ proiecte în derulare, în faza Studiu de Fezabilitate, pentru înființarea unor 

sisteme de distribuție gaze naturale în localitățile: Ciacova, Macedonia, Obad, Petroman și Cebza. 

Dezvoltarea/extinderea sistemului de distribuție gaze naturale, se va face conform obligațiilor 

distribuitorului de gaze, impuse de prevederile Legii nr. 123/2012 a energiei electrice și a gazelor 

naturale, cu modificările și completările ulterioare, respectiv: să dezvolte sistemul de distribuție în 

condiții de siguranță, eficiență economică și de protecție a mediului. 

În Strategia de dezvoltare locală se prevede îmbunătățirea/creșterea eficienței energetice în 

clădirile rezidențiale, clădirile publice și sisteme de iluminat public și utilizarea sistemelor alternative 

de producere a energiei electrice, prin: îmbunătățirea izolației termice a anvelopei clădirii, (pereți 

exteriori, ferestre, tâmplărie, planșeu peste ultimul nivel, planșeu peste subsol), șarpantelor și 

învelitoarelor, inclusiv măsuri de consolidare a clădirii; reabilitarea și modernizarea instalațiilor pentru 

prepararea și transportul agentului termic pentru încălzire și a apei calde menajere, a sistemelor de 

ventilare și climatizare, inclusiv sisteme de răcire pasivă, precum și achiziționarea și instalarea 

echipamentelor aferente și racordarea la sistemele de încălzire centralizată, după caz; utilizarea surselor 

regenerabile de energie pentru asigurarea necesarului de energie termică pentru încălzire și electrică. 
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Rețeaua de telecomunicații 

 

Datorită expansiunii tehnicii avansate și a dotarii localitatii Ciacova cu centrala telefonica 

modernă, se constata un progres în dezvoltarea legaturilor de telecomunicatii. în orasul Ciacova, centrala 

telefonica automata are capacitatea de 200 de linii, fiind incarcata 100%. Retelele telefonice sunt 

prezentate pe plansa de specialitate. Lungimea retelelor telefonice în localitate este de 6,4 km din care 

6,2 km sunt aeriene. 

In general, în ultima perioada s-a dezvoltat tot mai mult telefonia mobila, motiv pentru care 

aceasta a devenit dominantă în rândul populației, serviciul cel mai des întâlnit fiind cel de tipul cartelelor 

prepay. 

In categoria furnizorilor de telefonie fixa și mobila, la nivelul orașului Ciacova se regăsesc: 

Telekom, RDS&RCS, Vodafone și Orange. 

Rețelele și serviciile de telefonie fixă și mobilă, comunicațiile prin internet și serviciile conexe 

acestora au înregistrat în ultimii ani un avans indiscutabil, iar progresul tehnologic spectaculos continuă 

și în prezent. Principalii operatori de telefonie fixă din zonă sunt Telekom, urmat de RDS&RCS, și alte 

firme mai mici, în timp ce pe piața serviciilor de telefonie mobilă activează Orange, Vodafone și 

RCS&RDS. În orașul Ciacova, rețeaua de cabluri s-a modernizat, prin instalarea de cabluri de fibră 

optică. Acoperirea cu servicii 4G este bună la nivelul orașului Ciacova. 

 

Condiții de locuit și gospodărirea 

 

Locuirea reprezintă un domeniu esențial în definirea capacității unui oraș de a se adapta la 

nevoile locuitorilor săi. Astfel, una dintre condițiile de bază pentru bunăstarea populației în general, o 

reprezintă accesul la o locuință, în special în contextul integrării sociale a celor ce aparțin unor grupuri 

vulnerabile. 

Pe lângă suprafața locuibilă, calitatea locuirii este dependentă de numeroși alți factori, de la 

accesul la dotări de proximitate, la oferta de locuri de muncă, de oportunități de petrecere a timpului 

liber sau chiar la imaginea peisajului înconjurător și la asigurarea siguranței și securității cetățenilor. 

Ritmul mai liniștit al vieții, prețurile mai scăzute sau apropierea de natură sunt motive care determină 

această nouă preferință mai accentuată pentru localitățile rurale, însă noile dezvoltări trebuie să țină cont 

și de asigurarea necesarului de dotare pentru aceste zone. 

La nivelul orașului Ciacova se remarcă o serie de discrepanțe în ceea ce privește calitatea locuirii 

și suprafața locuibilă, ce se regăsește inclusiv la nivelul prețurilor locuințelor spre vânzare. Astfel, există 

2 tipuri de zone în funcție de preț, care se diferențiază după cum urmează: în orașul Ciacova și restul 

satelor. Aceste discrepanțe pot avea diferite cauze, de la dimensiunile parcelelor (în cazul locuințelor 

individuale), la nivelul de dotări/servicii publice, etc. Cele mai multe oferte se concentrează în orașul 

Ciacova, în Zona Târg și Zona Nord Calea Ferată. 

Tot în această direcție, Primăria oraşului Ciacova a solicitat sprijinul pentru investiţia 

„Construirea de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, în oraşul Ciacova judeţul Timiş”, în 

privința includerii acesteia în Lista obiectivelor de investiţii şi acordarea finanţării prin „Programul 

guvernamental pentru construcţii de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii” gestionat de Agenția 

Națională pentru Locuințe (ANL). În cadrul Planului Urbanistic Zonal „ZONĂ DE LOCUINŢE CU 

FUNCŢIUNI COMPLEMENTARE CIACOVA, ZONA NORD” –CALEA FERATĂ sunt prevăzute 

două suprafeţe de teren destinate construirii de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, regim de 

înălţime P+2E, respectiv, terenul 1, în suprafaţă de 2.600 mp preconizat cu un număr de 45 de 

apartamente cu 2 camere şi terenul 2, de 3.000 mp, preconizat cu număr de 12 apartamente cu 1 cameră 

şi 36 de apartamente cu 2 camere. 
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MEDIUL ÎNCONJURĂTOR 

 

Spații verzi, calitatea aerului, solului şi a apei 

 

În ceea ce privește situația spațiilor verzi din Orașul Ciacova, acestea sunt mai mici decât 

suprafața optimă de 26 m2/ locuitor, conform legilor naționale și normelor Uniunii Europene. 

Pe teritoriul orasului Ciacova nu se semnaleaza surse importante de poluare. Principala sursa 

de poluare o reprezinta complexul legat de cresterea și ingrasarea porcinelor S.C. SMITHFIELD 

ROMÂNIA S.R.L. de pe DC 183, intre Ciacova și Ghilad. Aceasta ferma afecteaza urmatorii factori 

de mediu : apele subterane- prin infiltratii provenite de la platformele de depozitare , aerul- în jurul 

complexului , solul- prin depozitari necorespunzatoare. 

Prin restrangerea activitatii holdingului COMTIM și reducerea drastica a efectivelor de porcine, 

efectele poluarii s-au diminuat, dar problemele legate de factorii de mediu poluati raman. 

O sursa de poluare a aerului este praful de pe caile de comunicatie, aflate în stare mediocra, 

dimensionate necorespunzator , în general drumurile comunale și strazile din intravilanul localitatilor. 

Neexistand surse majore de poluare în zona , calitatea aerului nu este afectata. 

Despre poluare fonica, zgomotul provenit din traficul rutier, nu se poate vorbi în termeni drastici. 

Cauzele acesteia sunt : lipsa plantatiilor de aliniament, prezenta în trafic a autovehiculelor grele, starea 

tehnica necorespunzatoare autovehiculelor, viteza mare de rulare a autovehiculelor. 

Ca sursa de poluare a solului sunt depunerile de plumb din vecinatatea drumurilor, provenite din 

desfasurarea traficului rutier și a deseurilor menajere depuse în mod neorganizat, fara masuri de 

protectie a factorilor de mediu , din gropile de gunoi. 

Suprafața ocupată de padure din cadrul teritoriului orasului Ciacova reprezinta 339,68 ha,adica 

1,34% din suprafata totala a orasului. Padurea este situata în zona de vest a teritoriului orasului, la sud 

de localitatea Macedonia. în modul de exploatare a padurii trebuie avuta în vedere necesitatea 

permanenta de regenerare naturala. 

Principalele ape de pe teritoriul administrativ al orasului Ciacova , adica raul Timis și canalul 

Lanca Birda sunt de categoria a II-a de calitate, apa care poate fi folosita doar pentru irigatii, industrie, 

în scopuri urbanistice și pentru agrement. 

La nivel apelor subterane, utilizate pentru apa potabila, poluarea este ridicata în stratul acvifer 

freatic, iar calitatea apei necorespunzatoare în stratul acvifer de adancime. Motivele poluarii apei sunt: 

depozitarea gunoiului menajer pe suprafete neamenajate. 

 

Deşeuri 

 

Prin intermediul proiectului Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Timiș 

(cofinanțat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, prin Programul Operațional Sectorial Mediu 

2007-2013) au fost realizate printre investițiile importante: Un centru de colectare localizat în ZONA 3 

DETA, în orașul Deta. 

Stația de sortare din Comuna Ghizela, din incinta depozitului, are o capacitate de sortare de 

16.111 t/an pentru populația zonelor ZONA 0 GHIZELA, ZONA 2 JIMBOLIA, ZONA 3 DETA și 

ZONA 4 FĂGET. 

Centrul de colectare din Orașul Deta a fost gestionat de operatorul economic S.C. POLARIS M 

HOLDING S.R.L. Acesta are o capacitate de transferare de 11.489 t/an pentru populația zonei ZONA 

3 DETA de aproximativ 47.000 de locuitori. 

În prezent, la nivelul orașului Ciacova, serviciile de colectare și transport a deșeurilor menajere 

sunt prestate de către operatorul S.C. PEPE EXPRES S.R.L., a cărui activitate va înceta la data 

desemnării de către Asociatia de Dezvoltare Intercomunitară de Deșeuri Timiș (ADID Timiș) a 

operatorului de salubrizare în zona 3 Deta, în urma derulării procedurii de delegare prin concesiune a 

gestiunii serviciului de salubrizare. 
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Majoritatea gospodăriilor, operatorii economici și instituțiile publice dispun de pubele privind 

colectarea selectivă a deșeurilor. 

În orașul Ciacova nu s-au înregistrat cantități mari de deșeuri reciclate, în cazul plasticului, 

reciclarea fiind doar de 57%. Metalele feroase și neferoase sunt foarte puțin reciclate, reprezentând 

aproximativ 2 % din total. În schimb, pe primele două locuri se află sticla și hârtia/ cartonul, care 

reprezintă însumat aproximativ 74 % din totalul deșeurilor. 

 

Alte activităţi de mediu 

 

Cooperare intra-judeteana, inter-judeteana, nationala și internationala : 

▪  orasul Ciacova este membru al AOR- Asociatia Oraselor din Romania și Asociatiei 

Microregionale Timis-Torontal 

▪ orasul Ciacova nu este infratit cu alte orase de peste hotare 

Administrația locală va pune la punct un program de împăduriri a terenurilor degradate, dar și 

realizarea unei perdele de protecție a localității Ciacova, prin împădurirea unor terenuri de la marginea 

acesteia. 

 
 

ECONOMIA ORAȘULUI 

 

Economia orașului Ciacova este susținută de tradiția agricolă, poziția geo-economică favorabilă 

și de forța de muncă înalt calificată. 

In ultimii ani, economia orasului Ciacova, la fel ca și economia celorlalte localitati, a fost afectata 

ca urmare a schimbarilor survenite după anul 1989. 

Activitatea economica graviteaza în jurul orasului Ciacova, care polarizeaza mare parte din zona 

prin activitatea industriala, dar și concentrarea serviciilor de sanatate și invatamant. Cu toate acestea, 

zona este foarte slab reprezentata industrial, fiind mai degraba agrara, cu un cult dezvoltat și recunoscut 

al oamenilor pentru munca și proprietate. 

Dintre meseriile traditionale practicate la nivelul unitatii administrativ-teritoriale Ciacova, mai 

întalnim: oier, croitor, pantofar. 

Din păcate, acestea nu se mai practică foarte mult la momentul actual, micii mestesugari fiind 

pe cale de disparitie. În  acest sens, se impune dezvoltarea unor demersuri pentru reinvierea unor vechi 

meserii, fapt ce ar putea contribui la cresterea potentialului turistic al zonei. 
 

Agenţii economici 

 

Mediul de afaceri este multicultural, având o deschidere spre cultura antreprenorială occidentală, 

aspect confirmat de prezența a câțiva investitori autohtoni și străini. Și în orașul Ciacova, economia s-a 

transformat treptat din una preponderent industrială, în una de tip terțiar, bazată din ce în ce mai mult pe 

servicii. 

Este important de menționat faptul că, în general, în lipsa inițiativelor antreprenoriale autohtone 

atractive și efervescente, companiile multinaționale nu sunt fost atrase de orașul Ciacova, cu alte 

cuvinte, o densitate ridicată de firme cu capital românesc stimulează atractivitatea investițiilor străine, 

așadar măsurile de sprijin ale investițiilor străine și locale trebuie privite în mod sinergic și în paralel. 

Trebuie însă subliniat faptul că firmele cu capital autohton din oraș sunt slab dezvoltate, iar asta se 

reflectă mai ales în capacitatea acestora de a plăti salarii mai mari. 

Există un mediu propice pentru dezvoltarea antreprenorială, iar accesul la resurse și la o piață 

mai mare, sunt caracteristici cheie care contează. Orașul Ciacova are un număr destul de mare 

profesioniști activi ( SRL-uri, PFA-uri, ÎI) . 

In U.A.T. Ciacova, printre cei mai reprezentativi operatori economici se numără: SOCIETATEA 

COOPERATIVA CONSUMCOOP FORTUNA CIACOVA, HAŞ - GRUP 2011 SRL, IVAN HAPPY 

DAY SRL, NIADAL SRL, OPTIROX SRL, ASTEO SRL, GLISSANDO SRL, PROFI 
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ROM FOOD SRL, GORAN SRL, KELEBEK SRL ,BOGORODIȚĂ FAMILY FASHION S.R.L., 

ROSU ION MARKET S.R.L., IEDEREANA CATERING SRL, etc. 

 

Agricultura 

 

Cultura plantelor 

 

Agricultura reprezintă unul din domeniile evidente ca sursă potențială valorificabilă în economia 

orașului Ciacova. 

Practicarea agriculturii este favorizata în regiune de clima temperat-continentala, dar și de 

respectul locuitorilor pentru pamant. Suprafetele agricole sunt lucrate individual, în asociatii agricole 

și exploatatii familiale. 

Pentru orasul Ciacova problema ameliorarilor funciare a fost și este acuta deoarece terenurile 

agricole sunt afectate de diversi factori limitativi ai capacitatii productive : seceta frecventa, eroziunea 

solului prin apa, exces frecvent de apa în sol, compactarea solului datorita lucrarilor executate 

necorespunzator etc. 

In ceea ce priveste structura culturilor se manifesta o specializare pentru cultura graului, 

orzului, ovazului, porumbului și florii soarelui. 

Tranzitia a afectat atat suprafetele cultivate, cat și efectele tehnologiilor utilizate pentru obtinerea 

de productii. Astfel, dacă până în anii ‘90 orice suprafata era cultivată și exploatată cat mai intensiv, s-

a ajuns ca astazi, o mare parte din terenuri sa ramana nelucrate ani de zile. Acest fapt a dus și la o 

decontaminare a terenurilor de pesticide, fapt care ar permite ca sa se poata trece pe aceste terenuri la o 

agricultura ecologică. 

 
 

Productia vegetală 

 

TOTAL HA ARABIL-10 222 ha, din care: 

ARABIL PUBLIC-274 ha 

ARABIL PRIVAT-9948 ha: 

Gospodarii populatie- 5962 ha 

SOCIETATI COMERCIALE- 3975 ha 

Alte unitati( CONSILIUL LOCAL) – 11 ha 

 

PASUNI- 2.037,95 ha 

FANETE- 263 ha 

 

Conform strategiei de dezvoltare economico-socială aferentă perioadei de programare 2014- 

2020, orașul Ciacova are nu numai o suprafață agricolă raportată la populație suficient de mare pentru 

a putea fi valorificată în scopuri lucrative, ci și o calitate ridicată a terenurilor. Calitatea terenurilor din 

această zonă se pretează cumulativ culturilor de cereale, de plante tehnice, cultivarea legumelor și pentru 

creșterea animalelor. 

 

STRUCTURA PRODUCTIEI VEGETALE PE CELE 9948 ha 
 

• Teren lucrat- 7241 ha 

• grau – 2000 ha 

• triticale-200ha 

• orz-700 ha 

• orzoaica 450 ha 
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• ovaz-100 ha 

• porumb 842 ha 

• floarea soarelui 400 ha 

• soia 1179 ha 

• cartofi 100 ha 

• legume 120 ha 

• plante nutret-1050 ha 
• Teren nelucrat -2707 ha 

 

Caracterul preponderent cerealier al structurii de producție este ridicat. Anual, producția de cereale 

are oscilații în funcție de condițiile climatice, dar este influențată și de resursele financiare de care dispun 

producătorii agricoli pentru înființarea culturilor. Suprafețele cultivate cu principalele culturi acoperă 

circa 80% din suprafața totală cultivată a orașului Ciacova. 

În ceea ce privește producția agricolă totală, aceasta a avut o tendință de creștere în ultimii ani, 

fiind stimulată de creșterea gradului de modernizare a fermelor și de progresul tehnologic în domeniul 

principalelor input-uri agricole (mașini și utilaje agricole, îngrășăminte și produse chimice, semințe 

etc.). 

Orașul Ciacova nu are acoperită suprafața agricolă cu livezi și pepiniere pomicole. 

 

Sectorul zootehnic 

 

TOTAL BOVINE -1500 

vaci-610 

juninci-40 

TOTAL OVINE-10 435 

oi mame-6300 

CAPRE-147 

PORCINE -7000 din care scroafe-300 

PASARI- 31000 

CAI-472 

ALBINE- 450 
 

Cresterea animalelor ocupa un loc important în domeniul agriculturii, prioritară fiind cresterea 

bovinelor, ovinelor și porcinelor. Evolutia efectivelor acestor animale a avut permanent o tendinta de 

scadere, intrucat taierile pentru carne și exportul de animale vii s-a facut fara nicio restrictie, iar preturile 

obtinute din vanzarea produselor lapte și carne nu stimuleaza crescatorii. 

Spre deosebire de sectorul vegetal, sectorul zootehnic din U.A.T. Ciacova este încă dominat de 

micile exploatații individuale, care, în cele mai multe cazuri, cresc animale pentru consumul propriu. 

 
 

MECANIZAREA ȘI CHIMIZAREA AGRICULTURII 

 
 

Conform estimărilor INS, la sfârșitul anului 2019, la nivelul orașului Ciacova era înregistrat 

următorul parc de mașini și utilaje agricole: 469 de tractoare și pluguri pentru tractor . 

In ceea ce priveste forta de munca implicata în acest sector, se pune treptat problema calificarii 

acesteia, extrem de necesară pentru o bună utilizare a masinilor și utilajelor agricole. 
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Industria 

 

Privatizarea și restructurarea intreprinderilor a avut un impact deosebit și asupra evolutiei 

economiei din orasul Ciacova. Se poate observa, în ultimul timp, o receptivitate sporita a intreprinderilor 

de stat, acestea fiind mai putin rigide, permitand intrarea capitalurilor straine. Prin urmare , 

intreprinderile de stat au format societati mixte, cu capital de stat și privat. Cresterea continua a 

numarului de intreprinderi private a condus la crearea unui mediu concurential benefic indeosebi în ceea 

ce priveste societatile cu raspundere limitata. 

Industria, cea mai importanta ramura economica a judetului Timis, în orasul Ciacova este 

aproape inexistenta. 

 

Servicii 

 

Serviciile sunt slab reprezentate în orasul Ciacova inainte de 1991, urmand ca în urmatorii ani 

să cunoască o puternica expansiune în anumite domenii, cu precadere în activitatile comerciale. 

In sectorul financiar –bancar, serviciile sunt asigurate de CEC BANK, dorindu-se a se 

imbunatati, prin infiintarea unor banci care sa ofere agentilor economici și persoanelor fizice o gama 

larga de produse și servicii bancare. 

In sectorul postei și al telecomunicatiilor se constata o evolutie constanta în ceea ce priveste 

numarul de abonati la serviciul telefonic cu plata, a capacitatii centralelor telefonice de uz public și a 

teleimprimantelor instalate la abonati. Agentii economici și persoanele fizice beneficiaza, intr-un mod 

covârșitor, de mijloacele moderne și rapide de transmitere a corespondentei, cum sunt faxul și posta 

electronica. 

Unitate de politie : la nivelul orasului Ciacova functioneaza Politia Orasului Ciacova 

subordonata I.J.P. TIMIS. Sunt angajati ofiteri, agenți de politie și personal civil. Unitatea este dotată 

cu autoturisme Dacia Logan. 

Unitate de pompieri : la nivelul orasului Ciacova exista Serviciul Voluntar pentru Situatii de 

Urgenta, cu 2 persoane angajate. Dotari- o Autospeciala de pompieri. 

 
 

Comerț 

 

In sectorul comercial se poate observa o dezvoltare a activitatii. Majoritatea noilor firme (mici) 

inregistrate în orasul Ciacova au ca obiect de activitate comertul, ceea ce a determinat pe de o parte 

imbunatatirea distributiei teritoriale a unitatilor comertului, utilizarea mai eficienta a spatiilor existente, 

iar, pe de alta parte, a asigurat flexibilizarea relatiilor cu furnizorii, cresterea concurentei intre 

comercianti și ameliorarea a calitatii serviciilor catre populatie. 

Serviciile comerciale preponderente, existente în orasul Ciacova sunt cele de alimentatie publică. 

În orasul Ciacova, piata serviciilor menite sa sprijine activitatea economica, cum ar fi serviciile de 

consultanta tehnologica, servicii de reclama și publicitate, de consultanta de afaceri, de contabilitate 

promovate de societati private, cat și ONG-uri este inexistentă, neexistând o mentalitate favorabila 

accesarii lor în randul populatiei și a agentilor economici. 
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Târguri și piețe 

 

În prezent, în orașul Ciacova, săptămânal, în zilele de marți, vineri, sâmbătă și duminică, în 

spațiul din centrul orașului Ciacova, neamenajat, inadecvat în comparație cu cerințele actuale, se 

desfășoară în aer liber, activități de vânzare-cumpărare a produselor agroalimentare, ceea ce iarna și, în 

general, în timpul friguros, produce un mare disconfort, atât cumpărătorilor, cât și 

producătorilor/vânzătorilor. 

Nu există amenajate spații adecvate, cu dotări și facilități necesare vânzării de produse : carne, 

brânzeturi și lactate. 

Autoritățile administrației publice locale ale orașului Ciacova doresc construirea unei piețe 

agroalimentare în localitatea Ciacova, în special, pentru a ridica nivelul de trai al locuitorilor, cât și 

pentru creșterea atractivității de investire. 

Această piață nu se adresează doar locuitorilor orașului Ciacova, ci și locuitorilor din zonele 

învecinate. Ca urmare a acestui fapt, piața deservește o zonă largă de jur împrejurul orașului Ciacova, 

fiind un pol de interes pentru o populație destul de numeroasă a județului Timiș. 

Construirea unei piețe agroalimentare la standardele europene va crea un cadru propice pentru 

micii producători de produse tradiționale locale din urbea noastră și comunele adiacente și va contribui 

la dezvoltarea comerțului din orașul Ciacova. 

Din actele ce se găsesc în arhiva administrației Banatului se poate vedea că Ciacova a fost-deja 

de la gonirea turcilor în anul 1716-un puternic centru economic. Aici au locuit și au lucrat mulți 

meseriași și comercianți. Datorită muncii lor asidue, Ciacova a cunoscut o însemnată dezvoltare 

economică, atingând aproape standardele de bunăstare și de nivel de trai central-europene. Prin 

colonizarea germanilor în acest loc, aceștia fiind țărani și meseriași pricepuți, prin venirea negustorilor 

evrei și a meseriașilor slovaci, s-a mărit multitudinea firmelor familiale a diferitelor meserii, iar comerțul 

a primit noi impulsuri, ceea ce a influențat viața Ciacovei, deci, și a întregului Banat. 

Ciacova a fost târg cu toate atributele și prerogativele ce revin unei asemenea localități, a fost 

sediu al administrației districtuale și mai apoi, raionale, un mic orășel cu negoț foarte viu. În Ciacova, 

era tradiție ca târgurile săptămânale, să aibe loc de trei ori pe săptămână : marți, vineri și duminică. 

Standurile, bărăcile și căruțele ce prezentau mărfurile aduse pentru vânzare (animale, produse din 

lemn și fructe) stăteau mai ales în Piață. Ciacovenii au participat cu mare bucurie și au expus produse 

agricole proprii și animale din curtea lor. 

Ca și la târgurile anuale, și pentru târgurile săptămânale exista o ordine strictă a vânzării, care 

era supravegheată de comună. Importantă era calitatea mărfurilor, curățenia și igiena la produsele lactate 

și animale. Țăranii, comercianții și meseriașii care veneau-uneori un drum foarte lung-la aceste târguri 

anuale și săptămânale la Ciacova, trebuiau să plătească un fel de vamă. Punctele de plată erau situate la 

toate intrările în Ciacova, și anume, din direcția Petroman, Ghilad, Voiteg și Jebel. Plăteau vamă 

conform calității și valorii mărfurilor aduse. Comuna închiria anual aceste „puncte de vamă” contra unei 

sume fixe, asigurându-și astfel un venit substanțial. 

Toate actele de comerț au avut ca rezultat conștientizarea valorilor tradiționale, a importanței 

acestora în anvelopa de protejare a patrimoniului și a identității comunității locale, și a contribuit la 

progresul economic al întregii regiuni. 

În prezent, în ultima duminică a fiecărei luni, în localitatea Ciacova se ține târg de animale. 

 
 

SOCIAL ŞI SĂNĂTATE 

 

Servicii sociale 

 

Acest tip de servicii, care sunt în general furnizate într-o manieră personalizată, sunt menite să 

răspundă nevoilor utilizatorilor din grupuri vulnerabile, fiind dezvoltate pe principiul solidarității și al 

egalității de acces. Aceste servicii se pot delimita, în contextul Legii nr.292/2011 a asistenței sociale, 

în beneficiile de asistență socială și servicii sociale. 
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Condițiile de trai și calitatea vieții într-un oraș sunt influențate și de oferta serviciilor de tip eCare 

în contextul asistenței sociale, acesta reprezentând un domeniu din ce în ce mai important care are 

capacitatea de a îmbunătăți serviciile furnizate, alăturând inclusiv într-un mod mai eficient furnizarea 

serviciilor de îngrijire medicală, socială și informală, datorită sprijinului tehnologiei informației și 

comunicațiilor. 

Oferta de servicii sociale din orașul Ciacova este asigurată prin intermediul următoarelor 

categorii, puse la dispoziție atât de mediul public, cât și de cel privat: 

• Servicii pentru adulți cu handicap; 

• Servicii pentru adulți bătrâni. 

Centrul de Îngrijire și Asistență Ciacova este instituția de asistență socială care asigură 

protecție, găzduire, îngrijire și supraveghere permanentă, asistență socială, psihologică și medicală, 

socializare și ergoterapie pentru un număr de 110 de persoane adulte cu handicap, în special, vârstnici. 

Centrul s-a înființat în anul 1962 ca și Cămin Spital pentru Bolnavi Cronici Somatici și a 

funcționat până în anul 2001, sub această denumire. După această dată, a continuat să funcționeze sub 

denumirea de Centrul de Îngrijire și Asistență Ciacova. 

Centrul de Îngrijire și Asistență Ciacova este organizat și funcţionează ca instituţie fără 

personalitate juridică în subordinea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Timiș, 

având o capacitate de 110 de locuri.    Centrul de Îngrijire și Asistență Ciacova se învecinează cu Centrul 

pentru Persoane cu Handicap Suferinde de Maladia Alzheimer, aflat, de asemenea, în subordinea 

Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Timiș. 

În Centrul de Îngrijire și Asistență Ciacova sunt, în prezent, instituționalizate 74 persoane, cu 

vârste cuprinse între 22 și 95 de ani, dintre care 37 de sex feminin și 37 de sex masculin. Toți cei 74 

beneficiari ai centrului sunt încadrați în grad de handicap și dețin certificate de încadrare în grad de 

handicap în termen de valabilitate. Tipurile de handicap pe care le au beneficiarii sunt: fizic, somatic, 

mintal și asociat. 

Centrul de Îngrijire și Asistență Ciacova oferă servicii sociale în conformitate cu Ordinul nr. 

82/2019 și (Anexa 1) la Ordinul Ministrului Muncii şi Justiţiei Sociale nr. 82/2019 privind aprobarea 

Standardelor minime specifice de calitate obligatorii pentru serviciile sociale destinate persoanelor 

adulte cu dizabilitǎți și prevederile HG nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor 

sociale, precum și a regulamentelor-cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale, 

principalele activități/servicii asigurate fiind următoarele: informare; evaluare; planificare 

activități/servicii; îngrijire personală; asistență pentru sănătate; recuperare/reabilitate funcțională; 

socializare și activități culturale; integrare/reintegrare socială; consiliere psihologicǎ; kinetoterapie; 

cazare; alimentație; reabilitare și adaptare a ambientului; alte activități: terapii de recuperare mentală, 

terapie ocupațională. 

În completarea infrastructurii de servicii sociale prezentate anterior, se remarcă inclusiv o ONG-

uri care își desfășoară activitatea în parteneriat cu DGASPC și sunt active în domeniul social. 

• Orașul Ciacova: 

o 1 organizație neguvernamentală, respectiv asociație și fundație (privat); 

In ceea ce priveste serviciile sociale, ele sunt asigurate în mare parte de ASOCIATIA CARITAS-

BanatSanktus Gerhardus-CIACOVA. Numarul total de angajati 34. 

Asociatia Caritas există, în mod oficial, din 10 aprilie 1990, raza de actiune a acesteia fiind 

cuprinsă intre orasele Jimbolia și Oravita. Scopul acestei asociatii este ajutorarea nemijlocita a 

oamenilor nevoiasi cu alimente, imbracaminte, bani. 

De ajutorul asociatiei beneficiaza familii nevoiase (150), persoanele incapabile de munca, 

bolnavi, invalizi, batrani, scoli și spitale pentru copii, alte institutii care prin scopul lor ajuta oamenii 

cu deficiente psihice sau fizice, agricultori . Actiunea de ajutorare în ultimii ani s-a extins și în alte tari 

ca Bulgaria, Macedonia, Bosnia. 

Asociatia a intreprins mai multe actiuni de caritate : donatii de bunuri de valoare mare și de 

folosinta indelungata , ajutoare pentru copiii și pentru zonele inundate din Moldova , operatiuni de 

reparatii generale la spitalul de adulti din Ciacova. Caritas Ciacova este în stransa legatura cu Caritas 

Graz, Caritas Munster, Caritas Essen , Crucea Rosie Graz, Manastirea Benedicteana etc. 
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Cantina Sociala a Asociatiei Caritas – 30 persoane/zi 

Caminul Social EMAUS are o capacitate de 60 de locuri, în prezent sunt 53 batrani ( 6 persoane 

cu handicap) . 

Dezvoltarea serviciilor sociale reprezintă un subiect de importanță majoră pentru Ciacova având 

în vedere faptul că la nivelul orașului există o serie de grupuri vulnerabile (de exemplu, copii și familii 

aflate în dificultate etc). Astfel, pentru aceste grupuri este nevoie de un sistem integrat de servicii sociale, 

scopul fiind acela de a spori accesul populației la educație, consiliere și sprijin în vederea ocupării pe 

piața muncii etc.. Cu atât mai mult, aceste aspecte sunt relevante în contextul în care grupurile 

vulnerabile sunt în situația de a nu avea în general acces facil la posibilități care să contribuie la 

asigurarea unui stil de viață sănătos, implicit la o calitate sporită a vieții. 

 

Servicii pentru familii în dificultate 

 

Grupurile defavorizate social se constituie din familii fără venituri, majoritatea membrilor 

familiilor neavând studii. Cazurile sociale majoritare provin din rândul populației de etnie roma, care 

datoritalipsei de pregătire profesionala nu își pot găsi un loc de munca. 

In prezent, la nivelul unitatii administrativ-teritoriale Ciacova, problemele sociale se prezinta 

astfel, existand beneficiari ai urmatoarelor acte normative: 

• Legii nr. 416/ 2001 privind venitul minim garantat ( nr. dosare în plata 13) 

• Legii nr. 116/2002 privind prevenirea și combaterea marginalizarii sociale 
•  Legii nr. 226/2021 privind măsurile de protecţie socială pentru consumatorul vulnerabil de 

energie-28 dosare 

• Legea nr.277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei-5 dosare 

• Legea nr. 272/2004 privind protecția ți promovarea drepturilor copilului-4 dosare 
•  Legea nr.272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, 

republicată- 33 dosare 

 
 

Comunitate și dezvoltare socială. Dezvoltare umană 

 

Conform Eurostat, calitatea vieții reprezintă un concept multidimensional, care include o întreagă 

gamă de factori care influențează calitatea acesteia dincolo de aspectele materiale. Astfel, la nivel 

european s-a stabilit un set de 9 dimensiuni referitoare la calitatea vieții, dintre care 8 se referă la 

capacitățile oamenilor de a-și asigura bunăstarea în funcție de prioritățile personale. Acestea sunt: 

experiența generală a vieții, mediul de viața și mediul natural, guvernanță și drepturi de bază, siguranță, 

loisir și interacțiuni sociale, sănătate, educație,activitate principală sau productivă, respectiv condițiile 

materiale de trai. 

În România, cel mai apropiat indicator compus ce măsoară calitatea nivelul de dezvoltare umană 

este indicele dezvoltării umane locale (IDUL). Acesta a fost dezvoltat de sociologul Dumitru Sandu și 

măsoară capitalul total al localităților, considerat din perspectiva dimensiunilor sale umană, de stare de 

sănătate, vitală și materială. Sărăcia comunitară măsurată prin valorile reduse ale IDUL nu trebuie 

confundată cu simpla agregare a indicilor de consum sau de venituri la nivel individual sau de 

gospodărie. Componenta de deficit de acces la bunuri publice este prezentă în mult mai mare măsură 

în IDUL decât în ratele de sărăcie calculate la nivel local prin agregarea valorilor individuale sau de 

gospodărie. Aceste date sunt colectate și agregate doar la recensămintele populației și locuințelor, astfel 

că nu există informații disponibile mai noi de anul 2011. 

Incluziunea socială reprezintă respectarea statutului și drepturilor tuturor oamenilor dintr-o 

societate, cărora trebuie să li se asigure oportunitatea de a participa în aceasta în mod relevant și de a 

beneficia de un tratament echitabil. Procesul incluziunii sociale reprezintă un ansamblu de măsuri și 

acțiuni multidimensionale în domenii precum educația, protecția socială, locuirea, sănătatea, ocuparea 

forței de muncă, mobilitatea, justiția, cultura, informare-comunicare, rezultatul final al acestuia fiind 

combaterea excluziunii sociale și asigurarea participării active a persoanelor la toate aspectele sociale, 
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culturale, economice și politice ale societății. Strategia Europa 2020 pentru creștere inteligentă, durabilă 

și favorabilă incluziunii formula pentru acest orizont de timp obiective clare la nivel european în vederea 

combaterii sărăciei și a excluziunii sociale. 

Totuși, de mai mare actualitate este Agenda 2030, care vizează atingerea unor obiective durabile 

ce vizează inclusiv probleme cu care zonele dezavantajate se confruntă. Printre cele mai relevante 

obiective care răspund acestor probleme se numără următoarele: Fără sărăcie Eradicarea sărăciei în 

toate formele sale și în orice context, Foamete „zero” Eradicarea foametei, asigurarea securității 

alimentare, îmbunătățirea nutriției și promovarea unei agriculturi durabile, Sănătate și bunăstare - 

Asigurarea unei vieți sănătoase și promovarea bunăstării tuturor la orice vârstă, Inegalități reduse - 

Reducerea inegalităților în interiorul țărilor și de la o țară la alta. 

Se conturează astfel conceptul de grup vulnerabil, care reprezintă o comunitate ce resimte efectele 

prezentate mai sus, incluzând persoane sau familii care sunt în risc de a își satisface nevoi zilnice de trai 

pe fondul unei boli/dizabilități, sărăciei, dependenței de droguri/alcool sau alte situații care conduc la 

vulnerabilitatea economică și socială. 

Se remarcă faptul că din perspectiva populației în zone dezavantajate pe locuire, în orașul Ciacova 

(unde nu există nici populație în zone marginalizate) nu există astfel de grupuri. 

 

Starea de sănătate a populației şi asistența medicală 

 

În contextul actual în care sectorul sanitar a dovedit încă o dată faptul că este esențial pentru 

buna funcționare a unei comunități, precum și pentru asigurarea unei capacități sporite de reziliență și 

răspunsuri la riscuri, este necesar ca serviciile de sănătate să fie cât mai dezvoltate, inclusiv pe baza 

utilizării tehnologiilor moderne, inteligente, care să permită asigurarea unei îngrijiri cât mai eficiente 

pentru pacienți și să contribuie la prevenirea bolilor grave. Astfel, este important ca întreg sistemul 

sanitar să funcționeze pe baza unor soluții integrate (acces la infrastructura sanitară, nivel de dotare cu 

echipamente performante, personal medical specializat, soluții inteligente, soluții tehnice inovatoare, 

analize de date, computerizare în cloud a ideilor inovatoare despre co-managementul pacienților, 

monitorizarea sănătății acestora, respectiv prevenirea stilurilor de viață nesănătoase), scopul vizat pe 

termen lung fiind acela de a spori nivelul de calitate a vieții cetățenilor. 

Ocrotirea sanatatii este asigurata în orasul Ciacova prin reteaua sanitară alcatuită din unitati care 

activeaza în sistem public și în sistem privat 

Reforma serviciilor de sanatate a produs modificari ale sistemului sanitar public, cu efecte asupra 

retelei de unitati sanitare și asupra structurii personalului implicat în asigurarea serviciilor de sanatate, 

atat în sectorul public, cat și în cel privat. A fost desfiintat dispensarul, o parte din medicii de dispensar 

au devenit medici de familie, cu autonomie fata de spital, subordonati fiind Casei Judetene de Asigurari 

de Sanatate Timis, cu care au încheiat contracte. 

In ceea ce priveste infrastructura sanitară, în prezent, ea se prezintă astfel : 

▪ Un Centru de Permanență care asigură permanența serviciilor de urgență printr-un număr de 8 

medici de familie; 

▪ Numar cabinete medicale de familie : 4 -Ciacova, 2- Cebza și Macedonia 

▪ Numar cabinete stomatologice : 2-privat ; Numar stomatologi : 3; Numar farmacii :1 profil 

uman-privat 1 profil veterinar- privat. 

Până în anul 2011, locuitorii din orașul Ciacova au beneficiat și de un spital. Spitalul Ciacova a 

fost zidit în anul 1935, devenind pe parcursul anilor tot mai folositor pentru cei suferinzi atat din 

Ciacova, cat și din localitatile din jur. Acest edificiu spitalicesc bine cunoscut a fost bine incadrat cu 

medici specialisti și personal adiacent , constituindu-se intr-o baza de asistenta medicala pentru aceasta 

parte a teritoriului banatean. 

Dupa anii 1980, datorita deteriorarii situatiei economice a tarii, prin restructurari, și în domeniul 

sanatatii, spitalul din Ciacova devine sectie teritoriala a Spitalului Municipal Timisoara. După revolutie 

au renascut sperantele ca spitalul sa se revitalizeze și s-a infiintat Centru de Sanatate Ciacova, cu 50 

paturi și ca centru de diagnostic și tratament, cu medici specialisti și dotari corespunzatoare . 
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În conformitate cu dispozițiile Hotărârii de Guvern nr. 866/2002 privind trecerea unor imobile 

din domeniul privat al statului şi din administrarea Ministerului Sănătăţii şi Familiei în domeniul public 

al municipiilor, oraşelor şi comunelor şi în administrarea consiliilor locale respective, cu modificările 

și completările ulterioare, imobilul, Centrul de Sănătate Ciacova, a fost transferat din domeniul privat 

al statului și din administrarea Ministerului Sănătății, în domeniul public al orașului Ciacova și în 

administrarea Consiliului Local Ciacova. 

Centrul de Sănătate Ciacova și-a încetat activitatea prin Hotărârea de Guvern nr. 212 din 2011. 

Din anul  2011, clădirea a rămas fără  utilitate, până în anul  2020, când a fost  deschis  Spitalul 

« Kardinal Medical One », unitate spitalicească privată, în care se desfășoară următoarele activități 

medicale : 

- activitate medicală în regim de internare continua și de zi; 

- consultații de urgență la camera de gardă; 

- îngrijire medicală paleativă și geriatrică; 

- consultații în regim de ambulatoriu de specialitate; 

- spitalizare cronici; 

- servicii medicale de laborator; 

- servicii de imagistică medicală; 

cu următoarele secții : 

a. recuperare neurologie : 

- Sectie cu 10 paturi. 

b. recuperare cardiologica : 

- Sectie cu 10 paturi. 

c. recuperare oncologica . 

- Sectie cu 10 paturi 

d. Ambulator la parter cu urmatoarele specialitati : 

1. Medicina interna ; 

2. Neurologie ; 

3. Chirurgie ; 

4. Laborator ; 

Laboratorul spitalului efectuează probele minime necesare unui diagnostic de urgenta 

pentru medicii din ambulator. 

Punct de recoltare : este asigurat un punct de recoltare de probe biologice pentru sectiile 

medicale. 

Ambulator : sunt asigurate mai multe aparate de diagnostic, după cum urmează : 

• 2 Ecografe performante unul pentru ambulator, altul pe sectii ; 

• Aparatura pentru probe respiratorii ; 

• Electrocardiograf,electrocardioscop ; 

• Aparat radiologic pentru radiograf 

 

ÎNVĂŢĂMÂNT ŞI FORMARE PROFESIONALĂ 

 

Din perspectiva formei de proprietate a instituțiilor de învățământ preuniversitar, în orașul 

Ciacova, toate acestea sunt unități publice. 

În prezent, la Ciacova, copiii preşcolari beneficiază de o grădiniţa cu program normal şi 

prelungit. Grădiniţe cu program normal se găsesc şi în celelalte sate aparţinătoare oraşului . 

Învăţământul şcolar primar este asigurat prin structurile arondate, existente în localitățile: 

Ciacova, Obad, Macedonia și Petroman. 

Învăţământul gimnazial şi liceal se desfaşoară în cadrul Liceului Teoretic « Alexandru Mocioni 

» Ciacova, unitate de învățământ cu personalitate juridică, cu filiera teoretică-profilul : matematică –

informatică şi filieră profesională-profilul Agricol . 
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Continuator al frumoasei, bogatei şi îndelungatei tradiţii a învăţământului ciacovean, ante şi 

interbelic, în special al Gimnaziului „Alexandru Mocioni”, Liceul Teoretic Ciacova a luat fiinţă în anul 

şcolar 1956-1957, cu prim clasă selectată în primăvara şi toamna anului 1956, avându-l ca director pe 

prof. Rista Popovici. Primii absolvenţi ai liceului au fost promoţia 1959-1960, formată din 39 de elevi, 

dintre care 18 băieţi şi 21 de fete, 12 din Ciacova şi 27 din localităţile înconjurătoare. 

Perioada de 19 ani, din 1957 şi până în 1976, se suprapune primei etape de existenţă, dar şi de 

maximă înflorire a Liceului Teoretic. Pornind la drum cu multă ambiţie, dăruire totală şi pricepere, 

având alături un corp profesoral devotat şi foarte bine pregătit, elevi disciplinaţi şi temeinic educaţi, 

noul director, prof. Trifu Petcu, a reuşit să formeze la Ciacova un liceu de elită în judeţul Timiş, cu 

nimic inferior marilor licee ale Timişoarei. 

Astfel, din anul şcolar 1966-1967, liceul va avea două clase paralele de liceu, reală şi umană, 

devenind astfel liceu real-umanist. Însă, probabil cea mai importantă realizare, neegalată până astazi, o 

constituie construcţiile, zvelte şi trainice, rămase în picioare până acum : clădirea cu etaj a gimnaziului, 

prima zidită, în ordine cronologică, o sală de sport, inexistentă în mediul rural, la acea vreme şi până 

foarte de curând în zilele noastre, pe tot teritoriul judeţului Timiş, construită între 1967- 1969, o sală 

festivă cu 400 de locuri, dotată special pentru spectacole de teatru şi de operă, dar şi internatul de tip 

cămin studenţesc, cu patru nivele şi camere de 2-4 paturi, realizat între 1972-1975, de asemenea unicat 

în şcolile României acelui timp. 

Demn de remarcat este şi faptul că Ciacova a fost, între 1970 şi 1975, singura localitate din 

mediul rural care a avut contract cu Opera Română din Timişoara, încheiat de conducerea liceului, 

pentru o stagiune permanentă. Cabinetele de matematică, dispus sub formă de amfiteatru, ca la 

universitate, fizică, chimie, limbi străine, istorie şi în special cel de bilogie, o copie la scară mai redusă 

a secţiei de Ştiinţe Naturale a Muzeului Banatului din Timişoara, cuprinzând specii foarte rare, împăiate, 

de păsări şi mamifere, erau dotate cu aparatura şi instrumentele didactice cele mai moderne ale vremii! 

Este, de asemenea, perioada în care au funcţionat diverse cercuri şcolare, corul liceului, echipe 

de teatru, fotbal, volei, handbal, Liceul Teoretic Ciacova fiind o instituţie şcolară la care, ani de-a rândul, 

numeroşi studenţi ai Universităţii din Timişoara şi-au efectuat practica pedagogică de specialitate. 

Această perioadă benefică a continuat până în anul şcolar 1976-1977, absolvind liceul 702 elevi, 

dintre care 280 băieţi şi 422 fete, 239 ciacoveni şi 463 din alte localităţi, 531 români, 104 germani, 32 

sârbi, 30 maghiari. După absolvire, 122 au urmat studii universitare, 130 studii politehnice, 40 medicina, 

5 dreptul, 180 şcoli postliceale, 19 studii economice superioare. 

Din păcate, în anul 1977, din caza politicii educaţionale a vremii, activitatea liceului a încetat, în 

mod oficial, acesta transformându-se în Şcoală generală cu 10 clase obligatorii, păstrându-şi întreaga 

zestre şi întregul colectiv didactic. Din fericire, neoficial, acest lucru s-a petrecut doar pe hârtie, pentru 

că activitatea liceală a continuat, sub forma claselor de seral, între anii 1983-1993, terminând liceul seral 

trei promoţii de absolvenţi : 1985-1986-17 absolvenţi, 1989-1990-20 absolvenţi, 1992-1993-21 

absolvenţi. 

Imediat după Revoluţia din 1989, din anul şcolar 1990-1991, Liceul Teoretic s-a reînfiinţat, în 

mod oficial, având profil real, matematică-fizică, primind, nu după multă vreme, numele de Liceul 

„Alexandru Mocioni”, pe care îl poartă şi astăzi. 

Din anul 2000, clădirea ce gazduieste clasele liceale a fost reabilitată și dotată cu mobilier nou, 

printr-o finantare obtinuta de la Banca Mondiala, fiind create conditii optime pentru invatamant. Exista 

posibilitatea de afirmare prin participarea la expozitii în scoala și în afara ei, colaborari la reviste de 

specialitate și la revista scolii. 

Liceul dispune de o sala festivă cu 350 de locuri, sală de sport, teren de sport cu tribună sali 

pentru discipline optionale, pictura și grafica, istoria artelor, arta dramatica, istoria culturii și civilizatiei. 

În ceea ce privește laboratoarele, în cadrul liceului există un laborator dedicat pentru disciplinele 

informatică și TIC, ce a fost dotat cu computere și alte utilitati secundare, pe când pentru materiile 

chimie, fizică și biologie, acestea nu mai există. În prezent, infrastructura IT este învechită și 
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poate cauza probleme de ineficiență sau de compatibilitate cu noile software-uri, viteze de lucru mai 

reduse datorită performanțelor scăzute de hardware etc. 

Din punct de vedere al echipamentelor existente pe piață în ultimii 5 ani, se distinge o frecvență 

mai ridicată a preferințelor pentru unități de calcul mobile (de exemplu laptop-urile sau tabletele în locul 

unor PC-uri de tip desktop. 

Pe de altă parte, anul 2020 a impus trecerea activităților de predare-învățare în mediul online 

pe fondul restricțiilor în cadrul pandemiei de Covid-19. Organizarea orelor pentru elevi în mediul online 

a presupus un necesar de instrumente IT pentru elevi și cadre didactice. Elevii prin intermediul donațiilor 

au putut beneficia de laptop-uri și tablete. 

Din anul 2004, în cadrul liceului functionează Centrul de Documentare și Informare Ciacova 

(CDI), și este rezultatul unei finantari obtinute în cadrul unui proiect castigat și derulat de Ambasada 

Frantei ș i Ministerul Educatiei și Cercetarii . 

Centrul este dotat cu 15 calculatoare conectate la Internet, un televizor color, un video, o combina 

muzicala, DVD, CD Player, videoproiector, retroproiector, xerox, imprimanta, scanner. Detine 20000 

volume de carte, abonamente la publicatiile Tribuna Invatamantului, Terra Magazin, Monitorul Oficial 

etc. Chiar în anul 2007 a fost primita suma de 7000 lei din partea MEC-ului pentru achizitionare de 

carte. 

Activitatea Centrului de Documentare este coordonata de un bibliotecar/documentarist cu 

pregatire specializata î n acest domeniu. 

 

Din punct de vedere al dezvoltării cunoștințelor elevilor, la nivelul unității de învățământ 

profesorii pot propune cursuri opționale, prin intermediul cărora să asigure o mai bună înțelegere a 

noțiunilor sau să aprofundeze cunoștințele acestora pe diferite teme specifice. În contextul industriei și 

a progresului accelerat al instrumentelor IT, dezvoltarea competențelor digitale ale noilor generații este 

esențială în vederea creșterii nivelului de calificare și pregătire pentru inserția pe piața forței de muncă 

actuale. 

Procesul de digitalizare reprezintă o oportunitate pentru populație în a crea sisteme de acces 

rapid la informații, noi metode de interacțiune și cunoaștere. În prezent, internetul se regăsește ca funcție 

sau resursă utilă în aspectele sociale ale vieții cotidiene, precum educația, sănătatea, obținerea unui loc 

de muncă sau participarea civică. Persoanele care nu dispun de mijloacele tehnologice sau abilitățile 

necesare pentru a utiliza astfel de resurse sunt considerate în prezent defavorizate, însă în același timp, 

incluziunea digitală este importantă în măsura în care oferă indivizilor instrumentele necesare pentru a 

lua parte la aceste procese, alături de informații esențiale despre drepturile și oportunitățile pe care 

aceștia le au. 

Separat de orele petrecute în unitățile de învățământ, la nivel local elevii ar putea opta și pentru 

participarea de cursuri extrașcolare destinate deprinderii de competențe și aptitudini pe teme precum 

digitalizare, securitatea informației, aplicații mobile sau robotică. 

Deși toate aceste propuneri de cursuri sunt în număr destul de redus comparativ cu multitudinea 

materiilor cuprinse în planurile de învățământ, creșterea nivelului de participare a elevilor și diseminare 

a rezultatelor de pe urma acestora reprezintă un punct bun de pornire în vederea multiplicării orelor de 

educație digitală la nivel local. Mai mult, faptul că astfel de cursuri sunt deja propuse de către cadrele 

didactice de informatică, matematică sau TIC, reprezintă un atu în contextul în care Ministerul Educației 

își propune să elaboreze și să îmbunătățească în următorii ani curriculum pentru dezvoltarea 

competențelor digitale, conform Strategiei de Digitalizare a Educației. 

Din perspectiva rezultatelor măsurabile la nivelul populației tinere, cele mai la îndemână seturi 

de date sunt rezultatele la probele de competențe digitale din cadrul examenului național de bacalaureat. 

În acest sens, statistica nivelurilor de calificare obținute de către elevii din Ciacova la această probă 

relevă faptul că există interes și din partea elevilor în a învăța și deprinde noi abilități de utilizare a 

resurselor digitale, însă nu în toate cazurile informația este asimilată corespunzător. Din dinamica 

ultimilor ani putem vedea clar că cel puțin o treime dintre elevii ce susțin examenul de bacalaureat dețin 

un nivel ridicat de cunoștințe pe această temă, iar oparte dintre aceștia au preferat să își obțină pe parcurs 

și o certificare a competențelor (de exemplu testele ECDL). 
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În afară de competențele digitale necesare în prezent pentru înțelegerea și utilizarea 

corespunzătoare a resurselor informatice, la nivel european se pune accentul pe educația STEM (știință-

tehnologie-inginerie-matematică). 

În context local, interesul elevilor pentru educația STEM este ridicat, dat fiind faptul că 

majoritatea absolvenților liceului optează pentru facultăți cu acest profil. 

 

Referindu-ne la disparitățile în cazul cadrelor didactice, proporția numărului de posturi didactice 

este în concordanță cu proporția numărului de unități școlare. În acest caz, se ridică problema asigurării 

unui nivel de pregătire echivalent elevilor din mediul rural și cel urban, acest lucru putându-se asigura 

doar prin mobilitatea personalului didactic în teritoriu. 

Chiar și în cazul în care acest lucru s-ar realiza tot ar rămâne problema atractivității meseriei de 

profesor pentru persoanele din mediul rural, iar dacă nu, a disponibilității și capacității de perfecționare 

a acestora, astfel încât educația oferită în mediul rural să corespundă din punct de vedere al conținutului 

și metodelor de predare cu cel din urban. 

 

Finanțarea sistemului educațional preuniversitar se realizează în 3 moduri: prin finanțare de bază, 

finanțare complementară și finanțare suplimentară. „Statul asigură finanțarea de bază pentru 

antepreșcolarii, preșcolarii și elevii din învățământul de stat, pentru antepreșcolarii și preșcolarii din 

învățământul particular și cel confesional, acreditate, precum și pentru elevii din învățământul general 

obligatoriu particular și cel confesional, acreditate. De asemenea, statul asigură finanțarea de bază pentru 

învățământul profesional, liceal particular și cel confesional, acreditate, precum și, după caz, pentru 

beneficiarii cursurilor de pregătire pentru examenul național de bacalaureat. Finanțarea se face în baza 

și în limitele costului standard per elev, per preșcolar sau per antepreșcolar, după caz, după metodologia 

elaborată de Ministerul Educației Naționale.” Astfel, finanțarea de bază provine de la bugetul de stat, 

prin bugetul stabilit de Ministerul Educației și Cercetării, care acoperă cheltuielile de personal, alături 

de bugetele locale pentru cheltuieli și servicii. 

În schimb, cheltuielile de capital, sociale și altele asociate procesului educativ sunt asigurate 

strict prin alocări de la bugetele unităților administrativ teritoriale de care aparțin unitățile de învățământ. 

În același timp finanțarea suplimentară, oferită în funcție de performanțele înregistrate, la rândul său 

este compusă din sume fixe alocate de Ministerul Educației și alte alocări bugetare ale consiliilor locale 

și județene. Așadar, administrațiile publice locale și județene sunt nevoite să aloce cote părți din bugetul 

propriu în vederea asigurării unei bune desfășurări a procesului educativ, finanțarea complementară 

(prin bugetul local) presupunând acoperirea următoarelor categorii de cheltuieli : 

• investiții, reparații capitale, consolidări; 

• subvenții pentru internate și cantine; 

• cheltuieli pentru evaluarea periodică națională a elevilor. 

• cheltuieli cu bursele elevilor. 

Analizând situațiile privind execuția veniturilor și cheltuielilor anuale per U.A.T. Ciacova, se 

înregistrează o creștere a alocărilor din bugetul local pentru învățământ, începând cu anul 2008. 

În virtutea acestor prevederi legale, autoritățile publice locale ale orașului Ciacova au depus 

în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 10 „Îmbunătățirea 

infrastructurii educaționale”, Prioritate de investiții 10.1. „Investițiile în educație, și formare, inclusiv 

în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin 

dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare”, proiectele 

▪  „Consolidarea, modernizarea și extinderea Școlii cu clasele I-IV din localitatea Obad, orașul 

Ciacova”; 

▪ „Demolare clădire existentă și construire Grădiniță cu Program Normal și Prelungit în oraşul 

Ciacova, judeţul Timiş”; 

▪ „Demolare clădire existentă și construire Școală cu clasele I-IV în oraşul Ciacova, judeţul 

Timiş”; 

care au beneficiat de finanțare. În prezent, lucrările aferente acestor obiective de investiții sunt în 
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plină execuție. 

 
 

CULTURĂ. SPORT. TURISM 

 

Cultura, definită prin artă, literatură, tradiții, limbi, valori și credințe, este aproape universal 

considerată ca importantă pentru toleranță și integrare, iar activitățile cu funcție expresivă care țin de 

acest domeniu sunt importante pentru cel puțin trei sferturi din populația Europei. 

De asemenea, cultura reprezintă combinația dintre cunoștințele, convingerile și normele sociale 

pe care le adoptăm și pe care le transmitem ulterior viitoarelor generații. Cultura este factorul principal 

de socializare care reglementează diverse sfere ale interacțiunii între oameni, începând de la 

comunicarea de zi de zi și până la funcționarea economiei mondiale. 

În același timp, fie că este vorba despre importante resurse de patrimoniu, fie că se remarcă 

oportunitățile de loisir din oraș și din împrejurimi, toate acestea stau la baza identității orașului, având 

un rol semnificativ în conturarea imaginii de ansamblu a teritoriului. 

Aspectele referitoare la cultură și petrecerea timpului liber reprezintă elemente de plus valoare 

și un avantaj competitiv nu numai la nivel local, dar și la nivel de județ și chiar regiune, elementele 

culturale și de petrecerea timpului putând fi astfel folosite pentru a atrage atenția și a spori notorietatea 

orașului. 

Dincolo de impactul economic, cultura și în special, patrimoniul cultural, sunt valoroase și din 

perspectiva posibilităților de exprimare umană. Astfel, cultura și industriile creative sunt din ce în ce 

mai utile orașelor a căror economie este bazată și pe aceste resurse. De asemenea, cultura poate 

reprezenta elementul catalizator în jurul căruia se pot cristaliza și dezvolta și alte sectoare ale serviciilor. 

Creșterea economică, climatul politic și raporturile existente între etniile Banatului au generat 

mai de grabă o concurență constructivă între locuitorii de etnii diferite și nicidecum stări conflictuale 

interetnice, situație care și-a pus amprenta și asupra dezvoltării culturale a întregii zone. 

Spre deosebire de alte zone, spațiul ciacovean se caracterizează printr-o relativă armonie 

interetnică, nefiind invocate în mod special apartenența etnică și șansele uneia sau alteia dintre etnii de 

a accede în mod strict doar pe criterii etnice sau religioase, în condițiile în care, de multe ori, imaginea 

despre celălalt este distorsionată, alterul fiind privit din perspectiva propriului set de valori din 

perspectivă etnocentristă. 

Viața culturală a localitații Ciacova și a satelor Cebza, Macedonia, Petroman și Obad poarta 

amprenta unor conditii speciale, și este rezultata din interactiunea datinilor, traditiilor și obiceiurilor 

populatiei eterogene care a lucrat și continua sa lucreze aici. De la intemeierea localitatilor și pana în 

prezent, pe aceste meleaguri au trait la un loc unguri, germani, sarbi și romani. Cultura acestor locuri a 

fost marcata de elemente specifice fiecarui segment etnic al populatiei, imbinand particularitatile 

fiecaruia intr-o cultura multietnica. 

Un rol deosebit de important în cadrul patrimoniului cultural îl au și de lăcașurile și edificiile 

de cult de pe teritoriul orașului Ciacova, care, pe lângă aportul semnificativ pe care îl aduc la identitatea 

orașului, poartă un rol esențial în menținerea coeziunii sociale, prin serviciile spirituale, culturale, 

educative și comunitare pe care le asigură. 

Populația orașului a fost și este alcătuită din români, maghiari, rromi, germani, sârbi și multe alte 

etnii și este firesc să existe lăcașuri reprezentative pentru mai multe confesiuni. Este prezentă astfel, 

biserica catolică, biserica greco-catolică. Totodată, sunt prezente bisericile neo-protestante, printr-o 

importantă comunitate penticostală, precum și comunitate baptistă. 

Există diversitate în ceea ce priveste confesiunile religioase, iar acestea se practică inr-un 

mediu deschis și tolerant. 
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Localitatea Asezamant religios 

CIACOVA BISERICA ORTODOXA ROMANA 

BISERICA ORTODOXA SARBA 

BISERICA ROMANO-CATOLICA 

BISERICA BAPTISTA 

BISERICA PENTICOSTALA 

CEBZA BISERICA ORTODOXA ROMANA 

BISERICA CIMITIRULUI CEBZA ( monument istoric) 

OBAD BISERICA ORTODOXA ROMANA 

BISERICA ROMANO-CATOLICA 

BISERICA PENTICOSTALA 

MACEDONIA BISERICA ORTODOXA ROMANA 
BISERICA PENTICOSTALA 

PETROMAN BISERICA ORTODOXA ROMANA 

BISERICA GRECO- CATOLICA 
BISERICA PENTICOSTALA 

 

BISERICA ORTODOXA – ROMANA CIACOVA 

Este cea mai noua biserica, care a fost terminata în anul 1900. Din punct de vedere arhitectonic, 

edificiul a pastrat stilul baroc specific secolului al XIX. Pictura interioara dateaza de la 1907 și este 

opera pictorului Octavian Shigelki. Picturile iconostasului sunt în ulei, dar și picturile de pe bolta și de 

pe peretele pronausului în fresca. Trasaturile laice sunt sub influenta scolii flamande. De remarcat este 

și un tablou din altar de marime neobisnuita a pictorului sarb. 

 

BISERICA ORTODOXA- SARBA CIACOVA 

Biserica a fost construita intre anii 1786-1771 , an în care a fost sfintita de catre episcopul ortodox 

din Timisoara. Ea este construita în stilul unei nave și este asezata în mijlocul uni cimitir vechi . în 

curtea bisericii și astazi se mai gasesc cateva cruci de marmura inscriptionate în limbile greaca și slava 

din sec. al XVIII – lea. Interiorul bisericii are forma de de cruce și este pardosita cu caramida arsa. 

Sculptura de pe iconostas este realizata de Dimitrie Popovici , iar ctitor al acestui lacas este Gh.Karagici. 

Biserica sarba este cea mai veche constructie de cult din Ciacova, fiind construita în perioada preotului 

sarb mentionat din documentele acesteia pe numele sau Pavle Peici. 

 

BISERICA ROMANO-CATOLICA CIACOVA 

Biserica a fost construita intre anii 1880-1881, din initiativa parintelui Josep Tinope, parohul 

acestei comune. Constructia unei biserici noi s-a dovedit necesara , deoarece biserica veche construita 

intre anii 1732-1741, nu mai putea cuprinde fluxul mare de credinciosi , ș i î n acelasi timp necesita 

reparatii temeinice. Ajutat de Excelenta Sa, Alexander Von Bonnaz , parohul a obtinut sprijinul 

Societatii de Fundatii Regale Maghiara ca patron al Bisericii. 

Sfintirea bisericii a avut loc la 15 oct.1881 de catre episcopul Iosif Nemth. în anul 1974 interiorul 

bisericii a fost renovat de catre pictorul Gh. Epure din Deva , iar exteriorul de catre Weichman din Aradul 

Nou. 

 

MANASTIREA SFINTEI CRUCI 

In Banat, ca și pretutindeni în trecutul bisericii , manastirile au avut o insemnatate deosebita 

pentru viata credinciosilor. Sunt vrednice de amintit cea de la Varadia, Ciclova, Cebza care au ramas 

în traditie ca faclii calauzitoare de mare valoare în grelele incercari de odinioara și ca vetre de lumina 

spirituala . Intre ele , un rost de seama l- a avut Manastirea Cebza din localitatea cu acelasi nume, care 

se afla în cimitirul parohiei și impreuna cu aceasta aratand posteritatii eterna credinta a neamului nostru 

fiind considerata de istorici, ca parohie antica. 
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Asigurarea la înalte standarde a serviciilor publice constituie priorităţi pentru administraţia 

publică locală a oraşului Ciacova. 

Datorită faptului că directivele europene impun ca persoanele decedate să fie închise în sicrie- 

tip şi apoi depuse la capelă, precum și faptul că la nivelul localităților: Cebza, Macedonia, Obad și 

Petroman, nu există construcții cu această destinație, autoritățile publice locale consideră imperios 

necesară edificarea, în fiecare sat aparținător al orașului Ciacova, a unui capele pentru desfăşurarea 

serviciilor religioase/funerare, care să asigure condiții decente pentru accesul la acest tip de servicii, 

conform normelor sanitare în domeniu. Imobilul edificat va fi un loc în care se vor asigura condițiile 

necesare desfășurării slujbelor, ceremoniilor de înmormântare și, în același timp, se vor putea reculege 

cei rămași în viață. 

Astfel, în scopul realizării investițiilor propuse, pentru exercițiul financiar 2021-2027, s-a propus 

și aprobat elaborarea documentațiilor tehnico-economice de proiectare–fazele Studiu de Fezabilitate, 

Proiect pentru autorizarea executării lucrărilor, Proiect tehnic de execuție, iar ulterior aprobării 

indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivelor investiționale, demararea și finalizarea lucrărilor 

de execuție. 

În anul 2020, pentru localitatea Ciacova a fost finalizată investiția « Construire imobil pentru 

desfăşurarea serviciilor religioase/funerare în localitatea Ciacova- Oraș Ciacova, Județul Timiș ». 

 
Un rol deosebit de important îl au și casele de cultură și căminele culturale, acestea reprezentând 

una dintre principalele locații pentru desfășurarea activităților culturale la nivelul UAT- ului. 

 

Localitatea Asezamant cultural Numar locuri 

CIACOVA SALA DE SPECTACOL 350 

CIACOVA CASA DE CULTURA 250 

CEBZA CAMIN CULTURAL 150 

OBAD CAMIN CULTURAL 100 

PETROMAN CAMIN CULTURAL 200 

MACEDONIA CAMIN CULTURAL 200 

 

Se constată faptul că facilitățile culturale specializate se află preponderent în mediul urban, 

respectiv Muzeul și Biblioteca orășenească. Atât cinematografele, cât și instituțiile de spectacole 

sau concerte se află pe teritoriul municipiului Timișoara, o r a ș u l C i a c o v a neavând acces la 

astfel de infrastructuri. 

Numar biblioteci :1; Numar de volume în anul 2017-10916 

In prezent, biblioteca oraseneasca detine 11.116 volume. Nu are în dotare documente 

audiovizuale, colectii electronice, și anume documente digitale, periodice electronice, baze de dte 

Biblioteca nu are fonduri suficiente pentru dotarea cu volume noi, de asemenea ea nu este 

integrataintr-un circuit international activ , de colaborare în vederea cresterii calitative și cantitative a 

fondului de carte. Se constata o scadere a interesului fata de biblioteci, odata cu explozia de carte pe 

piata libera. 

Utilizatori inscrisi 399 , din care 32 utilizatori activi –sub 14 ani (15) și intre 14-25 ani (17). 

Numar ONG- 0 Publicatii și reviste : -1 

Orasul Ciacova se poate mandri cu un Muzeu. 

In cadrul muzeului pot fi admirate piese de port, tesaturi. Piesele expuse sunt rare și au fost 

selectate, atat din colectia sectiei de Etnografie a Muzeului Banatului Timisoara cat și din donatiile de 

la locuitorii Ciacovei. 



51  

Intalnim, de asemenea, și picturile neasamuite ale renumitului pictor naiv Viorel Cristea – un 

nume de artist care a patruns în sufletul iubitorilor de pictura din tara și chiar de peste hotare. 

Muzeul, aceasta institutie de cultura și educatie, detine un modest patrimoniu imobil, insuficient 

pus în valoare. Se constată lipsa unui parteneriat cu institutiile educative care să duca la cresterea 

interesului publicului pentru oferta culturala a muzeului. Nu exista un public vizitator fidel muzeului, 

exista o lipsa de interes a cetatenilor pentru activitatea muzeala, în favoarea divertismentului și a 

facilului. 

Institutiile de cultura existente la ora actuala în orasul Ciacova, nu acopera din punct de vedere 

logistic și functional promovarea culturii în principalele ei forme de manifestare. 

 

Patrimoniul cultural este definit, prin legislația în vigoare în România, ca fiind format din 

totalitatea bunurilor care reprezintă o mărturie și o expresie a valorilor, credințelor, cunoștințelor și 

tradițiilor naționale, indiferent de regimul de proprietate al acestora. Acesta cuprinde o colecție de 

mărturii ale creativității umane de-a lungul istoriei sale de la bunuri mobile și imobile, la tradiții și 

expresii culturale imateriale. În ceea ce privește patrimoniul cultural, acesta este foarte variat și este 

compus din patrimoniu cultural material-clădiri, peisaje și artefacte, și patrimoniu cultural imaterial 

limbă, muzică, obiceiuri și tradiții. Ambele tipologii au un rol deosebit de important în conturarea 

identității unui teritoriu, prin dovezile pe care le poartă privind cultura și istoria unei comunități. 

 

Patrimoniu cultural material 

 

Monumentele istorice reprezintă principala resursă care stă la baza identificării unor areale cu 

o valoare culturală ridicată. Orașul Ciacova este caracterizat de un număr relativ ridicat de monumente 

istorice . 

Patrimoniu cultural imobil : Turn de aparare (sec. XIV): oras Ciacova (TM-II-m-A-06201), 

Biserica sarbeasca "Maica Domnului” (1768): oras Ciacova (TM-II-m-A-06203)Ansamblul urban 

"Piata Republicii" (sec. XVIII – XIX): oras Ciacova (TM-II-a-A-06202), Casa scriitorului Dositei 

Obradovici (sec. XVIII): oras Ciacova (TM-IV-m-B-06331) pastrează memoria și identitatea orasului 

Ciacova, definind personalitatea specifică a acestuia. El este intr-un proces de degradare, amenintat de 

evolutia mediului fizic și de om, prin neintretinere și degradare voita, salvarea patrimoniului cultural 

imobil tinde sa devina o prioritate importanta la nivel local. 

Patrimoniul urban de o inestimabila valoare istorica s-a degradat datorita urmatorilor factori : 

agresarea mediului natural, discordante în relatiile dintre localnici și noii veniti, modificari galopante 

ale modului de viata, agresarea mediului construit, prin reconversii neviabile, tipologii straine de 

construire și amenajare, utilizarea de tehnologii și materiale neadecvate. Aceste interventii din exterior 

au macinat și continua sa macine structurile interne ale comunitatii, sa distruga relatiile ancestrale cu 

mediul natural, bunastarea accelerand procesul de modernizare impunand actiuni exterioare cu 

consecinte nefaste asupra patrimoniului imobil. 

Prezenta acestor obiective de patrimoniu, cuprinse în Lista monumentelor istorice din judetul 

Timis, categoria A și B, în conformitate cu O.M.C.C. Nr. 2828 din 2015, mărturie a mostenirii 

cultural- istorice și a identitatii zonei, precum și interesul manifestat pentru constientizarea, promovarea 

și valorificarea mostenirii cultural- istorice, au determinat autoritatile publice   locale ale orasului 

Ciacova în elaborarea și fundamentarea unor documentatii tehnice pentru investițiile care se află în 

prezent, în implementare. „Restaurarea și promovarea Turnului de apărare (cula), monument istoric 

din Orașul Ciacova, județul Timiș” finanțată în cadrul Contractului de finanțare Cod SMIS-2014 +:n/a 

Nr. înregistrare V/TM/2016/5/5.1/1/130/23.11.2016 -Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa 

prioritară 5 “Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a 

patrimoniului cultural”-Prioritatea de investiţii 5.1-„Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea 

patrimoniului natural și cultural” și Proiectul „Îmbunătățirea calității vieții populației Orașului Ciacova 

prin investiții în obiective culturale și spații publice”, Cod SMIS 123174, Nr. 

V/TM/2018/13/13.1/701/08.05.2018-POR 2014-2020, Axa prioritară 13: Sprijinirea regenerării 

orașelor mici și mijlocii, Prioritatea de investiții 9b: Oferirea de sprijin pentru revitalizarea 
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fizică, economică și socială a comunităților defavorizate din regiunile urbane și rurale, Obiectivul 

specific 13.1: Îmbunătăţirea calităţii vieţii populaţiei în oraşele mici şi mijlocii din România, Contract 

de finanţare Nr.3641/28.12.2018- cu două obiective investiționale „Revitalizare prin reabilitare, 

modernizare și dotare zona urbană "Piața Cetății", orașul Ciacova, județul Timiș” și „Modernizarea, 

reabilitarea, dotarea și refuncționalizarea clădirii Palatului Administrativ și bazin de înot din orașul 

Ciacova în centru multifuncțional cultural recreativ”. 

Astfel de proiecte ajută la sporirea capacității administrației publice locale de a înțelege mai bine 

nevoile cetățenilor și contribuie la promovarea multiculturalismului și a diversității acestora cu ajutorul 

patrimoniului. 

De departe, unul dintre atuurile orașului Ciacova din punct de vedere cultural, este dat de 

multitudinea resurselor de patrimoniu material și imaterial. Cu toate că există o serie de inițiative de 

valorificare și promovare a monumentelor arhitecturale, au fost identificate în continuare clădiri 

valoroase, ce necesită intervenții de revitalizare sau care ar trebui să fie implicate mai activ în viața 

culturală a orașului. 

În prezent, o soluţie viabilă în vederea salvgardării patrimoniului cultural al orașului Ciacova, o 

constituie reintegrarea în circuitul funcţional şi în viaţa comunităţii, prin reutilizare adaptivă, a 

construcțiilor-clădirilor istorice/de patrimoniu. Pentru aceasta este însă nevoie de o abordare 

interdisciplinară, de strategie integrată, care să valorifice în mod durabil resursele patrimoniului cultural, 

în beneficiul comunităţii şi respectând contextul istoric, economic, social, urban şi cultural al fiecărei 

situaţii în parte. Această strategie se poate genera şi implementa prin intermediul unor parteneriate şi 

cooperări eficiente între sectorul civil, administraţie, profesionişti şi investitori. 

Activitatea civică, administrativă, programele europene, precum şi cele derulate de administraţia 

locală, ori iniţiativele legate de culte şi persoane fizice trebuiesc direcţionate spre respectul faţă de 

istorie, monument, identitate locală şi, într-un final, spre binele comun. 

În scopul recunoașterii valorilor culturale, istorice, pe parcursul viitorilor ani, administrația 

publică locală a orașului Ciacova sprijinită de alți factori interesați, va desfăşura de la 

▪ activităţi de documentare, inventariere, la campanii de informare şi sensibilizare a publicului larg şi a 

factorilor de decizie, ateliere de lucru, tururi ghidate, dezbateri; până la  

▪ implicarea în demersurile pentru clasarea ca monumente istorice a anumitor clădiri;  

▪ atragerea de finanțări nerambursabile pentru conservare și restaurare a clădirilor valoroase degradate, dar 

și refuncționalizarea acestora corelat cu nevoile de servicii la nivel local/regional (spații destinate 

grupurilor de inițiativă locală și industriei creative, muzee, biblioteci și alte spații culturale, dar și 

departamente ale instituțiilor locale etc.) 

▪ asigurarea accesului la utilității în clădirile de patrimoniu prin realizarea de branșamente la rețelele 

edilitare; 

▪ inițierea la nivel local a unui program de sprijin financiar pentru restaurarea clădiriilor valoroase aflate în 

proprietate privată; 

▪  asigurarea accesului incluziv la locuire în clădiri valoroase pentru grupuri sociale diverse prin programe 

specifice de asigurare a egalității de șanse; 

▪ asigurarea dezvoltării locale prin completarea proiectelor pentru patrimoniu cu activități productive și 

comerciale locale (vânzarea unor produse locale (țuică, fructe etc.), vânzarea unor suveniruri produse 

local meșteșugit, zbor în cetate cu șoimi etc.)  

▪ introducerea obiectivelor valoroase în traseele turistice la nivel regional inclusiv internațional (rutele de 

arhitectură tematice: ex. arhitectură militară Turnul medieval al fostei cetăți Ciacova sau urbanism istoric: 

structura planimetrică a Ciacovei are o serie de elemente tipologice medievale, foarte rar întâlnite în noua 

urbanistică bănăţeană a secolului XVIII din mediul rural etc) sau alte programe turistice;  

▪ valorificarea conexă a patrimoniului natural și hidrotehnic (Timișul Mort parte din sistematizările 

hidrotehnice Timiș- Bega sec. XVIII- XIX) prin activități de bird- watch, tururi ghidate în natură, plimbări 

cu barca/ bicicleta etc.) pentru promovarea integrată a patrimoniului; 

▪ realizarea de monografii ale clădilor valoroase (de tip jurnal, povestea casei) pentru a recupera memoria 

locală și a întări atașamentul comunității față de localitate, însă și de a facilita informarea legată de 

valoarea patrimonială a Ciacovei;  

▪ valorificarea informațiilor relevante în legătură cu patrimoniul local al Ciacovei în programele 

patrimoniale și turistice regionale și internaționale; 

▪ conservarea și promovarea patrimoniului local prin mijloace clasice și tehnologii noi de tip simulatoare 

3D și 4D, realitate virtuală și augmentată, dezvoltarea de instrumente digitale etc. 
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▪ organizarea acţiunilor menite să susţină reintegrarea unor clădiri în viaţa comunităţii ca centre 

multiculturale recreative, centre muzeale;  

▪ rezidențe de cercetare pe teme de mediu-peisaj;  

▪ rezidențe artistice – dans, muzică, teatru, literatură;  

▪ atelier meșteșugăresc pentru tinerii din regiune . 

 

Patrimoniu cultural imaterial 

 

În ceea ce privește patrimoniul cultural imaterial, acest termen este definit ca fiind totalitatea 

practicilor, reprezentărilor, expresiilor, cunoștințelor, abilităților împreună cu instrumentele, 

obiectele, artefactele și spațiile culturale asociate acestora - pe care comunitățile, grupurile sau, după 

caz, indivizii le recunosc ca parte integrantă a patrimoniului lor cultural. Patrimoniul cultural 

imaterial este transmis din generație în generație, recreat în permanență de comunități și grupuri 

umane, în interacțiune cu natura și istoria lor, conferindu-le acestora un sentiment de identitate și 

continuitate, contribuind în același timp la promovarea respectului față de diversitatea culturală și 

creativitatea umană. 

Cultura tradițională este diversă și complexă, dar în același timp ea este cea mai ușor de 

alterat ori chiar să ajungă în situația în care să se piardă sub influența contemporanului, când o serie 

de datini, obiceiuri, meșteșuguri nu mai au cui să fie transmise mai departe și astfel e nevoie 

permanentă și de o strategie de recuperare a acestor manifestări de patrimoniu imaterial. Satul 

românesc în general, și cel bănățean în special, cu greu își mai păstrează rolul de păstrător al 

tradițiilor și obiceiurilor tradiționale. Ca atare, este nevoie de o implicare mai mare a autorităților 

locale în a sprijini cercetările specialiștilor în domeniu, dar și a unor activități de anvergură, bine 

coordonate, care să reușească să mențină dorința de a transmite mai departe ceea ce ține de sfera 

patrimoniului imaterial și care pentru Banat este unul foarte complex, dacă îl privim prin prisma 

interculturalității și multiculturalității specifice acestui spațiu geografic. 

De altfel, în cadrul orașului Ciacova există numeroase resurse de patrimoniu imaterial ce merită 

conservate, valorificate și promovate. 
 

Personalități 
 

Ciacova dispune de o mare personalitate pentru renumele orașului. O personalitate marcantă a 

culturii ciacovene și si cea mai influenta a societatii sarbesti din sec.XVIII și inceputul sec.XIX este 

Dositei Obradovici. S-a nascut în comuna Ciacova, în Banatul Romanesc și a fost cel mai reprezentativ 

scriitor iluminist sarb, depasindu-si contemporanii prin faptul ca a fost primul care a sesizat , calea pe 

care trebuie orientata cultura nationala , contribuind cel mai mult ca literatura sarba sa se dezvolte 

urmand acest drum. 

Personalitatea profund umana a lui Dositei Obradovici, ca adevarat dascal, intotdeauna dispus la 

sacrificii personale, în folosul nevoilor populare i-a conturat imaginea de adevarat mare iluminist. A 

manifestat în permanenta dorinta de a ajuta și instrui mai ales tineretul , manifestand o mare dragoste 

pentru toti oamenii. Viata și opera lui Obradovici este în mica masura cunoscuta de cititorii de limba 

romana , în special de cei apartinand ultimei generatii. Principala cauza a acestei lacune o constituie 

lipsa scrierilor în limba romana legate de viata și opera lui Dositei Obradovici. 
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Anul nasterii lui D.O. recunoscut de majoritatea autorilor este 1739, a constituit un subiect 

controversat, neexistand un document scris în special privind anul nasterii. Daca anul nasterii suporta 

unele reconsiderari data mortii lui în 1811 este certa. Marele iluminist isi doarme somnul de veci în 

incinta Mitropoliei Ortodoxe din Belgrad. 

 

Traditia culturală 

 

Pe fondul tolerantei reciproce sentimentul apartenentei locale a determinat pastrarea traditiilor 

și valorilor spirituale specifice, cultura devenind un element de coeziune sociala a locuitorilor acestor 

meleaguri. Ciacova a ramas un spatiu de interferente spirituale în care respectul reciproc al valorilor a 

creat aici un model de multiculturalitate și un model multietnic de valori. 

 

CIACOVA Ruga Banateana 

Ziua Eroilor Neamului 

15 august 

CEBZA Ruga Banateana In Sfanta Duminica Mare 

PETROMAN Ruga Banateana 29 iunie 

MACEDONIA Ruga Banateana 15 august 

OBAD Ruga Banateana 8 septembrie 

 

Diversitatea etniilor și buna conviețuire au condus la dezvoltarea unei civilizații comune, 

contribuind la diversitatea culturală și confesională a orașului. Există zile culturale care se desfășoară în 

localitățile componente ale U.A.T. Ciacova, însă unele dintre cele mai importante evenimente care 

marchează această multiculturalitate, sunt: Festivalul Lada cu Zestre, Festivalul Mândră Floare 

Ciacoveană. 

S-a remarcat, în ultimii ani, o crestere a interesului și a sprijinului acordat de institutiile 

administratiei publice judetene, implicarea decisiva a Consiliului Judetean Timis, în finantarea 

evenimentelor culturale reprezentative de la nivel local . La nivelul orasului Ciacova, trebuie luate 

deciziile din domeniul local, iar relatiile cu institutiile de cultura și arta trebuie sa se desfasoare sub 

forma de parteneriat pe baza unor proiecte și programe bine conturate și fundamentate. Trebuie 

subliniata importanta finantarilor obtinute în colaborare cu ONG-urile și mai ales finantarea obtinuta 

prin accesarea unor programe externe. 

Numarul insignifiant al evenimentelor culturale desfasurate în Ciacova și satele apartinatoare nu 

au permis revigorarea activitatii artistice și culturale specifice mediului rural și realizarea unei deschideri 

catre circuitul european . 

Administratia publica locala Ciacova trebuie sa contribuie la realizarea unui climat favorabil 

afirmarii culturale a comunitatii, în pastrarea identitatii culturale și în dezvoltarea vietii culturale proprii. 

 

Gastronomie 

 

Pe lângă aceste aspecte referitoare la multiculturalitate, o altă categorie, nu complet distinctă, 

de elemente valoroase de patrimoniu imaterial este cea a gastronomiei specifice, care contribuie la 

crearea identității culturale a timișenilor, cum este cazul următoarelor evenimente, produse și obiceiuri 

dedicate exclusiv gastronomiei bănățene. 

Bucătăria bănățeană tradițională este fascinantă prin bogăție și varietate, efect al influenței 

naționalităților care trăiesc în această zonă multietnică: șvabi, maghiari, sârbi, romi etc. 

Zupa de găină de curte cu tăiței de casă, supa gulaș, ciorbele condimentate cu tarhon, zacusca, 

papricașul, varza călită cu cârnați, sarmalele bătrânești, ceapa umplută, ciorbele de fasole cu costiță 

afumată, plescavița, carnea cu sos din roșii, vișine, mere, usturoi (rasol), carnea friptă (friptură) cu 

cartofi, compotul (de prune, gutui, pere sau mere), păturată de crumpi (este una dintre mâncărurile din 
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Banat bazată pe cartofi), pogăcelele cu jumări (făcute din aluat cu jumări), prospături de porc, karfiol 

pane (conopidă pane cu cartofi prăjiți și sos tartar), mălai copt la cuptor sărat sau dulce sau cotoroage. 

dar și prăjiturile de casă sunt doar câteva dintre felurile de bucate nelipsite de pe masa locuitorilor acestei 

zone. 

În Banat există o listă lungă de deserturi specifice, dintre care amintim numai câteva: crofne sau 

croafne (gogoși pufoase), coardă (cozonac cu umplutură), cuglu (cozonac cu umplutură în formă de 

melc), plăcintă acră (sau dospită), plăcintă dulce (nedospită), plăcintă întinsă (ștrudel), cremșnit sau 

crempita, Apfelkuchle (mere în pijama), gomboți cu prune, rulouri cu spumă de căpșuni (șamrole pră 

tuleu), turtă (orice fel de prăjitură modernă), tortă (tort, pandișpan cu multă cremă făcută pe bază de ouă 

și unt) sau doboș. 

Aceste istorii și tradiții, inclusiv relația lor cu patrimoniul construit și spațiul public, nu sunt însă 

cunoscute și asumate de mulți dintre locuitorii Ciacovei, sau se cantonează într-o atitudine nostalgică 

despre perioada de odinioară. Există o activitate relativ susținută a autorităților județene, dar și locale, 

de încurajare a unor proiecte de documentare și realizare de monografii, studii și cercetări, care au însă 

nevoie și de o acțiune mai amplă de diseminare, pe de o parte, și de valorizare contemporană, pe de altă 

parte. 

În acest sens, se remarcă extrem de utile inițiativele recente de promovare pe scară a 

gastronomiei bănățene promovate de administrația orașului Ciacova, a Festivalului ”Păturata pă 

crumpi”. 

 

SPORTUL 

 

În concepția actuală, activitatea sportivă în timpul liber capătă două aspecte fundamentale: 

utilitatea practică și lupta împotriva oboselii, plăcerea de necontestat a exercițiilor fizice și a mișcării 

în aer liber a oamenilor. Activitatea sportiv-recreativă constituie astfel o necesitate care condiționează 

randamentul sporit al cetățeanului, indiferent de vârstă sau profesie. Prin rolul atribuit de societate, 

activitățile sportive și recreative se dovedesc utile în formarea și pregătirea cetățenilor pentru viața 

socială. 

În același timp, este dovedit faptul că sportul și activitățile de agrement sunt considerate 

instrumente de socializare extrem de importante, care sunt necesare pentru o dezvoltare favorabilă a 

comunității. Sportul și exercițiul fizic pot fi considerate instrumente de socializare extrem de importante 

și de aceea societatea are o mare responsabilitate în a le promova și dezvolta. În societățile moderne, 

sportul reprezintă un fenomen a cărui importanță a crescut foarte mult, devenind din ce în ce mai prezent 

în viața cotidiană. 

Infrastructura, activitățile, evenimentele și serviciile pentru sport și agrement reprezintă astfel 

un mod de a satisface necesitățile comunității locale, implicarea actorilor locali publici și privați jucând 

un rol deosebit de important în asigurarea unor oportunități de petrecere a timpului liber care contribuie 

la menținerea atât a unui mediu de viață sănătos pentru comunitatea locală, cât și a unui cadru social 

atractiv. 

Activitățile sportive joacă un rol deosebit de important în dezvoltarea armonioasă a unei 

persoane. În contextul în care sportul contribuie la menținerea unui echilibru fizic și mental, dar și la 

dezvoltarea interacțiunilor sociale, este necesar ca acesta să devină o prioritate în dezvoltarea 

municipiului, iar beneficiile acestuia să fie promovate de către cât mai multe persoane. În același 

timp, trebuie făcută diferența dintre sportul de masă și sportul de performanță, întrucât acestea au scopuri 

diferite și se adresează unor categorii diferite de persoane. 

Pe de-o parte, sportul de masă sau sportul pentru toți reprezintă o oportunitate pentru dezvoltarea 

de comportamente care favorizează orientarea către performanța cotidiană și asigură o dezvoltare 

sănătoasă a omului. Pe de altă parte, prin sportul de performanță se urmărește valorificarea aptitudinilor 

individului într- un sistem organizat de selecție, pregătire și competiție, având ca scop ameliorarea 

rezultatelor sportive, realizarea de recorduri și obținerea victoriei. 
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Orașul Ciacova dispune de o infrastructură sportivă, viata sportiva este bogata și se desfasoara 

în unitati sportive, precum : 

 

LOCALITATEA DOTAREA 

SPORTIVA 

NUMAR OBSERVATII 

CIACOVA SALA DE SPORT 2 Se gasesc în incinta Liceului 

”Alexandru Mocioni” Ciacova 

CIACOVA STADION 1 Stadion cu tribuna acoperita avand 

Capacitatea de 1000 locuri 

CIACOVA TEREN DE 

HANDBAL 

2 Se gasesc în incinta Liceului 

”Alexandru Mocioni” 

CIACOVA TEREN DE TENIS 1 Amplasat în parcul central 

localitatea Ciacova 

MACEDONIA 

PETROMAN, OBAD, 

CEBZA 

TEREN DE FOTBAL 4 In fiecare dintre cele 4 localitati 

 

Sportul reprezintă o investiţie în viitor, răspunde provocărilor, aduce o alternativă în faţa 

tentaţiilor societăţii moderne, sporeşte numărul de practicanţi şi reprezintă baza de selecţie a înaltei 

performanţe. Orașul Ciacova îşi propune să devină o adevărată pârghie pentru dezvoltarea viitoare a 

sportului şi susţine necondiţionat progresul acestuia în împrejurări moderne şi complexe, asigurând 

astfel consolidarea impactului sportiv în societate. 

Potenţialul sportiv la nivelul orașului Ciacova, fundamentat pe o viziune pe termen lung, este 

susţinut, dezvoltat şi exploatat prin orice mijloace care să pună în valoare promovarea sportului în 

general, dezvoltarea activității fizice prin acțiuni concrete, structurate în acord cu realitatea. 

În 2007, în orașul Ciacova, a fost construită o Sală de sport, care poartă numele campioanei 

mondiale și naționale la handbal Anna Nemetz, născută în localitatea Ciacova, fostă profesoară de 

educație fizică a Liceului Teoretic Ciacova, căreia i s-a acordat titlul de Cetățean de Onoare al Ciacovei, 

ca recunoaștere a meritelor incontestabile avute în domeniul sportului și a activității didactice, titlu pe 

care îl merita, probabil, ca nimeni alta! Cariera sportivă a Annei Nemetz a fost una impresionantă, care 

o plasează în postura nu doar de cea mai importantă personalitate sportivă a Ciacovei, ci și de, foarte 

probabil, cea mai bună sportivă a Banatului, de naționalitate germană. 

Scolile primare din localitatile apartinatoare orasului Ciacova nu se pot lauda cu existenta unor 

sali de sport, problema de baza care se pune în legatura cu acestea, referindu-se, în primul rand, la 

asigurarea fondurilor necesare functionarii lor, precum și modernizarii și completarii dotarilor de care 

au nevoie. 

In conditiile cresterii efectivului de elevi în unitatile de invatamant și preponderentei populatiei 

tinere, a multiplicarii numarului de competitii sportive și în care tineretul din orasul Ciacova are o 

inclinatie speciala pentru practicarea sportului, baza materiala pentru aceasta prezentand o stare avansata 

de degradare în localitatea Ciacova, neacoperind din punct de vedere logistic și functional promovarea 

sportului în principalele sale forme de manifestare, construirea unei sali de sport intr- un oras î n continua 

dezvoltare expansiva, la un nivel superior, cu dotarile corespunzatoare ș i raspunzand cerintelor 

solicitate de viitorii beneficiari, este necesara și oportuna. 

Pentru că și educația fizică și sportul reprezintă un palier important în contextul sănătății 

populației, implicit a tinerilor, se constată preocuparea pentru acest domeniu, prin propunerile de 

dezvoltare a infrastructurii sportive, alături de alte direcții ce vizează susținerea sportului de performanță 

și încurajarea sportului de masă. 
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In stradania de a atinge și pastra un standard cat mai ridicat, se doreste a se oferi ciacovenilor un 

mediu civilizat și placut de a petrece timpul liber, respectiv de a oferi sportivilor venind din discipline 

diferite, conditii cat mai bune de desfasurare a antrenamentelor în vederea obtinerii unor rezultate 

notabile în competitiile sportive. 

Administrația publică locală dorește construirea unui bazin de înot, precum și reabilitarea, 

modernizarea, dotarea și extinderea Complexului sportiv din oraș, acestea fiind unele dintre ideile de 

proiecte pentru perioada 2021-2027, pentru care s-au realizat demersuri. 

La nivel local există această preocupare pentru realizarea unor echipamente majore care să 

susțină orice fel de eveniment major și în special să fie concepute astfel încât să susțină sportul de 

performanță. Astfel de proiecte care se află în curs de realizare sunt: “Amenajare teren de sport în orașul 

Ciacova, județul Timiș”. 

 

În ceea ce privește activitățile sportive desfășurate în orașul Ciacova, câțiva dintre principalii 

actori relevanți în acest domeniu sunt : Asociația Sportivă „Progresul 1906 Ciacova’’ și Asociația 

Sportivă Petroman. 

Existența Asociației Sportive „Progresul 1906 Ciacova’’, a echipei de fotbal cu tradiție și 

performanțe, aflată în Liga a- IV-a a Județului Timiș-al cărei obiectiv fundamental îl constituie 

revitalizarea fotbalului ciacovean, a condus la creşterea semnificativă şi constantă a contribuţiei 

sportivilor şi tehnicienilor la reprezentarea şi sporirea prestigiului Orașului Ciacova pe plan județean 

și național. 

 

În ceea ce privește infrastructura și activitățile de agrement existente pe teritoriul orașului 

Ciacova, acestea sunt inexistente. Majoritatea obiectivelor sunt concentrate în municipiul Timișoara, 

însă pot fi descoperite locuri deosebite pe întreg teritoriul județului, precum : Parcul Natural Lunca 

Mureșului, Pădurea Cenad, Insula Mare Cenad, Insulele Igriș, Rezervația Naturală Lunca Pogănișului, 

Rezervația Ornitologică, Mlaștinile Satchinez, Rezervația Ornitologică Beba Veche, Lacul Surduc sau 

Parcul Dendrologic de la Buziaș și Bazoș. 

 

Turismul și obiectivele istorice-potențial turistic 

 

Dezvoltarea turismului, atât ca modalitate de petrecere a timpului într-un mod plăcut, cât și ca 

servicii prestate în diverse etape ale unei călătorii turistice, reprezintă una dintre caracteristicile 

civilizației actuale, cu largi perspective de evoluție, fiind concomitent consecința și cauza unor 

schimbări economice, sociale, culturale și demediu. 

Notorietatea turistică a unei destinații se reflectă prin capacitatea locului de a-și optimiza gradul 

de atractivitate pentru rezidenți și vizitatori, în vederea satisfacerii cerințelor acestora prin servicii de 

calitate, inovatoare și atractive de turism, dar și pentru a câștiga cote de piață pe piețele interne și globale, 

asigurând în același timp că resursele disponibile pentru sprijinirea turismului sunt utilizate eficient și 

într-un mod durabil. 

De asemenea, turismul permite unei comunități să-și diversifice sursele de venit și să nu se 

bazeze pe o singură industrie. Pe lângă contribuția economică remarcabilă pe care poate să îl aibă, 

turismul poate fi și o sursă de mândrie pentru comunitățile locale ce le permite să-și dezvolte propria 

identitate comunitară, bazată pe patrimoniu și cultura acestora. 

În același timp, turismul este o industrie extrem de competitivă, astfel că pentru ca o destinație 

să poatăconcura în mod eficient cu alte destinații, este necesar ca vizitatorii să beneficieze de servicii 

și experiențe de o calitate superioară. Acest lucru este deosebit de important mai ales în contextul actual 

în care tendințele de călătorie sunt în continuă schimbare iar turiștii caută locuri din ce în ce mai atractive. 

De altfel, atractivitatea turistică este direct corelată cu atractivitate urbană, astfel că degradarea mediului 

fizic, a patrimoniului construit, a spațiilor verzi și a spațiului public reprezintă un impediment. 

Principiile unui turism atractiv constau în îmbunătățirea experiențelor turistice, îmbunătățirea eficienței 

gestionării resurselor, maximizarea competitivității destinației cu accent pe aspecte durabile. 
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Considerând patrimoniul turistic ca fiind ansamblul elementelor ce se constituie ca atracții 

turistice și care se pretează unei amenajări pentru vizitare și primirea călătorilor se poate aprecia că la 

nivelul orașului Ciacova se regăsesc astfel o serie de resurse, atât naturale cât și antropice. 

Orasul Ciacova detine potential pentru practicarea turismului. Existenta apelor geotermale de la 

Cebza, cu valoarea terapeutica, fondul forestier- padurea Macedoniei, fondul cinegetic bogat, precum și 

varietatea elementelor pentru arhitectura, arta populara și folclor asigură oferte de turism pe gustul 

fiecaruia. 

Din punct de vedere cinegetic, padurea Macedoniei detine un fond modest de : fazani, iepuri, 

mistreti. Aceasta zona este foarte apreciata de iubitorii vanatorii. 

Satul Cebza se remarca printr-o rezerva bogata de ape geotermale, insa numarul redus al forajelor 

impiedica utilizarea lor. Punerea în valoare a acestora ar influenta traiul și bunastarea locuitorilor zonei. 

Un turism de agrement, de refacere și recreere de sfarsit de saptamana, ar putea fi practicat în 

satul Cebza, prin amenajarea plajelor râului Timis. Acest potential turistic nu este valorificat, iar 

promovarea sa este inexistenta. 

Orasul Ciacova detine obiective turistice, ca o consecinta fireasca a vietii istorice, culturale, 

indelungate desfasurate pe aceste meleaguri. 

O valoare inestimabila și emblematica, care sta drept marturie acestei asezari, o reprezinta turnul 

de veghe, numit de localnici CULA, care a supravietuit în urma daramarii vechii fortarete, CETATEA 

CIACOVEI. Centrul istoric al localitatii Ciacova pastreaza și astazi elemente de cladire, cu valoare de 

patrimoniu, avand un specific arhitectonic medieval, cu bolti semicirculare din caramida. 

Pe drumul judetean Ciacova-Cebza se mai gaseste și un pod construit de turci, de asemenea cu 

elemente arhitecturale specifice , numit de localnici „Podul Turcesc” , care în prezent nu este folosit. 

Mărturie a mostenirii cultural-istorice și a identitatii zonei sunt obiectivele de patrimoniu, 

cuprinse în Lista monumentelor istorice din judetul Timis : 

• Turn de aparare (sec. XIV): oras Ciacova (TM-II-m-A-06201) 

• Biserica sarbeasca "Maica Domnului” (1768): oras Ciacova (TM-II-m-A-06203) 

• Ansamblul urban "Piata Republicii" (sec. XVIII – XIX): oras Ciacova (TM-II-a-A-06202) 

• Casa scriitorului Dositei Obradovici (sec. XVIII): oras Ciacova (TM-IV-m-B-06331). 

In localitatea Ciacova, se afla pe strada care astazi îi poartă numele, Casa memorială “Dositei 

Obradovici” (Monument istoric, categoria B), Dositei Obradovici fiind o personalitate marcantă a 

culturii ciacovene ș i cea mai influenta a societatii sarbesti din sec. XVIII . 

Printre bisericile și ansamblurile manastiresti se remarcă, în mod deosebit Manastirea Cebza. 

Biserica ortodoxa romana zisa și Manastire, era una dintre cele mai vechi și reprezenta o particularitate 

prin faptul ca era acoperita cu sindrila, avea o lungime neobisnuita, iar turnul era redus la un modest 

suport de clopote. 

Manastirea Cebza se afla în cimitirul parohiei și impreuna cu aceasta aratand posteritatii eterna 

credinta a neamului nostru, este considerata de istorici, ca parohie antica. 

Localitatea Ciacova, satele Cebza și Macedonia, desi sunt identificate ca avand potential turistic, 

cu multiple și variate puncte de atractie turistica, se prezinta defavorabil din acest punct de vedere. 

Printre factorii care concura la aceasta situatie actuala sunt mentionati : nivelul scazut al investitiilor, 

slaba promovare a potentialului turistic ciacovean pe plan intern și extern, lipsa unei gandiri globale de 

valorificare, în prezent, a potentialului turistic. 

Criza provocată de pandemia de COVID-19 a afectat semnificativ turismul, dar a oferit în același 

timp și șansa de a exploata noi resurse turistice care până acum nu au fost promovate suficient și despre 

care, atât localnicii, cât și turiștii, nu știau întotdeauna suficiente detalii. Astfel, oamenii au căutat locuri 

unde să nu existe aglomerație, unde să fie respectate protocoalele sanitare și unde peisajele să îndemne 

la depărtarea de cotidian. 

Zona rurală a satelor aparținătoare orașului Ciacova prezintă anumite aspecte pozitive care, dacă 

sunt valorificate într-o manieră sustenabilă, pot da naștere la noi experiențe turistice inedite. Unele dintre 

cele mai importante resurse turistice se regăsesc în mediul rural și reușesc să contureze 
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un produs turistic complex, diversificat, unde natura se îmbină cu patrimoniul cultural tradițional și cel 

antropic. 

De departe, unul dintre atuurile zonelor rurale este dat de turismul gastronomic și mâncarea 

locală, fiind unele dintre cele mai valoroase resurse în acest moment, cu o contribuție importantă la 

economia locală și un aport considerabil la dezvoltarea micilor antreprenori. Combinația dintre 

gastronomie și turism este tot mai atractivă în ultimii ani. Turiștii străini sau din țară care vizitează o 

destinație turistică gustă tot mai mult produse locale și iau parte la brunch-uri și tradiții locale. Acest 

lucru a adus un plus de imagine destinațiilor turistice și a impulsionat activitatea economică din 

destinațieși din împrejurimi. Deși beneficiile sunt clare, multe dintre destinațiile turistice nu știu cum 

să includă mâncarea locală în oferta lor turistică și să o transforme într-o resursă de valoare. 

Un exemplu inedit este cel realizat în orașul Ciacova, prin care se promovează patrimoniul local 

și cultura gastronomică cu ajutorul evenimentelor alternative. De altfel, orașul Ciacova a reușit începând 

cu anul 2017, să introducă Festivalul „Păturata pă crumpi”, ca proiect de cultură gastronomică. 

Bucătăria bănățeană tradițională este fascinantă prin bogăție și varietate, efect al influenței 

naționalităților care trăiesc în această zonă multietnică, fapt ce îi face pe turiști să își dorească să 

descopere și mai mult aceste lucruri și să încerce experiența aceasta în timpul vacanțelor petrecute în 

orașul Ciacova. 

În același timp, orașul Ciacova se bucură de un capital bogat de resurse turistice, un patrimoniu 

cultural diversificat (atât material monumente istorice, cât și imaterial- tradiții, obiceiuri). 

Mai mult ca oricând, satele bănățene cu frumusețea locurilor, unicitatea și farmecul tradițiilor 

constituie o atracție din ce în ce mai căutată de turiști, iar cererile pentru locuri de cazare în mediul rural 

cresc anual, creând premisele dezvoltării turismului pe întreg teritoriul U.A.T. Ciacova. În contextul 

pandemiei de COVID-19, la nivelul zonelor rurale, restricțiile nu au avut un impact la fel de puternic, 

micile afaceri bucurându-se de o mai mare atenție în această perioadă, spre deosebire de industria 

ospitalieră din marile orașe și municipii. 

Sectorul cultural a fost unul dintre cele mai afectate sectoare, alături de sectorul turistic, în 

această criză provocată de pandemia de COVID-19. Cu toate acestea, această criză a oferit și contextul 

de dezvoltare a unor noi mecanisme, de a înțelege greutățile cu care se confruntă sectorul cultural și de 

a conștientiza mai bine de ceea ce au nevoie atât actorii implicați, cât și instituțiile culturale, mediul 

cultural- artistic și în special, rolul important pe care îl au autoritățile publice în gestionarea acestor 

momente. 

Spre deosebire de mediul urban, zona rurală a orașului Ciacova prezintă anumite aspecte atât 

pozitive cât și o serie de aspecte care merită atenția atât a administrației publice cât și a turiștilor / 

locuitorilor și artiștilor care sunt în căutare de noi experiențe cultural-artistice. 

Frumusețea naturală și numeroasele locuri istorice, culturale reprezintă o bijuterie turistică. 

Tot mai mulți turiști caută experiențe inedite, când aleg să-și petreacă un sejur în mediul rural. 

Sectorul de agrement și de petrecere a timpului liber este o verigă importantă în dezvoltarea și 

promovarea conceptului de turism rural, acesta fiind extrem de ofertant, fie că ne referim la ospitalitatea 

specifică pensiunilor, la condițiile de relaxare și serviciile de agrement, la gastronomie sau la 

promovarea meșteșugurilor locale. 

Festivalurile tradiționale organizate în mediul rural sunt un bun prilej de promovare a 

localităților drept destinații turistice. Turismul rural nu înseamnă doar ospitalitatea specifică pensiunilor, 

ci reprezintă mult mai mult decât atât. Meșteșugurile, patrimoniul natural și istoric, gastronomia, 

folclorul, portul popular reprezintă elemente care, incluse într-un program care beneficiază de o bună 

promovare, contribuie decisiv la dezvoltarea comunităților locale. 

În ceea ce privește activitatea de promovare a orașului Ciacova, există o multitudine de informații 

care circulă pe diferite site-uri de promovare turistică. Cel mai reprezentativ creator de conținut în acest 

sens este Asociația pentru Promovarea și Dezvoltarea Turismului în Timiș ce are ca scop principal 

promovarea potențialului turistic, cultural, a punctelor de atracție turistică existente, 
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atât în țară, cât și în străinătate, prin creșterea fluxului turistic și asigurarea unei interacțiuni 

armonioase între sectorul turistic și factorii de ordin social și de mediu. 

 

Activitățile asociației sunt diverse și vizează întreg județul Timiș, dar și parteneriate în județele 

din vestul țării și nu numai. Crearea și impunerea unei mărci a turismului bănățean, organizarea și 

desfășurarea de activități de promovare a turismului județean, inițierea și desfășurarea unor programe 

atractive și utile în domeniul turismului, inventarierea principalelor obiective turistice, administrarea 

registrelor locale ale patrimoniului turistic, elaborarea unei baze de date cu obiectivele turistice din 

județul Timiș și zona Banatului fiind doar câteva dintre punctele de bază ale activității asociației. 

Site-ul oficial al APDT Timiș pune astfel la dispoziția turiștilor diverse informații despre o serie 

de obiective de vizitat recomandate, precum și informații despre obiectivele turistice din orașul Ciacova. 

Se observă faptul că identitatea joacă un rol important atunci când se urmărește susținerea sau 

revitalizarea unui teritoriu. Un astfel de instrument oferă noi modalități prin care un areal poate transmite 

imaginea sa în lume, permițându-i în același timp acestuia să se bucure de avantajele competitive de la 

nivel național și internațional care pot exista. 

În același timp, identitatea sau un brand bine definit poate crea contextul unor parteneriate între 

actorii principali implicați, precum autoritățile administrației locale și alți stakeholderi interesați. Astfel, 

este urmărită și cooperarea dintre mai multe entități, cu scopul de a asigura o dezvoltare care să asigure 

creșterea atractivității și a competitivității pe diferite planuri teritoriale. 

 
 

URBANISM IMOBILIAR 

 

La nivelul Orasului Ciacova, nu sunt actualizate/elaborate documentațiile urbanistice de bază, 

precum     :     Planul     Urbanistic     General     (PUG),      R e g u l a m e n t u l       L o c a l       d e 

U r b a n i sm ( R L U ) ș i P l a n u l d e M o b i l i t a t e ( PM UD ) .   

Pentru o dezvoltare echilibrată și eficientă a teritoriului este necesară și o gestionare performantă 

amenajării teritoriului și urbanismului, astfel încât noile zone apărute să aibă acces la toate utilitățile și 

dotările socio- economice necesare și să se bazeze pe o valorificare eficientă a resurselor de teren 

disponibile, în special în interiorul localităților. Pentru aceasta, este necesar ca documentațiile de 

amenajarea teritoriului și urbanism să fie adaptate la contextul spațial actual, pentru a putea urmări o 

serie de direcții realiste și oportune de   dezvoltare. La nivelul orașului Ciacova, se află în curs de 

actualizare Planul de Urbanism General și Regulamentul Local de Urbanism, și în curs de elaborare, 

Planul de Mobilitate Urbană Durabilă. 

 

Implicarea populației în viața civică și dinamismul social 

 

Activitatea civică reprezintă unul dintre elementele esențiale pentru un oraș din perspectiva 

orientării către dezvoltarea acestuia în contextul smart. Participarea civică cuprinde o varietate mare de 

activități formale și informale care poate aduce beneficii societății în general sau unor grupuri specifice. 

Un alt element important ce evidențiază nivelul de implicare civică este participarea la vot. 

Astfel, cu cât este mai ridicat numărul de votanți, cu atât se remarcă interesul mai sporit al populației de 

a lua parte direct la evenimentele importante ce țin de viitorul acestora. 

 

Oportunități pentru tineri 

 

Tinerii reprezintă o resursă vitală pentru dezvoltare, fiind elementul cheie declanșator al 

diferitelor schimbări și evoluții sociale, economice și tehnologice prin inovație. În acest context, aceștia 

au nevoie de un mediu și de instrumente adecvate pentru a se putea dezvolta, astfel că pilonii principali 

în acest demers sunt educația, incluziunea socială, cultura, sănătatea și bunăstarea, 
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participarea la societatea civilă, antreprenoriatul și ocuparea forței de muncă, activitățile de recreere 

(extra curriculare), respectiv activitățile de voluntariat . 

Deși orașul Ciacova polarizează în general majoritatea activităților pentru tineri și oportunitățile 

adresate acestora, la nivelul orașului prin Agenda culturală, astfel că sunt propuse o serie de obiective 

ce vizează diferite măsuri fie de tip hard, fie de tip soft. Acestea vizează atât dezvoltarea oportunităților 

pentru tineri atât în mediul rural, cât și în mediul urban, respectiv valorificarea potențialului pe care 

întregul oraș îl are: 

 

EDUCAȚIE: 

• Dezvoltarea infrastructurii și de echipare a instituțiilor de învățământ; 

• Perfecționarea corpului profesoral și a personalului auxiliar; 

• Dezvoltarea serviciilor educaționale, de consiliere și orientare, centrate pe elev; 

• Dezvoltarea și promovarea educației non-formale și informale; 

 

MUNCĂ: 

• Susținerea și dezvoltarea cadrului legal pentru economia socială; 
• Încurajarea asociativității economice; 

• Utilizarea infrastructurii (recondiționarea spațiilor părăsite pentru a crea noi afaceri și locuri 

de muncă); 

• Informarea asupra oportunităților de angajare; 

• Facilitarea accesului la legislație; 

• Promovarea oportunităților de participare la proiecte județene sau internaționale; 

• Dezvoltarea Start-up-urilor sau afacerilor proprii; 

• Integrarea pe piața muncii a tinerilor cu probleme de cazier; 

 

INCLUZIUNE SOCIALĂ: 

• Creșterea conștientizării prezenței și nevoilor persoanelor cu oportunități reduse în societate; 

• Susținere (măsuri ce vizează susținerea persoanelor cu dizabilități, a celor cu oportunități 

reduse, a tinerilor care părăsesc sistemul de protecție socială, a tinerilor cu oportunități reduse de acces 

la activități culturale etc); 

• Informarea tinerilor cu oportunități reduse; 

• Colaborare (încurajarea asociativității tinerilor, dezvoltarea colaborării între ONG-uri, 

realizarea de activități comune între tineri etc); 

 

SĂNĂTATE ȘI MEDIU: 

• Educare și prevenție; 

• Susținerea de evenimente și proiecte (de exemplu Ziua Mondială anti-SIDA etc); 

• Stil de viață sănătos; 

• Sistemul de sănătate (asigurarea dotărilor și personalului necesar în mediul rural, unde 

este necesar etc); 

• Mediu (campanii de ecologizare etc); 

 

VOLUNTARIAT: 

• Combaterea exploatării în domeniul voluntariatului; 

• Îmbunătățirea percepției asupra voluntariatului; 

• Extinderea activităților de voluntariat în mediul rural; 

• Extinderea activităților de voluntariat în mediul business; 

• Colaborarea între voluntarii din mediul rural și urban; 

• Mediul preuniversitar să încurajeze și să ofere oportunități de voluntariat; 

• Creșterea numărului de tineri care participă la activități de voluntariat în orașul Ciacova; 

• Dezvoltarea serviciilor și infrastructurii pentru activitatea de voluntariat; 

• Voluntariatul ca instrument de transformare socială; 
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• Educarea organizației gazdă pentru corecta implementare a Legii Voluntariatului; 

• Încurajarea colaborării dintre organizațiile gazdă; 

• Promovarea voluntariatului în rândul tinerilor din U.A.T. Ciacova; 

• Schimbarea percepției cu privire la voluntariat; 

• Încurajarea recunoașterii beneficiilor aportului voluntarului în comunitate; 

 

PARTICIPARE: 

• Respectarea cadrului legal (crearea unui cadru instituțional), transparență și dialog; 

• Încurajarea colaborării dintre autoritățile publice locale și județene și tineri; 

• Îmbunătățirea procesului de guvernare, reglementare, transparență și accesibilitate; 

 

CULTURĂ: 

• Revitalizarea spațiilor culturale către atingerea potențialului maxim; 

• Încurajarea și crearea de evenimente culturale pentru tinerii din mediul rural și urban mic; 

• Creșterea calității evenimentelor culturale în orașul Ciacova ți satele aparținătoare; 

 

RECREERE: 

• Amenajarea și reamenajarea locurilor de recreere; 

• Implicarea comunității în alegerea și amenajarea spațiilor de recreere; 

• Promovarea activităților recreative. 

• Dezvoltarea unei vieți culturale diversificate și competitive la nivel european ca element 

definitoriu pentru afirmarea identității naționale și coeziunii sociale din spațiul timișorean; 

• Menținerea multiculturalității, ca element cheie al coeziunii sociale; 

 

Pentru că și educația fizică și sportul reprezintă un palier important în contextul sănătății 

populației, implicit a tinerilor, se observă inclusiv preocuparea în acest domeniu prin propunerile 

formulate. Astfel, se urmărește dezvoltarea infrastructurii sportive, alături de alte direcții ce vizează 

susținerea sportului de performanță și încurajarea sportului de masă. 

În ceea ce privește timpul liber, din nou orașul Ciacova concentrează cele mai multe activități 

culturale, extra curriculare, de petrecere a timpului liber, respectiv de voluntariat. 

 
 

ALTE ASPECTE CARE ASIGURĂ MEDIUL ADECVAT PENTRU DEZVOLTARE 

DURABILĂ 

 
 

Orasul Ciacova este membru al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Apă-Canal„ Timis, 

al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Deșeuri„ Timiș. 

Totodată, face parte din Asociatia de Dezvoltare Intercomunitară Timis Torontal care este o 

organizatie neguvernamentala și non-profit cu caracter microregional formata din 16 consilii locale. 

Unica misiune a asociatiei este dezvolarea intercomunitara durabila a celor 16 comune care 

sunt incluse în programul de dezvoltare. 

Conform statutului, obiectvele asoiciatiei sunt: 

a) Reprezentarea intereselor zonei fata de alte organe și organizatii; 

b)  Depistarea, culegerea propunerilor economice, culturale, sportive, etc.,sistematizarea lor în 

conceptia dezvoltarii teritoriale pentru sutinerea initiativei locale; 

c)  Inventarierea partenerilor potentiali pe baza intereselor comune,conditionat de conceptiile 

dezvoltarii teritoriale pe tarâm economic și cultural-sportiv; 

d) Organizarea sistemului informational, consultatii privind initiativaprivata; 

e)  Organizarea întâlnirilor, meselor rotunde, simpozioanelor în cadrul asociatiei și în afara 

asociatiei, al expozitiilor etc.; 

f) Intocmirea de studii și proiecte pentru realizarea obiectivelor urmaritede asociatie; 



63  

g) Catalizarea activitatii sociale pentru nominalizarea rezervelor interneale teritoriului; 

h) Elaborarea programelor și a conceptiilor noi în dezvoltarea teritoriului cuprins în asociatie. 

i) Imbunatatirea calitatii serviciilor administratiei publice locale pe raza de activitate a asociatiei; 

j) Promovarea și sustinerea initativelor economice și a parteneriatelor de tip public – privat în 

domeniile dezvoltzrii economico-social și culturale locale; 

k) Promovarea conceptului “dezvoltare durabila”; 

l) Crearea unui cadru propice comunicarii interetnice; 

m) Promovarea și sprijinirea tineretului; 

n) Realizarea unei infrastructuri pentru protejatea mediului inconjurator ș i a unui serviciu de 

gestionare a deseurilor. 

o) Realizarea și editarea de carti, publicatii periodice, pliante, afise, brosuri, programe informatice 

și alte materiale informative. 

p) Organizarea de cursuri de pregatire, seminarii, conferinte, dezbateri publice, precum și 

organizarea de marsuri, manifestatii publice și alte activitati de sensibilizare a opiniei publice, 

potrivit legii. 

q) Acordarea de consultanta și consiliere persoanelor interesate, în domeniile respectarii drepturilor 

omului, dezvoltarii constiintei civice precum și în alte domenii de interes general ce privesc viata 

publica. 

r) Dezvoltarea de programe proprii și în regim de parteneriat cu autoritatile publice din tara și 

strainatate. 

s) Dezvoltarea unor activitati economice proprii în vederea autofinantarii. 

t) Alte activitati prevazute de lege, potrivit scopului asociatiei ’’TIMIS-TORONTAL’’ 

 

Cooperare intra-judeteana, inter-judeteana, nationala și internationala : 

- orasul Ciacova este membru al AOR- Asociatia Oraselor din Romania și Asociatiei 

MicroregionaleTimis-Torontal 

-orasul Ciacova nu este infratit cu alte orase de peste hotare 

 
 

ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ LOCALĂ. CAPACITATE AMINISTRATIVĂ 

 

Potrivit O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, administrația publică în unitățile 

administrativ-teritoriale se organizează şi funcționează în temeiul principiilor autonomiei locale, 

descentralizării serviciilor publice, eligibilității autorităților administrației publice locale, legalității și al 

consultării cetățenilor în soluționarea problemelor locale de interes deosebit. 

Autoritățile publice locale, la nivelul Orașului Ciacova, sunt Consiliul Local - ca autoritate 

deliberativă, şi Primarul, ca autoritate executivă. 

Autonomia locală este un concept ce stă la baza noilor măsuri de reformă din administrația 

publică, atât la nivel supranațional, prin Carta europeană a autonomiei locale, cât și la nivel național, 

prin Legile și documentele strategice specifice punerii în aplicare a procesului de descentralizare. 

Descentralizarea reprezintă un proces prin care sunt adoptate măsuri de reformă în administrația publică 

din România pentru a reduce disfuncționalitățile și problemele întâmpinate la nivelul administrației 

publice locale. Conform art. 5 lit. x) din Codul Administrativ (OUG 57/2019), descentralizarea este 

descrisă drept „transferul de competențe administrative și financiare de la nivelul administrației publice 

centrale la nivelul administrației publice din unitățile administrativ- teritoriale, împreună cu resursele 

financiare necesare exercitării acestora”. 

Pentru o tranziție eficientă și eficace a competențelor de la nivel central la nivel local, prin 

Hotărârea Guvernului nr. 229/2017, Guvernul României a aprobat Strategia Generală de descentralizare, 

în care sunt menționate principalele aspecte ce trebuie luate în considerare pe parcursul realizării 

demersurilor instituționale cu privire la creșterea autonomiei locale. Conform Strategiei Generale de 

descentralizare, printre domeniile ce urmează să revină în competențele administrației publice locale se 

numără: agricultura, cultura, turismul, mediu, sănătate, educație 
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activități extrașcolare, tineret și sport. 

Dezvoltarea capacității administrative a unităților administrativ-teritoriale este un demers 

primordial pentru succesul procesului de reformă a administrației publice locale. Capacitatea 

administrativă a unităților administrativ-teritoriale este evaluată în funcție de calitatea serviciilor 

furnizate, dar și în funcție de capacitatea de a atrage fonduri europene nerambursabile, prin 

depunerea cererilor de finanțare și implementarea proiectelor incluse în documentele strategice. 

Conform art. 5 lit. o) din Codul Administrativ (OUG 57/2019), capacitatea administrativă a unui 

UAT reprezintă „ansamblul resurselor materiale, financiare, instituționale și umane de care dispune 

o unitate administrativ- teritorială, cadrul legal care reglementează domeniul de activitate, precum și 

modul în care acestea sunt valorificate în activitatea proprie potrivit competenței stabilite prin lege”. 

În completare, conform Legii-cadru a descentralizării (Legea 195/2006), prevederile de la art. 10 alin. 

(3) stipulează faptul că „evaluarea capacității administrative a unității administrativ- teritoriale se face 

conform normelor metodologice de aplicare a prezentei legi”. Astfel, cadrul legal pune la dispoziție o 

serie de criterii, orientative în contextul prezentei analize, pentru a stabili un set de indicatori pe baza 

cărora va fi analizată capacitatea administrativă a UAT-ului. 

Analiza capacității administrative va evalua măsura în care anumite componente, respectiv 

resursele umane, financiare, materiale și procedurile specifice, sunt utilizate în mod eficient și produc 

rezultate eficace pe parcursul desfășurării activităților organizației și realizării obiectivelor la nivel 

strategic și la nivel operațional. 

 
 

RESURSE UMANE 

 

Nivelul capacității administrative a Primăriei Ciacova este condiționat în mare parte de resursele 

umane angrenate în activitățile instituției, resurse care stau la baza realizării cu succes a obiectivelor 

conturate în urma procesului de planificare strategică. 

Conform Organigramei Primăriei orașului Ciacova, aprobată prin H.C.L. Ciacova nr. 8 din 

25.02.2021, în aparatul de specialitate este prevăzut un număr total de funcții , din care: 

• 4 alocate pentru funcții publice de conducere (F.P. conducere) 

• 25 alocate pentru funcții publice de execuție (F.P. execuție); 

• 25 alocate pentru personal contractual de execuție (P.C. execuție); 

• 2 locuri pentru funcții de demnitate publică (F.D.P.). 

În cadrul Organigramei aparatului de specialitate al primarului, resursele umane menționate 

sunt distribuite în cadrul a: 

• 1 Direcție; 

• 3 Servicii; 

• 8 Compartimente. 

Aparatul de specialitate dispune în mare parte de un efectiv de resurse umane care prin 

natura gradului aferent funcțiilor ocupate indică un nivel de experiență ridicat, acest context favorizând 

instituția din punct de vedere al capacității administrative, în sensul unei bune funcționări a proceselor 

operaționale și al implementării obiectivelor strategice. 

În ceea ce privește formarea și perfecționarea efectivului de resurse umane de care dispune 

aparatul de specialitate al primarului, elaborarea și menținerea unui sistem eficient de formare și 

perfecționare profesională este un factor important pentru capacitatea administrativă a instituției. 

Cunoștințele și abilitățile personalului trebuie frecvent actualizate pentru a putea face față, din punct 

de vedere al eficienței și eficacității, unui mediul instituțional, dar și tehnologic, care este în continuă 

dezvoltare. 

Funcționarii publici beneficiază de un cadru normativ prin care, parcursul lor profesional în 

instituțiile publice este guvernat de politicile de perfecționare profesională. Funcționarii publici 

beneficiază de anumite drepturi în schimbul cărora le sunt alocate și responsabilități de a-și îmbunătăți 

continuu pregătirea profesională și de a dobândi noi abilități și competențe. 
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RESURSE FINANCIARE 

 

Resursele financiare ale unei unități administrativ-teritoriale sunt limitate, prin urmare, trebuie 

folosite într-un mod cât mai eficient și eficace pentru susținerea cheltuielilor operaționale și, în același 

timp, pentru investiții și atingerea obiectivelor conturate în documentele strategice. 

Utilizarea responsabilă a resurselor financiare este strict legată de realizarea unui management 

adecvat pentru provocările administrative ce au loc la nivelul fiecărui exercițiu bugetar. 

În perioada 2017-2019 a existat o creștere treptată a bugetului de investiții la nivelul unității 

administrativ-teritoriale Ciacova, inclusiv în privința volumului de fonduri externe nerambursabile 

accesate. 

Categoriile de venituri cele mai importante sunt impozitele și taxele de la populație (impozit pe 

clădiri, pe terenuri, taxa pe mijloacele de transport), de la persoanele juridice (impozitul pe clădiri, pe 

terenuri și taxa pe mijloacele de transport), impozitul pe spectacole, taxele pentru eliberarea de licențe 

și autorizații de funcționare, taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notarială. 

De asemenea, există venituri din închirieri și concesiuni, precum și venituri din capital (venituri 

din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice, venituri din vânzarea unor bunuri aparținând 

domeniului privat al statului, venituri din vânzarea locuințelor construite din fondurile statului). 

 

RESURSE MATERIALE, IT 

 

Orașul Ciacova deține un inventar bogat de clădiri și terenuri. Patrimoniul public și privat al 

unității administrativ-teritoriale se compune din imobile-clădiri și terenuri, acestea din urmă situate atât 

în intravilan, cât și în extravilan. În afara investițiilor locale în domeniul agricol, lipsa spațiilor, precum 

și infrastructura deficitară audeterminat o atractivitate scăzută din partea investitorilor. 

 

Informatizarea aparatului administrativ este realizată cu sprijinul operatorilor economici, 

furnizori de servicii IT. 

Printre aplicațiile utilizate la nivelul instituției pentru integrarea digitalizării în procesele 

administrative senumără: 

• LEGISaplicație pentru accesul la legislația online; 

• REGISTA- aplicație pentru înregistrarea documentelor 

• Portalul www.primariaciacova.ro; 

• Sistem integrat de taxe, impozite și Registrul agricol; 

• Monitorul oficial. 

 

Principalele baze de date administrate de compartimente sunt legate de: 

• Date financiar-contabile; 

• Patrimoniul U.A.T. Ciacova; 

• Dispozițiile autorității executive; 

• Hotărârile autorității deliberative-Consiliul Local al orașului Ciacova; 

• Resurse umane; 

• Bază de date a orașului Ciacova. 

 

Digitalizarea instituției se află într-un stadiu avansat al dezvoltării, urmând ca pe viitor să fie 

necesară actualizarea sistemelor informaționale existent cu noile versiuni disponibile pe piața de profil 

și adoptarea noilor tehnologii, odată ce sunt disponibile pentru comercializare, prin care se pot eficientiza 

procedurile administrative și deliberative ale instituției. 

În privința procesului de digitalizare a instituției, Primăria orașului Ciacova are implementate 

sisteme de primire și transmitere a corespondenței în format electronic, precum și aplicații prin care 

sunt gestionate electronic documentele înregistrate în evidență, fiind posibilă urmărirea circulației 
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actelor în primărie prin rețeaua de calculatoare, respectiv prin aplicația electronică de management a 

documentelor. 

 

RELAȚIA CU CETĂȚENII ȘI ACTORII LOCALI 

 

Furnizarea informațiilor de interes public este reglementată de Legea nr.544/2001 privind liberul 

acces la informațiile de interes public. Informațiile de interes public se furnizează la cererea 

solicitantului sau din oficiu, în format standardizat și deschis. 

În baza cererii cu privire la furnizarea de informații, transmisă Compartimentului Monitorizarea 

Procedurilor Administrative, Secretariat și Relații Publice de către solicitant, persoana responsabilă de 

cu informarea publică directă evaluează cererea și clasifică informațiile solicitate în următoarele 

categorii: 

• o informare comunicată din oficiu; 

• furnizabilă la cerere; 

• exceptată de la liberul acces. 

În cazul în care informațiile solicitate nu sunt exceptate de la liberul acces, situație în care se 

respinge cererea, persoana responsabilă cu informarea publică înaintează solicitarea compartimentelor 

competente, preluând ulterior răspunsurile furnizate de acestea și transmite răspunsul final mai departe 

solicitantului, pe suportul solicitat, împreună cu informația de interes public sau cu motivația întârzierii 

ori a respingerii solicitării. 

La nivelul orașului Ciacova nu există o dinamică accentuată în privința solicitărilor de informații 

de interes public, majoritatea persoanelor interesate de informații fiind cele juridice. Acest fenomen 

poate fi explicat prin prisma faptului că pe parcursul dezvoltării mijloacelor de comunicare instituționale 

s-au simplificat procedurile de diseminare a informațiilor, respectiv volumul informațiilor de interes 

public furnizate din oficiu a crescut semnificativ. 

În schimb, cel mai utilizat mijloc de comunicare pentru solicitarea informațiilor rămâne cel pe 

cale verbală, depășind detașat numărul de solicitări primite de Primăria Ciacova prin celelalte modalități 

de adresare în baza Legii nr. 544/2001. 

Persoana responsabilă de informarea publică directă, solicită de la fiecare compartiment 

categoriile de informații care fac obiectul activității acestuia, comunicând, în scopul standardizării, 

formatul în care informațiile trebuie livrate. 

Comunicarea din oficiu se face cu ajutorul Compartimentului Monitorizarea Procedurilor 

Administrative, Secretariat și Relații Publice, cel care gestionează pagina de internet a Primăriei 

Ciacova. 

Printre informațiile comunicate din oficiu se numără: 

• lista completă a persoanelor din funcția de conducere; 

• regulamentul de organizare și funcționare; 

• organigrama și statul de funcții; 

• posturile scoase la concurs; 

• programe și strategii proprii; 

• lista cu documente de interes public; 

• buletin informativ de informații de interes public; 

• execuția bugetară; 

• bilanțuri contabile semestriale; 

• programul anual de achiziții publice; 

• declarații de avere și declarații de interes; 

• program de funcționare al instituției; 

• petiții. 

 

Consiliul Local al Orașului Ciacova are creată o pagină dedicată în cadrul rețelei sociale Facebook. 

Această inițiativă permite instituției un contactul direct cu cetățenii care au acces la internet, în special 

cei care sunt activi pe rețelele de socializare. 
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În cadrul rețelei sociale este încărcat în mod regulat conținut de tip video, imagine sau text prin 

care sunt furnizate publicului larg informații cu privire la: Ședințele de consiliu local. 
 

Relații de cooperare cu ADI /GAL 

 

În ceea ce privește asocierea între unități administrativ-teritoriale, conform art. 89 alin. (1) din 

Codul Administrativ (OUG 57/2019), este prevăzut faptul că „două sau mai multe unități administrativ-

teritoriale au dreptul ca, în limitele competenței autorităților lor deliberative și executive, să coopereze 

și să se asocieze, în condițiile legii, formând asociații de dezvoltare intercomunitară, cu personalitate 

juridică, de drept privat. Asociațiile de dezvoltare intercomunitară (ADI) sunt persoane juridice de 

utilitate publică. Asociațiile de dezvoltare intercomunitară, conform definițiilor de la art. 5 lit. i), sunt 

„structuri de cooperare cu personalitate juridică constituite pentru realizarea în comun a unor proiecte 

de dezvoltare de interes zonal sau regional ori pentru furnizarea în comun a unor servicii publice”. 

Orașul Ciacova are încheiate relații de cooperare pe durată nedeterminată cu următoarele asociații de 

dezvoltare intercomunitară: 

 

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Apă - Canal Timiș 

Structuri în cooperare: Unități administrativ-teritoriale de pe raza Județului Timiș 

Obiect: Reglementarea, înființarea, organizarea, finanțarea, exploatarea, monitorizarea și gestionarea 

în comun a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare pe raza de competență a unităților 

administrativ-teritoriale membre. 

 

Asociația pentru Promovarea și Dezvoltarea Turismului Timiș 

Structuri în cooperare: Unități administrativ-teritoriale de pe raza Județului Timiș și societăți 

comerciale 

Obiect: Promovarea potențialului turistic, cultural, a punctelor de atracție turistică existente, atât 

în țară, cât și în străinătate, prin creșterea fluxului turistic și asigurarea unei interacțiuni armonioase între 

sectorul turistic și factorii de ordin social și de mediu. 

 

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Deșeuri Timiș 

Structuri în cooperare: Toate unitățile administrativ-teritoriale de pe raza Județului Timiș 

Obiect: Reglementarea, exploatarea, monitorizarea și gestionarea în comun a serviciului de 

salubrizare a localităților pe raza de competență a unităților administrativ - teritoriale membre. 

 

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Polul de Creștere Timișoara 

Structuri în cooperare: Unități administrativ-teritoriale de pe raza Județului Timiș 

Obiect: Creșterea calității vieții și crearea de noi locuri de muncă, în Polul de Creștere Timișoara, 

prin reabilitarea infrastructurii urbane și îmbunătățirea serviciilor urbane, inclusiv a serviciilor sociale, 

precum și prin dezvoltarea structurilor de sprijinire a afacerilor și a antreprenoriatului. 

 

Asociația „Grupul de Acțiune Locală Timișul de Centru” 

Acoperire teritorială (Timiș/Caraș-Severin): Buziaș, Ciacova (orașe, jud Timiș), Chevereșu 

Mare, Ghiroda, Giroc, Giulvăz, Moșnița Nouă, Nițchidorf, Parța, Peciu Nou, Sacoșu Turcesc, Șag, 

Sânmihaiu Roman, Tormac (comune, jud Timiș), Vermeș (comuna, jud Caraș Severin). 
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CAP. 3 ANALIZA SWOT 

 

În scopul asigurării cadrului metodologic absolut necesar elaborării strategiei de dezvoltare a 

Orașului Ciacova, s-a recurs la valorificarea datelor şi informaţiilor rezultate din Analiza locală, cât şi 

a cunoştinţelor detaliate ale unor persoane avizate privind viaţa economico socială a Orașului. S-a 

realizat în primă instanţă o Analiză Puncte tari – Pucte slabe, după care s-au identificat Ameninţările 

şi Oportunităţile dezvoltării Orașului. 

 

DEFINIŢII 

 

Pentru o mai bună înţelegere a Analizei SWOT a Orașului Ciacova redăm, în cele ce urmează, 

câteva definiţii importante utilizate în planificarea strategică a localităţii. 

Analiza SWOT - este o metodă eficientă utilizată în cadrul planificării strategice, pentru identificarea 

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

dezvoltare. 

Analiza SWOT trebuie să dea răspunsul la întrebarea „Unde suntem?”, aceasta implicând 

analizamediului intern al ariei analizate (Orașul Ciacova) şi a mediului extern al Orașului. 

SWOT - acronim pentru cuvintele englezeşti „Strengths” (Forţe, Puncte forte), „Weaknesses” 

(Slăbiciuni, Puncte slabe), „Opportunities” (Oportunităţi, Şanse) şi „Threats” (Ameninţări). Primele 

două privesc efectiv aria analizată (Orașul Ciacova), reflectând situaţia acesteia, iar următoarele două 

privesc mediul extern acesteia, respectiv impactul asupra dezvoltării ariei. 

Analiza SWOT începe prin efectuarea unui inventar al calităţilor şi slăbiciunilor interne 

(micromediu) în Orașul Ciacova, după care se identifică oportunităţile şi ameninţările externe 

(macromediu) care pot afecta Orașul , bazat pe situaţia mediului şi evenimentelor înconjurătoare. 

Analiza de potenţial – metodă practică, aferentă analizei SWOT, prin care se analizează şi se 

detaliază toţi factorii care condiţionează dezvoltarea locală (denumiţi potenţiale de dezvoltare). 

 
 

ANALIZA MEDIULUI INTERN 

 

Puncte forte/ tari 

 

Punctele forte/ tari descriu atributele pozitive, tangibile şi intangibile, interne, ale ariei analizate 

(Orașul Ciacova). Acestea sunt, în general sub controlul factorilor de decizie. Întrebări care necesită 

răspuns: Ce faceţi bine? Ce resurse aveţi? Ce avantaje aveţi faţă de competitori? 

Identificarea Punctelor Tari - implică determinarea avantajelor, precum şi a activităţilor ce se 

îndeplinesc cu succes. Acestea s-au făcut realist, fără modestie exagerată. 

 

Puncte slabe 

 

Punctele slabe sunt factori care sunt sub controlul decidenţilor, care împiedică să se obţină sau 

să se menţină o calitate competitivă. Ce zone trebuie îmbunătăţite? 

Punctele slabe pot include lipsa de experienţă, resurse limitate, lipsa de acces la fonduri, etc. 

Aceştia sunt factori care sunt sub controlul decidenţilor dar, dintr-o varietate de motive, au nevoie de 

îmbunătăţiri (definirea de măsuri) care să permită potenţări crescute ale punctelor tari şi, în acest mod, 

atingerea efectivă a obiectivelor dezvoltării. Valoarea analizei creşte pe măsura identificării precise a 

punctelor slabe. 

Identificarea Punctelor slabe - presupune determinarea caracteristicilor/ activităţilor care pot fi 

supuse unor procese de ameliorare, a celor îndeplinite necorespunzător, precum şi determinarea 

situaţiilor care trebuiesc ocolite. Acestea s-au făcut realist, fără evitarea adevărurilor neplăcute, 

evaluând activitatea actorilor proprii şi a competitorilor, precum şi modul în care sunt percepute         

acţiunile entităţii de către alţii. 
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ANALIZA MEDIULUI EXTERN 

 

Oportunităţi 

 

Oportunităţile evaluează factorii atractivi externi ariei analizate, care ar putea reprezenta motive 

de succes al dezvoltării acesteia. Oportunităţile reflectă potenţialul realizabil prin implementarea 

strategiei. 

 

Ameninţări 

 

Ameninţările includ factori în afara controlului decidenţilor, care ar putea să pună într-o poziţie 

de risc strategia de dezvoltare. Aceştia sunt factori externi - nu există control asupra lor, dar pot fi 

anticipaţi, dacă există un plan de urgenţă care să se ocupe de prevenirea şi rezolvarea acestor probleme. 

Poate fi utilă o eventuală clasificare a ameninţărilor în funcţie de seriozitatea acestora şi de probabilitatea 

de a se întâmpla. Cu cât sunt identificate mai bine ameninţările potenţiale, cu atât mai mult vor fi uşurate 

repoziţionările şi planificările proactive pentru a le răspunde. 

 
 

CONSIDERENTE METODOLOGICE 

 

În vederea realizării Analizei SWOT au fost utilizate toate datele colectate pe domenii. 

Într-o primă fază s-a procedat la analiza mediului intern, identificându-se punctele tari apoi s-a 

procedat la identificarea punctelor slabe (obstacole în calea dezvoltării Orașului), 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 Orașului, adică identificarea factorilor externi. 

Tot în cadrul unor grupuri de lucru s-au identificat şi măsuri de intervenţie care pot elimina sau 

diminua punctele slabe, în favoarea creşterii aportului punctelor tari la dezvoltare Orașului Ciacova. 

 

DETALII ANALIZA SWOT 

 

Aşezare geografică, condiţii naturale, istorie 

 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

Așezare geografică şi condiții geografice 

favorabile dezvoltării vieții sociale organizate; 

Trecut istoric, cu influente 

multiculturale: sârbe, germane etc. 

Unitate administrativ - teritorială UAT 

independentă– componență 4 sate; 

Resurse naturale – ape termale; 

Învecinarea cu localități bine dezvoltate - 

Poziționare în apropierea Municipiului 

Timișoara (32km) 

Aproape de granița HU de granița cu 

Serbia; 

Slaba valorificare a avantajelor, care decurg din 

amplasarea geografică relativ apropiată faţă de 

Timișoara - Pol de creștere a Regiunii Vest, Arad şi 

faţă de Ungaria; 

Lipsa promovării mai accentuate de proiecte 

transfrontaliere RO-HU sau RO-SE; 

Lipsa înfrățirilor cu localități din ţară sau 

străinătate; 

Scăderea drastică a populației din etniile 

odinioară prezente; 

Așezare cu populație mai mică de 5.500 

locuitori; 

Lipsa unor programe de valorificare a resurselor 

naturale; 

Slaba valorificare a potențialului de cooperare 

microregională. 
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OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI 

Programele autorităților județene şi 

centrale destinate dezvoltării administrațiilor 

publicelocale; 

Fondurile Structurale ale Uniunii 

Europene – orașul Ciacova se încadrează în 

aria de eligibilitate ale acestor programe; 

Programele guvernamentale de 

valorificare aresurselor naturale (apă termală) 

pentru dezvoltarea economică a zonei; 

Deschiderea instituțiilor publice din 

zonă cu privire la realizarea unor relații de 

parteneriat. 

Reorganizarea administrativ-teritorială a 

României; 
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PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

Populatie relativ tanara în raport cu 

localitățile invecinate 

Procent relativ scazut al varstnicilor 

S-au format comunitati noi prin plecarea 

svabilor și venirea altor populatii 

Existenta fortei de munca active 

Oameni gospodari, ocupati în 

gospodarie care genereaza venituri proprii 

Cresterea procentului salariatilor prin 

absorbtia de catre unitatile industriale din zona 

Timisoarei 

Componenţa multietnică, tradiţie de 

convieţuire multietnică 

Componenţă echilibrată a structurii pe 

sexe; 
 

 

 

 

 

 

 
 

Natalitate în scadere 

Pierderea spiritului comunitar , provenienta din 

toate zonele tarii a locuitorilor din Ciacova și satele 

apartinatoare 

         Existenta unui numar mare de locuitori ocupati 

în agricultura care nu contribuie la asigurarile de 

sanatate/sociale 

         Inexistenta unor calificari cerute pe piata muncii 

în randul populatiei 

         Populatia este ocupata în alte meserii decat cele 

pentru care are calificare 

Lipsa informarii vizand drepturile angajatilor 

Nivel mediu de trai 

Investitii scazute în resursele umane 

Salarii neatractive oferite de agentii privati 

Migratia fortei de munca spre municipiul 

Timisoarași spre alte tari 

Nivelul de competente al persoanelor în somaj 

nucorespunde cerintelor angajatorilor 

Scăderea numărului persoanelor calificate în 

diferitemeserii, prin ieşirea acestora din activitate; 

Existenta persoanelor analfabete, majoritatea 

de etnie roma; 

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI 

Usoara crestere a segmentului populatiei 

apte de munca 

Inexistenta conflictelor sociale majore 

Perspective de dezvoltare a locurilor 

de munca prin finanțarea unor investiții din 

fonduri nerambursabile 

Descresterea demografica 

Imbatranirea populatiei 

Migrarea fortei de munca calificate și 

necalificate 
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Transport 

 

 PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

 • Reteaua de drumuri publice asigura 

legaturi ale orasului Ciacova cu satele 

apartinatoare 

• Dispunerea larga a strazilor 

• Pe majoritatea traseelor pietonale, 

trotuarele sunt asfaltate, pietruite 

• Existenta unui proiect de numerotare a 

caselor/denumire a strazilor 

• Accesul în localitatea de resedinta este 

asigurat pe drumul judetean DJ 693B în 

lungime de 9km, care face legatura cu 

soseaua europeana E 70 

• Drumurile comunale Ciacova- 

Macedonia, Ciacova- Obad, Ciacova- 

Petroman se ridica la standardele 

europene 

• Existenta stațiilor transport public, 

transportul rutier în comun fiind realizat 

cu ajutorul autobuzelor 

• Acces feroviar, teritoriul orasului Ciacova 

este deservit de 3 linii de cale 
ferata 

Inexistenta unei retele separate de drumuri 

pentru utilajele agricole 

Strazi nepietruite în proportie de 25% 

Gradul avansat de deteriorare a trotuarelor 

asfaltate 

Inexistenta unei piste pentru biciclisti 

Intretinerea deficitara a santurilor și podetelor 

Neglijenţa din partea populaţiei locale a curăţirii 

şi întreţinerii dispozitivelor de scurgere şi colectare a 

apelor meteorice (şanţuri, rigole, podeţe etc.); 

Lipsa de parcări 

Degradarea drumurilor datorită traficului greu 

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI 

Existenta ș i operationalizarea fondurilor 

structurale 

Situarea în proximitatea granitei cu 

Ungariași Serbia-Muntenegru 

Ritmul lent de realizare, la nivel local ș i 

regional, ainvestițiilor 

 

Infrastructură edilitară 

 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

90% din gospodariile din localitatea 

Ciacova au acces la reteaua de apa și canalizare 

80% din gospodarii contorizate 

100% gospodarii racordate la reteaua de 

energie electrica 

Iluminarea stradala modernizata pe 

traseul DJ 693 B ce traverseraza localitatea 

Ciacova 

Existenta sistemului centralizat de 

incalzire în primarie 

Existenta retelei telefonice digitale 

Capacitatea marita a centralei de 
telefonie fixa 

Inexistenta unui sistem centralizat de 

alimentare cuapa și canalizare în satele apartinatoare 

orasului Ciacova 

Insuficienta debitului de apa 

Inexistenta unui sistem de alimentare cu gaze 

naturale 
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Situarea în aria de acoperire a retelelor 

detelefonie mobila 

Existenta cablu TV 

Conectarea la Internet a majoritatii 

institutiilor publice 

 

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI 

Existenta ș i operationalizarea 

fondurilorstructurale 

Situarea   în proximitatea granitei cu 

Ungariași Serbia-Muntenegru 

Ritmul lent de realizare, la nivel local și 

regional, ainvestițiilor 

Politica în domeniul gazelor naturale 

Degradarea condiţiilor de trai ale populaţiei; 

 

Mediul înconjurător 

 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

Grad de poluare relativ mic 

Parametrii calitativi ai aerului, solului se 

situează în cote normale; 

Europubele la toate instituţiile publice din 

orașul Ciacova şi la toate gospodăriile din 

U.A.T; 

Cunostinte reduse î n randul populatiei asupra 

legislatiei de mediu 

Lipsa unor programe coerente pentru educatia 

ecologica 

Diferiti agenti economici au un echipament 

inadecvat din punct de vedere al protectiei mediului 

Inexistenta unui sistem de colectare ș i tratare 

aapelor uzate în satele aparținătoare orașului Ciacova 

Existenta locurilor clandestine de 

depozitare a deseurilor 

Nu se colectează deşeuri umede; 

Nivelul scazut al constiintei cetatenilor pentru 

problemele locale de mediu 

Lipsa unor programe coerente pentru educatia 

ecologica 

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI 

Activitatea şi existenţa Asociaţiei 

Române pentru Reciclare ROREC; 

Programul de împăduriri a terenurilor 

degradate şi realizarea unei perdele de 

protecţie a orașului; 

Cuprinderea Orasului Ciacova în schema 

de colectare a deşeurilor pentru deponeul de la 

Ghizela; 

Orasul Ciacova – membru al Asociaţiei 

de Dezvoltare Intercomunitară Deşeuri 

Timiş „ADID Timiş 

Manifestǎri climatice spontane cu influenţe 

negativeasupra vieţii orașului 

Extinderea eroziunii solului datoratǎ slabei 

împǎduriri şia inexistenţei livezilor ; 

Poluarea solului datoratǎ unor activitǎţi de 

extragere apetrolului şi gazelor 

Degradarea factorilor de mediu; 

Dezinteresul pentru problematica mediului 

înconjurǎtor 
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Economia Orașului – Producţie, Agricultură, Servicii 

 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

• Existenta a numeroase firme de comert 

cuamanuntul ce asigura necesarul 

comunitatii 

• Existenta targului orasenesc 

• Mica industrie bine reprezentata 

• Dezvoltarea unor sectoare și domenii 

noi: electroechipamente, industria 

incaltamintei 

• Asezarea geografica a orasului ce 

faciliteazalegaturi rapide în zone 

• Serviciile bune asigurate de 

administratia publica locala 

• Comunitate locala deschisa 

• Oferta locala de teren aflat î n 

proprietateaorasului pentru investitii 

• Existenta cererii locale de munca 

• Conditii geografice deosebite pentru 

agricultura 

• Clima cu influenta mediteraneeana 

• Retea extinsa de canale pentru 

irigatii/desecari 

• Exploatarea terenului în proportie mare 

• Existenta asociatiilor/exploatatiilor 

familialecare exploateaza asociativ 

terenul agricol 

• Resurse umane ocupate în agricultura 

• Asistenta veterinara satisfacatoare 

• Cresterea animalelor-ramura importanta 

aagriculturii ciacovene 

• Existenta consultantei în agricultura 

• Existenta serviciilor bancare, serviciilor 

deasigurari 

• Existenta serviciilor de transport 

 

• Lipsa utilitatilor care sa sustina sectorul 

productiv (alimentarea cu gaze naturale) 

• Forta de munca necalificata în industrie, comert, 

servicii 

• Inexistenta unor unitati industriale locale care sa 

atraga forta de munca 

• Inexistenta incubatoarelor de afaceri, a 

parcurilor industriale 

• Numarul redus de firme care au implementate 

sistemele de management conform standardelor 

internationale 

• Nefunctionalitatea canalelor pluviale pe raza 

orasului Ciacova 

• Paza culturilor în extravilan 

• Pasunatul necontrolat 

• Existenta unor suprafete agricole necultivate 

aflate în proprietate privata și de stat 

• Lipsa capacitatilor de productie în zootehnie/nu 

corespund standardelor 

• Lipsa posibilitatii de desfacere a produselor 

agricole 

• Migratia fortei de munca catre industrie si/ 

sau î n strainatate 

• Pregatire profesionala nesatisfacatoare la nivel 

deexecutie pentru personalul în agricultura 

• Lipsa cunostintelor despre efectele integrarii 

asupraproducatorilor agricoli 

• Lipsa asigurarilor și asiguratorilor în agricultura 

• Birocratie excesiva la contractarea de credite la 

care se adauga neincrederea producatorilor sau 

lipsa cunostintelor 

• Calitatea nesatisfacatoare a produselor agricole 

• Forta de munca necalificata 
• Lipsa serviciilor turistice 

 

 

 

 

 

OPORTUNITĂŢI 

 

 

 

 

 

AMENINŢĂRI 
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Dezvoltarea continua a Timisului și a 

Regiunii V VEST, peste media nationala 

Pozitia geografica în apropierea a doua 

puncte de trecere a frontierei 

Perspectivele de sustinere a sectorului 

agricol 

Extinderea initiativelor economice 

comunitare în zona 

Posibilitati de promovare a orasului 

printarguri, misiuni de afaceri organizate la 

nivel judetean 

Preponderenta în zona Ciacova a productiei în 

lohn și care nu solicita forta de munca calificata 

Integrarea în UE ș i imposibilitatea economiei 

localede a face fata concurentei 

Conjuctura economica internationala 

 

Social şi sănătate 

 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

Existenta Centrului de Îngrijire și 

Asistență Ciacova ce asigura asistenta 

specializata 

Existenta Asociatei Caritas- BSG- 

Ciacova 

Formele de asistare sociala din partea 

statului pentru copii și familii nevoiase sunt 

abordate de beneficiari 

Abordare crescuta a meseriei de asistent 

maternal 
Existenta biroului de asistenta sociala în 

cadrul APL-personal calificat 

Inexistenta unor servicii sociale pentru 

persoane cuhandicap gen centre de zi 

Fonduri insuficiente pentru asistenta varstnicilor 

Inexistenta unui punct de consiliere 

Prestaţiile sociale pentru familii sărace - 

alocaţiile desusţinere a familiei au scăzut foarte 

mult; 

Slaba reprezentare a societăţii civile 

Existenta unităților spitalicești î n 

orasul Ciacova 

Existenta cabinetelor medicale, a 

medicilor de familie 

Apropierea de unitatile medicale  din 

Timisoara 

Existenta serviciilor medicale 

stomatologice 

Ponderea satisfacatoare a populatiei 

asigurate medical 

Nereceptivitatea/lipsa informarii populatiei 

asupraserviciilor medicale profilactice și preventive 

Educatie sanitara precara 

Insuficiența asistentei medicale în unitatile de 

invatamant 

Inexistenta serviciilor de planificare familiala în 

cadrul cabinetelor 

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI 

Cresterea segmentului populatiei apte de 

munca 

Inexistenta conflictelor sociale majore 

Perspective de dezvoltare a locurilor de 

munca 

Implicarea majora a sectorului 

neguvernamental în sprijinirea domeniului 

social-medical 

Finanţările prin programe guvernamentale şi 

europene pentru investiţii în domeniul social 

şi al sănătăţii; 
Dezvoltarea sistemului de asigurări de 

Descresterea demografica 

Imbatranirea populatiei 

Migrarea fortei de munca calificate și 

necalificate 

Creşterea numărului de îmbolnăviri ale 

populaţieidatorate condiţiilor de îngrijire; 
Degradarea condiţiilor de îngrijire medicală. 

Centralizare excesivă – lipsa posibilităţii 

coordonăriipoliticii de sănătate la nivel local 

Privatizarea continuă a  dotărilor medicale 

limitează responsabilitatea  și capacitatea de 
intervenție   a   administrației   publice   în   ceea   ce 
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sănătate privat; 

Alocarea de resurse financiare prin 

sistemulde stat pentru servicii de asistenţă 

socială; 

Parteneriatele de tip public – privat (PPP) 

cu privire la înfiinţarea de servicii alternative 

privește calitatea serviciilor medicale oferite și poate 

avea efect de majorare a costurilor serviciilor 

medicale. 

 

Învăţământ şi formare profesională 

 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

Existenta unitatilor scolare în toate 

localitatile orasului 

Frecventa scolara buna în invatamantul 

primar, gimnazial și liceal 

Baza materiala buna, apa curenta, 

incalzire centrala în cadrul Liceului 

Alexandru Mocioni Ciacova 

Baza materiala buna și în celelalte unitati 

arondate 

Existenta Centrului de informare și 

documentare pentru invatamant 

Utilizarea la capacitate maxima a 

dotarilorinformatice din liceu 

Asigurarea transportului scolar pentru 

copiii din satele Petroman, Cebza, Obad și 

Macedonia 

Implicarea administratiei locale în 

sectorul educational 

Cadre didactice bine pregatite 

Cadre didactice tinere 

Facilitati în decontarea transportului 

pentrucadrele didactice navetiste 

Rata scazuta a abandonului scolar 

Existenta unor activitati extracurriculare 

Promovovabilitate buna la testele 

nationaleși bacalaureat 

Organizarea unor cursuri de 

operare calculator 

• Nu toti copiii de varsta prescolara frecventeaza 

gradinita 

• Cadre didactice navetiste 

• Nivel scazut de educatie/cultura a familiilor 

• Dezinteresul familiilor pentru educatia copiilor 

• Implicarea nesatisfacatoare a cadrelor didactice 

în activitati extracurriculare 

• Insuficienta asigurare a asistentei medicale în 

scoli 

• Uzura mobilierului în gradinitele și scolile din 

sateleapartinatoare 

• Inexistenta calculatoarelor î n scolile din satele 

apartinatoare 

• Populatie adulta necalificata sau ocupata în alt 

domeniu decat cel pentru care are calificare 

• Preocupare redusa pentru continuarea pregatirii 

 
 

OPORTUNITĂŢI 

 
 

AMENINŢĂRI 

Fondurile guvernamentale şi europene 

pentru creşterea calităţii învăţământutlui; 

Parteneriate, proiecte educaţionale şi 

cursuride specializare a cadrelor didactice, cu 

finanţare externă sau guvernamentală; 

Fondurile Ministerului Educaţiei 

destinate îmbunătăţirii infrastructurii şcolare; 

Scăderea calităţii sistemului de învăţământ 

datorităsalarizării precare a cadrelor didactice; 

Decalajele performanţelor elevilor din mediul 

rural şimediul urban; 

Scăderea interesului elevilor faţă de studiile 

gimnaziale şi liceale. 
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Cultură. Sport. Turism 

 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

Traditie culturala bogata 

Personalitati culturale 

Existenta Casei de Cultura în orasul 

Ciacova 

Existenta caminelor culturale in satele 

apartinatoare orașului Ciacova 
Biblioteca amenajata 

Existenta unui muzeu cu expozitie de 

etnografie și folclor, picturile lui Viorel Cristea 

 

Existenta monumentelor istorice: 

Turn de aparare (sec. XIV): oras 

Ciacova(TM-II-m-A-06201) 

Biserica sarbeasca "Maica Domnului” 

(1768): oras Ciacova (TM-II-m-A-06203) 

Ansamblul urban "Piata Cetății" (sec. 

XVIII – XIX): oras Ciacova (TM-II-a-A- 

06202) 

Casa scriitorului Dositei Obradovici 

(sec. XVIII): oras Ciacova (TM-IV-m-B- 

06331) 

Existenta unor evenimente traditionale 

Există o tendință de creștere a 

investițiilor în proiecte de revitalizare a 

turismului 
 

Implicarea autorităților publice și 

existența Asociației pentru Promovarea și 

Dezvoltarea Turismului în județul Timiș, ce 

contribuie la managmentul mai eficient al 

destinației 

Inexistenta grupurilor sanitare in interiorul 

caminelor culturale 

Inexistenta dotarii audio-video la Casa de 

Cultura și caminele culturale din satele Cebza, 

Obad 

Naesigurarea incalzirii în biblioteca și muzeu 

Volume invechite în biblioteca 

Utilizarea redusa a bibliotecii 

Fonduri insuficiente pentru achizitia de carte 

Preocuparea redusa a cetatenilor pentru lectura 

Vechimea literaturii de specialitate 

Lipsa fondurilor pentru publicatii 

Dotare nesatisfacatoare cu aparatura video, IT a 

bibliotecii 

Lipsa unor formatii de dans popular 

Degradarea progresiva a patrimoniului cultural 

istoric și turistic 

Promovarea în mediul online și social-media 

este slab utilizată, informația oferită de către instituții 

publice sau entități comerciale fiind fragmentată 

Istoria și tradițiile bănățene slab promovate și 

valorificate în mediul online 

Lipsa fondurilor pentru promovarea comunitatii 

Lipsa infrastructurii de cazare și structurilor de 

alimentație publică în zonele rurale 
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Existenta terenurilor de fotbal în toate 

localitatile 

Construirea unei Sali de sport cu nivel de 

practica competitionala locala în localitatea 

Ciacova 

Existenta bazei sportive în scoli 

Existenta resurselor umane specializate 

în educatie fizica 

Performante sportive scolare 

Existenta unui parc central 

Număr mare de tineri 

Existenta a numeroase culte 

(predominant ortodox) 

Existenta bisericilor în toate satele 

Biserici reabilitate partial 

Implicarea   comunitatii   germane din 

strainatate în viata culturala 

Intelegere intre culte 

Cimitire intretinute 

Intretinerea necorespunzatoare a terenurilor de 

spor 

Lipsa dotarilor în activitatea sportiva 

Inexistenta zonelor de 

agrement/verzi/amenajate în orasul Ciacova 

Inexistenta unei oferte decente de activitati 

pentru tineret 

Degradarea interioara a bisericilor 

Comunitatea romano-catolica în scadere 

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI 

Patrimoniul cultural al zonei; 

Fondurile guvernamentale şi ale 

programelor de finanţare ale Uniunii 

Europene, în domeniul cultural şi sportiv; 

Programele guvernamentale de stimulare 

a tinerilor pentru sportul de performanţă şi 

pentru sport în general; 

 

Facilităţile de natură fiscală pentru instituţiile 

care sponsorizează activităţi sportive şi 

cultural –artistice; 

Diminuarea interesului tinerilor pentru cultură, 

artă,tradiţii şi sport; 

Lipsa de personal de specialitate în domeniul 

social şicultural, datorită remuneraţiilor scăzute. 

Estomparea în timp a tradiţiilor locale 

Riscul de degradare a unor valori locale în lipsa 

unor măsuri de promovare și valorificare a 

potențialului turistic 

Ratarea unor importante atracții de pe teritoriul 

orașului de către turiști din cauza slabei vizibilități a 

acestora sau din cauza lipsei insuficiente de 

promovare a acestora 

Procesul de migrare a populaţiei din mediul rural 

în mediul urban sau în străinătate, rezultând pierderea 

unei verigi importante cu privire la transmiterea 

valorilor tradiţionale generaţiilor noi 

Restricții provocate de răspândirea virusului și a 

evoluției pandemiei de COVID-19 
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Administraţia publică locală 

 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

Echipamente IT- cunostinte de operare 

Functionari publici cu experienta 

Colectiv de functionari publici bine 

inchegat,deschis 

Operativitate în prestarea serviciilor 

Colaborare buna cu ceilalti factori locali 

Relatii bune cu alte administratii, 

institutii publice 

Circuit al documentelor ineficient, fluxurile de 

lucru din primarie defectuoase î n detrimentul 

cetatenilor 

Abordare redusa a mijloacelor de consultare a 

cetatenilor 

Lipsa unor parteneriate eficiente intre institutiile 

publice și mediul de afaceri 

Lipsa unui sistem electronic performat de 

interactiune cu locuitorii orașului; 

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI 

Orasul Ciacova – membru al „Asociaţiei 

Oraselor din România”; 

Parteneriatele public – private (PPP); 

Finanţările prin programele 

guvernamentale şi structurale destinate 

administraţiei publice locale 

Ignorarea culturii de participare a cetăţenilor în 

problemele comunitare 

Scăderea accentuată a veniturilor la bugetul 

local 

Politica fiscală necorespunzătoare la nivel 

naţional 

 
 

Urbanism. Imobiliar 

 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

Patrimoniul public și privat al orașului - 

clădiri şi terenuri (situate intravilan şi 

extravilan), favorabil încurajării investiţiilor 

• Multe gospodării sunt construite din pământ cu o 

fundaţie precară. Gospodăriile, în marea lor 

majoritate sunt dotate precar: au apă curentă în 

curte, toalete afară, iar evacuarea apelor uzate 

nu se face în fose septice, afectând calitatea 

locuirii şi a mediului înconjurător 

• Documente urbanistice de bază: RLU și PMUD, 

inexistente 

• Lipsa investiţiilor şi investitorilor; 

• Slaba promovare a condiţiilor locale favorabile 

investiţiilor; 

• Parcuri în stare necorespunzătoare. 

• Existenta unui PUG vechi, neadaptat la situatia și 

necesitatile actuale ale orașului; 

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI 

                Programele guvernamentale de 

implementare a sistemelor de management în 

domeniul administraţiei publice locale; 

                Fondurile guvernamentale pentru 

introducerea utilităţilor şi construirii 

infrastructurii de bază în mediul mic 
urban; 

Înrăutăţirea accentuată a condiţiilor de 

locuit 
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STRATEGIA DE DEZVOLTARE ECONOMICO-SOCIALĂ A ORAȘULUI CIACOVA 

2021-2027 

 

 
MISIUNEA STRATEGIEI DE DEZVOLTARE 

 

Dezvoltarea şi permanentizarea, la nivelul administraţiei publice locale din Orasul Ciacova, a 

planificării strategice a dezvoltării economico-sociale a localităţii, pe principiul participativ al 

comunităţii. 

Stimularea formulării şi implementării unor politici de intervenţie coerente, în scopul realizării 

obiectivelor superioare ale strategiei. 

Stimularea parteneriatelor inter-instituţionale şi transfrontaliere. 

 

NOTIUNI și ELEMENTE ALE STRATEGIEI DE DEZVOLTARE LOCALĂ 

 

Strategia de Dezvoltare Economico-Socială a Orasului Ciacova 2021-2027 cuprinde obiective 

care urmează a fi atinse pe parcursul implementării acesteia. 

Obiectivele sunt efecte problematice şi dorit închipuite ale activităţii. 

Se poate discuta despre obiective dacă sunt recunoscute, formulate şi tratate ca atare, 

respectiv dacă se caută sau se utilizează mijloace pentru realizarea acestora. 

 

OBIECTIVELE (ȚINTELE) DEZVOLTĂRII se supun unor reguli de definire, respectiv vor trebui 

să satisfacă principiul SMART, adică să fie precise, măsurabile, să presupună o anumită acţiune, realiste 

şi încadrate în timp: 

 

Simple – formulare simplă şi precisă 

Measurable – măsurabil (prin indicatori) 

Achievable – tangibil, realizabil 

Realistic – realist 

Time – pot fi stabilite/ determinate în timp. 

 

Stabilirea/ definirea obiectivelor are în vedere: 

• Nevoile şi aspiraţiile locale realist identificate – prezente şi viitoare 

• Obiectivele şi principiile Strategiei UE de dezvoltare durabilă 

• Conceptul strategic de dezvoltare teritorială a României 

•  Coeziunea teritorială la nivelul Uniunii Europene.Sistemul de obiective: 
a.)include o ordine ierarhică de obiective individuale, cu stabilirea relaţiilor între acestea, pe 
verticală şi orizontală; 

b.)reprezintă un instrument util de control al îndeplinirii obiectivelor, care este parte a sistemului de 

control al succesului (monitorizare); 

c.)oferă indicaţii în timp util asupra unor aşteptări nerealiste sau prognoze false. Totodată, permite 

verificarea gradului de atingere a obiectivelor (comparaţia prevederi - realizări) şi a modificărilor (ex - 

ante). 

 

VIZIUNEA STRATEGICĂ 2030 

ORAȘUL CIACOVA, loc al multiculturalităţii în judeţul Timiş, cu o dezvoltare continuă şi durabilă, 

deschisă investitorilor şi cooperării, oferind o calitate superioară a vieţii într-un mediu sănătos şi 

diversificat. 
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OBIECTIV GLOBAL 2027 

Edificarea Orașului Ciacova ca locație urbană atractivă și ușor accesibilă a județului Timiș, cu o 

economie locală diversificată și stabilă, la un standard ridicat al vieții sociale 
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1.1. OBIECTIVUL STRATEGIC O1. CIACOVA-HUB EUROPEAN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Nr. 
Crt. 

 

Titlu program / proiect 
 

Grad de 

maturitate1 

 

Orizont 
de timp 

 

Buget estimat 
(euro = 4.9lei) 

 

Buget estimat 
(lei) 

 

Surse de finanțare 
potențiale 

 

Responsabili și 
posibili parteneri 

Corelarea cu alte 
documentații 
strategice 

Obiectivul strategic O1. CIACOVA- HUB JUDEȚEAN: hub de investiții și cunoaștere, important și atractiv pol de antreprenoriat din județ 

Obiectiv specific 1.1. Consolidarea capacităților de CDI cu focus pe domeniile de specializare inteligentă 

Directia 1.1.1. Stimularea activă a inovării 

 

1 
 

Fond de investiții pentru inovare 
 

Idee 
 

2021- 
2027 

 

N/A 
 

N/A 
Fonduri 
europene/fonduri 
naționale/buget 
local 

U.A.T. Ciacova, 
U.A.T. Timiș 

Strategia Națională 
pentru Dezvoltarea 
Durabilă a României 
2030 (SNDDR 2030); 

 

Strategia regională 
pentru Dezvoltare 
2021-2027-Regiunea 
Vest; 
Strategia de 
Dezvoltare 
Economică și Socială 
a Județului Timiș- 
2021-2027 

 
2 

Promovarea creșterii gradului de inovare al 
agenților economici 

 
Idee 

2021- 
2027 

 
50.000,00 

 
245.000,00 

Fonduri 
europene/fonduri 
naționale/buget local 

U.A.T. Ciacova, 
U.A.T. Timiș 

Strategia Națională 
pentru Dezvoltarea 
Durabilă a României 
2030 (SNDDR 2030); 
Strategia regională 
pentru Dezvoltare 
2021-2027-Regiunea 
Vest; 
Strategia de 
Dezvoltare 
Economică și Socială 
a Județului Timiș- 
2021-2027 

Obiectiv specific 1.2. Cea mai ofertantă experiență de business 

Directia 1.2.1. Parteneriate pentru investiții și vizibilitate globală 

1 Platformă de info-promovare locală-județeană- 
regională a oportunităţilor de afaceri din orașul 
Ciacova -Brand economic al orașului Ciacova – 

Idee 2021- 
2027 

40.000,00 196.000,00 POCIDIF U.A.T. Ciacova, 
U.A.T. Timiș 

Strategia Națională 
pentru Dezvoltarea 
Durabilă a României 
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 destinație de afaceri       2030 (SNDDR 2030); 

Strategia regională 
pentru Dezvoltare 
2021-2027-Regiunea 
Vest; 
Strategia de 
Dezvoltare 
Economică și Socială 
a Județului Timiș- 
2021-2027 

Directia 1.2.2. Infrastructură și servicii suport pentru antreprenoriat 
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1.   2022-   Fonduri  Strategia Națională 
 Amenajare zonă industrială (parc industrial) Idee 2027 2.000.000,00 9.800.000,00 europene/fonduri U.A.T. Ciacova pentru Dezvoltarea 
 /zonă de servicii în orașul Ciacova     naționale/buget  Durabilă a României 2030 
      local  (SNDDR 2030); Strategia 
        regională pentru 
        Dezvoltare 2021-2027- 
        Regiunea Vest; 
        Strategia de Dezvoltare 
        Economică și Socială a 
        Județului Timiș-2021- 
        2027 

Directia 1.2.3. Angajament civic al agenților economici locali 
 Platformă integrată pentru asigurarea  2021-   Fonduri europene/ U.A.T. Ciacova, Strategia Națională  

1 rezilienței multisectoriale, inclusiv în relație Idee 2027 N/A N/A fonduri U.A.T. Timiș pentru Dezvoltarea 
 cu societatea civilă     naționale/buget local  Durabilă a României 2030 
        (SNDDR 2030); Strategia 
        regională pentru 
        Dezvoltare 2021-2027- 
        Regiunea Vest; 
        Strategia de Dezvoltare 
        Economică și Socială a 
        Județului Timiș-2021- 
        2027 

Obiectiv specific 1.3. Hub al talentelor și al competențelor relevante pentru viitor 

Directia 1.3.1. Dezvoltarea unor modele agile pentru a răspunde rapid nevoilor de competențe din piață 
 Programe de formare rapidă de tip coding  2021-    U.A.T. Ciacova, Strategia Națională  

1 bootcamps Idee 2027 100.000,00 490.000,00 Fonduri europene/ U.A.T. Timiș pentru Dezvoltarea 
      fonduri mediul privat Durabilă a României 2030 
      naționale/buget local  (SNDDR 2030); Strategia 
        regională pentru 
        Dezvoltare 2021-2027- 
        Regiunea Vest; 
        Strategia de Dezvoltare 
        Economică și Socială a 
        Județului Timiș-2021- 
        2027 

Directia 1.3.2. Stimularea formării și specializării forței de muncă (creșterea pe scara competențelor) pentru adaptarea la provocările economiei colaborative, bazate pe cunoaștere  
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1 

Organizarea unor programe de formare 
profesională a adulților, cu accent pe 
domeniile deficitare pe piața muncii 

 
Idee 

 
2021- 10 
2027 

 
.000,00 

 
49.000,00 

Fonduri europene/ 
Fonduri 
naționale/buget 
local 

U.A.T. Ciacova, 
mediul privat 

Strategia Națională 

pentru Dezvoltarea 
Durabilă a României 2030 
(SNDDR 2030); Strategia 
regională pentru 
Dezvoltare 2021-2027- 
Regiunea Vest; 
Strategia de Dezvoltare 
Economică și Socială a 
Județului Timiș-2021- 
2027 

 
 
2 

 
Înființare clase de învățământ profesional 
dual înPPP (administrație, liceu, ISJ, 
operatori economici etc.) 

 
 
Idee 

 
2021- 
2027 10 

 
 

0.000,00 

 
 
4.900.000,00 

Fonduri 
europene/fonduri 
naționale/buget local 

U.A.T. Ciacova 
Operatori 
economici / 
Liceul 
„Alexandru 
Mocioni„ 
Ciacova 

Strategia Națională 
pentru Dezvoltarea 
Durabilă a României 2030 
(SNDDR 2030); Strategia 
regională pentru 
Dezvoltare 2021-2027- 
Regiunea Vest; 
Strategia de Dezvoltare 
Economică și Socială a 
Județului Timiș-2021- 
2027 

Obiectiv specific 1.4. Hinterland agricol 
Directia 1.4.1. Diversificarea activităților economice non-agricole și dezvoltarea lanțurilor valorice locale, scurte (”din fermă, direct în farfurie”) 

1 Operaționalizare, integrare în fluxuri de 
activitate și construire Centru Multifuncțional 
/ Colectare Legume-Fructe 

 
Idee 

2021- 
2027 

 
N/A 

 
N/A 

 
PNRR 

U.A.T. Ciacova Strategia Națională pentru 
Dezvoltarea Durabilă a 

României 2030 (SNDDR 
2030); Strategia regională 
pentru Dezvoltare 2021- 
2027-Regiunea Vest; 
Strategia de Dezvoltare 
Economică și Socială a 
Județului Timiș-2021-2027 

Directia 1.4.2. Modernizarea și dezvoltarea târgurilor și piețelor locale 

1. Construire piață locală în orașul Ciacova În 
implementare 

2019- 
2023 

75.441,00 369.660,90 PNDR 2014-2020 U.A.T. Ciacova Strategia Națională pentru 
Dezvoltarea Durabilă a 
României 2030 (SNDDR 
2030); Strategia regională 
pentru Dezvoltare 2021- 
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       2027-Regiunea Vest; 

Strategia de Dezvoltare 
Economică și Socială a 
Județului Timiș-2021-2027 

2. Construire Piață Agroalimentară în orașul 
Ciacova,județul Timiș 

Cerere de 
finanțare 

2022- 
2025 

 
1.020.408,16 

 
5.000.000,00 

PNCIPS  
U.A.T Ciacova. 
Compania 
Națională de 
Investiții 
“C.N.I.”-S.A. 

Strategia Națională pentru 
Dezvoltarea Durabilă a 

României 2030 (SNDDR 
2030); Strategia regională 
pentru Dezvoltare 2021- 
2027-Regiunea Vest; 
Strategia de Dezvoltare 
Economică și Socială a 
Județului Timiș-2021-2027 

Directia 1.4.3. Dezvoltarea rețelelor de colectare, depozitare și marketingul produselor agricole și susținerea modernizării agriculturii 

1 Dezvoltarea unei unități de procesare și de 
prelucrare a cărnii în orașul Ciacova 

Idee 2022-2027 1.000.000,00 4.900.000,00 Fonduri europene/ 
fonduri 
naționale/buget local 

U.A.T. Ciacova 
Operatori 
economici 

Strategia Națională pentru 
Dezvoltarea Durabilă a 
României 2030 (SNDDR 
2030); Strategia regională 
pentru Dezvoltare 2021- 
2027-Regiunea Vest; 
Strategia de Dezvoltare 
Economică și Socială a 
Județului Timiș-2021-2027 

2 Dezvoltarea sectorului agricol, în parteneriat 
public-privat 

 

Idee 
2022- 
2027 

 

N/A 
 

N/A 
Fonduri europene/ 
fonduri 
naționale/buget local 

U.A.T. Ciacova 
Operatori 
economici 

Strategia Națională 
pentru Dezvoltarea 
Durabilă a României 2030 
(SNDDR 2030); Strategia 
regională pentru 
Dezvoltare 2021-2027- 
Regiunea Vest; Strategia 
de Dezvoltare Economică 
și Socială a Județului 
Timiș-2021-2027 

Directia 1.4.4. Încurajarea investițiilor în digitalizare (ex. blockchain pentru creșterea veniturilor fermierilor etc.) și crearea unui sector agricol inteligent 

 
1 

 
Realizarea unei baze de date a producătorilor 
locali 

 
Idee 

 
2022- 
2027 

 
100.000,00 

 
4.900.000,00 

Fonduri europene/ 
fonduri 
naționale/buget 
local 

 
U.A.T. Ciacova 

Strategia Națională 
pentru Dezvoltarea 
Durabilă a României 2030 
(SNDDR 2030); Strategia 
regională pentru 
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2 

 
 
 
 
 
 
Dezvoltarea unei platforme online agro- 
industriale la nivel local 

 
 
 
 
 
 
Idee 

 
 
 
 
 
 
2021- 
2027 

 
 
 
 
 
 
50.000,00 

 
 
 
 
 
 
245.000,00 

 
 
 
 
 
Fonduri europene/ 
fonduri 

naționale/buget 
local 

 
 
 
 
 
 
U.A.T. Ciacova 

Dezvoltare 2021-2027- 
Regiunea Vest; Strategia 
de Dezvoltare Economică 
și Socială a Județului 
Timiș-2021-2027 

Strategia Națională 
pentru Dezvoltarea 
Durabilă a României 2030 
(SNDDR 2030); Strategia 
regională pentru 
Dezvoltare 2021-2027- 
Regiunea Vest; Strategia 
de Dezvoltare Economică 
și Socială a Județului 
Timiș-2021-2027 

 
3 

Agritech: Integrarea tehnologiei blockchain 
pentru creșterea veniturilor fermierilor 

 
Idee 

 
2021- 
2027 

 
400.000,00 

 
1.960.000,00 

Fonduri 
europene/fonduri 
naționale/buget 
local 

 
U.A.T. Ciacova, 
mediul privat 

Strategia Națională 

pentru Dezvoltarea 
Durabilă a României 2030 
(SNDDR 2030); Strategia 
regională pentru 
Dezvoltare 2021-2027- 
Regiunea Vest; Strategia 
de Dezvoltare Economică 
și Socială a Județului 
Timiș-2021-2027 

Directia 1.4.5. Viabilizarea terenurilor și dezvoltarea rețelelor de irigații inteligente în contextul schimbărilor climatice 

 

1 
Proiecte de îmbunătățiri funciare și 
reconstrucție ecologică 

 

Idee 
2021- 
2027 

 

N/A 
 

N/A 
Fonduri 
europene/fonduri 
naționale/buget local 

U.A.T. Ciacova Strategia Națională 
pentru Dezvoltarea 
Durabilă a României 2030 
(SNDDR 2030); Strategia 
regională pentru 
Dezvoltare 2021-2027- 
Regiunea Vest; Strategia 
de Dezvoltare Economică 
și Socială a Județului 
Timiș-2021-2027 

2 Crearea, extinderea, modernizarea 
infrastructurii de irigații 

Idee 2021- 
2027 

2.000.000,00 9.800.000,00 Fonduri 
europene/fonduri 
naționale/buget local 

Operatori de 
sisteme de 
irigații 

Strategia Națională 
pentru Dezvoltarea 

 

Durabilă a României 2030 
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        (SNDDR 2030); Strategia 

regională pentru 
Dezvoltare 2021-2027- 
Regiunea Vest; Strategia 
de Dezvoltare Economică 
și Socială a Județului 
Timiș-2021-2027 

Directia 1.4.6. Sprijinirea fermelor mici și medii în vederea creșterii producției și rentabilității 

 
1 

 
Înființarea de grupuri de producători 

 
Idee 

2021- 
2027 

 
N/A 

 
N/A 

Fonduri europene/ 
fonduri 
naționale/buget local 

U.A.T. Ciacova Strategia Națională 
pentru Dezvoltarea 

 

Durabilă a României 2030 
(SNDDR 2030); Strategia 
regională pentru 
Dezvoltare 2021-2027- 
Regiunea Vest; Strategia 
de Dezvoltare Economică 
și Socială a Județului 
Timiș-2021-2027 

 

2 
 

Sprijinirea asocierii între producătorii 
agricoli 

 

Idee 
2021- 
2027 

 

N/A 
 

N/A 
Fonduri europene/ 
fonduri 
naționale/buget local 

 

U.A.T. Ciacova 
Strategia Națională 
pentru Dezvoltarea 
Durabilă a României 2030 
(SNDDR 2030); Strategia 
regională pentru 
Dezvoltare 2021-2027- 
Regiunea Vest; Strategia 
de Dezvoltare Economică 
și Socială a Județului 
Timiș-2021-2027 

Directia 1.4.7. Încurajarea/sprijinirea/ promovarea investițiilor pentru dezvoltarea agriculturii ecologice certificate 

 
1 

Proiect de dezvoltare a agriculturii ecologice 
certificate 

 
Idee 

2021- 
2027 

 
400.000,00 

 
1.960.000,00 

Fonduri europene/ 
fonduri 
naționale/buget local 

U.A.T. Ciacova Strategia Națională 

pentru Dezvoltarea 
Durabilă a României 2030 
(SNDDR 2030); Strategia 
regională pentru 
Dezvoltare 2021-2027- 
Regiunea Vest; Strategia 
de Dezvoltare Economică 
și Socială a Județului 
Timiș-2021-2027 
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Directia 1.5.2. Tehnologizarea, digitalizarea (tehnologii verzi, automatizare, robotizare, IoT, AI, Big Data, Cloud, Security, 5G, Machine Learning, Blockchain) IMM-urilor 
 Stimularea adoptării tehnologiilor IT&C de  2021-   Fonduri europene/  Strategia Națională 

1 către IMM-uri Idee 2027 150.000,00 735.000,00 fonduri U.A.T. Ciacova pentru Dezvoltarea 
      naționale/buget local  Durabilă a României 2030 
        (SNDDR 2030); Strategia 
        regională pentru 
        Dezvoltare 2021-2027- 
        Regiunea Vest; Strategia 
        de Dezvoltare Economică 
        și Socială a Județului 
        Timiș-2021-2027 
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1.2. OBIECTIVUL STRATEGIC O2. CIACOVA-ORAȘ CONECTAT 
 

Nr. 
Crt. 

 

Titlu program / proiect 
 

Grad de maturitate2 

 

Orizontde 
timp 

 

Buget estimat 
(euro = 4.9lei) 

 

Buget estimat 
(lei) 

 

Surse de finanțare 
potențiale 

 

Responsabili și 
posibili parteneri 

Corelarea cu alte 
documentații 
strategice 

Obiectivul strategic O2. CIACOVA-ORAȘ CONECTAT - eficient și ecologic nod intermodal de transport al mărfurilor și persoanelor din județ 

Obiectivul specific O2.1. Asigurarea de legături facile cu alte u.a.t.-uri din județ 

D2.2.1. Modernizarea și reabilitarea drumurilor comunale 

 
1 

Modernizare drum comunal DC 187 
Ciacova-Voiteg 

 
Propunere de finanțare 

2021- 
2027 

 
800.000,00 

 
3.920.000,00 

Fonduri europene/ 
fonduri 

naționale/buget 
local 

 
U.A.T. Ciacova 

Strategia Națională 
pentru Dezvoltarea 
Durabilă a 

României 2030 
(SNDDR 2030); 

 

Strategia regională 
pentru Dezvoltare 
2021-2027- 
Regiunea Vest; 
Strategia de 
Dezvoltare 

Economică și 
Socială a Județului 
Timiș-2021-2027 

 

2 
Modernizare drum comunal DC 196 
Ciacova-Macedonia 

 

Propunere de finanțare 
2021- 
2027 

 

800.000,00 
 

3.920.000,00 
Fonduri europene/ 
fonduri 
naționale/buget 
local 

 

U.A.T. Ciacova 
Strategia Națională 
pentru Dezvoltarea 
Durabilă a 

României 2030 
(SNDDR 2030); 

 

Strategia regională 
pentru Dezvoltare 
2021-2027- 
Regiunea Vest; 
Strategia de 
Dezvoltare 
Economică și 
Socială a Județului 
Timiș-2021-2027 
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2.2.2. Extinderea, modernizarea și reabilitarea drumurilor locale  

1 Reabilitare rețea stradală în satele  2021-   PNI “Anghel  Strategia Națională 
 aparținătoare orașului Ciacova, județul DALI, PT 2027 3.698.966,24 18.124.934,58 Saligny” U.A.T. Ciacova pentru Dezvoltarea 
 Timiș: Petroman, Cebza, Macedonia și       Durabilă a României 
 Obad-Etapa I       2030 (SNDDR 2030); 
        Strategia regională 
        pentru Dezvoltare 
        2021-2027-Regiunea 
        Vest; Strategia de 
        Dezvoltare 
        Economică și Socială 
        a Județului Timiș- 
        2021-2027 

2 Reabilitare rețea stradală în satele  2021-   PNI “Anghel  Strategia Națională 
 aparținătoare orașului Ciacova, județul DALI 2027 6.393.535,22 31.328.322,60 Saligny” U.A.T. Ciacova pentru Dezvoltarea 
 Timiș: Petroman, Cebza, Macedonia și       Durabilă a României 
 Obad-Etapa II       2030 (SNDDR 2030); 
        Strategia regională 
        pentru Dezvoltare 
        2021-2027-Regiunea 
        Vest; Strategia de 
        Dezvoltare 
        Economică și Socială 
        a Județului Timiș- 
        2021-2027 

3 Modernizare   străzi   în   UAT   Ciacova, Cerere de 2021-   PNI “Anghel  Strategia Națională 
 județul Timiș finanțare 2027 5.189.248,05 25.427.315,45 Saligny” U.A.T. Ciacova pentru Dezvoltarea 
        Durabilă a României 
        2030 (SNDDR 2030); 
        Strategia regională 
        pentru Dezvoltare 
        2021-2027-Regiunea 
        Vest; Strategia de 
        Dezvoltare 
        Economică și Socială 
        a Județului Timiș- 
        2021-2027 
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4 Construirea infrastructurii de acces 

agricole în UAT Ciacova, județul Timiș 
 
SF 

2021- 
2027 

 
1.245.169,39 

 
6.101.330,00 

Fonduri europene/ 
Fonduri naționale/ 
buget local 

 
U.A.T. Ciacova 

Strategia Națională 
pentru Dezvoltarea 
Durabilă a României 
2030 (SNDDR 2030); 
Strategia regională 
pentru Dezvoltare 
2021-2027-Regiunea 
Vest; Strategia de 
Dezvoltare 
Economică și Socială 
a Județului Timiș- 
2021-2027 
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D2.2.3. Extinderea și modernizarea parcărilor la nivel local 

 

1 
Amenajarea de parcări aferente obiectivelor de 
interes public 

 

Idee 
2021- 
2027 

 

2.000.000,00 
 

9.800.000,00 
Fonduri europene 
(PNRR, POR 2021- 
2027)/ 
Fonduri naționale/ 
buget local 

 

U.A.T. Ciacova 
Strategia 
Națională pentru 
Dezvoltarea 
Durabilă a 

României 2030 
(SNDDR 2030); 

 

Strategia 
regională pentru 
Dezvoltare 2021- 
2027-Regiunea 
Vest; Strategia de 
Dezvoltare 
Economică și 
Socială a 
Județului Timiș- 
2021-2027 

D2.2.4 Dezvoltarea infrastructurii pentru utilizarea autovehiculelor electrice 

1 Stații de alimentare cu energie electrică a 
mașinilor electrice 

Propunere de 
finanțare 

2021- N/A N/A Fonduri europene 
(PNRR, POR 2021- 
2027)/ 

Fonduri naționale 
AFM / 
buget local 

U.A.T. Ciacova, 
U.A.T. Timiș 

Strategia 
Națională pentru 
Dezvoltarea 
Durabilă a 

   
2027 

   României 2030 
(SNDDR 2030); 

 

   Strategia 
regională pentru 
Dezvoltare 2021- 
2027-Regiunea 
Vest; Strategia de 
Dezvoltare 
Economică și 
Socială a 
Județului Timiș- 
2021-2027 

Obiectivul specific O2.3. Transport public local optimizat, atractiv și digitalizat 

D2.3.1. Creșterea calității serviciilor de transport public local pe cale rutieră 
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1. Amenajare stații de transport public local 

 
Idee 

2021- 
2027 

 
408.163,27 

 
2.000.000,00 

Fonduri europene 
(PNRR, POR 2021- 
2027)/ 

Fonduri naționale 
AFM / 
buget local 

 
U.A.T. Ciacova 

Strategia 

Națională pentru 
Dezvoltarea 
Durabilă a 

României 2030 
(SNDDR 2030); 

 

Strategia regională 
pentru Dezvoltare 
2021-2027- 
Regiunea Vest; 
Strategia de 
Dezvoltare 
Economică și 
Socială a Județului 
Timiș-2021-2027 

D2.3.2. Creșterea calității serviciilor de transport public local 

1.   Dezvoltarea   și   modernizarea   sistemului   de Idee 2021- N/A N/A Fonduri europene U.A.T. Ciacova Strategia 
transport prin amenajare stații de transport în  2027   (PNRR, POR 2021-  Națională pentru 
comun și achiziționare de mijloace de transport   în     2027)/ Fonduri  Dezvoltarea 
comun ecologice     naționale AFM  Durabilă a 
     /buget local  României 2030  

    (SNDDR 2030); 
       Strategia regională 

   pentru Dezvoltare 
   2021-2027- 
   Regiunea Vest; 
   Strategia de 
   Dezvoltare 
   Economică și 
   Socială a Județului 
   Timiș-2021-2027 

Obiectivul specific O2.4. Rețea de transport pentru deplasări nemotorizată performantă, sigură și extinsă 

D2.4.1. Dezvoltarea rețelei velo pe teritoriul U.A.T. Ciacova 



 

 

 

 
 
 

1. Dezvoltarea infrastructurii de transport verde- 
Piste de biciclete în U.A.T. Ciacova ( Ciacova și 
satele aparținătoare : Cebza, Petroman, Macedonia 
și Obad, județul Timiș (Dezvoltarea mobilității prin 

infrastructură velo îninteriorul localităților) 

 
SF 

2022- 
2024 

 
2.000.000,00 

 
9.800.000,00 

Fonduri europene 
(PNRR, POR 2021- 
2027)/ Fonduri 
naționale AFM 
/buget local 

 
U.A.T. Ciacova 

Strategia 

Națională pentru 
Dezvoltarea 
Durabilă a 

României 2030 
(SNDDR 2030); 

 

Strategia regională 
pentru Dezvoltare 
2021-2027- 
Regiunea Vest; 
Strategia de 
Dezvoltare 
Economică și 
Socială a Județului 
Timiș-2021-2027 

D2.4.2. Dezvoltarea rețelei de deplasări pietonale de pe teritoriul orașului și a satelor componente 

       Strategia 
Amenajare trotuare și accese la proprietăți în satele D.A.L.I. 2021- 1.790.369,18 8.772.809,00 Fonduri europene U.A.T. Ciacova Națională pentru 
aparținătoare orașului Ciacova  2024   (PNRR, POR 2021-  Dezvoltarea 
     2027)/ Fonduri  Durabilă a 
     naționale AFM  României 2030  
     /buget local  (SNDDR 2030); 
       Strategia regională 
       pentru Dezvoltare 
       2021-2027- 
       Regiunea Vest; 
       Strategia de 
       Dezvoltare 
       Economică și 
       Socială a Județului 
       Timiș-2021-2027 
     Fonduri europene  Strategia 
     (PNRR, POR 2021-  Națională pentru 
Amenajare trasee pietonale în U.A.T. Ciacova Idee 2021- N/A N/A 2027)/ Fonduri U.A.T. Ciacova Dezvoltarea 
  2027   naționale AFM  Durabilă a 
     /buget local  României 2030  
       (SNDDR 2030); 
       Strategia regională 

95 
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       pentru Dezvoltare 

2021-2027- 
Regiunea Vest; 
Strategia de 
Dezvoltare 

Economică și 
Socială a Județului 
Timiș-2021-2027 
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1.3. OBIECTIVUL STRATEGIC O3. CIACOVA-ORAȘ ECHIPAT 
 

Nr. 
Crt. 

 

Titlu program / proiect 
 

Grad de 

maturitate3 

 

Orizontde 
timp 

 

Buget estimat 
(euro = 4.9lei) 

 

Buget estimat 
(lei) 

 

Surse de finanțare 
potențiale 

 

Responsabili și 
posibili parteneri 

Corelarea cu alte 
documentații 
strategice 

Obiectivul strategic O3. CIACOVA-ORAȘ ECHIPAT: teritoriu deservit echitabil de servicii publice și infrastructură de utilități moderne și performante 

Obiectivul specific OS 3.1. Sistem de educație atractiv și performant, ce dezvoltă competențe pentru viitor 

D3.1.1. Dezvoltarea, reabilitarea, modernizarea infrastructurii școlare preuniversitare 

1 Construire creșă în orașul Ciacova Idee 2021- 
2027 

1.000.000,00 4.800.000,00 Fonduri europene 
(PNRR, POR 2021- 
2027)/ Fonduri 
naționale /buget 
local 

U.A.T. Ciacova Strategia Națională 
pentru Dezvoltarea 
Durabilă a 

României 2030 
(SNDDR 2030); 

 

Strategia regională 
pentru Dezvoltare 
2021-2027- 
Regiunea Vest; 
Strategia de 
Dezvoltare 
Economică și 
Socială a Județului 
Timiș-2021-2027 

 

2 
Demolare clădire existentă și construire 
Grădinițăcu program normal și prelungit în 
orașul Ciacova 

 

În execuție 
2021- 
2023 

 

574.000,00 
 

2.754.916,80 
 

POR 2014-2020 
 

U.A.T. Ciacova 
Strategia Națională 
pentru Dezvoltarea 
Durabilă a 

României 2030 
(SNDDR 2030); 

 

Strategia regională 
pentru Dezvoltare 
2021-2027- 
Regiunea Vest; 
Strategia de 
Dezvoltare 
Economică și 
Socială a Județului 
Timiș-2021-2027 

 



 

 

 

 

 

3 
Reabilitare   și   dotare   grădinițe   cu   program 
normaldin satele aparținătoare orașului Ciacova 
: Cebza, Macedonia, Petroman și Obad, județul 
Timiș 

 

Idee 
 

2021- 
2027 

 

2.000.000,00 
 

9.800.000,00 
Fonduri europene 
(PNRR, POR 2021- 
2027)/ Fonduri 
naționale /buget 
local 

 

U.A.T. Ciacova 
Strategia Națională 
pentru Dezvoltarea 
Durabilă a 

României 2030 
(SNDDR 2030); 

 

Strategia regională 
pentru Dezvoltare 
2021-2027- 
Regiunea Vest; 
Strategia de 
Dezvoltare 
Economică și 
Socială a Județului 
Timiș-2021-2027 

 
4 

Consolidarea, modernizarea și extinderea Şcolii 
cu clasele I-IV din localitatea Obad, orașul 
Ciacova 

 
În execuție 

2021- 
2023 

 
345.000,00 

 
1.658.006,40 

 
POR 2014-2020 

 
U.A.T. Ciacova 

Strategia Națională 
pentru Dezvoltarea 
Durabilă a 

României 2030 
(SNDDR 2030); 

 

Strategia regională 
pentru Dezvoltare 
2021-2027- 
Regiunea Vest; 
Strategia de 
Dezvoltare 
Economică și 
Socială a Județului 
Timiș-2021-2027 

 

5 
Demolare clădire existentă și construire Școală 
cu clasele I-IV în orașul Ciacova 

În execuție 2021- 
2023 

 

1.578.000,00 
 

7.573.848,00 
 

POR 2014-2020 
 

U.A.T. Ciacova 
Strategia Națională 
pentru Dezvoltarea 
Durabilă a 

României 2030 
(SNDDR 2030); 

 

Strategia regională 
pentru Dezvoltare 
2021-2027- 
Regiunea Vest; 
Strategia de 
Dezvoltare 
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        Economică și 
Socială a Județului 
Timiș-2021-2027 

 
6 

 
Consolidarea și modernizarea Școlii cu clasele I- 
IV sat Petroman, oraș Ciacova 

 
Idee 

 
2022- 
2025 

 
375.000,00 

 
1.800.000,00 

Fonduri europene 
(PNRR, POR 2021- 
2027)/ Fonduri 
naționale /buget 
local 

 
U.A.T. Ciacova 

Strategia Națională 
pentru Dezvoltarea 
Durabilă a 

României 2030 
(SNDDR 2030); 

 

Strategia regională 
pentru Dezvoltare 
2021-2027- 
Regiunea Vest; 
Strategia de 
Dezvoltare 
Economică și 
Socială a Județului 
Timiș-2021-2027 

 

7 
 

Consolidarea și modernizarea Școlii cu clasele I- 
IV sat Macedonia, oraș Ciacova 

 

Idee 
 

2022- 
2025 

 

375.000,00 
 

1.800.000,00 
Fonduri europene 
(PNRR, POR 2021- 
2027)/ Fonduri 
naționale /buget 
local 

 

U.A.T. Ciacova 
Strategia Națională 
pentru Dezvoltarea 
Durabilă a 

României 2030 
(SNDDR 2030); 

 

Strategia regională 
pentru Dezvoltare 
2021-2027- 
Regiunea Vest; 
Strategia de 
Dezvoltare 
Economică și 
Socială a Județului 
Timiș-2021-2027 

 

8 
Achiziția de microbuze școlare ecologice 
destinate transportului elevilor 

Idee 2021- 
2027 

 

2.083.000,00 
 

10.000.000,00 
Fonduri europene 
(PNRR, POR 2021- 
2027)/ Fonduri 
naționale 
/AFM/buget local 

U.A.T. Ciacova Strategia Națională 
pentru Dezvoltarea 
Durabilă a 

României 2030 
(SNDDR 2030); 

 

Strategia regională 
pentru Dezvoltare 
2021-2027- 
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        Regiunea Vest; 

Strategia de 
Dezvoltare 
Economică și 
Socială a Județului 
Timiș-2021-2027 
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D3.1.2. Digitalizarea și echiparea sistemului de învățământ local cu dotări adaptate meseriilor viitorului 

 

1 
Achiziția de echipamente IT destinate asigurării 
actului didactic realizat la distanță 

Idee 2021- 
2024 

 

1.000.000,00 
 

4.900.000,00 
Fonduri europene 
(PNRR, POR 2021- 
2027)/ Fonduri 
naționale /buget 
local 

U.A.T. Ciacova Strategia 
Națională pentru 
Dezvoltarea 
Durabilă a 

României 2030 
(SNDDR 2030); 

 

Strategia 
regională pentru 
Dezvoltare 2021- 
2027-Regiunea 
Vest; Strategia de 
Dezvoltare 
Economică și 
Socială a 
Județului Timiș- 
2021-2027 

 

2 
Program de redotare a laboratoarelor didactice 
din cadrul Liceului „Alexandru Mocioni„ Ciacova, 
specifice domeniilor STEM (informatică, chimie, 
fizică, biologie) 

 

Idee 
 

2021- 
2027 

1.000.000,00 4.900.000,00 Fonduri europene 
(PNRR, POR 2021- 
2027)/ Fonduri 
naționale /buget 
local 

 

U.A.T. Ciacova 
Strategia 
Națională pentru 
Dezvoltarea 
Durabilă a 

României 2030 
(SNDDR 2030); 

 

Strategia 
regională pentru 
Dezvoltare 2021- 
2027-Regiunea 
Vest; Strategia de 
Dezvoltare 
Economică și 
Socială a 
Județului Timiș- 
2021-2027 

D3.1.3. Dezvoltarea și creșterea atractivității învățământului dual 

 

1 
Dezvoltarea învățământului dual în domeniul 
industriei 

 

Idee 
2022- 
2027 

N/A N/A Fonduri europene 
(PNRR, POR 2021- 
2027)/ Fonduri 
naționale /buget 
local 

U.A.T. Ciacova/ 
ISJ Timiș 

Strategia 
Națională pentru 
Dezvoltarea 
Durabilă a 
României 2030 



102  

 

        (SNDDR 2030); 
Strategia 
regională pentru 
Dezvoltare 2021- 
2027-Regiunea 
Vest; Strategia de 
Dezvoltare 
Economică și 
Socială a 

Județului Timiș- 
2021-2027 

 

2 
Dezvoltarea învățământului dual în domeniul 
Horeca 

 

Idee 
2022- 
2027 

N/A N/A Fonduri europene 
(PNRR, POR 2021- 
2027)/ Fonduri 
naționale /buget 
local 

U.A.T. Ciacova/ 
ISJ Timiș 

Strategia 
Națională pentru 
Dezvoltarea 
Durabilă a 

României 2030 
(SNDDR 2030); 

 

Strategia 
regională pentru 
Dezvoltare 2021- 
2027-Regiunea 
Vest; Strategia de 
Dezvoltare 
Economică și 
Socială a 
Județului Timiș- 
2021-2027 

 

3 
Amenajarea unui spațiu-pilot pentru învățământ 
tehnic și dual pentru promovarea 
parteneriatului și inovării 

 

Idee 
2021- 
2027 

N/A N/A Fonduri europene 
(PNRR, POR 2021- 
2027)/ Fonduri 
naționale /buget 
local 

U.A.T. Ciacova/ 
ISJ Timiș 

Strategia 
Națională pentru 
Dezvoltarea 
Durabilă a 

României 2030 
(SNDDR 2030); 

 

Strategia 
regională pentru 
Dezvoltare 2021- 
2027-Regiunea 
Vest; Strategia de 
Dezvoltare 
Economică și 
Socială a 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

        Județului Timiș- 
2021-2027 

D3.1.4. Asigurarea unui sistem de învățământ incluziv 

 
1 

Înființarea unui centru de afterschool la nivelul 
U.A.T. Ciacova în scopul asigurării pregătirii 
suplimentare a elevilor 

 
Idee 

2022- 
2027 

 
1.000.000,00 

 
4.900.000,00 

Fonduri europene 
(PNRR, POR 2021- 
2027)/ Fonduri 
naționale /buget 
local 

U.A.T. Ciacova/ 
ISJ Timiș 

Strategia 
Națională pentru 
Dezvoltarea 
Durabilă a 

României 2030 
(SNDDR 2030); 

 

Strategia 
regională pentru 
Dezvoltare 2021- 
2027-Regiunea 
Vest; Strategia de 
Dezvoltare 
Economică și 
Socială a 
Județului Timiș- 
2021-2027 

 
2 

Program / campanie de combatere a 
abandonului școlar și ajutor pentru elevii aflați 
în risc de abandon școlar 

 
Idee 

2022- 
2027 

 
100.000,00 

 
4.900.000,00 

Fonduri europene 
(PNRR, POR 2021- 
2027)/ Fonduri 
naționale /buget 
local 

U.A.T. Ciacova/ 
ISJ Timiș. 
Timiș 

Strategia 

Națională pentru 
Dezvoltarea 
Durabilă a 

României 2030 
(SNDDR 2030); 

 

Strategia 
regională pentru 
Dezvoltare 2021- 
2027-Regiunea 
Vest; Strategia de 
Dezvoltare 
Economică și 
Socială a 
Județului Timiș- 
2021-2027 

 
3 

Achiziția de echipamente sanitare destinate 
gestionării actului didactic în condițiile 
pandemiei de Covid-19 

 
Idee 

2021- 
2024 

 
1.000.000,00 

 
4.900.000,00 

Fonduri europene 
(PNRR, POR 2021- 
2027)/ Fonduri 
naționale /buget 
local 

U.A.T. Ciacova Strategia 
Națională pentru 
Dezvoltarea 
Durabilă a 

României 2030 
(SNDDR 2030); 
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        Strategia 
regională pentru 
Dezvoltare 2021- 
2027-Regiunea 
Vest; Strategia de 
Dezvoltare 
Economică și 
Socială a 
Județului Timiș- 
2021-2027 

Obiectivul specific OS 3.2. Rețea de sănătate modernă, cu rol local și o bună deservire a teritoriului 

D3.2.1. Reabilitarea, modernizarea și dotarea infrastructurii de sănătate existente 

1 Reabilitare și dotare dispensare medicale din 
satele Obad și Petroman 

Idee 2022- 
2024 

500.000,00 2.450.000,00 Fonduri europene 
(PNRR, POR 2021- 
2027)/ Fonduri 
naționale /buget 
local 

U.A.T. Ciacova Strategia 
Națională pentru 
Dezvoltarea 
Durabilă a 

României 2030 
(SNDDR 2030); 

 

Strategia 
regională pentru 
Dezvoltare 2021- 
2027-Regiunea 
Vest; Strategia de 
Dezvoltare 
Economică și 
Socială a 

Județului Timiș- 
2021-2027 

 

2 
Creșterea capacității medico-sanitare locale prin 
dotarea cu echipamente moderne și recrutarea 
de personal calificat 

 

Idee 
 

N/A 
 

N/A 
 

N/A 
 

N/A 
 

U.A.T. Ciacova 
Strategia 
Națională pentru 
Dezvoltarea 
Durabilă a 

României 2030 
(SNDDR 2030); 

 

Strategia 
regională pentru 
Dezvoltare 2021- 
2027-Regiunea 
Vest; Strategia de 
Dezvoltare 
Economică și 
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        Socială a 
Județului Timiș- 
2021-2027 

D3.2.2. Dezvoltarea infrastructurii și serviciilor de sănătate pentru a asigura buna deservire a teritoriului 

 
1 

Rețea de mini-centre de prevenție a bolilor 
specifice a copiilor 

 
Idee 

2022- 
2027 

N/A N/A Fonduri europene 
(PNRR, POR 2021- 
2027)/ Fonduri 
naționale /buget 
local 

U.A.T. Ciacova Strategia 

Națională pentru 
Dezvoltarea 
Durabilă a 

României 2030 
(SNDDR 2030); 

 

Strategia 
regională pentru 
Dezvoltare 2021- 
2027-Regiunea 
Vest; Strategia de 
Dezvoltare 
Economică și 
Socială a 
Județului Timiș- 
2021-2027 

 

2 
Centre medicale mobile pentru îngrijire 
medicală la domiciliu (inclusiv lăsare în custodie 
a unor aparate) 

 

Idee 
2021- 
2027 

 

N/A 
 

N/A 
Fonduri europene 
(PNRR, POR 2021- 
2027)/ Fonduri 
naționale /buget 
local 

U.A.T. Ciacova Strategia 
Națională pentru 
Dezvoltarea 
Durabilă a 

României 2030 
(SNDDR 2030); 

 

Strategia 
regională pentru 
Dezvoltare 2021- 
2027-Regiunea 
Vest; Strategia de 
Dezvoltare 
Economică și 
Socială a 
Județului Timiș- 
2021-2027 

3 Realizarea unui spital general public în orașul 
Ciacova 

Idee 2021- 
2027 

4.000.000,00 19.600.000,00 Fonduri europene 
(PNRR, POR 2021- 
2027)/ Fonduri 
naționale /buget 
local 

U.A.T. Ciacova Strategia 
Națională pentru 
Dezvoltarea 

Durabilă a 
României 2030 



 

 

 

        (SNDDR 2030); 
Strategia 
regională pentru 
Dezvoltare 2021- 
2027-Regiunea 
Vest; Strategia de 
Dezvoltare 
Economică și 
Socială a 
Județului Timiș- 
2021-2027 

D3.2.3. Dezvoltarea măsurilor pentru asigurarea unui nivel optim de sănătate a populației 

1 Măsuri de combatere a epidemiilor în rândul 
populației: COVID-19 

 

Idee 
 

N/A 
 

N/A 
 

N/A 
 

N/A 
U.A.T. Ciacova Strategia 

Națională pentru 
Dezvoltarea 
Durabilă a 

României 2030 
(SNDDR 2030); 

 

Strategia regională 
pentru Dezvoltare 
2021-2027- 
Regiunea Vest; 
Strategia de 
Dezvoltare 

Economică și 
Socială a Județului 
Timiș-2021-2027 

2 Măsuri fito-sanitare de combatere a epidemiilor și 
dăunătorilor: pestă porcină, gripă aviară,diverse 
tipuri de gândaci, ambrozie, etc 

Idee N/A N/A N/A N/A U.A.T. Ciacova Strategia 
Națională pentru 
Dezvoltarea 
Durabilă a 

României 2030 
(SNDDR 2030); 

 

Strategia regională 
pentru Dezvoltare 
2021-2027- 
Regiunea Vest; 
Strategia de 
Dezvoltare 

Economică și 
Socială a Județului 
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        Timiș-2021-2027 
 

Strategia 
Națională pentru 
Dezvoltarea 
Durabilă a 

României 2030 
(SNDDR 2030); 

 

Strategia regională 
pentru Dezvoltare 
2021-2027- 
Regiunea Vest; 
Strategia de 
Dezvoltare 
Economică și 
Socială a Județului 
Timiș-2021-2027 

3. Creșterea accesibilității populației generale și a 
grupurilor vulnerabile la serviciile de sănătate 
moderne, inclusive servicii medicale de 
monitorizare și prevenție 

 
Idee 

 
N/A 

 
N/A 

 
N/A 

 
N/A 

U.A.T. Ciacova Strategia 
Națională pentru 
Dezvoltarea 
Durabilă a 

României 2030 
(SNDDR 2030); 

 

Strategia regională 
pentru Dezvoltare 
2021-2027- 
Regiunea Vest; 
Strategia de 
Dezvoltare 
Economică și 
Socială a Județului 
Timiș-2021-2027 

Obiectivul specific OS 3.3. Sistem de servicii sociale diversificate și performante, ce răspunde nevoilor tuturor tipurilor de beneficiari și sprijină inovarea socială 

D3.3.1. Dezvoltarea serviciilor sociale pentru persoanele vârstnice 

 

1. 
Identificarea persoanelor vârstnice aflate în 
situaţie de risc 

Idee N/A N/A N/A N/A U.A.T. Ciacova/ 
D.G.A.S.P.C. Timiș 

Strategia 
Națională pentru 
Dezvoltarea 
Durabilă a 

României 2030 
(SNDDR 2030); 

 

Strategia regională 
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        pentru Dezvoltare 
2021-2027- 
Regiunea Vest; 
Strategia de 
Dezvoltare 
Economică și 
Socială a Județului 
Timiș-2021-2027 

2 Evaluarea nevoilor persoanelor vârstnice şi Idee N/A N/A N/A N/A U.A.T. Ciacova/ Strategia 
 planificarea serviciilor necesare depăşirii      D.G.A.S.P.C. Timiș Națională pentru 
 situaţiilor de risc       Dezvoltarea 
        Durabilă a 
        României 2030 
        (SNDDR 2030); 
        Strategia regională 
        pentru Dezvoltare 
        2021-2027- 
        Regiunea Vest; 
        Strategia de 
        Dezvoltare 
        Economică și 
        Socială a Județului 
        Timiș-2021-2027 
        Strategia 
     Națională pentru 
     Dezvoltarea 
     Durabilă a 
     României 2030 
     (SNDDR 2030); 
     Strategia regională 
     pentru Dezvoltare 
     2021-2027- 
     Regiunea Vest; 
     Strategia de 
     Dezvoltare 
     Economică și 
     Socială a Județului 
     Timiș-2021-2027 
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Stabilirea şi implementarea măsurilor de 
3. protecţie socială în centre rezidenţiale 

specializate pentru a răspunde nevoilor specific 
ale persoanelor vârstnice 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dezvoltarea parteneriatelor cu unitățile de cult, 

4 la nivel local pentru sprijinirea vârstnicilor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Acordarea sprijinului serviciilor publice de 

asistenţă socială în vederea dezvoltării şi 
5 diversificării serviciilor pentru persoane 

vârstnice 

Idee 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Idee 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Idee 

 
 

 
N/A 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
N/A 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
N/A 

 
 

 
N/A 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
N/A 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
N/A 

 
 

 
N/A 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
N/A 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
N/A 

 
 

 
N/A 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
N/A 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
N/A 

U.A.T. Ciacova/ 
D.G.A.S.P.C. Timiș 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
U.A.T. 
Ciacova/Unități de 
cult/ 
D.G.A.S.P.C. Timiș 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
U.A.T. Ciacova/ 
D.G.A.S.P.C. Timiș 

Strategia 
Națională pentru 
Dezvoltarea 

Durabilă a 
României 2030 
(SNDDR 2030); 
Strategia regională 
pentru Dezvoltare 
2021-2027- 
Regiunea Vest; 
Strategia de 
Dezvoltare 
Economică și 
Socială a Județului 
Timiș-2021-2027 

Strategia 
Națională pentru 
Dezvoltarea 
Durabilă a 
României 2030 
(SNDDR 2030); 
Strategia 
regională pentru 
Dezvoltare 2021- 
2027-Regiunea 
Vest; Strategia de 
Dezvoltare 
Economică și 
Socială a 
Județului Timiș- 
2021-2027 

Strategia 
Națională pentru 
Dezvoltarea 
Durabilă a 
României 2030 
(SNDDR 2030); 
Strategia 
regională pentru 
Dezvoltare 2021- 
2027-Regiunea 



110  

 

        Vest; Strategia de 
Dezvoltare 
Economică și 
Socială a 
Județului Timiș- 
2021-2027 
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6 

 
Iniţierea, promovarea şi implementarea de 
proiecte pentru constuirea de aşezăminte 
pentru persoane vârstnice de către autorităţile 
publice locale 

 
 
 
Idee 

 
 
 
N/A 

 
 
 
N/A 

 
 
 
N/A 

 
 
 
N/A 

U.A.T. Ciacova/ 
D.G.A.S.P.C. Timiș 

Strategia 
Națională pentru 

Dezvoltarea 
Durabilă a 

României 2030 
(SNDDR 2030); 

 

Strategia 
regională pentru 
Dezvoltare 2021- 
2027-Regiunea 
Vest; Strategia de 
Dezvoltare 
Economică și 
Socială a 
Județului Timiș- 
2021-2027 

 
 
 
7 

 
Dezvoltarea la nivel local de: servicii de 
consiliere pentru persoane vârstnice; servicii 
pentru îngrijirea la domiciliu a vârstnicilor; 
centru de zi 

 
 
 
Idee 

 
 
 
N/A 

 
 
 
N/A 

 
 
 
N/A 

 
 
 
N/A 

U.A.T. Ciacova/ 
D.G.A.S.P.C. Timiș 

Strategia 

Națională pentru 
Dezvoltarea 
Durabilă a 

României 2030 
(SNDDR 2030); 

 

Strategia 
regională pentru 
Dezvoltare 2021- 
2027-Regiunea 
Vest; Strategia de 
Dezvoltare 
Economică și 
Socială a 
Județului Timiș- 
2021-2027 
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8 

 
Organizarea de campanii de informare şi 
sensibilizare a opiniei publice în vederea 
valorizării rolului persoanelor vârstnice în 
societate, în parteneriat cu societatea civilă şi 
mass-media 

 
 
 
Idee 

 
 
 
N/A 

 
 
 
N/A 

 
 
 
N/A 

 
 
 
N/A 

U.A.T. Ciacova/ 
D.G.A.S.P.C. Timiș 

Strategia 
Națională pentru 
Dezvoltarea 
Durabilă a 

României 2030 
(SNDDR 2030); 

 

Strategia 
regională pentru 
Dezvoltare 2021- 
2027-Regiunea 
Vest; Strategia de 
Dezvoltare 
Economică și 
Socială a 
Județului Timiș- 
2021-2027 

 
 
9 

 
 
Implicarea persoanelor vârstnice în activităţi de 
voluntariat, umanitare 

 
 
 
Idee 

 
 
 
N/A 

 
 
 
N/A 

 
 
 
N/A 

 
 
 
N/A 

U.A.T. Ciacova/ 
D.G.A.S.P.C. Timiș 

Strategia 
Națională pentru 
Dezvoltarea 
Durabilă a 

României 2030 
(SNDDR 2030); 

 

Strategia 
regională pentru 
Dezvoltare 2021- 
2027-Regiunea 
Vest; Strategia de 
Dezvoltare 
Economică și 
Socială a 
Județului Timiș- 
2021-2027 

D3.3.2. Dezvoltarea, reabilitarea și modernizarea infrastructurii de servicii sociale pentru copii și tineret 
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1 

Asigurarea asistenței tehnice/metodologice 
autorităţilor locale de la nivelul orașului 
Ciacova pentru dezvoltarea de servicii sociale 
eficiente,focusate pe nevoile sociale locale şi 
dezvoltarea de facilităţi pentru petrecerea 
timpului liber pentru protejarea grupurilor 
vulnerabile (ateliere de de tip after-school , 
centru de zi.etc) 

 
 
 
Idee 

 
 
 
N/A 

 
 
 
N/A 

 
 
 
N/A 

 
 
 
N/A 

U.A.T. Ciacova/ 
D.G.A.S.P.C. Timiș 

Strategia 
Națională pentru 
Dezvoltarea 
Durabilă a 

României 2030 
(SNDDR 2030); 

 

Strategia 
regională pentru 
Dezvoltare 2021- 
2027-Regiunea 
Vest; Strategia de 
Dezvoltare 
Economică și 
Socială a 
Județului Timiș- 
2021-2027 

 
 
2 

 

Organizarea de campanii de 
informare/evenimente pentru a face cunoscute 
populaţiei serviciile sociale la care pot apela 

 
 
Idee 

 
 
N/A 

 
 
N/A 

 
 
N/A 

 
 
N/A 

U.A.T. Ciacova/ 
D.G.A.S.P.C. Timiș 

Strategia 
Națională pentru 
Dezvoltarea 
Durabilă a 

României 2030 
(SNDDR 2030); 

 

Strategia 
regională pentru 
Dezvoltare 2021- 
2027-Regiunea 
Vest; Strategia de 
Dezvoltare 
Economică și 
Socială a 
Județului Timiș- 
2021-2027 
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3 

 
 
 
Implicarea activă a comunităţii în asigurarea 
respectării drepturilor copilului şi încheierea de 
parteneriate între autorităţi publice locale şi 
organizaţii publice/private în domeniul 
protecţiei copilului 

 
 
 
 
 
Idee 

 
 
 
 
 
N/A 

 
 
 
 
 
N/A 

 
 
 
 
 
N/A 

 
 
 
 
 
N/A 

U.A.T. Ciacova/ 
D.G.A.S.P.C. Timiș 

Strategia 

Națională pentru 
Dezvoltarea 
Durabilă a 

României 2030 
(SNDDR 2030); 

 

Strategia 
regională pentru 
Dezvoltare 2021- 
2027-Regiunea 
Vest; Strategia de 
Dezvoltare 
Economică și 
Socială a 
Județului Timiș- 
2021-2027 



 

 

 

 

 
 
4 

 
Creşterea accesului copiilor săraci la serviciile 
sociale de bază şi identificarea la timp a copiilor 
aflaţi în situaţii de risc 

 
 
Idee 

 
 
N/A 

 
 
N/A 

 
 
N/A 

 
 
N/A 

 Strategia 

Națională pentru 
Dezvoltarea 
Durabilă a 

României 2030 
(SNDDR 2030); 

 

Strategia 
regională pentru 
Dezvoltare 2021- 
2027-Regiunea 
Vest; Strategia de 
Dezvoltare 
Economică și 
Socială a 
Județului Timiș- 
2021-2027 

 
 
 
5 

 
 
Creşterea accesului la educaţie, la servicii 
medicale, psihologice, de petrecere a timpului 
liber a copiilor din mediul rural 

 
 
 
Idee 

 
 
 
N/A 

 
 
 
N/A 

 
 
 
N/A 

 
 
 
N/A 

 Strategia 
Națională pentru 
Dezvoltarea 
Durabilă a 

României 2030 
(SNDDR 2030); 

 

Strategia 
regională pentru 
Dezvoltare 2021- 
2027-Regiunea 
Vest; Strategia de 
Dezvoltare 
Economică și 
Socială a 
Județului Timiș- 
2021-2027 

 
 
 

6 

 

Susţinerea familiilor cu copii cu dizabilităţi în 
vederea creşterii, îngrijirii şi recuperării 
acestora în familie, cu respectarea planului de 
recuperare/reabilitare 

 
 
 

N/A 

 
 
 

N/A 

 
 
 

N/A 

 
 
 

N/A 

 
 
 

N/A 

 Strategia 
Națională pentru 
Dezvoltarea 
Durabilă a 

României 2030 
(SNDDR 2030); 

 

Strategia 
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        regională pentru 
Dezvoltare 2021- 
2027-Regiunea 
Vest; Strategia de 
Dezvoltare 
Economică și 
Socială a 

Județului Timiș- 
2021-2027 

 
 
7 

 
 
Creşterea incluziunii educaţionale a copilului cu 
dizabilităţi 

 
 
Idee 

 
 
N/A 

 
 
N/A 

 
 
N/A 

 
 
N/A 

U.A.T. Ciacova/ 
D.G.A.S.P.C. Timiș 
ONG-uri, Instituţii de 
educație 

Strategia 
Națională pentru 
Dezvoltarea 
Durabilă a 

României 2030 
(SNDDR 2030); 

 

Strategia 
regională pentru 
Dezvoltare 2021- 
2027-Regiunea 
Vest; Strategia de 
Dezvoltare 
Economică și 
Socială a 
Județului Timiș- 
2021-2027 

 
 

9 

 

Facilitarea accesului copiilor de altă etnie (în 
special, cea rromă) la servicii de educaţie, 
inclusivpromovarea programului ”A doua 
şansă” 

 
 

Idee 

 
 

N/A 

 
 

N/A 

 
 

N/A 

 
 

N/A 

U.A.T. Ciacova/ 
D.G.A.S.P.C. Timiș 
ONG-uri, Instituţii de 
educație 

Strategia 
Națională pentru 
Dezvoltarea 
Durabilă a 

României 2030 
(SNDDR 2030); 

 

Strategia 
regională pentru 
Dezvoltare 2021- 
2027-Regiunea 
Vest; Strategia de 
Dezvoltare 
Economică și 
Socială a 
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        Județului Timiș- 
2021-2027 

         

 
 
10 

 
Identificarea copiilor de altă etnie (în special, 
cearromă) fără acte de identitate în vederea 
întocmirii acestora şi a putea beneficia de toate 
drepturile şi facilităţile, confom legii 

 
 
Idee 

 
 
N/A 

 
 
N/A 

 
 
N/A 

 
 
N/A 

U.A.T. Ciacova/ 
D.G.A.S.P.C. Timiș 
ONG-uri, Instituţii de 
educație 

Strategia 
Națională pentru 
Dezvoltarea 
Durabilă a 

României 2030 
(SNDDR 2030); 

 

Strategia 
regională pentru 
Dezvoltare 2021- 
2027-Regiunea 
Vest; Strategia de 
Dezvoltare 
Economică și 
Socială a 
Județului Timiș- 
2021-2027 

 
 

11 

 

Dezvoltarea de programe/măsuri pentru 
reintegrarea în familie a copiilor cu măsură de 
protecţie specială 

 
 

Idee 

 
 

N/A 

 
 

N/A 

 
 

N/A 

 
 

N/A 

U.A.T. Ciacova/ 
D.G.A.S.P.C. Timiș 
ONG-uri, Instituţii de 
educație 

Strategia 
Națională pentru 
Dezvoltarea 
Durabilă a 

României 2030 
(SNDDR 2030); 

 

Strategia 
regională pentru 
Dezvoltare 2021- 
2027-Regiunea 
Vest; Strategia de 
Dezvoltare 
Economică și 
Socială a 

Județului Timiș- 
2021-2027 
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12 

 
Dezvoltarea de programe/măsuri pentru 
adopţiacopiilor cu măsură de protecţie 
specială, pentru care nu există posibilitatea 
integrării/reintegrăriiîn familia naturală 

 
 
Idee 

 
 
N/A 

 
 
N/A 

 
 
N/A 

 
 
N/A 

U.A.T. Ciacova/ 
D.G.A.S.P.C. Timiș 
ONG-uri, Instituţii de 
educație 

Strategia 

Națională pentru 
Dezvoltarea 
Durabilă a 

României 2030 
(SNDDR 2030); 

 

Strategia 
regională pentru 
Dezvoltare 2021- 
2027-Regiunea 
Vest; Strategia de 
Dezvoltare 
Economică și 
Socială a 
Județului Timiș- 
2021-2027 

 
 
13 

 
 
Organizarea de campanii de informare, 
conştientizare şi promovare a adopţiei 

 
 
Idee 

 
 
N/A 

 
 
N/A 

 
 
N/A 

 
 
N/A 

U.A.T. Ciacova/ 
D.G.A.S.P.C. Timiș 
ONG-uri, Instituţii de 
educație 

Strategia 
Națională pentru 
Dezvoltarea 
Durabilă a 

României 2030 
(SNDDR 2030); 

 

Strategia 
regională pentru 
Dezvoltare 2021- 
2027-Regiunea 
Vest; Strategia de 
Dezvoltare 
Economică și 
Socială a 
Județului Timiș- 
2021-2027 
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14 

 
 
Dezvoltarea unor reţele de suţinere, de tipul 
consiliilor comunitare consultative, cu 
implicareaactorilor relevanţi în solutionarea 
problemelor sociale, pentru copiii şi familiile 
care se confruntăcu situaţii de dificultate 

 
 
 
 
Idee 

 
 
 
 
N/A 

 
 
 
 
N/A 

 
 
 
 
N/A 

 
 
 
 
N/A 

U.A.T. Ciacova/ 
D.G.A.S.P.C. Timiș 
ONG-uri, Instituţii de 
educație 

Strategia 

Națională pentru 
Dezvoltarea 
Durabilă a 

României 2030 
(SNDDR 2030); 

 

Strategia 
regională pentru 
Dezvoltare 2021- 
2027-Regiunea 
Vest; Strategia de 
Dezvoltare 
Economică și 
Socială a 
Județului Timiș- 
2021-2027 

 
 
 
15 

Derularea de intervenţii de prevenire în şcoală, 
familie şi comunitate prin activităţi de 
informare,educare conştientizare în vederea 
neînceperii consumului de droguri şi de alte 
substanţe nocive, precum şi în vederea evitării 
transformăriiconsumului experimental şi 
ocazional în consum regulat 

 
 
 
Idee 

 
 
 
N/A 

 
 
 
N/A 

 
 
 
N/A 

 
 
 
N/A 

U.A.T. Ciacova/ 
D.G.A.S.P.C. Timiș 
ONG-uri, Instituţii de 
educație 

Strategia 
Națională pentru 
Dezvoltarea 
Durabilă a 

României 2030 
(SNDDR 2030); 

 

Strategia 
regională pentru 
Dezvoltare 2021- 
2027-Regiunea 
Vest; Strategia de 
Dezvoltare 
Economică și 
Socială a 
Județului Timiș- 
2021-2027 

 

16 
Dezvoltarea intervenţiilor de identificare, 
atragere şi motivare a copiilor care consumă 
droguri şi alte substanţe nocive în servicii 
specializate de asistenţă integrată, adaptate 
nevoilor acestora 

 

Idee 
 

N/A 
 

N/A 
 

N/A 
 

N/A 
U.A.T. Ciacova/ 
D.G.A.S.P.C. Timiș 
ONG-uri, Instituţii de 
educație 

Strategia 
Națională pentru 
Dezvoltarea 
Durabilă a 

României 2030 
(SNDDR 2030); 

 

Strategia 
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      regională pentru 

Dezvoltare 2021- 
2027-Regiunea 
Vest; Strategia de 
Dezvoltare 
Economică și 
Socială a 
Județului Timiș- 
2021-2027 

    

 

17 
 

Identificarea tuturor copiilor cu ambii 
părinți/părintele unic susţinător plecați la 
muncă în străinătate 

 
 
Idee 

 
 
N/A 

 
 
N/A 

 
 
N/A 

 
 
N/A 

U.A.T. Ciacova/ 
D.G.A.S.P.C. Timiș 
ONG-uri, Instituţii de 
educație 

Strategia 
Națională pentru 
Dezvoltarea 
Durabilă a 

României 2030 
(SNDDR 2030); 

 

Strategia 
regională pentru 
Dezvoltare 2021- 
2027-Regiunea 
Vest; Strategia de 
Dezvoltare 
Economică și 
Socială a 
Județului Timiș- 
2021-2027 

 
 

18 

 

Elaborarea unei metodologii specifice de 
intervenție pentru copiii cu părinți plecați la 
muncă în străinătate și care se confruntă cu 
probleme de integrare socială 

 
 

N/A 

 
 

N/A 

 
 

N/A 

 
 

N/A 

 
 

N/A 

U.A.T. Ciacova/ 
D.G.A.S.P.C. Timiș 
ONG-uri, Instituţii de 
educație 

Strategia 
Națională pentru 
Dezvoltarea 
Durabilă a 

României 2030 
(SNDDR 2030); 

 

Strategia 
regională pentru 
Dezvoltare 2021- 
2027-Regiunea 
Vest; Strategia de 
Dezvoltare 
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        Economică și 

Socială a 
Județului Timiș- 
2021-2027 

 
 
19 

 
Dezvoltarea unor programe personalizate de 
consiliere şi suport pentru copiii cu părinți 
plecaţila muncă în străinătate 

 
 
Idee 

 
 
N/A 

 
 
N/A 

 
 
N/A 

 
 
N/A 

U.A.T. Ciacova/ 
D.G.A.S.P.C. Timiș 
ONG-uri, Instituţii de 
educație 

Strategia 
Națională pentru 
Dezvoltarea 
Durabilă a 

României 2030 
(SNDDR 2030); 

 

Strategia 
regională pentru 
Dezvoltare 2021- 
2027-Regiunea 
Vest; Strategia de 
Dezvoltare 
Economică și 
Socială a 
Județului Timiș- 
2021-2027 

 
 

20 

 

Intensificarea şi eficientizarea acţiunilor de 
monitorizare ale fenomenului copiilor ai căror 
părinţi sunt migraţi temporar peste hotare 

 
 

Idee 

 
 

N/A 

 
 

N/A 

 
 

N/A 

 
 

N/A 

U.A.T. Ciacova/ 
D.G.A.S.P.C. Timiș 
ONG-uri, Instituţii de 
educație 

Strategia 
Națională pentru 
Dezvoltarea 
Durabilă a 

României 2030 
(SNDDR 2030); 

 

Strategia 
regională pentru 
Dezvoltare 2021- 
2027-Regiunea 
Vest; Strategia de 
Dezvoltare 
Economică și 
Socială a 
Județului Timiș- 
2021-2027 
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21 

Diversificarea şi extinderea intervenţiilor de 
educaţie sexuală în rândul copiilor şi 
adolescenţilor, inclusiv educaţie pentru 
prevenirea HIV şi ITS (Infecţii cu transmitere 
sexuală) 

 
Idee 

 
 
N/A 

 
 
N/A 

 
 
N/A 

 
 
N/A 

U.A.T. Ciacova/ 
D.G.A.S.P.C. Timiș 
ONG-uri, Instituţii de 
educație 

Strategia 

Națională pentru 
Dezvoltarea 
Durabilă a 

României 2030 
(SNDDR 2030); 

 

Strategia 
regională pentru 
Dezvoltare 2021- 
2027-Regiunea 
Vest; Strategia de 
Dezvoltare 
Economică și 
Socială a 
Județului Timiș- 
2021-2027 

 
 
22 

 

Stimularea instituţiei de învățământ de a oferi 
elevilor cursuri de educaţie sexuală în cadrul 
programului opţional educaţie pentru sănătate 
sau a altor programe sau proiecte 

 

Idee 
 
 
N/A 

 
 
N/A 

 
 
N/A 

 
 
N/A 

U.A.T. Ciacova/ 
D.G.A.S.P.C. Timiș 
ONG-uri, Instituţii de 
educație 

Strategia 
Națională pentru 
Dezvoltarea 
Durabilă a 

României 2030 
(SNDDR 2030); 

 

Strategia 
regională pentru 
Dezvoltare 2021- 
2027-Regiunea 
Vest; Strategia de 
Dezvoltare 
Economică și 
Socială a 
Județului Timiș- 
2021-2027 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
23 

Conştientizarea şi sprijinirea autorităţilor locale 
înceea ce priveşte prevenirea abandonului 
şcolar şipromovarea accesului copiilor la 
sistemul educaţional prin dezvoltarea de 
programe Şcoală după Şcoală, A doua Şansă 
sau Centru de zi 

 
 
Idee 

 
 
N/A 

 
 
N/A 

 
 
N/A 

 
 
N/A 

 Strategia 
Națională pentru 
Dezvoltarea 
Durabilă a 

României 2030 
(SNDDR 2030); 

 

Strategia 
regională pentru 
Dezvoltare 2021- 
2027-Regiunea 
Vest; Strategia de 
Dezvoltare 
Economică și 
Socială a 
Județului Timiș- 
2021-2027 

 
 
 
24 

Organizarea de campanii/evenimente/acţiuni 
în vederea creşterii gradului de cunoaştere a 
legislaţiei în domeniu şi a măsurilor care pot fi 
luate în situaţii de violenţă în familie /asupra 
copilului (instituţii care pot fi informate, 
instituțiicare protejează mamele şi copiii aflaţi 
în situaţii de risc – ONG-uri care au astfel de 
servicii) 

 
 
 
Idee 

 
 
 
N/A 

 
 
 
N/A 

 
 
 
N/A 

 
 
 
N/A 

 Strategia 
Națională pentru 
Dezvoltarea 
Durabilă a 

României 2030 
(SNDDR 2030); 

 

Strategia 
regională pentru 
Dezvoltare 2021- 
2027-Regiunea 
Vest; Strategia de 
Dezvoltare 
Economică și 
Socială a 
Județului Timiș- 
2021-2027 

 
 
25 

 
Colaborarea cu partenerii din societatea civilă şi 
massmedia pentru scăderea expunerii copiilor 
la violenţă în mediul on-line şi în massmedia 

 
 
N/A 

 
 
N/A 

 
 
N/A 

 
 
N/A 

 
 
N/A 

U.A.T. Ciacova/ 
D.G.A.S.P.C. Timiș 
ONG-uri, Instituţii de 
educație 

Strategia 
Națională pentru 

Dezvoltarea 
Durabilă a 
României 2030 
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        (SNDDR 2030); 
Strategia 
regională pentru 
Dezvoltare 2021- 
2027-Regiunea 
Vest; Strategia de 
Dezvoltare 
Economică și 
Socială a 
Județului Timiș- 
2021-2027 

 
 
26 

 
 
Imbunătăţirea intervenţiilor specifice pentru 
depăşirea traumelor copiilor victime ale 
abuzului 

 
 
N/A 

 
 
N/A 

 
 
N/A 

 
 
N/A 

 
 
N/A 

U.A.T. Ciacova/ 
D.G.A.S.P.C. Timiș 
ONG-uri, Instituţii de 
educație 

Strategia 
Națională pentru 
Dezvoltarea 
Durabilă a 

României 2030 
(SNDDR 2030); 

 

Strategia 
regională pentru 
Dezvoltare 2021- 
2027-Regiunea 
Vest; Strategia de 
Dezvoltare 
Economică și 
Socială a 

Județului Timiș- 
2021-2027 

 
 
27 

 
Dezvoltarea de programe/proiecte de „Şcoala 
Părinţilor” în parteneriat cu ONG-uri şi alte 
instituţii publice şi private 

 
 
N/A 

 
 
N/A 

 
 
N/A 

 
 
N/A 

 
 
N/A 

U.A.T. Ciacova/ 
D.G.A.S.P.C. Timiș 
ONG-uri, Instituţii de 
educație 

Strategia 

Națională pentru 
Dezvoltarea 
Durabilă a 

României 2030 
(SNDDR 2030); 

 

Strategia 
regională pentru 
Dezvoltare 2021- 
2027-Regiunea 
Vest; Strategia de 
Dezvoltare 
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        Economică și 

Socială a 
Județului Timiș- 
2021-2027 
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28 

Promovarea de activităţi specifice 
(informare/consiliere/acompaniere) a 
gravidelor/viitoare mame, la nivelul serviciilor 
publice de asistenţă socială din comunităţile 
locale în colaborare cu cabinetele de medicină 
defamilie, pentru prevenirea abandonului 
copiilor 

 
 

 
N/A 

 
 

 
N/A 

 
 

 
N/A 

 
 

 
N/A 

 
 

 
N/A 

U.A.T. Ciacova/ 
D.G.A.S.P.C. Timiș 
ONG-uri, Instituţii de 
educație 

Strategia 
Națională pentru 
Dezvoltarea 
Durabilă a 

României 2030 
(SNDDR 2030); 

 

Strategia 
regională pentru 
Dezvoltare 2021- 
2027-Regiunea 
Vest; Strategia de 
Dezvoltare 
Economică și 
Socială a 
Județului Timiș- 
2021-2027 

 

 
29 

Organizarea de campanii/evenimente de 
informare, în colaborare cu serviciile publice de 
asistenţă socială locale, ONG-urile, instituţiile 
deînvăţământ, pentru asigurarea accesului la 
informaţii pentru toţi copiii (inclusiv în mediul 
rural) 

 

 
N/A 

 

 
N/A 

 

 
N/A 

 

 
N/A 

 

 
N/A 

U.A.T. Ciacova/ 
D.G.A.S.P.C. Timiș 
ONG-uri, Instituţii de 
educație 

Strategia 
Națională pentru 
Dezvoltarea 
Durabilă a 

României 2030 
(SNDDR 2030); 

 

Strategia 
regională pentru 
Dezvoltare 2021- 
2027-Regiunea 
Vest; Strategia de 
Dezvoltare 
Economică și 
Socială a 
Județului Timiș- 
2021-2027 

 

 
30 

 
Promovarea şi organizarea de activităţi specifice 
care vizează încurajarea copilului de a-şi 
exprimaliber opiniile şi de a fi ascultat 

 

 
N/A 

 

 
N/A 

 

 
N/A 

 

 
N/A 

 

 
N/A 

U.A.T. Ciacova/ 
D.G.A.S.P.C. Timiș 
ONG-uri, Instituţii de 
educație 

Strategia 
Națională pentru 

Dezvoltarea 
Durabilă a 

României 2030 
(SNDDR 2030); 
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        Strategia 
regională pentru 
Dezvoltare 2021- 
2027-Regiunea 
Vest; Strategia de 
Dezvoltare 
Economică și 
Socială a 
Județului Timiș- 
2021-2027 

D3.3.3. Dezvoltarea serviciilor sociale și a infrastructurii de servicii sociale pentru a răspunde nevoilor tuturor grupurilor de beneficiari și a deservi echilibrat teritoriul 

 
 

 
1 

Realizarea de întâlniri periodice cu 
reprezentanţii autorităţilor publice locale şi ai 
ONG-urilor care activează în domeniul 
persoanelor cu dizabilităţi,în vederea 
îndrumării şi implicării actorilor 
relevanţi în ceea ce priveşte accesibilizarea 
mediului fizic, informaţional şi 
comunicaţional la nivel local, pentru 
persoanele cu dizabilităţi 

 
 

 
N/A 

 
 

 
N/A 

 
 

 
N/A 

 
 

 
N/A 

 
 

 
N/A 

U.A.T. Ciacova/ 
D.G.A.S.P.C. Timiș 
ONG-uri, Instituţii de 
educație 

Strategia 
Națională pentru 

Dezvoltarea 
Durabilă a 

României 2030 
(SNDDR 2030); 

 

Strategia 
regională pentru 
Dezvoltare 2021- 
2027-Regiunea 
Vest; Strategia de 
Dezvoltare 
Economică și 
Socială a 

Județului Timiș- 
2021-2027 

 

 
2 

 
Desfăşurarea unor acţiuni de informare şi 
consiliere a persoanelor cu dizabilităţi şi a 
familiilor lor 

 

 
N/A 

 

 
N/A 

 

 
N/A 

 

 
N/A 

 

 
N/A 

U.A.T. Ciacova/ 
D.G.A.S.P.C. Timiș 
ONG-uri, Instituţii de 
educație 

Strategia 

Națională pentru 
Dezvoltarea 
Durabilă a 

României 2030 
(SNDDR 2030); 

 

Strategia 
regională pentru 
Dezvoltare 2021- 
2027-Regiunea 
Vest; Strategia de 
Dezvoltare 
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        Economică și 
Socială a 
Județului Timiș- 
2021-2027 

 

 
3 

 
Identificarea situaţiilor de risc în care se află 
persoanele cu dizabilităţi, situaţii ce se pot 
conduce la instituţionalizarea acestora 

 

 
N/A 

 

 
N/A 

 

 
N/A 

 

 
N/A 

 

 
N/A 

U.A.T. Ciacova/ 
D.G.A.S.P.C. Timiș 
ONG-uri, Instituţii de 
educație 

Strategia 
Națională pentru 
Dezvoltarea 
Durabilă a 

României 2030 
(SNDDR 2030); 

 

Strategia 
regională pentru 
Dezvoltare 2021- 
2027-Regiunea 
Vest; Strategia de 
Dezvoltare 
Economică și 
Socială a 
Județului Timiș- 
2021-2027 

 

 
4 

Acordarea de servicii de îndrumare, sprijin, 
consiliere, evaluare şi educaţie pentru sănătate 
atât pentru persoanele cu dizabilităţi cât şi 
pentru familile acestora 

 

 
N/A 

 

 
N/A 

 

 
N/A 

 

 
N/A 

 

 
N/A 

U.A.T. Ciacova/ 
D.G.A.S.P.C. Timiș 
ONG-uri, Instituţii de 
educație 
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5 

 
Dezvoltarea serviciilor de asistenţă personală şi 
facilitarea accesului persoanei cu dizabilităţi la 
aceste servicii 

 

 
N/A 

 

 
N/A 

 

 
N/A 

 

 
N/A 

 

 
N/A 

U.A.T. Ciacova/ 
D.G.A.S.P.C. Timiș 
ONG-uri, Instituţii de 
educație 

Strategia 
Națională pentru 

Dezvoltarea 
Durabilă a 

României 2030 
(SNDDR 2030); 

 

Strategia 
regională pentru 
Dezvoltare 2021- 
2027-Regiunea 
Vest; Strategia de 
Dezvoltare 
Economică și 
Socială a 
Județului Timiș- 
2021-2027 

 

 
6 

 
Dezvoltarea de servicii sociale comunitare 
destinate prevenirii instituţionalizării 
persoanelorcu dizabilităţi (servicii de zi) 

 

 
N/A 

 

 
N/A 

 

 
N/A 

 

 
N/A 

 

 
N/A 

U.A.T. Ciacova/ 
D.G.A.S.P.C. Timiș 
ONG-uri, Instituţii de 
educație 

Strategia 

Națională pentru 
Dezvoltarea 
Durabilă a 

României 2030 
(SNDDR 2030); 

 

Strategia 
regională pentru 
Dezvoltare 2021- 
2027-Regiunea 
Vest; Strategia de 
Dezvoltare 
Economică și 
Socială a 
Județului Timiș- 
2021-2027 



 

 
 
 

 

 

 
7 

Dezvoltarea de programe privind formarea 

deprinderilor/abilităţilor persoanelor cu 
dizabilităţi din centrele rezidenţiale; pregătirea 
lor şi a familiei pentru a putea duce o viaţă cât 
mai autonomă în comunitate 

 

 
N/A 

 

 
N/A 

 

 
N/A 

 

 
N/A 

 

 
N/A 

U.A.T. Ciacova/ 
D.G.A.S.P.C. Timiș 
ONG-uri, Instituţii de 
educație 

Strategia 

Națională pentru 
Dezvoltarea 
Durabilă a 

României 2030 
(SNDDR 2030); 

 

Strategia 
regională pentru 
Dezvoltare 2021- 
2027-Regiunea 
Vest; Strategia de 
Dezvoltare 
Economică și 
Socială a 
Județului Timiș- 
2021-2027 

 

 
8 

 
Identificarea serviciilor sociale publice şi 
private existente la nivelul comunităţii locale şi 
a celorinexistente în vederea dezvoltării de noi 
servicii adaptate persoanelor cu dizabilităţi 

 

 
N/A 

 

 
N/A 

 

 
N/A 

 

 
N/A 

 

 
N/A 

U.A.T. Ciacova/ 
D.G.A.S.P.C. Timiș 
ONG-uri, Instituţii de 
educație 

Strategia 
Națională pentru 
Dezvoltarea 
Durabilă a 

României 2030 
(SNDDR 2030); 

 

Strategia 
regională pentru 
Dezvoltare 2021- 
2027-Regiunea 
Vest; Strategia de 
Dezvoltare 
Economică și 
Socială a 
Județului Timiș- 
2021-2027 

 

 
9 

 

Asigurarea consilierii/informării persoanelor cu 
dizabilităţi identificate cu privire la serviciile 
sociale publice sau private oferite în 
comunitate 

 

 
N/A 

 

 
N/A 

 

 
N/A 

 

 
N/A 

 

 
N/A 

U.A.T. Ciacova/ 
D.G.A.S.P.C. Timiș 
ONG-uri, Instituţii de 
educație 

Strategia 
Națională pentru 
Dezvoltarea 
Durabilă a 

României 2030 
(SNDDR 2030); 

 

Strategia 

130 

 



 

 

        regională pentru 
Dezvoltare 2021- 
2027-Regiunea 
Vest; Strategia de 
Dezvoltare 
Economică și 
Socială a 

Județului Timiș- 
2021-2027 

 

 
10 

 
Desfăşurarea de activităţi de socializare şi 
petrecere a timpului liber pentru beneficiarii 
serviciilor de tip rezidenţial 

 

 
N/A 

 

 
N/A 

 

 
N/A 

 

 
N/A 

 

 
N/A 

U.A.T. Ciacova/ 
D.G.A.S.P.C. Timiș 
ONG-uri, Instituţii de 
educație 

Strategia 
Națională pentru 
Dezvoltarea 
Durabilă a 

României 2030 
(SNDDR 2030); 

 

Strategia 
regională pentru 
Dezvoltare 2021- 
2027-Regiunea 
Vest; Strategia de 
Dezvoltare 
Economică și 
Socială a 
Județului Timiș- 
2021-2027 

 

 
11 

Organizarea de campanii de informare, 
mediatizare la nivelul comunităţilor locale, cu 
privire la la drepturile persoanelor cu 
dizabilităţi, pentru valorizarea rolului persoanei 
cu dizabilităţi în familie şi societate 

 

 
N/A 

 

 
N/A 

 

 
N/A 

 

 
N/A 

 

 
N/A 

U.A.T. Ciacova/ 
D.G.A.S.P.C. Timiș 
ONG-uri, Instituţii de 
educație 

Strategia 
Națională pentru 
Dezvoltarea 
Durabilă a 

României 2030 
(SNDDR 2030); 

 

Strategia 
regională pentru 
Dezvoltare 2021- 
2027-Regiunea 
Vest; Strategia de 
Dezvoltare 
Economică și 
Socială a 

131 

 



 

 
 
 

        Județului Timiș- 
2021-2027 

 

 
12 

 
Desfăşurarea de campanii de conştientizare şi 
sau sensibilizare a opiniei publice inclusiv 
pentru a combate stereotipiile şi prejudecăţile 
existente despre persoanele cu dizabilităţi 

 

 
N/A 

 

 
N/A 

 

 
N/A 

 

 
N/A 

 

 
N/A 

U.A.T. Ciacova/ 
D.G.A.S.P.C. Timiș 
ONG-uri, Instituţii de 
educație 

Strategia 
Națională pentru 
Dezvoltarea 
Durabilă a 

României 2030 
(SNDDR 2030); 

 

Strategia 
regională pentru 
Dezvoltare 2021- 
2027-Regiunea 
Vest; Strategia de 
Dezvoltare 
Economică și 
Socială a 
Județului Timiș- 
2021-2027 

 

 
13 

 

 
Dezvoltarea unei reţele de servicii de ingrijire la 
domiciliu pentru persoane cu dizabilităţi 

 

 
N/A 

 

 
N/A 

 

 
N/A 

 

 
N/A 

 

 
N/A 

U.A.T. Ciacova/ 
D.G.A.S.P.C. Timiș 
ONG-uri, Instituţii de 
educație 

Strategia 
Națională pentru 
Dezvoltarea 
Durabilă a 

României 2030 
(SNDDR 2030); 

 

Strategia 
regională pentru 
Dezvoltare 2021- 
2027-Regiunea 
Vest; Strategia de 
Dezvoltare 
Economică și 
Socială a 
Județului Timiș- 
2021-2027 

14 Creşterea numărului de asistenţi personali 
angajaţi în orașul Ciacova 

N/A N/A N/A N/A N/A U.A.T. Ciacova/ 
D.G.A.S.P.C. Timiș 

Strategia 
Națională pentru 
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       ONG-uri, Instituţii de 
educație 

Dezvoltarea 
Durabilă a 

României 2030 
(SNDDR 2030); 

 

Strategia 
regională pentru 
Dezvoltare 2021- 
2027-Regiunea 
Vest; Strategia de 
Dezvoltare 
Economică și 
Socială a 
Județului Timiș- 
2021-2027 

 

 
15 

 

 
Instruirea şi calificarea asistenţilor personali 

 

 
N/A 

 

 
N/A 

 

 
N/A 

 

 
N/A 

 

 
N/A 

U.A.T. Ciacova/ 
D.G.A.S.P.C. Timiș 
ONG-uri, Instituţii de 
educație 

Strategia 

Națională pentru 
Dezvoltarea 
Durabilă a 

României 2030 
(SNDDR 2030); 

 

Strategia 
regională pentru 
Dezvoltare 2021- 
2027-Regiunea 
Vest; Strategia de 
Dezvoltare 
Economică și 
Socială a 
Județului Timiș- 
2021-2027 

 

 
16 

 
Implicarea familiei şi responsabilizarea acesteia 
cu privire la nevoile de îngrijire şi la accesarea 
serviciilor specializate de către persoanelor cu 
dizabilităţi 

 

 
N/A 

 

 
N/A 

 

 
N/A 

 

 
N/A 

 

 
N/A 

U.A.T. Ciacova/ 
D.G.A.S.P.C. Timiș 
ONG-uri, Instituţii de 
educație 

Strategia 
Națională pentru 
Dezvoltarea 
Durabilă a 

României 2030 
(SNDDR 2030); 

 

Strategia 
regională pentru 

133 
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        Dezvoltare 2021- 
2027-Regiunea 
Vest; Strategia de 
Dezvoltare 
Economică și 

Socială a 
Județului Timiș- 
2021-2027 
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17 

 
Implementarea sistematică a măsurilor de 
prevenire în vederea reducerii toleranţei faţă 
de violenţa în familie 

 

 
N/A 

 

 
N/A 

 

 
N/A 

 

 
N/A 

 

 
N/A 

U.A.T. Ciacova/ 
D.G.A.S.P.C. Timiș 
ONG-uri, Instituţii de 
educație 

Strategia 

Națională pentru 
Dezvoltarea 
Durabilă a 

României 2030 
(SNDDR 2030); 

 

Strategia 
regională pentru 
Dezvoltare 2021- 
2027-Regiunea 
Vest; Strategia de 
Dezvoltare 
Economică și 
Socială a 
Județului Timiș- 
2021-2027 

 

 
18 

 
Dezvoltarea de atitudini şi comportamente 
nonviolente pentru atingerea obiectivului 
"toleranţă zero" faţă de violenţa în familie în 
rândul populaţiei din orașul Ciacova 

 

 
N/A 

 

 
N/A 

 

 
N/A 

 

 
N/A 

 

 
N/A 

U.A.T. Ciacova/ 
D.G.A.S.P.C. Timiș 
ONG-uri, Instituţii de 
educație 

Strategia 
Națională pentru 
Dezvoltarea 
Durabilă a 

României 2030 
(SNDDR 2030); 

 

Strategia 
regională pentru 
Dezvoltare 2021- 
2027-Regiunea 
Vest; Strategia de 
Dezvoltare 
Economică și 
Socială a 
Județului Timiș- 
2021-2027 

 

 
19 

 

Formarea personalului care lucrează în servicii 
publice şi private în domeniul prevenirii şi 
combaterii violenţei în familie 

 

 
N/A 

 

 
N/A 

 

 
N/A 

 

 
N/A 

 

 
N/A 

U.A.T. Ciacova/ 
D.G.A.S.P.C. Timiș 
ONG-uri, Instituţii de 
educație 

Strategia 
Națională pentru 
Dezvoltarea 
Durabilă a 

României 2030 
(SNDDR 2030); 

 

Strategia 



 

 

        regională pentru 
Dezvoltare 2021- 
2027-Regiunea 
Vest; Strategia de 
Dezvoltare 
Economică și 
Socială a 

Județului Timiș- 
2021-2027 

 

 
20 

 
Organizarea de 
campanii/evenimente/seminariiîn vederea 
informării/cunoaşterii de cadrele didactice cu 
privire la decelarea “semnalelor”de violență în 
familie 

 

 
N/A 

 

 
N/A 

 

 
N/A 

 

 
N/A 

 

 
N/A 

U.A.T. Ciacova/ 
D.G.A.S.P.C. Timiș 
ONG-uri, Instituţii de 
educație 

Strategia 
Națională pentru 
Dezvoltarea 
Durabilă a 

României 2030 
(SNDDR 2030); 

 

Strategia 
regională pentru 
Dezvoltare 2021- 
2027-Regiunea 
Vest; Strategia de 
Dezvoltare 
Economică și 
Socială a 
Județului Timiș- 
2021-2027 

 

 
21 

 
Crearea unui sistem informaţional integrat de 
înregistrare, raportare şi management al 
cazurilorde violenţă în familie şi violenţă 
asupra copilului la nivel local 

 

 
N/A 

 

 
N/A 

 

 
N/A 

 

 
N/A 

 

 
N/A 

U.A.T. Ciacova/ 
D.G.A.S.P.C. Timiș 
ONG-uri, Instituţii de 
educație 

Strategia 
Națională pentru 
Dezvoltarea 
Durabilă a 

României 2030 
(SNDDR 2030); 

 

Strategia 
regională pentru 
Dezvoltare 2021- 
2027-Regiunea 
Vest; Strategia de 
Dezvoltare 
Economică și 
Socială a 

136 

 



 

 
 
 

        Județului Timiș- 
2021-2027 

 
22 

 
Dezvoltarea de activităţi specifice pentru 
reintegrarea socială a victimelor 

 
N/A 

 
N/A 

 
N/A 

 
N/A 

 
N/A 

U.A.T. Ciacova/ 
D.G.A.S.P.C. Timiș 
ONG-uri, Instituţii de 
educație 

Strategia 

Națională pentru 
Dezvoltarea 
Durabilă a 

României 2030 
(SNDDR 2030); 

 

Strategia 
regională pentru 
Dezvoltare 2021- 
2027-Regiunea 
Vest; Strategia de 
Dezvoltare 
Economică și 
Socială a 
Județului Timiș- 
2021-2027 
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23 

Promovarea cooperării intersectoriale şi 
susţinerea parteneriatului cu societatea civilă şi 
aparteneriatului public-privat pentru 
dezvoltarea de servicii specifice de consiliere, 
informare, suport emoţional, găzduire,etc 

 

 
N/A 

 

 
N/A 

 

 
N/A 

 

 
N/A 

 

 
N/A 

U.A.T. Ciacova/ 
D.G.A.S.P.C. Timiș 
ONG-uri, Instituţii de 
educație 

Strategia 
Națională pentru 
Dezvoltarea 
Durabilă a 

României 2030 
(SNDDR 2030); 

 

Strategia 
regională pentru 
Dezvoltare 2021- 
2027-Regiunea 
Vest; Strategia de 
Dezvoltare 
Economică și 
Socială a 
Județului Timiș- 
2021-2027 

 

 
24 

 
Monitorizarea şi evaluarea activităţilor 
întreprinse în vederea prevenirii şi combaterii 
violenţei în familie 

 

 
N/A 

 

 
N/A 

 

 
N/A 

 

 
N/A 

 

 
N/A 

U.A.T. Ciacova/ 
D.G.A.S.P.C. Timiș 
ONG-uri, Instituţii de 
educație 

Strategia 
Națională pentru 
Dezvoltarea 
Durabilă a 

României 2030 
(SNDDR 2030); 

 

Strategia 
regională pentru 
Dezvoltare 2021- 
2027-Regiunea 
Vest; Strategia de 
Dezvoltare 
Economică și 
Socială a 
Județului Timiș- 
2021-2027 

 

 
25 

 
Încurajarea realizării de parteneriate între 
organizaţiile neguvernamentale care se ocupă 
depopulaţia rromă şi structurile publice locale 
pentru protecţia copilului 

 

 
N/A 

 

 
N/A 

 

 
N/A 

 

 
N/A 

 

 
N/A 

U.A.T. Ciacova/ 
D.G.A.S.P.C. Timiș 
ONG-uri, Instituţii de 
educație 

Strategia 
Națională pentru 
Dezvoltarea 

Durabilă a 
României 2030 

138 
 



 

 
 
 

 

        (SNDDR 2030); 
Strategia 
regională pentru 
Dezvoltare 2021- 
2027-Regiunea 
Vest; Strategia de 
Dezvoltare 
Economică și 
Socială a 
Județului Timiș- 
2021-2027 

 

 
26 

 
Organizarea unor campanii de promovare a 
identităţii culturale a persoanelor de etnie 
rromă în parteneriat cu societatea civilă 

 

 
N/A 

 

 
N/A 

 

 
N/A 

 

 
N/A 

 

 
N/A 

U.A.T. Ciacova/ 
D.G.A.S.P.C. Timiș 
ONG-uri, Instituţii de 
educație 

Strategia 

Națională pentru 
Dezvoltarea 
Durabilă a 

României 2030 
(SNDDR 2030); 

 

Strategia 
regională pentru 
Dezvoltare 2021- 
2027-Regiunea 
Vest; Strategia de 
Dezvoltare 
Economică și 
Socială a 
Județului Timiș- 
2021-2027 

 

 
27 

 

 
Identificarea persoanele de etnie rromă aflate 
în dificultate şi evaluarea nevoilor 

 

 
N/A 

 

 
N/A 

 

 
N/A 

 

 
N/A 

 

 
N/A 

U.A.T. Ciacova/ 
D.G.A.S.P.C. Timiș 
ONG-uri, Instituţii de 
educație 

Strategia 

Națională pentru 
Dezvoltarea 
Durabilă a 

României 2030 
(SNDDR 2030); 

 

Strategia 
regională pentru 
Dezvoltare 2021- 
2027-Regiunea 
Vest; Strategia de 
Dezvoltare 

139 
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        Economică și 
Socială a 
Județului Timiș- 
2021-2027 

 
28 

Stabilirea şi planificarea tuturor 
serviciilor/prestaţiilor necesare în funcţie de 
nevoile identificate 

 
N/A 

 
N/A 

 
N/A 

 
N/A 

 
N/A 

U.A.T. Ciacova/ 
D.G.A.S.P.C. Timiș 
ONG-uri, Instituţii de 
educație 

Strategia 
Națională pentru 

Dezvoltarea 
Durabilă a 

României 2030 
(SNDDR 2030); 

 

Strategia 
regională pentru 
Dezvoltare 2021- 
2027-Regiunea 
Vest; Strategia de 
Dezvoltare 
Economică și 
Socială a 
Județului Timiș- 
2021-2027 
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29 

 

 
Integrarea/reintegrarea şcolară a copiilor şi 
tinerilor 

 

 
N/A 

 

 
N/A 

 

 
N/A 

 

 
N/A 

 

 
N/A 

U.A.T. Ciacova/ 
D.G.A.S.P.C. Timiș 
ONG-uri, Instituţii de 
educație 

Strategia 
Națională pentru 
Dezvoltarea 
Durabilă a 

României 2030 
(SNDDR 2030); 

 

Strategia 
regională pentru 
Dezvoltare 2021- 
2027-Regiunea 
Vest; Strategia de 
Dezvoltare 
Economică și 
Socială a 
Județului Timiș- 
2021-2027 

 

 
30 

 
Identificarea persoanelor fără acte de identitate 
în vedereaemiterii acestora şi a putea beneficia 
de toatedrepturile şi facilităţile, confom legii 

 

 
N/A 

 

 
N/A 

 

 
N/A 

 

 
N/A 

 

 
N/A 

U.A.T. Ciacova/ 
D.G.A.S.P.C. Timiș 
ONG-uri, Instituţii de 
educație 

Strategia 
Națională pentru 
Dezvoltarea 
Durabilă a 

României 2030 
(SNDDR 2030); 

 

Strategia 
regională pentru 
Dezvoltare 2021- 
2027-Regiunea 
Vest; Strategia de 
Dezvoltare 
Economică și 
Socială a 
Județului Timiș- 
2021-2027 
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31 

 
 

 
Asigurarea serviciilor sociale, medicale, 
educaţionale, de locuire şi ocupare pe piaţa 
muncii 

 
 
 

 
N/A 

 
 
 

 
N/A 

 
 
 

 
N/A 

 
 
 

 
N/A 

 
 
 

 
N/A 

AJOFM Strategia 
Națională pentru 
Dezvoltarea 
Durabilă a 

României 2030 
(SNDDR 2030); 

 

Strategia 
regională pentru 
Dezvoltare 2021- 
2027-Regiunea 
Vest; Strategia de 
Dezvoltare 
Economică și 
Socială a 
Județului Timiș- 
2021-2027 

 

 
32 

Dezvoltarea de proiecte cu fonduri europene în 
cadrul unui sistem de cooperare 
local/judeţean/naţional pentru îmbunătăţirea 
calităţii vieţii persoanelor de etnie rromă 

 

 
N/A 

 

 
N/A 

 

 
N/A 

 

 
N/A 

 

 
N/A 

U.A.T. Ciacova/ 
D.G.A.S.P.C. Timiș 
ONG-uri, Instituţii de 
educație 

Strategia 
Națională pentru 
Dezvoltarea 
Durabilă a 

României 2030 
(SNDDR 2030); 

 

Strategia 
regională pentru 
Dezvoltare 2021- 
2027-Regiunea 
Vest; Strategia de 
Dezvoltare 
Economică și 
Socială a 
Județului Timiș- 
2021-2027 

 

 
33 

 

 
Promovarea valorilor culturale specifice etniei 
şi reactivarea practicării meşteşugurilor 
tradiţionale 

 

 
N/A 

 

 
N/A 

 

 
N/A 

 

 
N/A 

 

 
N/A 

U.A.T. Ciacova/ 
D.G.A.S.P.C. Timiș 
ONG-uri, Instituţii de 
educație 

Strategia 
Națională pentru 
Dezvoltarea 
Durabilă a 

României 2030 
(SNDDR 2030); 

 

Strategia 
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        regională pentru 
Dezvoltare 2021- 
2027-Regiunea 
Vest; Strategia de 
Dezvoltare 
Economică și 
Socială a 

Județului Timiș- 
2021-2027 
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34 

 

 
Dezvoltarea de parteneriate cu instituţiile 
publice (şcoli, poliţie, servicii sociale), 
societatea civilă şi mass-media 

 
 

 
N/A 

 
 

 
N/A 

 
 

 
N/A 

 
 

 
N/A 

 
 

 
N/A 

U.A.T. Ciacova/ 
D.G.A.S.P.C. Timiș 
ONG-uri, Instituţii de 
educație 

Strategia 
Națională pentru 
Dezvoltarea 
Durabilă a 

României 2030 
(SNDDR 2030); 

 

Strategia 
regională pentru 
Dezvoltare 2021- 
2027-Regiunea 
Vest; Strategia de 
Dezvoltare 
Economică și 
Socială a 
Județului Timiș- 
2021-2027 

 
 

 
35 

 
Asigurarea serviciilor necesare pentru a asigura 
protecţia şi asistenţa victimelor adulte ale 
traficului de persoane, cu respectarea 
standardelor de calitate (inclusive protecţia 
martorilor victime ale traficului) 

 
 

 
N/A 

 
 

 
N/A 

 
 

 
N/A 

 
 

 
N/A 

 
 

 
N/A 

U.A.T. Ciacova/ 
D.G.A.S.P.C. Timiș 
ONG-uri, Instituţii de 
educație 

Strategia 
Națională pentru 
Dezvoltarea 
Durabilă a 

României 2030 
(SNDDR 2030); 

 

Strategia 
regională pentru 
Dezvoltare 2021- 
2027-Regiunea 
Vest; Strategia de 
Dezvoltare 
Economică și 
Socială a 
Județului Timiș- 
2021-2027 

 

 
36 

 

 
Acompanierea persoanelor în vederea 
reintegrării lor în societate 

 

 
N/A 

 

 
N/A 

 

 
N/A 

 

 
N/A 

 

 
N/A 

U.A.T. Ciacova/ 
D.G.A.S.P.C. Timiș 
ONG-uri, Instituţii de 
educație 

Strategia 
Națională pentru 
Dezvoltarea 
Durabilă a 

României 2030 
(SNDDR 2030); 

 

Strategia 
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        regională pentru 
Dezvoltare 2021- 
2027-Regiunea 
Vest; Strategia de 
Dezvoltare 
Economică și 
Socială a 

Județului Timiș- 
2021-2027 
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37 

 
Construirea de locuințe sociale în orașul 
Ciacova (PUZ Zona Nord Calea Ferată) 

 
Idee 

 
N/A 

 
500.000,00 

 
2.450.000 

Buget local / 
Fonduri 
guvernamentale / 
Fonduri europene 

U.A.T. Ciacova Strategia 
Națională pentru 
Dezvoltarea 
Durabilă a 

României 2030 
(SNDDR 2030); 

 

Strategia 
regională pentru 
Dezvoltare 2021- 
2027-Regiunea 
Vest; Strategia de 
Dezvoltare 
Economică și 
Socială a 
Județului Timiș- 
2021-2027 

D3.3.4. Dezvoltarea unor măsuri ce vizează sprijinirea activităților de dezvoltare a serviciilor sociale 

 
1 

Sprijinirea dezvoltării activităţii ONG-urilor din 
domeniul social, inclusiv prin asigurarea unor 
spaţii şi dotări pentru desfășurarea activităţilor 

 
N/A 

 
N/A 

 
N/A 

 
N/A 

 
N/A 

 
U.A.T. Ciacova 

Strategia 
Națională pentru 
Dezvoltarea 
Durabilă a 

României 2030 
(SNDDR 2030); 

 

Strategia 
regională pentru 
Dezvoltare 2021- 
2027-Regiunea 
Vest; Strategia de 
Dezvoltare 
Economică și 
Socială a 
Județului Timiș- 
2021-2027 

 
2 

Dezvoltarea și încurajarea parteneriatelor între 
furnizorii publici şi furnizorii privaţi de servicii 
sociale/ ONG-uri din domeniul social 

 
N/A 

 
N/A 

 
N/A 

 
N/A 

 
N/A 

U.A.T. Ciacova Strategia 
Națională pentru 
Dezvoltarea 
Durabilă a 
României 2030 



 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        (SNDDR 2030); 
Strategia 
regională pentru 
Dezvoltare 2021- 
2027-Regiunea 
Vest; Strategia de 
Dezvoltare 
Economică și 
Socială a 
Județului Timiș- 
2021-2027 

 
3 

 
Antreprenoriat social pentru inovare și 
incluziune 

 
N/A 

 
N/A 

 
N/A 

 
N/A 

 
N/A 

U.A.T. Ciacova Strategia 

Națională pentru 
Dezvoltarea 
Durabilă a 

României 2030 
(SNDDR 2030); 

 

Strategia 
regională pentru 
Dezvoltare 2021- 
2027-Regiunea 
Vest; Strategia de 
Dezvoltare 
Economică și 
Socială a 

Județului Timiș- 
2021-2027 

 
4 

Implementarea unor programe şi 
politici sociale la nivel local 

 
N/A 

 
N/A 

 
N/A 

 
N/A 

 
N/A 

U.A.T. Ciacova Strategia 

Națională pentru 
Dezvoltarea 
Durabilă a 

României 2030 
(SNDDR 2030); 

 

Strategia 
regională pentru 
Dezvoltare 2021- 
2027-Regiunea 
Vest; Strategia de 
Dezvoltare 
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        Economică și 
Socială a 
Județului Timiș- 
2021-2027 

Obiectivul specific OS 3.4. Sisteme de utilități extinse și modernizate, cu impact redus asupra mediului 

D3.4.1. Modernizarea sistemului și extinderea rețelei electrice de distribuție în zonele nedeservite 

1. “Extindere rețea de iluminat public pe str. 
Plopilor-Zona cimitirului ortodox românesc, 
oraș Ciacova, județul Timiș” 

Idee 2021- 
2027 

100.000,00 4.900.000,00 Fonduri 
europene/fonduri 
naționale/buget 
local 

U.A.T. Ciacova 
E Distribuție Banat 

Strategia 
Națională pentru 
Dezvoltarea 
Durabilă a 

României 2030 
(SNDDR 2030); 

 

Strategia 
regională pentru 
Dezvoltare 2021- 
2027-Regiunea 
Vest; Strategia de 
Dezvoltare 
Economică și 
Socială a 
Județului Timiș- 
2021-2027 

 
2 

Extindere rețea alimentare energie electrică în 
Zona PUZ Nord Calea Ferată Ciacova 

 
Idee 

2021- 
2027 

 
300.000,00 

 
1.470.000,00 

Fonduri 
europene/fonduri 
naționale/buget 
local 

 
U.A.T. Ciacova E 
Distribuție Banat 

Strategia 
Națională pentru 

Dezvoltarea 
Durabilă a 

României 2030 
(SNDDR 2030); 

 

Strategia 
regională pentru 
Dezvoltare 2021- 
2027-Regiunea 
Vest; Strategia de 
Dezvoltare 
Economică și 
Socială a 
Județului Timiș- 
2021-2027 
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3 

Extindere rețea alimentare energie electrică în 
Zona PUZ Târg Ciacova 

 
Idee 

2021- 
2027 

 
300.000,00 

 
1.470.000,00 

Fonduri 
europene/fonduri 
naționale/buget 
local 

 
U.A.T. Ciacova E 
Distribuție Banat 

Strategia 
Națională pentru 
Dezvoltarea 
Durabilă a 

României 2030 
(SNDDR 2030); 

 

Strategia 
regională pentru 
Dezvoltare 2021- 
2027-Regiunea 
Vest; Strategia de 
Dezvoltare 
Economică și 
Socială a 
Județului Timiș- 
2021-2027 
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3.4.2. Modernizarea iluminatului public 

 
1. 

Modernizarea infrastructurii de iluminat public 
cu gestionarea inteligentă a energiei în 
UAT Oraș Ciacova și satele aparținătoare: 
Cebza, Macedonia, Petroman și Obad 

 
Idee 

2021- 
2027 

 
2.000.000,00 

 
9.800.000,00 

Fonduri 
europene/fonduri 
naționale/buget 
local 

 
U.A.T. Ciacova 

Strategia 
Națională pentru 

Dezvoltarea 
Durabilă a 

României 2030 
(SNDDR 2030); 

 

Strategia 
regională pentru 
Dezvoltare 2021- 
2027-Regiunea 
Vest; Strategia de 
Dezvoltare 
Economică și 
Socială a 
Județului Timiș- 
2021-2027 

 
2. 

 
Extinderea sistemului de iluminat public, cu 
gestionarea inteligentă a energiei în orașul 
Ciacova 

Idee 2021- 
2027 

 
100.000,00 

 
4.900.000,00 

 
Fonduri 
europene/fonduri 
naționale/buget 
local 

 
U.A.T. Ciacova 

Strategia 

Națională pentru 
Dezvoltarea 
Durabilă a 

României 2030 
(SNDDR 2030); 

 

Strategia 
regională pentru 
Dezvoltare 2021- 
2027-Regiunea 
Vest; Strategia de 
Dezvoltare 
Economică și 
Socială a 
Județului Timiș- 
2021-2027 

D3.4.3. Modernizarea infrastructurii de telecomunicații și extinderea infrastructurii broadband în zona rurală 



 

 
 
 

 
 

 
1 

WiFi4EU -Promovarea conectivității la internet 
în satele aparținătoare orașului Ciacova : 
Cebza, Petroman, Macedonia și Obad 

 
Idee 

2021- 
2027 

 
15.000,00 

 
73.500,00 

Fonduri 
europene/fonduri 
naționale/buget 
local 

Operator 
telecomunicatii 

Strategia 

Națională pentru 
Dezvoltarea 
Durabilă a 

României 2030 
(SNDDR 2030); 

 

Strategia 
regională pentru 
Dezvoltare 2021- 
2027-Regiunea 
Vest; Strategia de 
Dezvoltare 
Economică și 
Socială a 
Județului Timiș- 
2021-2027 

 
2 

Amplasarea rețelelor Wi-Fi la nivelul satelor 
aparținătoare orașului Ciacova -Internet 
gratuit- Free Wifi 

 
Idee 

2021- 
2027 

 
160.000,00 

 
784.000,00 

Fonduri 
europene/fonduri 
naționale/buget 
local 

U.A.T. Ciacova Strategia 
Națională pentru 
Dezvoltarea 
Durabilă a 

României 2030 
(SNDDR 2030); 

 

Strategia 
regională pentru 
Dezvoltare 2021- 
2027-Regiunea 
Vest; Strategia de 
Dezvoltare 
Economică și 
Socială a 
Județului Timiș- 
2021-2027 

D3.4.4. Reabilitare, extindere și realizare infrastructuri de alimentare cu apă și canalizare apă uzată 

 
1. 

Extinderea și modernizareasistemului de 
alimentare cu apă și a infrastructurii de apă 
uzată în orașul Ciacova 

Proiect în curs de 
inițiere 

2021- 
2027 

 
1.000.000,00 

 
4.900.000,00 

Fonduri europene 
(PNRR, POR 2021- 
2027)/ Fonduri 
naționale 
/AFM/buget local 

 
U.A.T. Ciacova/ 
S.C. AQUATIM S.A. 

Strategia 
Națională pentru 
Dezvoltarea 
Durabilă a 
României 2030 
(SNDDR 2030); 
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        Strategia 
regională pentru 
Dezvoltare 2021- 
2027-Regiunea 
Vest; Strategia de 
Dezvoltare 
Economică și 
Socială a 

Județului Timiș- 
2021-2027 

 
2. 

Înființare sistem centralizat de alimentare cu 
apă în satele aparținătoare: Cebza, Macedonia, 
Obad și Petroman 

SF 2021- 
2027 

3.000.000,00 14.700.000,00 Fonduri europene 
(PNRR, POR 2021- 
2027)/ Fonduri 
naționale 
/AFM/buget local 

 
U.A.T. Ciacova/ 
S.C. AQUATIM S.A. 

Strategia 
Națională pentru 

Dezvoltarea 
Durabilă a 

României 2030 
(SNDDR 2030); 

 

Strategia 
regională pentru 
Dezvoltare 2021- 
2027-Regiunea 
Vest; Strategia de 
Dezvoltare 
Economică și 
Socială a 
Județului Timiș- 
2021-2027 

 
3. 

Înființare sistem de canalizare și stații de 
epurare în satele aparținătoare: Cebza, 
Macedonia, Obad și Petroman 

SF 2021- 
2027 

3.000.000,00 14.700.000,00 Fonduri europene 
(PNRR, POR 2021- 

2027)/ Fonduri 
naționale 
/AFM/buget local 

 
U.A.T. Ciacova/ 
S.C. AQUATIM S.A. 

Strategia 
Națională pentru 
Dezvoltarea 
Durabilă a 

României 2030 
(SNDDR 2030); 

 

Strategia 
regională pentru 
Dezvoltare 2021- 
2027-Regiunea 
Vest; Strategia de 
Dezvoltare 
Economică și 

152 

 



153  

 
 
 

        Socială a 

Județului Timiș- 
2021-2027 

 
4. 

Lucrări intervenție, captări, rețele de distribuție 
apă și branșamente de apă 

Proiect în curs de 
inițiere 

2021- 
2025 

 
N/A 

 
N/A 

AFM/Bugetul S.C. 
AQUATIM 
S.A./Buget local 

 
U.A.T. Ciacova 

Strategia 
Națională pentru 

Dezvoltarea 
Durabilă a 

României 2030 
(SNDDR 2030); 

 

Strategia 
regională pentru 
Dezvoltare 2021- 
2027-Regiunea 
Vest; Strategia de 
Dezvoltare 
Economică și 
Socială a 
Județului Timiș- 
2021-2027 

 
5. 

Lucrări intervenție, rețelede canalizare și 
racorduri canal 

Proiect în curs de 
inițiere 

2021- 
2025 

 
N/A 

 
N/A 

AFM/Bugetul S.C. 
AQUATIM 
S.A./Buget local 

 
U.A.T. Ciacova 

Strategia 
Națională pentru 
Dezvoltarea 
Durabilă a 

României 2030 
(SNDDR 2030); 

 

Strategia 
regională pentru 
Dezvoltare 2021- 
2027-Regiunea 
Vest; Strategia de 
Dezvoltare 
Economică și 
Socială a 
Județului Timiș- 
2021-2027 

D3.4.5. Reabilitare, extindere și realizare infrastructuri de alimentare cu gaze naturale 
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1. Înființare distribuție gaze naturale în UAT-urile: 
Ciacova, Liebling, Jebel și Ghilad, județul Timiș 

SF 2021- 
2027 

7.986.988,35 39.136.242,92 POIM 2021-2027, 
PNI Anghel Saligny 

UAT Ciacova, UAT 
Liebling, UAT Jebel, 
UAT Ghilad 

Strategia 
Națională pentru 
Dezvoltarea 
Durabilă a 

României 2030 
(SNDDR 2030); 

 

Strategia 
regională pentru 
Dezvoltare 2021- 
2027-Regiunea 
Vest; Strategia de 
Dezvoltare 
Economică și 
Socială a 
Județului Timiș- 
2021-2027 

2. "Instalații de racordare gaze naturale în orașul 
Ciacova și satele aparținătoare Cebza, 
Petroman, Macedonia și Obad, județul Timiș"- 

SF 2021- 
2027 

7.986.988,35 39.136.242,92 POIM 2021-2027, 
PNI Anghel Saligny 

U.A.T. Ciacova Strategia 
Națională pentru 
Dezvoltarea 
Durabilă a 

României 2030 
(SNDDR 2030); 

 

Strategia 
regională pentru 
Dezvoltare 2021- 
2027-Regiunea 
Vest; Strategia de 
Dezvoltare 
Economică și 
Socială a 
Județului Timiș- 
2021-2027 



 

 
 

 

1.4. OBIECTIVUL STRATEGIC O4. CIACOVA-ORAȘ VERDE 

Nr. 
Crt. 

 

Titlu program / proiect 
Grad de 

maturitate4 

Orizontde 
timp 

Buget estimat 
(euro = 4.9lei) 

Buget estimat 
(lei) 

Surse de finanțare 
potențiale 

Responsabili și 
posibili parteneri 

Corelarea cu alte 
documentații 
strategice 

Obiectivul strategic O4. CIACOVA-ORAȘ VERDE: oraș verde și rezilient. cu emisii scăzute de CO2 

O4.1. Tranziție avansată către un sistem energetic cu impact scăzut asupra calității mediului 

D4.1.1. Încurajarea utilizării energiei din surse regenerabile 

 

1 
Lucrări de prospecțiuni, explorare și exploatare 
resurse de apă geotermală sat Cebza, oraș 
Ciacova 

Studii de 
prospecțiuni 

2021- 
2027 

 

1.539.022,00 
 

7.541.207,80 
PODD 2021-2027 
Prioritatea 1, 
PNRR/AFM, Buget 
local 

 

U.A.T. Ciacova 
Strategia 
Națională pentru 
Dezvoltarea 
Durabilă a 

României 2030 
(SNDDR 2030); 

 

Strategia 
regională pentru 
Dezvoltare 2021- 
2027-Regiunea 
Vest; Strategia de 
Dezvoltare 
Economică și 
Socială a Județului 
Timiș-2021-2027 

 

2 
Construire parc fotovoltaic și dezvoltare 
infrastructură energetică verde (iluminat 
public, producție energie din surse 
regenerabile) pentru energie electrică- 
alimentarea orașului cu electricitate 

 

Idee 
2021- 
2027 

 

100.000,00 
 

490.000,00 
PODD 2021-2027 
Prioritatea 1, 
PNRR/AFM, Buget 
local 

 

U.A.T. Ciacova 
Strategia 
Națională pentru 
Dezvoltarea 
Durabilă a 

României 2030 
(SNDDR 2030); 

 

Strategia 
regională pentru 
Dezvoltare 2021- 
2027-Regiunea 
Vest; Strategia de 
Dezvoltare 
Economică și 
Socială a Județului 
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        Timiș-2021-2027 

 
3 

Achiziționare/instalare panouri fotovoltaice 
(sau alte surse de energie verde) pentru 
energie electrică în instituțiile publice, oraș 
Ciacova 

 
Idee 

2021- 
2027 

 
N/A 

 
N/A 

PODD 2021-2027 
Prioritatea 1, 
PNRR/AFM, Buget 
local 

U.A.T. Ciacova Strategia 
Națională pentru 

Dezvoltarea 
Durabilă a 

României 2030 
(SNDDR 2030); 

 

Strategia 
regională pentru 
Dezvoltare 2021- 
2027-Regiunea 
Vest; Strategia de 
Dezvoltare 
Economică și 
Socială a Județului 
Timiș-2021-2027 

D4.1.2. Eficientizarea energetică a fondului construit 

 
1 

Eficientizarea consumurilor energetice din 
cadrul clădirilor administrative din U.AT. 
Ciacova-Renovarea integrată (consolidare 
seismică și renovare energetică moderată) 

 
Idee 

2022- 
2025 

 
1.000.000,00 

 
4.900.000,00 

PNRR/POR 2021- 
2027/AFM/Buget 
local 

 
U.A.T. Ciacova 

Strategia 

Națională pentru 
Dezvoltarea 
Durabilă a 

României 2030 
(SNDDR 2030); 

 

Strategia 
regională pentru 
Dezvoltare 2021- 
2027-Regiunea 
Vest; Strategia de 
Dezvoltare 
Economică și 
Socială a Județului 
Timiș-2021-2027 

 
2 

Eficientizare energetică a clădirilor din 
patrimoniul public/privat al Orașului Ciacova, 
altele decât cele administrative 

 
Idee 

2022- 
2025 

2.000.000,00  
9.800.000,00 

PNRR/POR 2021- 
2027/AFM/ Buget 
local 

 
U.A.T. Ciacova 

Strategia 

Națională pentru 
Dezvoltarea 
Durabilă a 
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României 2030 
(SNDDR 2030); 
Strategia 
regională pentru 
Dezvoltare 2021- 
2027-Regiunea 
Vest; Strategia de 
Dezvoltare 
Economică și 
Socială a Județului 
Timiș-2021-2027 



 

 

4.2. Rețea verde-albastră protejată, extinsă și valorificată 

D4.2.1. Conservarea biodiversității și valorificarea ariilor naturale protejate 

 
1 

Regenerare urbană prin conectarea peisajului 
cultural cu infrastructura ecologică (trama 
verde-albastră) în U.A.T. Ciacova 

 
Fișă de proiect 

 
2022- 
2025 

 
5.097.959,18 

 
24.980.000,00 

PNRR/POR 2021- 
2027/Buget local 

 
U.A.T. Ciacova 

Strategia 
Națională pentru 
Dezvoltarea 
Durabilă a 

României 2030 
(SNDDR 2030); 

 

Strategia 
regională pentru 
Dezvoltare 2021- 
2027-Regiunea 
Vest; Strategia de 
Dezvoltare 

Economică și 
Socială a Județului 
Timiș-2021-2027 

D 4.2.2. Extinderea suprafeței de spații verzi în oraș 

1 Amenajarea peisagistică a spațiilor verzi 
aferente zonei rezidențiale cu funcțiuni 
complementare, dotări și servicii publice 
Ciacova-Zona Nord-Calea Ferată (Orașul 
Ciacova) 

 

SF și PT 
 

2022- 
2024 

 

166.294,90 
 

814.845,00 
PNRR/POR 2021- 
2027/AFM/Buget 
local 

 

UAT Ciacova 
Strategia 
Națională pentru 

Dezvoltarea 
Durabilă a 

României 2030 
(SNDDR 2030); 

 

Strategia regională 
pentru Dezvoltare 
2021-2027- 
Regiunea Vest; 
Strategia de 
Dezvoltare 
Economică și 
Socială a Județului 
Timiș-2021-2027 
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2 Creșterea calității vieții din orașul Ciacova prin 

reabilitarea spațiilor verzi și modernizarea 
parcurilor 

 
Idee 

 
2021- 
2025 

 
1.000.000,00 

 
4.900.000,00 

PNRR/POR 2021- 
2027/AFM/Buget 
local 

 
U.A.T. Ciacova 

Strategia 

Națională pentru 
Dezvoltarea 
Durabilă a 

României 2030 
(SNDDR 2030); 

 

Strategia regională 
pentru Dezvoltare 
2021-2027- 
Regiunea Vest; 
Strategia de 
Dezvoltare 
Economică și 
Socială a Județului 
Timiș-2021-2027 
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D4.2.3. Conservarea și creșterea suprafețelor împădurite 
 

Îmbunătățirea calității mediului prin 
1 împădurirea terenurilor agricole degradate, SF 

constituite în perimetrul de ameliorare Ciacova 

2021- 
2023 

 
1.000.000,00 

 
4.900.000,00 

PNRR/POR 2021- 
2027/AFM/Buget 
local 

 
U.A.T. Ciacova 

Strategia 

Națională pentru 
Dezvoltarea 
Durabilă a 
României 2030 

(SNDDR 2030); 
Strategia 
regională pentru 
Dezvoltare 2021- 
2027-Regiunea 
Vest; Strategia de 
Dezvoltare 
Economică și 
Socială a Județului 
Timiș-2021-2027 

O4.3. Orașul cu o vulnerabilitate redusă la riscuri naturale și poluare 

D4.3.1. Reducerea vulnerabilității orașului la riscuri naturale 
 

Lucrări de regularizare a albiilor canalelor de 
1 desecare și apărări de maluri pentru 

prevenirea șireducerea consecințelor 
distructive ale inundațiilor (canale ANIF) 

 
Idee 

 
2022- 
2027 

 
1.020.408,16 

 
5.000.000,00 

PNRR/POR 2021- 
2027/AFM/Buget 
local 

 
U.A.T. Ciacova, 
ANIF 

Strategia 
Națională pentru 
Dezvoltarea 
Durabilă a 
României 2030 
(SNDDR 2030); 
Strategia 
regională pentru 
Dezvoltare 2021- 
2027-Regiunea 
Vest; Strategia de 
Dezvoltare 
Economică și 
Socială a Județului 
Timiș-2021-2027 



 

 

 

 
 
 

 
2 

Dotări pentru intervenții în caz de situații de 
urgență 

 
Idee 

2022- 
2027 

 
408.163,27 

 
2.000.000,00 

PNRR/POR 2021- 
2027/AFM/Buget 
local 

 
U.A.T. Ciacova 

Strategia 

Națională pentru 
Dezvoltarea 
Durabilă a 

României 2030 
(SNDDR 2030); 

 

Strategia 
regională pentru 
Dezvoltare 2021- 
2027-Regiunea 
Vest; Strategia de 
Dezvoltare 
Economică și 
Socială a Județului 
Timiș-2021-2027 

D4.3.2. Reducerea presiunii surselor de poluare asupra calității mediului 

 

1 
Planul de calitate a aerului pentru aglomerarea 
Ciacova pentru indicatorul de Poluare PM10 

 

Idee 
2021- 
2023 

 

26.557,14 
 

130.130,00 
 

Buget local 
 

U.A.T. Ciacova 
Strategia 
Națională pentru 
Dezvoltarea 
Durabilă a 

României 2030 
(SNDDR 2030); 

 

Strategia 
regională pentru 
Dezvoltare 2021- 
2027-Regiunea 
Vest; Strategia de 
Dezvoltare 
Economică și 
Socială a Județului 
Timiș-2021-2027 

 

2 
Planul de calitate a aerului pentru aglomerarea 
Ciacova pentru indicatorul de Poluare NO2 

 

Idee 
2021- 
2023 

 

27.928,57 
 

136.850,00 
 

Buget local 
 

U.A.T. Ciacova 
Strategia 
Națională pentru 
Dezvoltarea 
Durabilă a 

României 2030 
(SNDDR 2030); 

 

Strategia 
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        regională pentru 

Dezvoltare 2021- 
2027-Regiunea 
Vest; Strategia de 
Dezvoltare 
Economică și 
Socială a Județului 
Timiș-2021-2027 

 
3 

Revizuire Planuri de acțiune pentru prevenirea 
și reducerea zgomotului ambiant 

 
Idee 

2021- 
2023 

 
9.959,18 

 
48.800,00 

 
Buget local 

 
U.A.T. Ciacova 

Strategia 

Națională pentru 
Dezvoltarea 
Durabilă a 

României 2030 
(SNDDR 2030); 

 

Strategia 
regională pentru 
Dezvoltare 2021- 
2027-Regiunea 
Vest; Strategia de 
Dezvoltare 
Economică și 
Socială a Județului 
Timiș-2021-2027 

 
4 

Masuri de ecologizare a terenurilor degradate 
si redarea lor in fondul funciar 

 
Idee 

2021- 
2025 

 
Conform SF 

 
Conform SF 

 
Buget local 

U.A.T. Ciacova Strategia 

Națională pentru 
Dezvoltarea 
Durabilă a 

României 2030 
(SNDDR 2030); 

 

Strategia 
regională pentru 
Dezvoltare 2021- 
2027-Regiunea 
Vest; Strategia de 
Dezvoltare 
Economică și 
Socială a Județului 
Timiș-2021-2027 

O4.4. Sistem modern de management al deșeurilor, ce sprijină economia circulară la nivel local 
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D4.4.1. Modernizarea și extinderea infrastructurii de gestiune a deșeurilor 

 
1 

Construirea unei platforme de colectare 
selective a deșeurilor pentru U.AT. Ciacova 

 
Idee 

2021- 
2027 

 
N/A 

 
N/A 

Fonduri europene/ 
fonduri naționale/ 
buget local 

 
U.A.T. Ciacova 

Strategia 
Națională pentru 
Dezvoltarea 
Durabilă a 

României 2030 
(SNDDR 2030); 

 

Strategia 
regională pentru 
Dezvoltare 2021- 
2027-Regiunea 
Vest; Strategia de 
Dezvoltare 
Economică și 
Socială a Județului 
Timiș-2021-2027 

D4.4.2. Creșterea gradului de conștientizare a populației cu privire la importanța utilizării produselor ecologice, reciclate și reutilizate 

1 Program de creștere a conștientizării actorilor 
din orașul Ciacova pentru promovarea eco- 
industriei și eco-agriculturii (de exemplu, 

utilizare îngrășăminte naturale) 

Idee 2021- 
2022 

500.000,00 2.450.000,00 Bugetul local, 
bugetul de stat, 
PODD 2021-2027 

U.A.T. Ciacova, 
investitori privați 

Strategia 
Națională pentru 

Dezvoltarea 
Durabilă a 

României 2030 
(SNDDR 2030); 

 

Strategia 
regională pentru 
Dezvoltare 2021- 
2027-Regiunea 
Vest; Strategia de 
Dezvoltare 
Economică și 
Socială a Județului 
Timiș-2021-2027 

 

 
2 

Program de creștere a conștientizării actorilor 
din unitatea cadministrativ-teritorială cu 
privire la importanța colectării selective, 

reciclării, reutilizării și reduceriicantității de 
deșeuri generate 

 

 
Idee 

 
2021- 
2022 

 

 
500.000,00 

 

 
2.450.000,00 

Bugetul local, 
bugetul de stat, 
PODD 2021-2027 

 
U.A.T. Ciacova, 
investitori privați 

Strategia 
Națională pentru 

Dezvoltarea 
Durabilă a 
României 2030 

163 
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(SNDDR 2030); 
Strategia 
regională pentru 
Dezvoltare 2021- 
2027-Regiunea 
Vest; Strategia de 
Dezvoltare 
Economică și 
Socială a Județului 
Timiș-2021-2027 
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1.5. OBIECTIVUL STRATEGIC O5. CIACOVA-ORAȘ CREATIV ȘI ATRACTIV 

Nr. Grad de Orizontde Buget estimat Buget estimat(lei) Surse de finanțare Responsabili și Corelarea cu alte 

Crt. Titlu program / proiect maturitate5 timp (euro = 4.9lei) potențiale posibili parteneri documentații 
strategice 

Obiectivul strategic O5. CIACOVA-ORAȘ CREATIV ȘI ATRACTIV: pol local creativ, cultural și turistic, cu o identitate bine definită și cu o ofertă variată de servicii pentru comunitate și 
turiști 

Obiectivul specific OS 5.1. Vitalitate culturală crescută, susținută de o ofertă culturală adaptată diverselor categorii de public local și extern 

D5.1.2. Diversificarea și promovarea ofertei culturale la nivelul orașului 
 

1 Crearea de evenimente care să se 
adreseze publicului de diverse vârste și 
facturi în UAT Ciacova 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dezvoltarea infrastructurii de petrecere a 

2 timpului liber, a programelor culturale și 
de agrement a locuitorilor din UAT 
Ciacova 

 

 
Idee 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Idee 

 
2021- 
2027 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2021- 
2027 

 

 
25.000,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
25.000,00 

 

 
122.500,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
122.500,00 

 
Buget local, AFCN,alte 
surse 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Buget local, AFCN,alte 
surse 

U.A.T. Ciacova Strategia 
Națională pentru 
Dezvoltarea 
Durabilă a 
României 2030 
(SNDDR 2030); 
Strategia regională 
pentru Dezvoltare 
2021-2027- 
Regiunea Vest; 
Strategia de 
Dezvoltare 
Economică și 
Socială a Județului 
Timiș-2021-2027 

U.A.T. Ciacova Strategia 
Națională pentru 
Dezvoltarea 
Durabilă a 
României 2030 
(SNDDR 2030); 
Strategia regională 
pentru Dezvoltare 
2021-2027- 
Regiunea Vest; 
Strategia de 
Dezvoltare 
Economică și 
Socială a Județului 
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        Timiș-2021-2027 

 
 

3 

 
 

Sprijinirea    organizării   de    evenimente 

  
 

2021- 

    
 

U.A.T. Ciacova 

 
 

Strategia 
 culturaleinedite prin asociere cu o serie de 2027  Națională pentru 
 locații noi (spre exemplu, spectacole de Idee  25.000,00 122.500,00 Buget local, AFCN,alte  Dezvoltarea 

muzică, teatru,film etc. în grădina de vară    surse Durabilă a 
/ în spațiile publice)     României 2030 

     (SNDDR 2030); 
     Strategia regională 
     pentru Dezvoltare 
     2021-2027- 
     Regiunea Vest; 
     Strategia de 
     Dezvoltare 
     Economică și 
     Socială a Județului 
     Timiș-2021-2027 

 Program de organizare de spectacole  2021-   Buget local, AFCN, U.A.T. Ciacova Strategia 
4 itinerante și de activități educaționale în Idee 2027 25.000,00 122.500,00 alte surse  Națională pentru 
 satele aparținătoare orașului Ciacova      Dezvoltarea 
       Durabilă a 
       României 2030 
       (SNDDR 2030); 
       Strategia 
       regională pentru 
       Dezvoltare 2021- 
       2027-Regiunea 
       Vest; Strategia de 
       Dezvoltare 
       Economică și 
       Socială a 
       Județului Timiș- 
       2021-2027 
 Organizarea unor evenimente fanion, de     Buget local, AFCN, U.A.T. Ciacova Strategia 
5 importanță locală/județeană- ex.festival Idee 2021- 30.000,00 147.000,00 alte surse  Națională pentru 
 dedicat folclorului bănățean etc.  2027    Dezvoltarea 
       Durabilă a 



167  

 

 
        României 2030 

(SNDDR 2030); 
Strategia 
regională pentru 
Dezvoltare 2021- 
2027-Regiunea 
Vest; Strategia de 
Dezvoltare 
Economică și 
Socială a 
Județului Timiș- 
2021-2027 

D5.1.3. Sprijinirea actorilor din domeniile cultural-artistice 

 

1 
Amenajare spații pentru expoziție, 
producție și desfacere produse din 
manufacturi tradiționale pe teritoriul 
orașului Ciacova 

 

Idee 
 

2021- 
2027 

 

2.040,82 
 

10.000,00 
 

Buget local, AFCN, 
alte surse 

U.A.T. Ciacova Strategia 
Națională pentru 
Dezvoltarea 
Durabilă a 

României 2030 
(SNDDR 2030); 

 

Strategia 
regională pentru 
Dezvoltare 2021- 
2027-Regiunea 
Vest; Strategia de 
Dezvoltare 
Economică și 
Socială a 

Județului Timiș- 
2021-2027 
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Obiectivul specific OS 5.2. Infrastructură culturală modernă și diversă, ce susține și promovează o viață urbană activă 

D5.2.1. Amenajarea, modernizarea și dezvoltarea infrastructurii culturale din U.A.T. Ciacova 

 

1 
 

Reabilitarea imobilului fostul Cinematograf, 
dotarea acestuia cu echipamente specifice și 
redarea în circuitul cultural 

 

Idee 
2021- 
2027 

 

1.500.000,00 
 

7.350.000,00 
PNRR/POR 2021- 
2027/Fonduri 
guvernamentale/Bug 
et local 

 

U.A.T. Ciacova 
Strategia 
Națională pentru 
Dezvoltarea 
Durabilă a 

României 2030 
(SNDDR 2030); 

 

Strategia 
regională pentru 
Dezvoltare 2021- 
2027-Regiunea 
Vest; Strategia de 
Dezvoltare 
Economică și 
Socială a 
Județului Timiș- 
2021-2027 

 

2 
Amenajare Centru Civic în 
U.A.T. Ciacova 

 

Idee 
2021- 
2027 

 

1.500.000,00 
 

7.350.000,00 
PNRR/POR 2021- 
2027/Fonduri 
guvernamentale/Bug 
et local 

 

U.A.T. Ciacova 
Strategia 
Națională pentru 

Dezvoltarea 
Durabilă a 

României 2030 
(SNDDR 2030); 

 

Strategia 
regională pentru 
Dezvoltare 2021- 
2027-Regiunea 
Vest; Strategia de 
Dezvoltare 
Economică și 
Socială a 
Județului Timiș- 
2021-2027 
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3 

Îmbunătățirea calității vieții populației UAT ului 
Ciacova prin investiții în obiective culturale și 
spații publice – cu 2 obiective investiționale: 
„Revitalizare prin reabilitare, modernizare și 

 
 
 
 
În implementare 

 
 
 
 
2021- 
2023 

 
 
 
 
4.770.481,86 

 
 
 
 
23.375.361,11 

 
 
 
FEDR, POR 2014- 

 
 
 
 
U.A.T. Ciacova 

Strategia 

Națională pentru 
Dezvoltarea 
Durabilă a 

dotare zona urbană "Piața Cetății", UAT ul 

Ciacova, județul Timiș” și „Modernizarea, 
reabilitarea, dotarea și refuncționalizarea 
clădirii Palatului Administrativ și bazin de înot 
din UAT ul Ciacova în centru multifuncțional 
cultural 
recreativ” 

2020, 
Axa prioritară 13 

României 2030 
(SNDDR 2030); 

 

Strategia 
regională pentru 
Dezvoltare 2021- 
2027-Regiunea 
Vest; Strategia de 
Dezvoltare 
Economică și 
Socială a 
Județului Timiș- 
2021-2027 

        

 

4 
 

Modernizarea și dotarea Bibliotecii orășenești 
din U.A.T. Ciacova 

 

Idee 
2021- 
2027 

 

50.000,00 
 

245.000,00 
PNRR/POR 2021- 
2027/Fonduri 
guvernamentale/ 
Buget local 

 

U.A.T. Ciacova 
Strategia 
Națională pentru 
Dezvoltarea 
Durabilă a 

României 2030 
(SNDDR 2030); 

 

Strategia 
regională pentru 
Dezvoltare 2021- 
2027-Regiunea 
Vest; Strategia de 
Dezvoltare 
Economică și 
Socială a 
Județului Timiș- 
2021-2027 

 

5 
 

Reabilitare, modernizare și dotare Cămin 
Cultural sat Cebza, oraș Ciacova, județul Timiș 

DALI + PT + 
Indicatoritehnico- 
economici 

 

2022- 
2024 

 

163.265,31 
 

800.000,00 
CNI - Programul 
Național de 
Construcții de 
Interes Public sau 
Social, 
Subprogramul 

 

U.A.T. Ciacova 
Strategia 
Națională pentru 
Dezvoltarea 
Durabilă a 

României 2030 
(SNDDR 2030); 
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      "Așezăminte 

culturale" 

 Strategia 
regională pentru 
Dezvoltare 2021- 
2027-Regiunea 
Vest; Strategia de 
Dezvoltare 
Economică și 
Socială a 
Județului Timiș- 
2021-2027 

 
 
 

6 

 
 
 

Construire și dotare Casă de Cultură în Orașul 
Ciacova, Județul Timiș” 

 
 
 

Cerere de 
finanțare 

 
 
 

2022- 
2025 

 
 
 

953.061,22 

 
 
 

4.670.000,00 

CNI - Programul 
Național de 
Construcții de 
Interes Public sau 
Social, 
Subprogramul 
"Așezăminte 
culturale" 

 
 
 

U.A.T. Ciacova 

Strategia 
Națională pentru 
Dezvoltarea 
Durabilă a 

României 2030 
(SNDDR 2030); 

 

Strategia 
regională pentru 
Dezvoltare 2021- 
2027-Regiunea 
Vest; Strategia de 
Dezvoltare 
Economică și 
Socială a 
Județului Timiș- 
2021-2027 

5.2.2. Introducerea în circuitul cultural a unor elemente de patrimoniu / spații abandonate / spații dezafectate reprezentative ale orașului Ciacova 

1 Reabilitarea unor imobile publice și spații în aer 
liber pentru organizarea de tabere decreație 
pentru artiști din diverse domenii 

 
Idee 

 
2021- 
2027 

 
N/A 

 
N/A 

 
PNRR/POR 2021- 
2027/Fonduri 
guvernamentale/ 
Buget local 

 
U.A.T. Ciacova 

Strategia 

Națională pentru 
Dezvoltarea 
Durabilă a 

României 2030 
(SNDDR 2030); 

 

Strategia 
regională pentru 
Dezvoltare 2021- 
2027-Regiunea 
Vest; Strategia 
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        de Dezvoltare 

Economică și 
Socială a 

Județului Timiș- 
2021-2027 

2 Punerea în valoare a clădirilor istorice/de 
patrimoniu de pe raza orașului Ciacova, în 
scopul promovării identității culturale, creșterii 
atractivității orașului Ciacova și generării unei 
dezvoltări urbane sustenabile 

 
 
 
Idee 

 
 
2022- 
2025 

 
 
 
4.081.632,65 

 
 
 
20.000.000,00 

 
PNRR/POR 2021- 
2027/Fonduri 
guvernamentale/ 
Buget local 

 
 
 
U.A.T. Ciacova 

Strategia 
Națională pentru 
Dezvoltarea 
Durabilă a 

României 2030 
(SNDDR 2030); 

 

Strategia 
regională pentru 
Dezvoltare 2021- 
2027-Regiunea 
Vest; Strategia 
de Dezvoltare 
Economică și 
Socială a 
Județului Timiș- 
2021-2027 
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Obiectivul specific OS 5.3. Patrimoniu cultural (material și imaterial) protejat, valorificat și promovat sustenabil 

D5.3.1. Conservarea și valorificarea patrimoniului istoric și a clădirilor cu valoare arhitectural-ambientală ridicată. 

 
1 

Reabilitarea clădirilor istorice/de patrimoniu 
din  orașul Ciacova și  a clădirilor care fac 
parte din Ansamblul Urban „Piața Cetății”- 
monument  istoric, categoria A, oraș Ciacova 

 
Idee 

 
2021- 
2027 

 
4.081.632,65 

 
20.000.000,00 

 
PNRR/POR 2021- 
2027/Fonduri 
guvernamentale/ 
Buget local 

U.A.T. Ciacova Strategia 
Națională pentru 

Dezvoltarea 
Durabilă a 

României 2030 
(SNDDR 2030); 

 

Strategia 
regională pentru 
Dezvoltare 2021- 
2027-Regiunea 
Vest; Strategia de 
Dezvoltare 
Economică și 
Socială a 
Județului Timiș- 
2021-2027 

 
2 

Restaurarea și promovarea Turnului de apărare 
(Cula), monument istoric din UAT ul Ciacova, 
judeţul Timiș 

În curs de 
execuție 

2021- 
2025 

 
1.061.793,33 

 
5.096.607,98 

FEDR, 

POR 2014-2020, 
Axa prioritară 5 

U.A.T. Ciacova Strategia 

Națională pentru 
Dezvoltarea 
Durabilă a 

României 2030 
(SNDDR 2030); 

 

Strategia 
regională pentru 
Dezvoltare 2021- 
2027-Regiunea 
Vest; Strategia de 
Dezvoltare 
Economică și 
Socială a 
Județului Timiș- 
2021-2027 



 

 

 

 

 
3 

Restaurarea Bisericii Romano-Catolice Idee  
2021- 
2025 

 
1.416.886,94 

 
6.942.746,00 

PNRR/POR 2021- 
2027/Fonduri 
guvernamentale/ 
Buget local 

U.A.T. Ciacova Strategia 

Națională pentru 
Dezvoltarea 
Durabilă a 

României 2030 
(SNDDR 2030); 

 

Strategia 
regională pentru 
Dezvoltare 2021- 
2027-Regiunea 
Vest; Strategia de 
Dezvoltare 
Economică și 
Socială a 
Județului Timiș- 
2021-2027 

D5.3.2. Conservarea și valorificarea patrimoniului imaterial cu valoare ridicată pentru comunitatea locală și promovarea semnificației lor 

1 Investiții în protejarea patrimoniului cultural și 
tradițiilor din UAT Ciacova 

Idee 2021- 
2025 

N/A N/A Buget local, AFCN, 
alte surse 

U.A.T. Ciacova  
 

Strategia 
Națională pentru 
Dezvoltarea 
Durabilă a 

României 2030 
(SNDDR 2030); 

 

Strategia 
regională pentru 
Dezvoltare 2021- 
2027-Regiunea 
Vest; Strategia de 
Dezvoltare 
Economică și 
Socială a 
Județului Timiș- 
2021-2027 

 

2 
Păstrarea tradițiilor și obiceiurilor populare din 
UAT Ciacova – reînființare formație de dansuri 
populare, achiziție costume populare 

 

Idee 
2021- 
2025 

 

N/A 
 

N/A 
Buget local, AFCN, 
alte surse 

U.A.T. Ciacova Strategia 
Națională pentru 
Dezvoltarea 
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        Durabilă a 

României 2030 
(SNDDR 2030); 

 

Strategia 
regională pentru 
Dezvoltare 2021- 
2027-Regiunea 
Vest; Strategia de 
Dezvoltare 
Economică și 
Socială a 
Județului Timiș- 
2021-2027 

D5.3.3. Promovarea unor festivaluri și evenimente care susțin cultura tradițională locală 

1 Dezvoltarea / preluarea festivalurilor care 
promovează cultura bănățeană 

Idee 2021- 
2027 

N/A N/A Buget local, AFCN, 
alte surse 

U.A.T. Ciacova Strategia 
Națională pentru 
Dezvoltarea 
Durabilă a 

României 2030 
(SNDDR 2030); 

 

Strategia 
regională pentru 
Dezvoltare 2021- 
2027-Regiunea 
Vest; Strategia de 
Dezvoltare 
Economică și 
Socială a 
Județului Timiș- 
2021-2027 

2 Dezvoltarea / preluarea festivalurilor care 
promovează multiculturalitatea 

Idee 2021- 
2027 

N/A N/A Buget local, AFCN, 
alte surse 

U.A.T. Ciacova Strategia 
Națională pentru 
Dezvoltarea 
Durabilă a 

României 2030 
(SNDDR 2030); 

 

Strategia 
regională pentru 
Dezvoltare 2021- 
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        2027-Regiunea 
Vest; Strategia de 
Dezvoltare 
Economică și 
Socială a 

Județului Timiș- 
2021-2027 

Obiectivul specific OS 5.4. Destinație turistică recunoscută pentru turismul cultural-artistic, gastronomic, în natură și de agrement, cu servicii de înaltă calitate pentru turiști 

D5.4.1. Promovarea orașului Ciacova ca destinație turistică. 

 
1 

Dezvoltarea turismului de evenimente prin 
organizarea de evenimente cu potențial turistic 
ridicat (târguri, concursuri, festivaluri, expoziții, 
etc.) în UAT Ciacova 

 
Idee 

 
2021- 
2027 

 
N/A 

 
N/A 

Buget local, AFCN, 
alte surse 

U.A.T. Ciacova Strategia 
Națională pentru 
Dezvoltarea 
Durabilă a 

României 2030 
(SNDDR 2030); 

 

Strategia 
regională pentru 
Dezvoltare 2021- 
2027-Regiunea 
Vest; Strategia de 
Dezvoltare 
Economică și 
Socială a 
Județului Timiș- 
2021-2027 

 

2 
Marketing local prin promovarea și 
actualizarea permanentă a paginii de internet 
a Primăriei orașului Ciacova, creare de pagini 
pe rețelele de socializare 

 

Idee 
 

2021- 
2027 

 

N/A 
 

N/A 
Buget local, AFCN, 
alte surse 

 

U.A.T. Ciacova 
Strategia 
Națională pentru 
Dezvoltarea 
Durabilă a 

României 2030 
(SNDDR 2030); 

 

Strategia 
regională pentru 
Dezvoltare 2021- 
2027-Regiunea 
Vest; Strategia de 
Dezvoltare 
Economică și 
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        Socială a 
Județului Timiș- 
2021-2027 

 

 
3 

Realizarea și implementarea unui plan de 
marketing turistic care să ia în calcul toate 
posibilităţile de dezvoltare a turismului local, 
inclusiv promovarea unităților de primire 
turistică și a serviciilor conexe turismului 

 

 
Idee 

 
2021- 
2027 

 

 
N/A 

 

 
N/A 

 
Buget local, fonduri 
europene, alte 
surse 

U.A.T. Ciacova Strategia 
Națională pentru 
Dezvoltarea 
Durabilă a 

României 2030 
(SNDDR 2030); 

 

Strategia 
regională pentru 
Dezvoltare 2021- 
2027-Regiunea 
Vest; Strategia de 
Dezvoltare 
Economică și 
Socială a 
Județului Timiș- 
2021-2027 

 
4 

Realizarea de marcaje pentru traseele și 
obiectivele turistice din orașul Ciacova 

 
Idee 

2021- 
2027 

 
30.000,00 

 
147.000,00 

Buget local, fonduri 
europene, alte 
surse 

U.A.T. Ciacova Strategia 
Națională pentru 
Dezvoltarea 
Durabilă a 

României 2030 
(SNDDR 2030); 

 

Strategia 
regională pentru 
Dezvoltare 2021- 
2027-Regiunea 
Vest; Strategia de 
Dezvoltare 
Economică și 
Socială a 
Județului Timiș- 
2021-2027 

 
5 

Organizarea de campanii tematice sau 
sezoniere pentru promovarea turismului din 
orașul Ciacova la nivel județean/național 

 
Idee 

2021- 
2027 

 
100.000,00 

 
490.000,00 

Buget local, fonduri 
europene, 
alte surse 

U.A.T. Ciacova Strategia 
Națională pentru 
Dezvoltarea 
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        Durabilă a 

României 2030 
(SNDDR 2030); 

 

Strategia 
regională pentru 
Dezvoltare 2021- 
2027-Regiunea 
Vest; Strategia de 
Dezvoltare 
Economică și 
Socială a 
Județului Timiș- 
2021-2027 

6 Realizarea unor materiale de promovare a 
atracțiilor din orașul Ciacova - hărți turistice, 
pliante, broșuri etc. 

Idee 2021- 
2027 

122.448,98 600.000,00 Buget local, 
fonduri europene, 

U.A.T. Ciacova Strategia 
Națională pentru 
Dezvoltarea 
Durabilă a 

României 2030 
(SNDDR 2030); 

 

Strategia 
regională pentru 
Dezvoltare 2021- 
2027-Regiunea 
Vest; Strategia de 
Dezvoltare 
Economică și 
Socială a 
Județului Timiș- 
2021-2027 

 
7 

Dezvoltarea unei platforme online de 
promovare a orașului Ciacova 

 
Idee 

2021- 
2027 

 
30.000,00 

 
147.000,00 

Buget local, fonduri 
europene, 
alte surse 

U.A.T. Ciacova Strategia 
Națională pentru 
Dezvoltarea 
Durabilă a 

României 2030 
(SNDDR 2030); 

 

Strategia 
regională pentru 
Dezvoltare 2021- 
2027-Regiunea 



 

 

        Vest; Strategia de 
Dezvoltare 
Economică și 
Socială a 
Județului Timiș- 
2021-2027 

 
8 

 
Campanie de lansare a noii identități a orașului 
Ciacova 

 
Idee 

2022- 
2024 

 
30.000,00 

 
147.000,00 

Buget local, fonduri 
europene, 
alte surse 

U.A.T. Ciacova Strategia 
Națională pentru 
Dezvoltarea 
Durabilă a 

României 2030 
(SNDDR 2030); 

 

Strategia 
regională pentru 
Dezvoltare 2021- 
2027-Regiunea 
Vest; Strategia de 
Dezvoltare 
Economică și 
Socială a 
Județului Timiș- 
2021-2027 

 
9 

Realizarea unui film de prezentare a 
destinației turistice orașul Ciacova, utilizând 
noua identitate a orașului Ciacova 

 
Idee 

2022- 
2024 

 
15.000,00 

 
73.500,00 

Buget local, fonduri 
europene, 
alte surse 

U.A.T. Ciacova Strategia 
Națională pentru 

Dezvoltarea 
Durabilă a 

României 2030 
(SNDDR 2030); 

 

Strategia 
regională pentru 
Dezvoltare 2021- 
2027-Regiunea 
Vest; Strategia de 
Dezvoltare 
Economică și 
Socială a 
Județului Timiș- 
2021-2027 
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10 

Organizarea de evenimente recurente cu rol de 
promovare a orașului Ciacova 

 
Idee 

2022- 
2027 

 
150.000,00 

 
735.000,00 

Buget local, fonduri 
europene, 
alte surse 

U.A.T. Ciacova Strategia 

Națională pentru 
Dezvoltarea 
Durabilă a 

României 2030 
(SNDDR 2030); 

 

Strategia 
regională pentru 
Dezvoltare 2021- 
2027-Regiunea 
Vest; Strategia de 
Dezvoltare 
Economică și 
Socială a 
Județului Timiș- 
2021-2027 

D5.4.2. Extinderea și modernizarea infrastructurii turistice și a amenajărilor conexe 

 
1 

Proiect de amenajare a unor zone speciale tip 
camping pentru autorulote pe malul râului 
Timiș, satul Cebza 

 
Idee 

2022- 
2027 

 
N/A 

 
N/A 

Buget local, buget 
de stat, fonduri 
europene, alte 
surse 

U.A.T. Ciacova Strategia 
Națională pentru 
Dezvoltarea 
Durabilă a 

României 2030 
(SNDDR 2030); 

 

Strategia 
regională pentru 
Dezvoltare 2021- 
2027-Regiunea 
Vest; Strategia de 
Dezvoltare 
Economică și 
Socială a 
Județului Timiș- 
2021-2027 

 

 
2 

 
“Complex turistic pe malul Timișului, satul 
Cebza” 

Idee  
2022- 
2027 

 

 
N/A 

 

 
N/A 

Buget local, buget 
de stat, fonduri 
europene, alte 
surse 

U.A.T. Ciacova Strategia 
Națională pentru 

Dezvoltarea 
Durabilă a 
României 2030 
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        (SNDDR 2030); 
Strategia 
regională pentru 
Dezvoltare 2021- 
2027-Regiunea 
Vest; Strategia de 
Dezvoltare 
Economică și 
Socială a 
Județului Timiș- 
2021-2027 

 
3 

Amenajarea unui infocentru turistic într-un 
spațiu adecvat, inclusiv pentru un magazin de 
suveniruriși materiale de 
informare/promovare 

 
Idee 

 
2022- 
2025 

 
N/A 

 
N/A 

Buget local, buget 
de stat, fonduri 
europene, alte 
surse 

U.A.T. Ciacova Strategia 

Națională pentru 
Dezvoltarea 
Durabilă a 

României 2030 
(SNDDR 2030); 

 

Strategia 
regională pentru 
Dezvoltare 2021- 
2027-Regiunea 
Vest; Strategia de 
Dezvoltare 
Economică și 
Socială a 

Județului Timiș- 
2021-2027 

 
4 

 
Amenajare trasee turistice pe ruta Ciacova- 
pădurea Macedoniei (cicloturism, drumetie, 
plimbare cu căruța, etc…) 

 
Idee 

 
2022- 
2025 

 
N/A 

 
N/A 

Buget local, buget 
de stat, fonduri 
europene, alte 
surse 

U.A.T. Ciacova Strategia 

Națională pentru 
Dezvoltarea 
Durabilă a 

României 2030 
(SNDDR 2030); 

 

Strategia 
regională pentru 
Dezvoltare 2021- 
2027-Regiunea 
Vest; Strategia de 
Dezvoltare 
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        Economică și 
Socială a 
Județului Timiș- 
2021-2027 

 

 
5 

Dezvoltarea infrastructurii turistice și a 
ecoturismului prin dezvoltarea capacității 
locale de ospitalitate, modernizarea 
obiectivelor culturale și istorice din oraș, cât și 
includerea acestora într-un circuit turistic 
integrat din U.A.T. Ciacova 

 

 
Idee 

 

 
2022- 
2027 

 

 
N/A 

 

 
N/A 

 
Buget local, buget 
de stat, fonduri 
europene, alte 
surse 

U.A.T. Ciacova Strategia 
Națională pentru 

Dezvoltarea 
Durabilă a 

României 2030 
(SNDDR 2030); 

 

Strategia 
regională pentru 
Dezvoltare 2021- 
2027-Regiunea 
Vest; Strategia de 
Dezvoltare 
Economică și 
Socială a 
Județului Timiș- 
2021-2027 

 
6 

Crearea de facilităţi turistice şi de agrement 
caresă pună în valoare resursele locale (ex. apa 
geotermală) sat Cebza 

 
Idee 

 
2022- 
2027 

 
N/A 

 
N/A 

Buget local, buget 
de stat, fonduri 
europene, alte 
surse 

U.A.T. Ciacova Strategia 

Națională pentru 
Dezvoltarea 
Durabilă a 

României 2030 
(SNDDR 2030); 

 

Strategia 
regională pentru 
Dezvoltare 2021- 
2027-Regiunea 
Vest; Strategia de 
Dezvoltare 
Economică și 
Socială a 
Județului Timiș- 
2021-2027 

7 Locații turistice și de agrement cu 
infrastructură inteligentă (ex. panouri de 

Idee 2022- N/A N/A POCIDIF, Buget 
local, 

U.A.T. Ciacova  
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 informare, programări online, plăți electronice, 

invitare online a prietenilor / doritorilor, 
conectare la rețeaua de transport / HoReCa / 
alte servicii etc.), care să folosească și pentru 
anumite studii științifice 

 2027   Alte surse  Strategia 

Națională pentru 
Dezvoltarea 
Durabilă a 

României 2030 
(SNDDR 2030); 

 

Strategia 
regională pentru 
Dezvoltare 2021- 
2027-Regiunea 
Vest; Strategia de 
Dezvoltare 
Economică și 
Socială a 
Județului Timiș- 
2021-2027 
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Obiectivul specific OS 5.5. Infrastructură sportivă și de agrement dezvoltată și modernă, ce susține o ofertă diversă și atractivă de activități sportive și de petrecere a 
timpului liber 

D5.5.1. Dezvoltarea infrastructurii de sport și de agrement a orașului Ciacova prin construcția și amenajarea de noi facilități sau reabilitarea, modernizarea și dotarea 
infrastructurii existente. 

 
1 

Construire Bazin de înot în UAT Ciacova, 
județul Timiș 

 
Idee 

2021- 
2027 

 
2.000.000,00 

 
9.800.000,00 

PNCIPS/Fonduri 
europene-POR 
2021-2027/ alte 
surse 

U.A.T. Ciacova Strategia 
Națională pentru 
Dezvoltarea 
Durabilă a 

României 2030 
(SNDDR 2030); 

 

Strategia 
regională pentru 
Dezvoltare 2021- 
2027-Regiunea 
Vest; Strategia de 
Dezvoltare 
Economică și 
Socială a 
Județului Timiș- 
2021-2027 

 
2 

Reabilitare, modernizare, dotare și extindere 
Complex sportiv în orașul Ciacova, județul Timiș 

Cerere de 
finanțare 

2021- 
2025 

1.000.000,00 4.900.000,00 PNCIPS/Fonduri 
europene-POR 
2021-2027/ alte 
surse 

U.A.T. Ciacova Strategia 
Națională pentru 

Dezvoltarea 
Durabilă a 

României 2030 
(SNDDR 2030); 

 

Strategia 
regională pentru 
Dezvoltare 2021- 
2027-Regiunea 
Vest; Strategia de 
Dezvoltare 
Economică și 
Socială a 
Județului Timiș- 
2021-2027 
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3 

 
Amenajare teren de sport în orașul Ciacova 

 
În execuție 

 
2021- 
2025 

79.808,82 391.063,23 Buget local U.A.T. Ciacova Strategia 
Națională pentru 
Dezvoltarea 
Durabilă a 

României 2030 
(SNDDR 2030); 

 

Strategia 
regională pentru 
Dezvoltare 2021- 
2027-Regiunea 
Vest; Strategia de 
Dezvoltare 
Economică și 
Socială a 
Județului Timiș- 
2021-2027 

 
4 

 
Amenajare terenuri sintetice de sport și 
construire vestiare de sport în satele 
aparținătoare orașului Ciacova 

 
Idee 

2021- 
2027 

 
1.000.000,00 

 
4.900.000,00 

PNCIPS/Fonduri 
europene-POR 
2021-2027/ alte 
surse 

U.A.T. Ciacova Strategia 
Națională pentru 
Dezvoltarea 
Durabilă a 

României 2030 
(SNDDR 2030); 

 

Strategia 
regională pentru 
Dezvoltare 2021- 
2027-Regiunea 
Vest; Strategia de 
Dezvoltare 
Economică și 
Socială a 
Județului Timiș- 
2021-2027 

 

5 
Realizarea unei baze de agrement (ștrand) în 
orașul Ciacova 

Idee 2021- 
2027 

 

N/A 
 

N/A 
PNCIPS/Fonduri 
europene-POR 
2021-2027/ alte 
surse 

U.A.T. Ciacova Strategia 
Națională pentru 
Dezvoltarea 
Durabilă a 

României 2030 
(SNDDR 2030); 

 

Strategia 
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        regională pentru 
Dezvoltare 2021- 
2027-Regiunea 
Vest; Strategia de 
Dezvoltare 
Economică și 
Socială a 
Județului Timiș- 
2021-2027 

 
6 

 
Amenajare parcuri și locuri de joacă pentru 
copii în satele aparținătoare orașului Ciacova, 
județul Timiș 

 
Idee 

 
2022- 
2024 

 
14.285,71 

 
70.000,00 

 
PNCIPS/Fonduri 
europene-POR 
2021-2027/ alte 
surse 

U.A.T. Ciacova Strategia 
Națională pentru 
Dezvoltarea 
Durabilă a 

României 2030 
(SNDDR 2030); 

 

Strategia 
regională pentru 
Dezvoltare 2021- 
2027-Regiunea 
Vest; Strategia de 
Dezvoltare 
Economică și 
Socială a 
Județului Timiș- 
2021-2027 

 

7 
 

Amenajare zona agrement malul râului Timiș 
 

Idee 
 

2024- 
2027 

 

408.163,27 
 

2.000.000,00 
Fonduri europene 
(PNRR, POR 2021- 
2027)/ 
Fonduri naționale/ 
buget local 

U.A.T. Ciacova Strategia 
Națională pentru 
Dezvoltarea 
Durabilă a 

României 2030 
(SNDDR 2030); 

 

Strategia 
regională pentru 
Dezvoltare 2021- 
2027-Regiunea 
Vest; Strategia de 
Dezvoltare 

Economică și 
Socială a 
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          Județului Timiș- 
2021-2027 

  
Amenajarea spațiilor verzi din orașul Ciacova 

  
2021- 

    
U.A.T. Ciacova 

 
Strategia 

8 prin plantare copaci, flori și mobilier urban Idee 2027 N/A N/A Fonduri europene-  Națională pentru 
      POR 2021-2027/ Dezvoltarea 
      alte surse/buget Durabilă a 
      local României 2030 
       (SNDDR 2030); 
       Strategia 
       regională pentru 
       Dezvoltare 2021- 
       2027-Regiunea 
       Vest; Strategia de 
       Dezvoltare 
       Economică și 
       Socială a 
       Județului Timiș- 
       2021-2027 

D5.5.2. Dezvoltarea și promovarea ofertei de activități de sport și agrement a orașului Ciacova     

1 Diversificarea activităților sportive în UAT       Fonduri europene U.A.T. Ciacova Strategia 
 Ciacova, prin derulare programe sportive: Idee  2021- N/A N/A  (PNRR, POR 2021-  Națională pentru 

fotbal, baschet, handbal, tenis, karate,  2027   2027)/ Dezvoltarea 
etc. pe diverse grupe de vârstă     Fonduri naționale/ Durabilă a 

     buget local României 2030 
      (SNDDR 2030); 
      Strategia 
      regională pentru 
      Dezvoltare 2021- 
      2027-Regiunea 
      Vest; Strategia 
      de Dezvoltare 
      Economică și 
      Socială a 
      Județului Timiș- 
      2021-2027 
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2 Facilitarea investițiilor private 
înființării/dezvoltării zonelor de 
agrement - pentru pescuitul sportiv și 
relaxare,camping 

 
Idee 

 
2021- 
2025 

 
N/A 

 
N/A 

Fonduri europene 
(PNRR, POR 2021- 
2027)/ 

Fonduri naționale/ 
buget local 

U.A.T. Ciacova Strategia 
Națională pentru 
Dezvoltarea 
Durabilă a 

României 2030 
(SNDDR 2030); 

 

Strategia 
regională pentru 
Dezvoltare 2021- 
2027-Regiunea 
Vest; Strategia 
de Dezvoltare 
Economică și 
Socială a 
Județului Timiș- 
2021-2027 



 

 
 

 

1.6. OBIECTIVUL STRATEGIC O6. CIACOVA-ORAȘ PERFORMANT 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nr. 
Crt. 

 

Titlu program / proiect 
 

Grad de 

maturitate6 

 

Orizontde 
timp 

 

Buget estimat 
(euro = 4.9lei) 

 

Buget estimat 
(lei) 

 

Surse de finanțare 
potențiale 

 

Responsabili și 
posibili parteneri 

Corelarea cu alte 
documentații 
strategice 

Obiectivul strategic O6. CIACOVA-ORAȘ PERFORMANT: Administrație locală inovatoare, eficientă și deschisă, ce formulează , ia decizii bazate pe date 

Obiectivul specific OS 6.1. Administrație publică locală și servicii publice eficiente și digitalizate 

D6.1.1. Sporirea capacității de gestionare a dezvoltării la nivel local și județean printr-o abordare bazată pe principiile dezvoltării inteligente și o planificare strategică eficientă 

 

1 
 

Servicii de urbanism -Actualizare PUG și RLU în 
U.A.T. Ciacova 

 

În implementare 
2021- 
2027 

 

102.040,82 
 

500.000,00 
Fonduri europene 
(PNRR, POR 2021- 
2027)/ 

Fonduri naționale/ 
buget local 

U.A.T. Ciacova Strategia 
Națională pentru 
Dezvoltarea 
Durabilă a 

României 2030 
(SNDDR 2030); 

 

Strategia 
regională pentru 
Dezvoltare 2021- 
2027-Regiunea 
Vest; Strategia 
de Dezvoltare 
Economică și 
Socială a 

Județului Timiș- 
2021-2027 

2. Servicii de urbanism -Elaborare PMUD și SIDU 
în U.A.T. Ciacova 

În implementare 2021- 
2022 

102.040,82 500.000,00 Fonduri europene 
(PNRR, POR 2021- 
2027)/ 

Fonduri naționale/ 
buget local 

U.A.T. Ciacova Strategia 
Națională pentru 
Dezvoltarea 
Durabilă a 

României 2030 
(SNDDR 2030); 

 

Strategia 
regională pentru 
Dezvoltare 2021- 
2027-Regiunea 
Vest; Strategia 
de Dezvoltare 
Economică și 
Socială a 
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        Județului Timiș- 

2021-2027 

3. Elaborarea Planului Urbanistic Zonal (P.U.Z.) 
pentru extinderea intravilanului Orașului 
Ciacova în vederea dezvoltării Coridorului 
verde-albastru Timișul Mort 

Idee 2021- 
2022 

16.326,53 80.000,00 Fonduri europene 
(PNRR, POR 2021- 
2027)/ 
Fonduri naționale/ 
buget local 

U.A.T. Ciacova Strategia 
Națională pentru 

Dezvoltarea 
Durabilă a 

României 2030 
(SNDDR 2030); 

 

Strategia 
regională pentru 
Dezvoltare 2021- 
2027-Regiunea 
Vest; Strategia 
de Dezvoltare 
Economică și 
Socială a 
Județului Timiș- 
2021-2027 

4 Lucrări de urbanism și documentații tehnice, 

lucrări de topografie și cadastru pentru diferite 
PUZ-uri în U.A.T. Ciacova 

Idee 2022- 
2024 

30.000,00 147.000,00 Fonduri europene 
(PNRR, POR 2021- 
2027)/ 

Fonduri naționale/ 
buget local 

U.A.T. Ciacova Strategia 

Națională pentru 
Dezvoltarea 
Durabilă a 

României 2030 
(SNDDR 2030); 

 

Strategia 
regională pentru 
Dezvoltare 2021- 
2027-Regiunea 
Vest; Strategia 
de Dezvoltare 
Economică și 
Socială a 
Județului Timiș- 
2021-2027 

 

5 
Servicii de cadastru de specialitate imobiliar- 
edilitar si construirea unei baze de date 
Nomenclator stradal 

 

În implementare 
 

2021- 
2024 

 

2.040,82 
 

10.000,00 

 

Fonduri europene 
(PNRR, POR 2021- 
2027)/ 

U.A.T. Ciacova Strategia 
Națională pentru 
Dezvoltarea 
Durabilă a 
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      Fonduri naționale/ 
buget local 

 României 2030 

(SNDDR 2030); 
Strategia 
regională pentru 
Dezvoltare 2021- 
2027-Regiunea 
Vest; Strategia 
de Dezvoltare 
Economică și 
Socială a 
Județului Timiș- 
2021-2027 

         

 
6 

Implementarea Registrului Electronic Național 
al Nomenclaturii Stradale – RENNS 

 
În implementare 

2021- 
2024 

 
255.102,04 

 
1.250.000,00 

 
OCPI 

 
U.A.T. Ciacova 

Strategia 
Națională pentru 
Dezvoltarea 
Durabilă a 

României 2030 
(SNDDR 2030); 

 

Strategia 
regională pentru 
Dezvoltare 2021- 
2027-Regiunea 
Vest; Strategia 
de Dezvoltare 
Economică și 
Socială a 
Județului Timiș- 
2021-2027 

D6.1.2. Creșterea gradului de adoptare a noilor tehnologii în activitatea autorităților publice la nivel local și prestarea de servicii publice 

 
1 

 
Extindere și modernizare sistem de 
supraveghere video stradal în U.A.T. Oraș 
Ciacova 

 
Idee 

 
2021- 
2024 

 
174.489,80 

 
855.000,00 

Fonduri europene 
(PNRR, POR 2021- 
2027)/ 

Fonduri naționale/ 
buget local 

U.A.T. Ciacova Strategia 
Națională pentru 
Dezvoltarea 
Durabilă a 

României 2030 
(SNDDR 2030); 

 

Strategia 
regională pentru 
Dezvoltare 2021- 
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        2027-Regiunea 
Vest; Strategia 
de Dezvoltare 
Economică și 
Socială a 

Județului Timiș- 
2021-2027 

 
2 

Digitalizare servicii primărie  
Idee 

 
2021- 
2024 

 
4.081,63 

 
20.000,00 

 
Fonduri europene 
(PNRR, POR 2021- 
2027)/ 

Fonduri naționale/ 
buget local 

U.A.T. Ciacova Strategia 
Națională pentru 
Dezvoltarea 
Durabilă a 

României 2030 
(SNDDR 2030); 

 

Strategia 
regională pentru 
Dezvoltare 2021- 
2027-Regiunea 
Vest; Strategia 
de Dezvoltare 
Economică și 
Socială a 
Județului Timiș- 
2021-2027 

 
3 

Dezvoltare platformă online la nivelul UAT 
dedicată semnalării problemelor din teritoriu 
de către locuitori 

 
Idee 

 
N/A 

 
100.000,00 

 
490.000,00 

Fonduri europene 
(PNRR, POR 2021- 
2027)/ 
Fonduri naționale/ 
buget local 

U.A.T. Ciacova Strategia 

Națională pentru 
Dezvoltarea 
Durabilă a 

României 2030 
(SNDDR 2030); 

 

Strategia 
regională pentru 
Dezvoltare 2021- 
2027-Regiunea 
Vest; Strategia 
de Dezvoltare 
Economică și 
Socială a 
Județului Timiș- 
2021-2027 
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4 

Platformă pentru depunerea și rezolvarea 
onlinea actelor, inclusiv cu prelucrare 
automata (pentru cazurile simple/standard) și 
autoservire 24/24h 

 
Idee 

 
2021- 
2027 

 
N/A 

 
N/A 

 
POCIDIF, Buget local, 
Alte surse 

U.A.T. Ciacova Strategia 

Națională pentru 
Dezvoltarea 
Durabilă a 

României 2030 
(SNDDR 2030); 

 

Strategia 
regională pentru 
Dezvoltare 2021- 
2027-Regiunea 
Vest; Strategia 
de Dezvoltare 
Economică și 
Socială a 
Județului Timiș- 
2021-2027 

 
 

 
5 

Aplicație inteligentă de informare a cetățenilor 
cu privire la noutățile de interes public, inclusiv 
cu notificări de tip push în funcție de zona din 
UAT în care se află cetățeanul la un moment 
respectiv (ex. disponibilitatea unor noi facilități 
/ servicii publice în zonă sau întreruperea 
temporară a utilităților) 

 
 

 
Idee 

 

 
2021- 
2027 

 
 

 
N/A 

 
 

 
N/A 

 

 
POCIDIF, Buget local, 
Alte surse 

U.A.T. Ciacova Strategia 
Națională pentru 
Dezvoltarea 
Durabilă a 

României 2030 
(SNDDR 2030); 

 

Strategia 
regională pentru 
Dezvoltare 2021- 
2027-Regiunea 
Vest; Strategia 
de Dezvoltare 
Economică și 
Socială a 
Județului Timiș- 
2021-2027 

 

 
6 

Platformă pentru semnalare de către rezidenți 
a problemelor, reclamațiilor și sugestiilor (cu 
geolocalizare) prin intermediul website-ului, 
aplicațiilor pentru telefon mobil sau SMS, 
incluzând facilități inteligente de procesare și 
tratare din partea administrației publice 

 

 
Idee 

 

 
2021- 
2027 

 

 
N/A 

 

 
N/A 

 

 
POCIDIF, Buget local, 
Alte surse 

U.A.T. Ciacova Strategia 
Națională pentru 
Dezvoltarea 
Durabilă a 

României 2030 
(SNDDR 2030); 

 

Strategia 
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        regională pentru 
Dezvoltare 2021- 
2027-Regiunea 
Vest; Strategia 
de Dezvoltare 
Economică și 
Socială a 
Județului Timiș- 
2021-2027 

 
7 

Platformă pentru asigurarea transparenței 
actului public de orice fel, precum și furnizarea 
de date deschise (brute sau agregate), 
formatate și (pre)procesate pentru anumite 
scopuri (ex. pt. dezvoltare de afaceri într-o 
anumită zonă a UAT-ului), incluzând publicarea 
indicatorilor de performanță retroactivi și 
previzionați (ex. platforma ”Boston about 
results”) 

 
Idee 

 
2021- 
2027 

 
N/A 

 
N/A 

 
POCIDIF, Buget local, 
Alte surse 

U.A.T. Ciacova Strategia 
Națională pentru 
Dezvoltarea 
Durabilă a 

României 2030 
(SNDDR 2030); 

 

Strategia 
regională pentru 
Dezvoltare 2021- 
2027-Regiunea 
Vest; Strategia 
de Dezvoltare 
Economică și 
Socială a 
Județului Timiș- 
2021-2027 
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8 

Sistem inteligent pentru alarmare (automată 
sau din partea oricărui rezident, de orice fel) și 
pentru managementul situațiilor de urgență / 
aldezastrelor, în colaborare cu toate instituțiile 
publice abilitate, incluzând colectarea 
informațiilor prin crowdsourcing de la fața 
locului, anunțarea părților aflate în pericol / 
afectate și minimizarea (inclusiv automată) a 
efectelor nedorite 

 
 
 

 
Idee 

 
 

 
2021- 
2027 

 
 
 

 
N/A 

 
 
 

 
N/A 

 
 

 
POCIDIF, Buget 
local, 

Alte surse 

U.A.T. Ciacova Strategia 
Națională pentru 
Dezvoltarea 
Durabilă a 

României 2030 
(SNDDR 2030); 

 

Strategia 
regională pentru 
Dezvoltare 2021- 
2027-Regiunea 
Vest; Strategia 
de Dezvoltare 
Economică și 
Socială a 
Județului Timiș- 
2021-2027 

 
 
 

 
9 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 

Platformă inteligentă integrată pentru întărirea 
aplicării legii, prevenirea și intervenția în caz de 
infracțiuni de orice tip asupra patrimoniului 
public, care să integreze sistemele GIS, 
teleprezența, analiza informațiilor (trad. 
”intelligence analysis”) și investigațiile, 
deopotrivă cu facilitarea colaborării între 
departamentele relevante ale administrației 
publice locale și instituțiile publice abilitate 
PROIECT DRONE DE INTERVENȚIE 
Platformă inteligentă pentru planificarea 
dezvoltării UAT de către administrația publică, 
bazată pe GIS (3D) / senzori (incl. GPS) / analiză 
avansată / etc., incluzând simulatoare pentru 
prezicerea unor trenduri (ex. trafic, poluare 
aer,necesar de apă, necesar de energie 
termică) și simularea reacției UAT-ului în 
diferite situații (ex. de criză sau diferite blocaje) 

 
 
 

 
Idee 
 
 
 
 
 
 
 
 

Idee 

 
 
 

 
2021- 
2027 
 
 
 
 
 
 

 
2021- 
2027 

 
 
 

 
N/A 
 
 
 
 
 
 
 
 

N/A 

 
 
 

 
N/A 
 
 
 
 
 
 
 
 

N/A 

 
 
 

 
POCIDIF, Buget 
local, 
Alte surse 
 
 
 
 
 
 

 
POCIDIF, Buget 
local, 
Alte surse 

U.A.T. Ciacova Strategia 
Națională pentru 
Dezvoltarea 
Durabilă a 

României 2030 
(SNDDR 2030); 

 

Strategia 
regională pentru 
Dezvoltare 2021- 
2027-Regiunea 
Vest; Strategia 
de Dezvoltare 
Economică și 
Socială a 
Județului Timiș- 
2021-2027 
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11 

Platformă pentru managementul (inclusiv 
îmbunătățire continuă) resurselor umane ale 
administrației publice locale, în special cu 
privirela competențele necesitate pentru 
gestionarea inteligentă a UAT-ului și a soluțiilor 
inteligente ale acestuia 

 

 
Idee 

 

 
2021- 
2027 

 

 
N/A 

 

 
N/A 

 

 
POCIDIF, Buget 
local, 
Alte surse 

U.A.T. Ciacova Strategia 
Națională pentru 
Dezvoltarea 
Durabilă a 

României 2030 
(SNDDR 2030); 

 

Strategia 
regională pentru 
Dezvoltare 2021- 
2027-Regiunea 
Vest; Strategia 
de Dezvoltare 
Economică și 
Socială a 
Județului Timiș- 
2021-2027 

 
12 

Aplicație mixtă dedicată 
consultărilor publice, inclusiv cu facilități 
pentru forum, sondare, votare și moderare 

 
Idee 

2021- 
2027 

 
N/A 

 
N/A 

POCIDIF, Buget 
local, 
Alte surse 

U.A.T. Ciacova Strategia 
Națională pentru 
Dezvoltarea 
Durabilă a 

României 2030 
(SNDDR 2030); 

 

Strategia 
regională pentru 
Dezvoltare 2021- 
2027-Regiunea 
Vest; Strategia 
de Dezvoltare 
Economică și 
Socială a 
Județului Timiș- 
2021-2027 
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13 

Platformă economico-financiară inteligentă, 
complet integrată, incluzând toate planurile & 
operațiunile de bugetare și urmărirea detaliată 
pe etape a traseulul banilor, precum și 
raportarea inteligentă cu indicatori de 
performanță dedicați (ex. vezi Microsoft 
Dynamics 365, care conectează bugetul, 
achizițiile, inventarul, managementul 
proiectelor etc.) 

 
 
 

 
Idee 

 
 

 
2021- 
2027 

 
 
 

 
N/A 

 
 
 

 
N/A 

 
 

 
POCIDIF, Buget 
local, 
Alte surse 

U.A.T. Ciacova Strategia 
Națională pentru 
Dezvoltarea 
Durabilă a 

României 2030 
(SNDDR 2030); 

 

Strategia 
regională pentru 
Dezvoltare 2021- 
2027-Regiunea 
Vest; Strategia 
de Dezvoltare 
Economică și 
Socială a 
Județului Timiș- 
2021-2027 

 

 
14 

Platformă inteligentă pentru administrația 
publică locală pentru implementarea ghidată 
(vizuală), pas cu pas și cu mecanisme de 
interlocking (trad. ”inter-blocare”), a 
proiectelorși inițiativelor de interes public 

 

 
Idee 

 

 
2021- 
2027 

 

 
N/A 

 

 
N/A 

 

 
POCIDIF, Buget 
local, 
Alte surse 

U.A.T. Ciacova Strategia 
Națională pentru 
Dezvoltarea 
Durabilă a 

României 2030 
(SNDDR 2030); 

 

Strategia 
regională pentru 
Dezvoltare 2021- 
2027-Regiunea 
Vest; Strategia 
de Dezvoltare 
Economică și 
Socială a 
Județului Timiș- 
2021-2027 
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15 

Sistem inteligent dedicat monitorizării, 
intervențiilor specifice și întăririi rezilienței 
UAT în relație cu toți factorii PESTLE (politici, 
economici, sociali, tehnologici, legali și de 
mediu), ex. cu privire la prăbușirea pieței 
economico-financiare, escaladarea 
problemelor sociale în unele cartiere ale UAT, 
virusarea sistemelor IT critice ale administrației 
publice locale, deconectarea UAT de la rețelele 
utilitare în urma calamităților naturale 

 
 
 

 
Idee 

 
 
 

 
2021- 
2027 

 
 
 

 
N/A 

 
 
 

 
N/A 

 
 
 

 
POCIDIF, Buget 
local, 
Alte surse 

U.A.T. Ciacova Strategia 
Națională pentru 
Dezvoltarea 
Durabilă a 

României 2030 
(SNDDR 2030); 

 

Strategia 
regională pentru 
Dezvoltare 2021- 
2027-Regiunea 
Vest; Strategia 
de Dezvoltare 
Economică și 
Socială a 
Județului Timiș- 
2021-2027 

 

 
16 

Platformă pentru gestionarea și folosirea de 
modele de activitate (trad. ”business models”) 
și procese inteligente în administrația publică 
locală (ex. cu modelare grafică și posibilități de 
rulare/simulare/testare), bazate pe principiul 
auto-îmbunătățirii continue, care să posede 
mecanisme pentru colectarea și procesarea 
datelor din teren (ex. analiză avansată), 
ghidarea în acțiune a responsabililor interni și 
externi (ex. incluzând folosirea realității 
virtuale), maximizarea beneficiilor 
tehnologiilor, precum și prevenirea erorilor (ex. 
Mechanism interlocking) și asigurarea 
succesului (ex. prinsimulări pre-acționare) 

Idee 2021- 
2027 

N/A N/A POCIDIF, Buget 
local, 
Alte surse 

U.A.T. Ciacova Strategia 
Națională pentru 
Dezvoltarea 
Durabilă a 

României 2030 
(SNDDR 2030); 

 

Strategia 
regională pentru 
Dezvoltare 2021- 
2027-Regiunea 
Vest; Strategia 
de Dezvoltare 
Economică și 
Socială a 
Județului Timiș- 
2021-2027 

 

17 
Sistem informatizat și integrat pentru 
activitatea Primăriei Ciacova (Digitalizare) 

 

Idee 
2021- 
2027 

 

N/A 
 

N/A 
Fonduri europene/ 
fonduri naționale/ 
buget local 

U.A.T. Ciacova Strategia 
Națională pentru 
Dezvoltarea 
Durabilă a 

României 2030 
(SNDDR 2030); 

 

Strategia 
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        regională pentru 
Dezvoltare 2021- 
2027-Regiunea 
Vest; Strategia 
de Dezvoltare 
Economică și 
Socială a 
Județului Timiș- 
2021-2027 



199  

 
 
 
 

Obiectivul specific OS 6.2. Capacitate administrativă crescută, bazată pe resurse umane și materiale performante 

D6.2.1. Reabilitarea și modernizarea clădirilor publice 

 
1 

Creșterea eficienței energetice prin măsuri de 
reabilitare și modernizare a clădirii din Piața 
Cetății nr.2, oraș Ciacova-sediul Clubului 
Pensionarilor Ciacoveni 

 
Idee 

 
2022- 
2027 

 
475.918,37 

 
2.332.000,00 

Fonduri europene 
(PNRR, POR 2021- 
2027)/ 

Fonduri naționale/ 
buget local 

U.A.T. Ciacova Strategia 
Națională pentru 
Dezvoltarea 
Durabilă a 

României 2030 
(SNDDR 2030); 

 

Strategia 
regională pentru 
Dezvoltare 2021- 
2027-Regiunea 
Vest; Strategia 
de Dezvoltare 
Economică și 
Socială a 
Județului Timiș- 
2021-2027 

 
2 

 
Creșterea eficienței energetice prin măsuri de 
reabilitare și modernizare a clădirii din Piața 
Cetății-sediul S.P.C.L.E.P. Ciacova 

 
Idee 

 
2022- 
2027 

 
374.385,31 

 
1.834.488,00 

Fonduri europene 
(PNRR, POR 2021- 
2027)/ 

Fonduri naționale/ 
buget local 

U.A.T. Ciacova Strategia 
Națională pentru 

Dezvoltarea 
Durabilă a 

României 2030 
(SNDDR 2030); 

 

Strategia 
regională pentru 
Dezvoltare 2021- 
2027-Regiunea 
Vest; Strategia 
de Dezvoltare 
Economică și 
Socială a 
Județului Timiș- 
2021-2027 

 
3 

 
Creșterea eficienței energetice prin măsuri de 

reabilitare și modernizare a clădirii situate în 
strada Alexandru Mocioni-fostul sediu C.I.A. 

 
Idee 

 
2022- 
2027 

 
374.385,31 

 
1.834.488,00 

Fonduri europene 
(PNRR, POR 2021- 
2027)/ 
Fonduri naționale/ 

U.A.T. Ciacova Strategia 
Națională pentru 
Dezvoltarea 
Durabilă a 
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 Ciacova, oraș Ciacova     buget local  României 2030 
(SNDDR 2030); 
Strategia 
regională pentru 
Dezvoltare 2021- 
2027-Regiunea 
Vest; Strategia 
de Dezvoltare 
Economică și 
Socială a 
Județului Timiș- 
2021-2027 

D6.2.2. Dotarea cu resurse materiale a autorităților publice la nivel local 

 
1 

Dotarea SVSU cu autospecială PSI, buldo- 
excavator, volă si alte dotări) în UAT Ciacova 

 
Idee 

 
2021- 
2027 

 
N/A 

 
N/A 

Fonduri europene 
(PNRR, POR 2021- 
2027)/ 
Fonduri naționale/ 
buget local 

U.A.T. Ciacova Strategia 
Națională pentru 
Dezvoltarea 
Durabilă a 

României 2030 
(SNDDR 2030); 

 

Strategia 
regională pentru 
Dezvoltare 2021- 
2027-Regiunea 
Vest; Strategia 
de Dezvoltare 
Economică și 
Socială a 
Județului Timiș- 
2021-2027 

 

2 
Microbuze electrice pentru transport elevi  

Idee 
 

2022- 
2025 

 

102.387,14 
 

501.697,00 
 

Fonduri europene 
(PNRR, POR 2021- 
2027)/ 

Fonduri naționale/ 
buget local 

U.A.T. Ciacova Strategia 
Națională pentru 
Dezvoltarea 
Durabilă a 

României 2030 
(SNDDR 2030); 

 

Strategia 
regională pentru 
Dezvoltare 2021- 
2027-Regiunea 
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        Vest; Strategia 
de Dezvoltare 
Economică și 
Socială a 
Județului Timiș- 
2021-2027 

 
3 

Mașină electrică pentru deplasări în interes 
de serviciu a angajaților Primăriei Ciacova 

 
Idee 

2022- 
2025 

 
N/A 

 
N/A 

Fonduri europene 
(PNRR, POR 2021- 
2027)/ 

Fonduri naționale/ 
buget local 

U.A.T. Ciacova Strategia 
Națională pentru 
Dezvoltarea 
Durabilă a 

României 2030 
(SNDDR 2030); 

 

Strategia 
regională pentru 
Dezvoltare 2021- 
2027-Regiunea 
Vest; Strategia 
de Dezvoltare 
Economică și 
Socială a 
Județului Timiș- 
2021-2027 

 
4 

Achiziționare de diverse utilaje pentru 
gospodărirea orașului Ciacova 

 
Idee 

2022- 
2025 

 
N/A 

 
N/A 

Fonduri europene 
(PNRR, POR 2021- 
2027)/ 
Fonduri naționale/ 
buget local 

U.A.T. Ciacova Strategia 
Națională pentru 

Dezvoltarea 
Durabilă a 

României 2030 
(SNDDR 2030); 

 

Strategia 
regională pentru 
Dezvoltare 2021- 
2027-Regiunea 
Vest; Strategia 
de Dezvoltare 
Economică și 
Socială a 
Județului Timiș- 
2021-2027 

D6.2.3. Dezvoltarea competențelor personalului 
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1 Sesiuni de formare continuă pentru resursele Idee 2021- 500.000,00 2.450.000,00 Fonduri europene/ U.A.T. Ciacova  
Strategia 
Națională pentru 
Dezvoltarea 
Durabilă a 

umane din cadrul Primăriei orașului Ciacova 2027 fonduri naționale/ 
buget local 

   României 2030 
(SNDDR 2030); 

 

   Strategia 
regională pentru 
Dezvoltare 2021- 
2027-Regiunea 
Vest; Strategia 
de Dezvoltare 
Economică și 
Socială a 
Județului Timiș- 
2021-2027 

 
2 

Dezvoltarea competențelor digitale ale 
instituției / angajaților Primăriei Ciacova 

 
Idee 

2021- 
2027 

 
612.244,90 

 
3.000.000,00 

Fonduri europene 
(PNRR, POR 2021- 
2027)/ 
Fonduri naționale/ 
buget local 

U.A.T. Ciacova Strategia 
Națională pentru 
Dezvoltarea 
Durabilă a 

României 2030 
(SNDDR 2030); 

 

Strategia 
regională pentru 
Dezvoltare 2021- 
2027-Regiunea 
Vest; Strategia 
de Dezvoltare 
Economică și 
Socială a 
Județului Timiș- 
2021-2027 

Obiectivul specific OS 6.3. Cadru partenerial solid la nivel local, regional și național, ce asigură guvernanța multinivel 

D6.3.1. Diversificarea mijloacelor de interacțiune cu cetățenii și dezvoltarea culturii civice, pentru o comunitate implicată în luarea deciziilor 

1 Dezvoltarea unei platforme integrate de 
democrație participativă 

Idee 2021- 
2027 

50.000,00 245.000,00 Buget local, alte 
surse 

U.A.T. Ciacova Strategia 

Națională pentru 
Dezvoltarea 
Durabilă a 
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        României 2030 
(SNDDR 2030); 
Strategia 
regională pentru 
Dezvoltare 2021- 
2027-Regiunea 
Vest; Strategia 
de Dezvoltare 
Economică și 
Socială a 
Județului Timiș- 
2021-2027 

2 Dezvoltarea unei rețele de voluntari la nivelul 
Orașului Ciacova 

Idee 2021- 
2027 

N/A N/A Buget local, alte 
surse 

U.A.T. Ciacova Strategia 
Națională pentru 
Dezvoltarea 
Durabilă a 

României 2030 
(SNDDR 2030); 

 

Strategia 
regională pentru 
Dezvoltare 2021- 
2027-Regiunea 
Vest; Strategia 
de Dezvoltare 
Economică și 
Socială a 

Județului Timiș- 
2021-2027 
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CAP.5 IMPLEMENTAREA STRATEGIEI 

 
 

Succesul unei strategii depinde în mod direct de capacitatea de implementare a ei de către 

comunitate. Deseori se consumă resursele financiare, materiale şi umane pentru elaboarea strategiei de 

dezvoltare, neglijându-se însă etapa de implementare a acesteia. 

Implementarea presupune procesul de transformare a resurselor disponibile (materiale, financiare, 

umane) în rezultate calitative şi cantitative, astfel încât strategia să-şi atingă toate obiectivele definite şi, 

la sfârşitul perioadei, misiunea asumată. 

“Strategia de Dezvoltare Economico – Socială a Orașului Ciacova 2021-2027” şi-a stabilit o 

viziune despre cum va fi dezvoltată Orașul Ciacova social - economic – cultural după terminarea 

procesului de implementare a strategiei. 

Numai autorităţile publice locale pot să-şi asume cu legitimitate rolul de lideri în pregătirea şi 

implementarea Strategiei de dezvoltare locală, deoarece sunt aleşi democratic şi gestionează resursele 

într-un mod controlabil, au autoritate de reglementare şi de dezvoltare. 

Totuşi, având în vedere caracterul participativ de elaborare a strategiei se va conta pe angajarea 

activă şi implicarea în implementare a întregii comunităţii, a sectoarelor publice şi private. 

Urmare a parcurgerii cu succes a tuturor etapelor de elaborare a Strategiei de Dezvoltare 

Economico-Socială, Primăria Ciacova a conştientizat importanţa implementării acesteia şi va proceda 

la operaţionalizarea unor măsuri şi metodologii specifice care să asigure o bună implementare a strategiei. 

Monitorizarea implementării Strategiei de Dezvoltare Economico-Socială a Orașului Ciacova 

implică un proces continuu de colectare şi analiză a informaţiilor relevante, în scopul fundamentării 

procesului de luare a deciziei de către cei abilitaţi, asigurând transparenţa şi furnizând baza necesară 

pentru viitoarele acţiuni de evaluare. În vederea monitorizării şi atingerii obiectivelor stabilite în Strategia 

de Dezvoltare Economico- Socială Ciacova, vor fi introduşi indicatori măsurabili pentru fiecare obiectiv. 

Indicatorii de monitorizare sunt caracteristici cantitative sau calitative, care oferă mijloace simple 

de măsurare a succesului activităţilor desfăşurate. Indicatorii cantitativi sunt exprimaţi în termeni numerici 

sau procentuali, iar indicatorii calitativi pot măsura percepţia, pot descrie anumite comportamente. 

Monitorizarea implementării strategiei urmăreşte realizarea adecvată şi la timp a activităţilor 

incluse în Strategia de Dezvoltare Economico-Socială a orașului Ciacova, precum şi suportul acordat 

subiecţilor strategiei în implementarea practicilor pozitive şi eliminarea factorilor de risc. 

Un proces de monitorizare este eficient în situaţia în care: 

▪  observă aspectele relevante din perspectiva finalităţilor şi din perspectiva zonelor de 

intervenţii pe parcurs; 

▪ oferă feedback-uri, în timp util, pentru a putea realiza intervenţii corective. 

Acesta este şi motivul pentru care monitorizarea Strategiei de Dezvoltare Economico-Socială a 

Oașului Ciacova reprezintă o etapă foarte importantă în procesul planificării strategice locale. 

Fiind o strategie şi pe termen mediu şi lung, procesul de implementare se va afla permanent sub 

acţiunea unor factori ai mediului intern şi extern, care pot produce efecte pozitive sau negative în plan 

social, economic şi cultural. 

În aceste condiţii, monitorizarea se va realiza pe tot parcursul procesului de implementare şi la 

sfârşitul unor etape se va recurge la compararea cantităţii şi calităţii rezultatelor obţinute cu  cele 

planificate prin prezenta strategie. Anual se pot realiza ajustări ca urmare a rezultatelor procesului de 

monitorizare. 

Evaluarea implică aprecierea activităţilor sau a rezultatelor implementării strategiei, utilizând 

informaţiile obţinute pe parcursul monitorizării. Evaluarea face o analiză a modului de implementare a 

strategiei şi a eficienţei acesteia, fiind un mijloc care contribuie la îmbunătăţirea politicilor de dezvoltare 

economico – socială la nivel local. 
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Evaluarea răspunde la întrebări privind efectul şi impactul activităţilor realizate şi în ce măsură 

rezultatul răspunde aşteptărilor. Evaluarea va aprecia, în egală măsură performanţa - realizarea 

obiectivelor propuse, cât şi procesul- modul în care au fost atinse obiectivele strategice. 


