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Introducere

Strategia de dezvoltare a unui oraș stă la baza acțiunilor de dezvoltare întreprinse de orice
comunitate în vederea asigurării unei dezvoltări durabile și comprehensive.
Proiectul „Elaborarea strategiei de dezvoltare a Oraşului Ineu”, cofinanțat prin Programul
Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative a oferit prilejul realizării unui astfel de demers
programatic și anume realizarea Strategiei.
Obiectivul general al proiectului este elaborarea Strategiei de dezvoltare a oraşului Ineu, în
vederea creării unui instrument de planificare cu o gândire unitară în ceea ce privește etapele de
urmat pentru realizarea unei dezvoltări armonioase şi durabile, în folosul întregii comunităţi.
Pentru a asigura o dezvoltare durabilă, prin acest proiect se urmărește și dezvoltarea capacității
de formulare a politicilor publice la nivelul orașului Ineu, îmbunătățirea procesului de planificare
strategică, dezvoltarea parteneriatelor interinstituționale, creșterea calității comunicării pentru
personalul implicat în administrarea localității.
La elaborarea acestui document programatic au participat toți membri comunității reprezentați
prin partenerii implicați în proiect precum și prin implicarea directă a cetățenilor la procesul de
consultare publică.
Pentru a avea o comunitatate dezvoltată este important să existe un grup de oameni pregătiți să
acționeze pentru binele comun și să-și aducă aportul la îmbunătățirea mediului de viață. Este
foarte important ca membrii comunității să se implice direct în procesele de dezvoltare derulate
la nivelul localtății.
De aceea locuitorii orașului Ineu au participat în mod activ la elaborarea acestei strategii și s-au
dovedit un partener real atât al administrației locale cât și a tutror organizațiilor implicate în
procesul de elaborare al Strategiei de dezvoltare a orașului Ineu.
Strategia de dezvoltare a orașului Ineu se dorește a fi un instrument care pune la dispoziția
tuturor celor interesați în progresul economico-social al localității o gândire unitară cu privire la
căile de urmat, creând premisele apariției unui efect sinergic, benefic pentru asigurarea unei
dezvoltări armonioase și durabile.
În elaborarea acestui document de bază al comunității se va ține cont de următoarele documente:
”Europa 2020”, ”Strategia Națională pentru Dezvoltare Durabilă a României Orizonturi 2013-20202030”. În același timp aceasta strategie va fi în concordanță cu principalele direcții de dezvoltare
cuprinse în ”Strategia de Dezvoltare a Regiunii Vest 2007-2013” și în ”Strategia de Dezvoltare a
Județului 2007-2013”.
Dezvoltarea unei comunități se poate realiza doar prin asumarea de către toți membrii ei a
obiectivelor de dezvoltare stabilite pe termen lung și prin participarea activă, unită și
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perseverentă a tutror celor implicați în procesul de implementare a Strategiei de dezvoltare a
orașului Ineu.
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Caracterizarea generală
2.1 Caracteristici demografice şi sociale ale orașului Ineu

2.1.1

Istoric

Oraşul Ineu este o străveche aşezare omenească, existenţa omului preistoric în Ineu încă din
epoca bronzului fiind dovedită de câteva vestigii arheologice (un vârf de lance şi o barcă
monoxilă). Izvoarele istorice atestă în mod incontestabil continuitatea vieţii omeneşti pe aceste
meleaguri, când pe întreg teritoriul Carpato-Danubiano-Pontic se formează populaţia daco-getică.
Monedele descoperite tot la Ineu vorbesc despre viaţa economică şi socială a dacilor în perioada
preromană.
După cucerirea romană, chiar pe teritoriul Crişanei şi al Ineului au continuat să trăiască dacii
liberi, limesul Daciei romane fiind pe la poalele Munţilor Codru-Moma. Pe locul actualei cetăţi
construită în secolul al XIII-lea, a existat mai întâi un vechi castru roman aparţinător Cetăţii
Ziridava. Vestigiile lui, nişte cărămizi romane ştampilate şi alte câteva ruine stau la temelia unor
ziduri ale acestei fortificaţii medievale.
A urmat apoi năvălirea populaţiilor migratoare care au fost asimilate de autohtonii stabili din
zonă, de religie creştină şi cu nivel de civilizaţie superior, formându-se o nouă identitate: poporul
român.
La sfârşitul primului mileniu şi începutul celui de-al doilea, întregul spaţiu european se
caracterizează prin mari frământări şi mişcări de populaţii. De aceea a fost necesară constituirea
unor cetăţi puternice, cu rol de apărare. Printre ele se numără, desigur şi Cetatea Ineu, construită
în jurul anului 1295. Aceasta va avea un rol foarte important în timpul luptelor dintre turci şi
habsburgi pentru stăpânirea Transilvaniei, deoarece se înscria în lanţul cetăţilor de apărare ale
acestei provincii româneşti.
Prima atestare documentară a numelui localităţii datează din anul 1214, când este menţionată
sub numele de Villa Ineu, iar fortificaţia din localitate este menţionată pentru prima oară în anul
1295, cu numele de Castri Ineu.
De existenţa şi dezvoltarea localităţii Ineu îşi leagă numele mari voievozi ai neamului: Iancu de
Hunedoara, care a stăpânit zona Ineu-Zărand în anul 1444 şi care a construit o biserică ortodoxă în
Ineu şi Mihai Viteazul, sub a cărui domnie intră Cetatea Ineu în 1599.
După căderea Cetăţii Buda sub stăpânire otomană (1541), Ineul a fost de-a lungul multor ani
poartă şi ţinut de graniţă între Paşalâcul de Buda şi Principatul autonom al Transilvaniei. În cele
din urmă, cetatea este cucerită de turci şi transformată în sangeac, ajungând ulterior când în
posesia turcilor, când în a habsburgilor. Jafurile şi samavolniciile atacatorilor străini erau dublate
de cele ale mai-marilor locului, iar desele schimbări de stăpânire a cetăţii au determinat nu
numai instabilitate politică ci şi frământări sociale. Mulţi locuitori ai Ineului se alătură în 1514
răsculaţilor conduşi de Gheorghe Doja sau celor conduşi de Horea, Cloşca şi Crişan în timpul
răscoalei din 1784.

6

Între anii 1700-1745 aici sunt cantonate trupele de grăniceri mureşeni. După plecarea grănicerilor
mureşeni cetatea cade în ruină pentru o durată mai lungă de un secol, mai exact până în anul
1870, când castelul este reconstruit şi transformat în stil neoclasic.
Anul revoluţionar 1848-1849 a cuprins şi aceste meleaguri, iar memoria locului consemnează
depunerea armelor de către revoluţionarii maghiari în faţa generalului rus Rüdiger, între Ineu şi
Seleuş.
Iubitori de neam şi ţară, ineuanii au fost mereu în primele rânduri ale luptei pentru emancipare
socială şi naţională şi pentru făurirea statului naţional unitar român. La 1 Decembrie 1918, la
Marea Adunare Naţională de la Alba Iulia, unde s-a hotărât Unirea Transilvaniei cu patria mamă şi
formarea României Mari, a participat şi o delegaţie a Ineului, iar în timpul celui de-al Doilea
Război Mondial ineuanii şi-au dat şi ei tributul de sânge pentru libertatea ţării şi au suferit mari
pierderi umane și materiale. Rămân înscrise cu slovă de foc în cartea neamului zilele fierbinţi din
septembrie 1944 de pe Valea Crişului Alb.
Dezvoltarea economică şi socială a Ineului a făcut ca acesta să devină reşedinţă de raion, iar în
data de 27 octombrie 1967 este declarat oraş.
În anii comunismului, în localitate au existat mai multe unităţi industriale, trei cooperative
agricole de producţie, o unitate agricolă de stat, o intreprindere piscicolă şi o reţea comercială
formată din 44 de unităţi. Din fondurile statului au fost construite 524 de apartamente.
Tot în perioada comunistă, la Ineu au existat şi opozanţi ai regimului care au acţionat direct
împotriva lui sau au fost organizaţi în grupuri de rezistenţă.
Reşedinţă a Comitatului Zărand, centru episcopal unde se editau cărţi, Ineul a fost de-a lungul
vremurilor un adevărat focar de cultură şi civilizaţie, o veritabilă vatră de patriotism care a dat
istoriei, culturii şi spiritualităţii noastre oameni de seamă.
Oameni dârji şi sfătoşi, ineuanii sunt mândri de trecutul lor. Calzi şi primitori, ei au ştiut şi ştiu să
lege prietenii trainice şi cu alte popoare. Ospitalitatea şi naturaleţea locuitorilor au dus la
înfrăţirea Ineului cu alte două oraşe din Franţa: Seynod, din regiunea Haute-Savoie şi Rezé, din
provincia Bretagne.
(Sursa: Biblioteca Orăşenească Ineu - Op.Cit „Pagini Ineuane”- Editura Grafnet Oradea 2007)

2.1.2 Localizare geografică
Oraşul Ineu este situat în partea de vest a României, în judeţul Arad, la 57 km pe cale rutieră,
respectiv 62 km pe cale feroviară de reşedinţa de judeţ şi implicit de Aeroportul Internaţional
Arad. Municipiul Arad este reşedinţa judeţului Arad, care se învecinează cu judeţele Bihor, Alba,
Hunedoara şi Timiş, şi este principala poartă de intrare în România dinspre Europa centrală şi de
vest.
Ineu pe harta României
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La rândul său judeţul Arad este parte componentă a Regiunii de dezvoltare Vest, regiune care mai
cuprinde şi judeţele Caraş Severin, Hunedoara şi Timiş. Regiunea Vest are o suprafaţă de 32.034
km², reprezentând 13,4% din suprafaţa ţării. Regiunea este comparabilă din punct de vedere al
suprafeţei cu ţări precum Republica Moldova sau Belgia. Regiunea Vest este, din punct de vedere
al dezvoltării economice, cea mai dezvoltată regiune din ţară, fiind devansată doar de Bucureşti.
Ineu în Regiunea Vest

Sursa: www.adrvest.ro

Județul Arad are o suprafaţă totală de 7.754 km2, reprezentînd 3,2% din suprafaţa României şi
este al şaselea judeţ ca mărime din ţară. În judeţul Arad există 78 de unităţi teritoriale şi
administrative, din care municipiul Arad, 9 oraşe (Chişineu Criş, Curtici, Ineu, Lipova, Nădlac,
Pecica, Pâncota, Sebiş, Sântana) şi 68 de comune.
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Ineul se află în apropierea punctelor de frontieră cu Ungaria, la distanţă de circa 90 km de
Nădlac, cel mai circulat punct de frontieră pe cale rutieră, 70 km faţă de punctul de trecere al
frontierei Turnu şi 60 km de Vărşand. Proximitatea oraşului Ineu faţă de cele trei puncte de
trecere a frontierei reprezintă un factor favorizant pentru dezvoltarea sa economică şi urbană.
Dacă în zorii istoriei sale, Ineul era situat doar pe malul stâng al Crişului Alb, aşezarea
dezvoltându-se în jurul Mănăstirii lui Dionisie, după construirea cetăţii, ea se extinde pe aşanumita „Insulă” situată între Criş şi Gut şi apoi pe cele două maluri ale Crişului.
În prezent, din punct de vedere administrativ, oraşul cuprinde şi localitatea Mocrea (atestată în
1160), situată la circa 3 km pe comunicaţia Ineu-Tîrnova, situate pe următoarele coordonate
geografice ( Ineu/ Mocrea): Lat.N 46º26,2º/46 º23,4º ; Lat.S
46º25,1º/46º22,8º; Long.V
21º49,6º/21º48,9º; Long.E 21º51,7º/21º49,8º.
Oraşul se află în partea de vest a Depresiunii Zărandului şi este intersectat de cursul mijlociu al
râului Crişul Alb pe o lungime de aprox. 2,9 km. În partea de nord, se situează linia de cale ferată
Ineu-Cermei, platoul Cher, spre NE-platoul Cher, Balta Ştefan, pârâul Teuz, spre E- Crişul Alb,
localitatea Bocsig, spre SE- canalele Gut şi Morilor, pădurea Rovina, spre S- dealul Mocrea,
localitatea Mocrea, spre SV- DJ 790 Ineu- Seleuş, localitatea Seleuş, spre V- valea Crişului Alb, DN
79 A Ineu- Şicula, iar spre NV-pârâurile Fuleri şi Iacobeni, localitatea Gurba.
Localitatea Ineu are 61 străzi şi acoperă o suprafaţă totală de 11.662 ha. Din suprafaţa totală,
terenul intravilan este de 923 ha, din care oraşul Ineu se întinde pe o suprafaţă de 685 ha, la care
se adaugă suprafaţa de 24 ha de teren care a aparţinut fostei Unitati Militare 12.14. şi care a
intrat in circuitul civil, fiind în proprietatea Consiliului Local Ineu şi 8.645 ha teren agricol,
compus din teren arabil, păşuni, fâneţe şi livezi.
Descriere generală a orașului Ineu
Suprafaţa totală

11662 ha

Altitudine

116 m

Număr de localităţi componente
Populaţia 2010

2
9.575 loc

Densitatea populaţiei

81,10 loc/km²

Latitudine

46 grade 26'
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Longitudine

21 grade 50'

Sursa: Fişa localităţii, site-ul Primăriei Ineu

2.1.3 Cadrul natural, resurse naturale
Relieful
Zona locală a Ineului cuprinde mai multe tipuri de relief şi anume:
1. Masivul eruptiv Mocrea, cu relief vulcano-eroziv,izolat, dominând întreaga regiune, având
aspect de „inselberg”, afectat de eroziunea torenţială, mai ales pe valea Potocului şi
deasupra morii Mocrea. Ca urmare a activităţii omului, imaginea este completată şi de
unele văi torenţiale ce s-au canalizat pe locul unor vechi cariere părăsite, putând fi
considerate relief antropogen.
2. Pantele inferioare ale dealului Mocrea, de origine cuaternară, formate din grohotişuri
andezitice fixate şi solidificate, acoperite de vii, livezi şi chiar împădurite, alcătuiesc o
treaptă de relief intermediară faţă de câmpie.
3. Câmpia acumulativă a Crişului Alb, prezentată în suprafeţe mlăştinoase, meandre şi cursuri
de ape părăsite, popine sau chiar terase false.
În ultimul timp, mlaştinile au fost asanate, fiind transformate în terenuri agricole sau pescării,
prin canale de drenare ce îmbracă zona aceasta.
Caracteristicile solului
Lucrările agropedologice executate începând cu anul 1950 în toată partea de vest a ţării s-au
finalizat cu apariţia hărţii solurilor la scara 1:500.000, ocazie cu care în regiunea Ineului s-a scos
în evidenţă următoarea situaţie pedologică:
1. Complexe de soluri proprii câmpiei joase, unde luncile şi terasele inundabile acoperite de
lăcovişti şi mai puţin soluri aluvionare ajung până la podzoluri;
2. Complexe de soluri specifice câmpiei propriu-zise, reprezentate prin cernoziomuri
ciocolatii, cafenii sau degradate;
3. Complexul solurilor din grupa colinară a dealurilor şi piemonturilor, reprezentat prin soluri
brun-roşcate de pădure şi soluri brune de pădure;
4. Complexul de soluri din zona deluroasă şi montană, reprezentat prin grupa solurilor brunroşcate de pădure şi a solurilor de schelete.
Cernoziomul degradat, cu o suprafaţă de 419 ha are un profil adânc de până la 1,90-2,20 m.
Având un orizont bine conturat, apare într-un climat de silvo-stepă mai bogat în precipitaţii (de
cca. 550-600 mm) şi cu media temperaturii anuale variind între 10,5-11ºC. În profilul acestui tip
de sol se disting trei orizonturi. Conţinutul în humus este de 4-6; în azot de 0,2-0,4, în timp ce
conţinutul de calciu atinge maximum de concentraţie în orizontul C şi este de 45. Cernoziomul
degradat este un sol cu o aciditate mică, dar cu o mobilizare bună a substanţelor nutritive. Irigat
şi adăugându-se mici doze de fosfor, el devine foarte productiv, fiind indicat mai ales în cultura
cerealelor şi a plantelor industriale.
Solurile brun roşcate de pădure constituie grupa principală din zona colinară a piemonturilor şi
dealurilor. Factorii naturali ce determină formarea lor se caracterizează printr-o medie anuală a
precipitaţiilor cuprinsă între 600-650 mm şi o temperatură de 9,5-10,5 ºC. Aceste soluri se găsesc
în special în regiunea dealului Mocrea şi sunt profilate pe trei orizonturi. Solul brun-roşcat este
dificil de lucrat în condiţii de uscăciune. Stimulat cu azot şi fosfor, este recomandat culturii viţei
de vie, pomilor fructiferi şi tutunului.
Podzolul îşi face apariţia în condiţiile reliefului puţin înclinat sau cu drenaj slab, pe roci cu
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solidificare puternic alterată. Posedă proprietăţi fizice defavorabile, aeraţie proastă, stagnarea
apei şi o rezervă infimă de substanţă nutrientă. Ca şi celelalte soluri descrise anterior, la rândul
lui se împarte în trei orizonturi.
Soluri aluvionare se găsesc răspândite de-a lungul Crişului Alb, având o mare fertilitate. Sunt
folosite mai ales la grădinărit.
Lăcoviştele sunt soluri specifice terenurilor joase, unde apele freatice sunt cantonate la mică
adâncime (1-2 m). În profilul lor se identifică un orizont de gleizare de culoare vineţie, cu pete
ruginii umezite. Acest sol se pretează cel mai bine pentru fîneţe.
În vatra oraşului s-au identificat două suprafeţe distincte de soluri. În partea de nord, în special în
zona cartierului Traian, există un sol slab dezvoltat şi de luncă, de tip brun aluvial, mai puţin
indicat pentru agricultură decât cel din partea de sud, sol hidromorf şi holomorf, de tip frecvent
podzolit.

Reţeaua hidrografică
Hidrografic, teritoriul administrativ al oraşului se găseşte în bazinul Crişului Alb care este şi
principalul curs de apă, cu un debit mediu anual de 19,8 mc/sec.
La sud de oraş, curg pârâul Gut şi Canalul Morilor, iar limitele zonei administrative sunt drenate
de alte două ape curgătoare: Teuzul, afluent al Crişului Negru, la NE şi Cigherul, afluent al
Crişului Alb, la SV. Trebuie menționat și Canalului Morilor, construit în anul 1857. Acesta prezintă
45 km lungime, 2,4 metri lăţime şi se desprinde din Crişul Alb amonte de localitatea Buteni
(printr-o priză de apă de 2,5 m3). Trece printr-un sifonaj pe sub Cigher şi Canalul Matca, pentru a
reveni în apropiere de graniţa de stat a României prin intermediul Canalului Ciohoş în Crişul Alb.
Reţeaua hidrografică are în cuprinsul ei şi 14 bazine lacustre, de suprafeţe diferite, amenajate ca
exploataţii piscicole care totalizează 350 ha luciu de apă completate cu alte activităţi de
amenajare privată, alimentate din Canalul Morilor, Canalul Gut sau alte canale de drenare.
În bazinul hidrografic al Crişului Alb în perioada 1955 – 2000 s-au înregistrat o mulţime de viituri,
cel mai adesea 1 – 2 viituri pe an (1966, 1970 1974, 1986, 1999 şi 2000) cauzate de căderea de
precipitaţii destul de bogate (500-1200 mm/an) din care circa 4-5% depăşesc limita de 20 mm.
Pe Crişul Alb nu există amenajări hidrotehnice moderne care să utilizeze potenţialul
hidroenergetic. Deşi în anul 1950 în bazinul Crişului Alb existau peste 310 mori mecanice, astăzi
mai există doar 4. Celebrele mori de apă de pe Canalul Morilor, în ultimii 30 de ani au fost
abandonate (dezafectate), ultima funcţionând până în anul 2002 (la Buteni).
Bazinul hidrografic Crişul Alb
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Sursa: Patko R., Rezumatul tezei de doctorat, București 2007

Pânza freatică
Înălţimile diferite ale terenurilor din zona administrativă determină apele freatice să se afle la
adâncimi ce pot varia între 1-10 m. În zonele terasate ele pot fi găsite la adâncimi de 4-10 m , iar
în zonele câmpiei mijlocii, la adâncimi de 2-4 m. În câmpia aluvială şi lunci, nivelul freatic se
apropie de suprafaţă fiind situat la 1,5-3 m, iar în arealele depresionale chiar la 1-2 m. În vatra
oraşului, apele freatice sunt găsite la adâncimi de 1-2 m în cartierul Traian şi cca. 7 m, în restul
localităţii.
Adâncimile diferite ale pânzei freatice sunt influenţate în bună măsură de unghiurile de pantă şi
de permeabilitatea terenului. Datorită organizării reliefului, alimentarea pânzelor freatice
acvifere se face mai mult din precipitaţii şi mai puţin din râu. În prezent, regimul de alimentare al
apelor freatice este puternic influenţat de lucrările de îndiguire şi desecări.
Orizonturile acvifere cantonate în depozite în care circulaţia apei este mai mare, au la
mineralizaţie şi duritate valori reduse. Chimismul apelor variază pe distanţe relativ mici. Astfel,
dacă la Ineu conţinutul normal de săruri face apa potabilă, în punctul numit „Apa-Acră” din SV
Ineului, apele freatice sunt acidulate. Ca urmare a conţinutului mediu de săruri minerale, apa
freatică de sub vatra oraşului este folosită de populaţie pentru consum intern, prin instalaţiile
centrale ale oraşului şi fântâni particulare forate la adâncimi de 7-13 m. O importanţă deosebită o
au şi apele minerale, sulfuroase, iodurate şi carbogazoase din locul numit „Apa-Acră”, cu caracter
ascensional, deoarece cuprind un larg spectru de indicaţii terapeutice.
Clima
Din punct de vedere climatic, aşezarea beneficiază de un climat temperat continental spre
subcontinental moderat cu influenţe oceanice şi diferenţieri topo-climatice însemnate,
caracterizat prin dominanţa maselor de aer vestic şi sud-vestic cu umiditate ridicată, la care se
adaugă pătrunderi de aer tropical, iar din nord invazii de aer polar, cu precipitaţii de cca. 600 mm
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în tot timpul anului, având ierni relativ blânde, indice de ariditate anual de 30,4 cu temperatura
medie anuală de 10,6ºC şi cu o maximă pluviometrică la începutul verii şi una minimă la sfârşitul
iernii.
Flora
Vegetaţia spontană ierboasă formează pajişti şi cuprinde în principal asociaţii de graminee şi de
leguminoase, precum şi de alte familii. În luncile din zonele de câmpie se găsesc asociaţii
hidrofile. Terenurile arabile cuprind, la rândul lor, vegetaţie spontană, precum volbura, spanacsălbatic, pălămidă, mohor, pir, păru-porcului, etc.
Vegetaţia lemnoasă este bine reprezentată prin cele două trupuri de pădure (Rovina şi Balta) care
cuprind asociaţii de păduri din carpen, cer şi gârniţă. Pe dealul Mocrea există asociaţii de păduri
subexofile (ceretogârniţele). Vegetaţia zonei de luncă are caracter mezofil, cu specii
predominante de salcie, plopi şi arini.
Vegetaţia cultivată este bine reprezentată, etalând din plin caracterul agricol al zonei. Culturile
agricole, reprezentate prin cereale şi plante tehnice dau rezultate bune la solurile podzolice şi
brune. În zonele de luncă se pretează foarte bine culturile de legume, iar pe lăcovişti sunt
cultivate plante furajere. Viţa de vie şi pomii fructiferi se întâlnesc în special pe pantele de N ale
Dealului Mocrea.
Datorită influenţei oceanice s-au aclimatizat castanul comestibil, iasomia, liliacul sălbatic,
narcisa, magnolia, etc. În zona oraşului există specii rare protejate de lege. Spaţiile care le
protejează sunt parcurile dendrologice din Ineu şi Mocrea, neglijate mult în ultimii ani, dar şi
anumite perimetre declarate spaţii protejate: „Rezervaţia Dealul Mocrea” pe o suprafaţă de
107,2 ha şi o poiană cu narcise, pe o suprafaţă de 1.000 mp din trunchiul de pădure Rovina.
Fauna
Mediul înconjurător al Ineului cuprinde, în general un biotip de păduri pericarpatice. În
habitaturile de pădure Balta şi Rovina au fost identificate principalele specii de vânat răpitor:
lupul, pisica sălbatică, uliul, dihorul, eretele, nevăstuica şi vulpea. Dintre celelalte specii de
vânat au fost identificate: cerbul lopătar, mistreţul, veveriţa, guguştiucul şi porumbelul.
În zona de câmpie, speciile mai des întîlnite sunt: căpriorul, chiţcanul de câmp, fazanul, şopârla
cenuşie, iepurele, potârnichea şi prepeliţa, iar în habitatul acvatic se pot întâlni raţa sălbatică şi
gâsca sălbatică.
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Reţeaua hidrografică adăposteşte specii din fauna piscicolă: ihtiofauna este specifică zonei
mrenei, alături de care se întâlneşte scobarul, cleanul, porcuşorul, nisipariţa somnul, ştiuca,
mihalţul, plătica, bibanul, obletele sau beldiţa și roşioara. Alături de speciile enumerate s-au
identificat şi alte specii rare: anghila, linul, văduviţa, reginuţa şi batca. Din cauza revărsărilor, în
râul Crişul Alb pot ajunge accidental păstrăvul (adus din aval) şi şalăul (de la pescăriile din zonă).
Datorită climatului blând al zonei, în habitatul Ineului trăiesc câteva specii rare cum ar fi vidra şi
broasca ţestoasă.
Prezenţa omului în mediul înconjurător se remarcă prin caracterul antropogen al reliefului, în
special la lucrările de hidroamelioraţii ale râului şi prin urmele exploatărilor de piatră de pe
Dealul Mocrea. Pentru a-şi ameliora existenţa, populaţia locală a transformat terenurile
inundabile în terenuri arabile, prin amenajarea de şanţuri de scurgere şi ridicarea digurilor de
pământ înierbat, a exploatat pădurile, rămânând în prezent doar două trupuri de pădure: Balta şi
Rovina.
Efectele negative ale intervenţiei omului în natură se fac simţite şi în această zonă dar, odată cu
apariţia preocupării pentru protecţia mediului înconjurător, se acodă o atenţie tot mai mare
refacerii biotopurilor locale.
(Sursa: Biblioteca Orăşenească Ineu - Op.Cit „Pagini Ineuane”- Editura Grafnet Oradea 2007)

2.1.4 Populaţia
Populaţia oraşului Ineu numără 9.575 de persoane (date înregistrate de Institutul Naţional de
Statistică la data de 01.07.2010), cu 641 persoane mai puţin decât numărul înregistrat la
recensământul din anul 2002.
Evoluţia populaţiei oraşului Ineu urmează tendinţele înregistrate atât la nivel naţional, cât şi cele
la nivelul judeţului Arad. Urmărind datele statistice pe o perioadă de 50 de ani (1956-2006) se
poate constata că până în anul 1992 indicele de creştere al populaţiei are valori pozitive, urmând
o descreştere accentuată a numărului populaţiei după acest an.
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Dacă în anul 1956 numărul de locuitori la nivelul ţării era de 17.489.450, în anul 1992 numărul
populaţiei depăşeşte 22 milioane de locuitori (22.810.035). La recensământul populaţiei din anul
2002 se înregistrează o populaţie de 21.680.974 locuitori, ceea ce înseamnă un indice de creştere
raportat la anul 1992, de 0,951.
Evoluţia populaţiei şi a indicelui de creştere în Regiunea Vest/Judeţul Arad/Arad
România
ANUL

Număr
locuitori

1956
1966
1977
1992

17.489.450

2002
2006

Judeţul Arad

Indice de
creştere

Număr
locuitori

Arad

Indice de
creştere

475,620

Număr
locuitori

Indice de
creştere

106.460

19.103.163

1,092

481,248

1,012

126.000

1,184

21.559.910

1,129

512,020

1,064

171.193

1,359

22.810.035

1,058

487,617

0,952

190.114

1,111

21.680.974

0,951

461,791

0,947

172.827

0,909

21.584.365

0,996

458,487

0,993

167.980

0,972

Sursa: Institutul Naţional de Statistică

Evoluţia populaţiei şi a indicelui de creştere în Ineu
Ineu
ANUL

Număr locuitori

2002

10.228

2006

9.820

0,960

2010

9.575

0,975

Indice de creştere

Sursa: Institutul Naţional de Statistică

Evoluţia populaţiei oraşului Ineu, comparativ cu evoluţia populaţiei judeţului Arad se poate
observa în graficele de mai jos. Dacă în judeţul Arad, în ultimii ani numărul de locuitori tinde să
se stabilizeze, nu acelaşi lucru se poate spune despre Ineu, unde tendinţa de scădere a numărului
de locuitori se menţine, dar înregistrează un ritm mai lent.

Evoluția polpulației orașului Ineu și județului Arad
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Sursa: Institutul Naţional de Statistică

În ceea ce priveşte locul Ineului în ierarhia oraşelor din judeţul Arad din punct de vedere al
numărului de locuitori, acesta se situează pe locul 3, fiind devansat de Pecica, care ocupă primul
loc şi Sântana, pe locul secund, iar în funcţie de densitatea locuitorilor, Ineul se află pe locul 5,
cu 82,10 locuitori pe km2.
Ierarhia orașelor din județul Arad în funcție de numărul de locuitori
Oraşe din judeţul
Arad
Chişineu Criş
Curtici
Ineu
Nădlac
Pâncota
Pecica
Sântana
Sebiş

Locuitori
2002

Locuitori
2010

8,341
8,044
10,228
8,154
7,186
13,011
12,936
6,327

8,787
8,044
9,575
8,154
8,204
13,651
13,312
6,665

suprafaţa
km²
2002
119
66.25
116.62
133.15
66.96
237.17
107.14
65.94

suprafaţa
km²
2010
117.29
66.25
116.62
133.15
66.96
237.17
110.85
65.94

densitate
loc./km²
2002
70.08
121.42
87,70
61.23
107
54
120.74
105

densitate
loc./km²
2010
74.92
121.42
82.10
61.24
122.52
57.56
120.09
101.08

Sursa: Recensământ 2002 şi Fişa localităţilor judeţului ARAD (date înregistrate la 01.07.2010)

Graficul orașelor din județul Arad în funcție de suprafață și număru de locuitori

Sursa: Recensământ 2002 şi Fişa localităţilor judeţului ARAD (date înregistrate la 01.07.2010)
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Comparând datele statistice se poate constata că, dintre oraşele judeţului Arad, singurul oraş care
a înregistrat o scădere a numărului de locuitori este Ineu, celelalte oraşe reuşind să înregistreze
dacă nu o creştere, cel puţin menţinerea numărului de locuitori.
Evoluția numărului de locuitori în orașele din județul Arad

Sursa: Institutul Naţional de Statistică

Structura demografică a populaţiei
Structura populaţiei oraşului Ineu prezintă unele caracteristici specifice, comparativ cu cea la
nivel naţional şi al judeţului Arad.
Analizând structura populaţiei pe grupe de vârstă, se poate constata că ponderea populaţiei cu
vârstă de muncă din totalul populaţiei oraşului Ineu este cu peste 3 procente mai mare faţă de
cea la nivel naţional sau judeţean, iar ponderea populaţiei la vârsta de pensionare este sub cea la
nivel naţional şi judeţean.
Populaţia stabilă (la data de 01.01.2010)
La nivel naţional
Grupe de vârstă

0-4 ani
5-9 ani
10-14 ani
0-14 ani
15-19 ani
20-24 ani
25-29 ani
30-34 ani
35-39 ani
40-44 ani
45-49 ani
50-54 ani
55-59 ani
60-64 ani
15-64 ani
65-69 ani
70-74 ani

Total

1.086.245
1.060.239
1.105.634
1.263.708
1.725.796
1.623.966
1.769.535
1.672.074
1.676.364
1.237.767
1.505.116
1.421.332
1.108.002
905.888
930.211

Grupa de
vârstă, %
din total

Judeţul Arad

5,06
4,94
5,15
15,15
5,89
8,04
7,57
8,24
7,79
7,81
5,77
7,01
6,62
5,16
69,91
4,22
4,33

21.972
21.332
22.956

Total

27.476
35.063
33.012
36.988
36.314
35.740
25.476
33.388
31.276
25.892
18.584
20.267
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Grupa de
vârstă, %
din total

4,82
4,68
5,05
14,55
6,03
7,70
7,25
8,12
7,97
7,85
5,59
7,33
6,87
5,68
70,39
4,08
4,45

Ineu
Total

386
382
428
534
729
781
786
709
723
595
836
700
573
350
399

Grupa de
vârstă, %
din total

4,08
4,04
4,52
12,64
5,64
7,70
8,25
8,30
7,49
7,64
6,29
8,83
7,39
6,05
73,58
3,70
4,22

Grupe de vârstă

75-79 ani
80-84 ani
85 ani si peste
65 ani si peste
TOTAL

La nivel
naţional
Total

Grupa de
vârstă, %
din total

709.570
434.076
226.663

3,31
2,02
1,06
14,94

Judeţul Arad
Total

Grupa de
vârstă, %
din total

15.280
9.391
5.070

3,35
2,06
1,11
15,06

Grupa de
vârstă, %
din total

Ineu
Total

301
173
81

455.477
Sursa: INS

3,18
1,83
0,86
13,78

9.466

Comparând repartiţia pe grupe de vârstă a populaţiei se constată că în judeţul Arad şi în oraşul
Ineu procentul populaţiei aflată la vârsta activă depăşeşte pe cel la nivel naţional, dar procentul
populaţiei cu vârsta cuprinsă între 0 şi 14 ani este, atât la nivelul oraşului Ineu cât şi la nivelul
judeţului Arad, sub cel la nivel naţional.
Comparația repartiției pe grupe de vârstă a populației la nivel național și în județul Arad
Populaţia pe grupe de vârste, la nivel
naţional (2010)
14,94%

Populaţia pe grupe de vârste - jud. Arad
(2010)

15,15%

14,55%

15,06%

0-14 ani

0-14 ani

15-64 ani

15-64 ani

65 ani si peste

65 ani si peste

70,39%

69,91%

Sursa: Institutul Naţional de Statistică

Repartiția pe grupe de vârste a populației în orașul Ineu
Populaţia pe grupe de vârste - oraşul Ineu
(2010)
12,64%

13,78%

0-14 ani
15-64 ani
65 ani si peste

73,58%

Sursa: Institutul Naţional de Statistică

Deşi în prezent structura demografică prezintă caracteristici pozitive în ceea ce priveşte ponderea
populaţiei cu vârstă de muncă, în anii următori ponderea scăzută a tinerilor îîîntre 10 și 19 ani va
influenţa în mod negativ numărul populaţiei active, iar pe termen mediu, gradul de îmbătrânire al
populaţiei din Ineu va creştere. Trebuie totuși să avem în vedere caracterul de centru regional al
orașului și să specificăm că o mare parte a forței de muncă din Ineu își are domiciliul în satele
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învecinate și faptul că există posibilități reale de a atrage populație tânără din regiune prin
dezvoltarea economică și susținerea creării de noi locuri de muncă.
Graficul populației pe grupe de vârstă

Sursa: Institutul Naţional de Statistică

Deşi populaţia cu vârsta de muncă a oraşului Ineu are o pondere mai mare faţă de cea la nivel
naţional, faţă de anul 2002, această categorie a înregistrat o scădere continuă, fapt evidenţiat în
tabelul de mai jos.
Anul
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

Total populaţie stabilă
la 1 iulie
10228
10037
9999
9968
9820
9641
9567
9528
9478

15-59 ani
7253
6691
6741
6801
6711
6628
6513
6481
6370

% populaţiei cu vârsta de muncă
din total populaţie
70.91%
66.66%
67.42%
68.23%
68.34%
68.75%
68.08%
68.02%
67.21%

Sursa: titutul Naţional de Statistică

La o analiză comparativă a repartiţiei populaţiei oraşului Ineu pe grupe de vârste în anul 2010 faţă
de 2002, se constată o scădere îngrijorătoare a populaţiei din grupele de vârstă de 10-14 ani, 1519 și 45-49. Scăderea populației de vârstă 10-19 ani poate fi legată direct de vârstele 45-49, întrucât putem să emitem ipoteza că a avut loc o migrație a familiilor. Acest fenomen este oarecum
compensat de creșteri semnificative la alte grupe de vârstă 35-39, 55-59, 60-64. Este de
remarcat, de asemenea, faptul că în perioada de timp studiată natalitatea a înregistrat valori
oarecum constante menținăndu-se în jurul cifrei de 380.
Există totuși o tendință de scădere a populației per ansamblu care se încadrează în tendința de
scădere a populației la nivel național și chiar la nivelul Uniunii Europene.
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Evoluţia populaţiei oraşului Ineu între 2002-2010
Anul

Populaţia
stabilă la Total
1 iulie

2002

Oraş Ineu 10228 374

427 738 917 822 770 838 573 703

871 788

2002

masculin

5062

198

220

409 489 443

377 429

292 338

433

2002

feminin

5166

176

207

329 428 379

393 409

281 365

438

2003

Oraş Ineu 10037 370

2003

masculin

2003

feminin

5114

2004

Oraş Ineu

9999

2004

masculin

4905

2004

feminin

5094

2005

Oraş Ineu

2005

masculin

2005

feminin

5075

2006

Oraş Ineu

9820

2006

masculin

4819

2006

feminin

5001

2007

Oraş Ineu

2007

masculin

2007

feminin

4931

2008

Oraş Ineu

9567

2008

masculin

4676

2008

feminin

4891

2009

Oraş Ineu

2009

masculin

2009

feminin

4861

2010

Oraş Ineu

9478

2010

masculin

4659

184

75- 8079 84
ani ani

≥
85
ani

476 495

483 421 317 156

59

383

233 236

210 173 125

55

19

405

243 259

273 248 192 101

40

422 665 853 782 791 761 664 630

911 737

562 445

497 397 310 180

60

221

364 456 417

385 390

324 317

434

352

274 214

212 156 130
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171

201

301 397 365

406 371

340 313

477

385

288 231

285 241 180 120

42

385

421 591 861 798 822 683 748 596

894 734

605 429

487 383 315 185

62

207

217

324 465 419

396 336

393 294

436

353

285 203

220 141 138

56

22

178

204

267 396 379

426 347

355 302

458

381

320 226

267 242 177 129

40

9968

385

427 515 836 793 804 734 746 611

831 775

671 394

496 399 304 176

71

4893

202

227

280 449 423

394 365

384 311

408

358

324 178

228 156 125

26

183

200

235 387 370

410 369

362 300

423

417

347 216

268 243 179 121

45

397

397 493 773 782 825 711 763 585

747 801

724 404

490 386 287 176

79

193

227

254 415 416

430 352

385 301

347

380

343 197

217 151 116

65

30

204

170

239 358 366

395 359

378 284

400

421

381 207

273 235 171 111

49

9641

392

399 440 704 764 789 748 819 565

690 828

721 433

428 378 281 185

77

4710

196

213

230 374 411

427 355

412 290

329

394

336 206

186 150 104

28

196

186

210 330 353

362 393

407 275

361

434

385 227

242 228 177 116

49

399

390 430 653 743 790 758 755 645

613 875

681 514

387 389 288 177

80

191

211

223 343 395

430 378

368 321

310

415

319 239

174 157 108

68

26

208

179

207 310 348

360 380

387 324

303

460

362 275

213 232 180 109

54

9528

389

397 412 584 757 783 782 694 721

598 865

697 547

359 400 287 184

72

4667

178

215

213 324 400

436 388

327 383

294

417

331 249

152 166
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211

182

199 260 357

347 394

367 338

304

448

366 298

207 234 191 107

51

381

394 432 521 738 770 799 705 722

607 795

713 600

341 401 305 169

85

209

4923

0-4
ani

199

5-9
ani

1014
ani

15- 2019 24
ani ani

227 293 397

25- 3029 34
ani ani

35- 4039 44
ani ani

4549
ani

5054
ani

5559
ani

6064
ani

65- 7069 74
ani ani

96

60

55

69

77

427 400

342 379

308

384

322 275

145 167 108

66

26

2010 feminin
4819 197 185 205 228 341 343 399
Sursa: Institutul Naţional de Statistică

363 343

299

411

391 325

196 234 197 103

59

Graficul evoluției populației
Evoluţia populaţiei oraşului Ineu pe grupe de vârste, între 2002 şi 2010
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ani
ani
ani
ani ani si
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Sursa: Institutul Naţional de Statistică
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În ceea ce priveşte structura populaţiei pe sexe, numărul locuitorilor de sex feminin este mai
mare decât cel de sex masculin, caracteristică întâlnită atât la nivel judeţean cât şi naţional.
Ceea ce merită menţionat este faptul că la grupele de vârstă de până la 45-49 de ani, cu câteva
excepţii, numărul persoanelor de sex masculin este mai mare decât cel de sex feminin, după care
numărul persoanelor de sex masculin scade treptat, odată cu înaintarea în vârstă. Acest fapt
confirmă datele statistice care arată că media de vârstă a femeilor o depăşeşte pe cea a
bărbaţilor.
La nivelul anului 2010, structura pe sexe a populaţiei oraşului Ineu indică faptul că, din totalul
populaţiei, 50,84% este de sex feminin.
Distribuția populației pe sexe

Sursa: Institutul Naţional de Statistică

Piramida vârstelor reflectă cel mai fidel cronica generaţiilor, evidenţiind disproporţiile în
structura populaţiei, pe vârste şi sexe. Reducerea numărului populaţiei tinere a îngustat şi mai
mult baza piramidei vârstelor.
Piramida vârstelor în orașul Ineu

Sursa: Institutul Naţional de Statistică
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Îmbătrânirea populaţiei este o problemă cu care se confruntă majoritatea statelor membre ale
UE. România este constrânsă să facă faţă unor provocări demografice majore atât pe termen
scurt, cât şi pe termen lung. Atât populaţia judeţului Arad cât şi cea a Ineului este o populaţie
îmbătrânită, fapt ce ridică problema sustenabilităţii sistemului public de pensii, afectat în mod
negativ de numărul tot mai mic de contribuitori faţă de numărul în creştere a l
beneficiarilor.
Sporul natural
Unul dintre factorii esenţiali care poate acţiona asupra numărului populaţiei este diferenţa dintre
rata de natalitate şi cea de mortalitate, respectiv sporul natural.
Din datele statistice ale ultimilor ani se poate observa că rata de mortalitate depăşeşte cu mult
rata de natalitate, ceea ce duce la înregistrarea unui spor natural negativ.
La nivelul oraşului Ineu, sporul natural se menţine negativ, fiind cu mult peste cel înregistrat la
nivel naţional. Cu toate acestea, comparativ cu judeţul Arad, sporul negativ este semnificativ mai
mic.
Sporul natural al populaţiei
An

Nr nasteri
Roma
nia

20
02
20
03
20
04
20
05
20
06
20
07
20
08
20
09

21052
9
21245
9
21626
1
22102
0
21948
3
21472
8
22190
0
22238
8

jud.
Arad

Nr decese
Ine
u

Roma
nia

4143

69

4213

87

4238

82

4467

76

4428

83

4330

86

4504

10
3
10
1

26966
6
26657
5
25889
0
26210
1
25809
4
25196
5
25320
2
25721
3

4482

jud.
Arad
6653
6624
6552
6585
6516
6027
6072
6248

Rata de natalitate (la
1000 locuitori)
Ine
u

Roma
nia

13
7
13
7
12
5
10
9
12
7
12
7
94

9.7

11
7

jud.
Arad

Rata de mortalitate
(la 1000 locuitori)

Ine
u

Roma
nia

jud.
Arad

9.0

6.8

12.4

14.4

9.8

9.1

8.7

12.3

14.4

10

9.2

8.2

11.9

14.3

10.2

9.7

7.6

12.1

14.4

10.2

9.7

12

14.2

10

9.5

11.7

13.2

10.3

9.9

11.8

13.3

10.4

9.8

8.4
5
8.9
2
10.
5
9.1

12

13.7

Spor natural

Ine
u

Roma
nia

jud.
Arad

13.
4
13.
6
12.
5
10.
9
12.
93
13.
17
9.6

-2.7

-5.4

-2.5

-5.3

-1.9

-5.1

-1.9

-4.7

-1.8

-4.5

-1.7

-3.7

-1.5

-3.4

10.
7

-1.6

-3.9

Ine
u
6.6
4.9
4.3
3.3
4.5
4.3
0.9
1.6

Surse: INS, Fişa localităţii şi Primăria Ineu

În ceea ce priveşte evoluţia în timp, se constată o tendinţă de creştere a numărului de naşteri
raportat la numărul de decese, ceea ce face ca sporul negativ să aibă o valoare mai mică. În
ultimii ani, Ineul se înscrie în valorile înregistrate la nivel naţional, mult mai mici decât cele cele
înregistrate la nivelul judeţului Arad.
După cum se poate observa în graficul de mai jos, evoluţia sporului natural urmează aproximativ
aceleaşi tendinţe la nivel naţional, judeţean şi local, înregistrând un nivel maxim în anul 2008, cu
observaţia că în acest an, în Ineu se înregistrează un spor natural pozitiv.
Trebuie avut în vedere faptul că mortalitatea este crescută în rândul pacienților Unității de
asistență medico-socială, pacienți proveniți de pe tot teritoriul județului Arad, și reprezintă
aproximativ un sfert din numărul de decese înregistrate în orașul Ineu.
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Evoluția comparată a sporului natural

Surse: INS, Fişa localităţii şi Primăria Ineu

Naţionalităţi
Structura populaţiei oferă oraşului Ineu un caracter multietnic şi multi-confesional. Populaţia
oraşului este alcătuită din diverse etnii, ponderea cea mai mare fiind reprezentată de români,
urmată de maghiari, romi şi germani.
Analizând evoluţia populaţiei în perioada 2002 – 2008, constatăm o uşoară diminuare a populaţiei
de etnie română, care în anul 2008 reprezintă 85,16%, faţă de anul 2002, când reprezintă 85,63%
şi o uşoară creştere a populaţiei de etnie maghiară şi romă.
Comparația structurii pe etnii 2002-2008
Structura populaţiei
pe etnii în în orasul
Ineu (2002)
Total
Români
Maghiari
Rromi
Germani
Ucrainieni
Sârbi
Slovaci
Italieni
Alte naţionalităţi

Valori
10,207
8,740
860
517
47
5
1
29
2
6

procente

Structura populaţiei
pe etnii în orasul
Ineu (2008)
Total
Români
Maghiari
Rromi
Germani
Ucrainieni
Sârbi
Slovaci
Italieni

100.00
85.63%
8.43%
5.07%
0.46%
0.05%
0.01%
0.28%
0.02%
0.06%

Sursa: Fişa Localităţii 2002

Sursa: Fişa Localităţii 2008
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Valori

procente

9,765
8,316
848
517
47
5
1
29
2

100.00
85.16%
8.68%
5.29%
0.48%
0.05%
0.01%
0.30%
0.02%

Confesiuni religioase
Numărul mare de confesiuni existente în oraşul Ineu a determinat şi existenţa unui mare
număr debiserici. Astfel, conform recensământului din 2002, în oraş există 14 biserici.
Cultele din orașul Ineu

Sursa: Institutul Naţional de Statistică

Din totalul populaţiei, un număr de 8.307 de persoane, ce reprezintă 81,39% din populaţia
oraşului, este de religie ortodoxă, 891 de persoane (8,73%) de religie romano-catolică, 110 de
persoane de religie reformată (1,08%). Comunitatea neoprotestantă este reprezentată de 349
(3,42%) de persoane care se declară de religie penticostală, 250 (2,45%) de baptişti, 115
(1,13%) adventişti de ziua a şaptea şi alte confesiuni.

2.1.5 Caracteristici sociale
2.1.5.1 Populaţia ocupată
Un alt element important ce oglindeşte situaţia socio-economică a unei comunităţi îl
reprezintă ponderea populaţiei ocupate din numărul total de locuitori.
Dezvoltarea economică a României, ce a înregistrat un maxim în anul 2008, apoi recesiunea
ce a urmat au pus amprenta şi pe situaţia economică a oraşului Ineu. Astfel, începând cu anul
2005, numărul populaţiei ocupate creşte constant, atingând cifra de 4130 de salariaţi în anul
2008 (un procent de 43,17% din totalul populaţiei), cifră ce începe să scadă din anul 2009.
Ponderea populației ocupate
salariati

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

TOTAL populaţie

10228

10037

9999

9968

9820

9641

9567

9528

% populaţiei ocupate din total
populaţie

28.33%

28.83%

35.12%

31.51%

33.12%

33.90%

43.17%

36.32%

2898

2894

3512

3141

3252

3268

4130

3461

TOTAL populaţie ocupată

Sursa: Fişele localităţii Ineu 2002-2009
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Graficul populației ocupate

Sursa: Fişele localităţii Ineu 2002-2009

Populaţia ocupată se regăseşte cu precădere în sectorul industrial, ce devansează cu mult
procentul forţei de muncă angajate în celelalte sectoare ale economiei.
Structura populaţiei ocupate – perioada 2002-2009
Salariati
TOTAL populaţie
% populaţiei ocupate
din total populaţie
TOTAL populaţie
ocupată, din care:
- in agricultura
- in industrie
- constructii
- comert
- transport, depozitare,
posta, comunicatii
- finante-banci
- admin. Publica
- invatamant
- sanatate

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

10228

10037

9999

9968

9820

9641

9567

9528

28,33%

28,83%

35,12%

31,51%

33,12%

33,90%

43,17%

36,32%

2898
32
1504
46
348

2894
35
1459
61
338

3512
35
2017
131
378

3141
23
1775
70
361

3252
21
1808
69
403

3268
19
1826
77
392

4130
28
2561
110
415

3461
23
2153
79
298

115
43
65
277
308

118
39
64
274
337

78
39
64
263
237

107
45
64
279
178

108
45
79
269
192

102
55
85
286
188

91
51
116
342
229

72
45
116
327
198

Sursa: Fişele localităţii Ineu 2002-2009

Dezvoltarea în Ineu a unor întreprinderi din domeniul industrial a contribuit la creşterea
gradului de ocupare a populaţiei oraşului şi, în acelaşi timp, la atragerea forţei de muncă din
localităţile învecinate.
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Forţa de muncă pe sectoare de activitate - 2009
Salariaţi
Agricultură
Industrie
Utilităţi
Construcţii
Comerţ
Transport
Bănci şi asigurări
Administraţie publică
Învăţământ
Sănătate şi asistenţă socială
Informaţii şi comunicaţii

3 461
23
2 153
112
79
298
72
45
116
327
198
5

100%
0,66%
62,21%
3,24%
2,28%
8,61%
2,08%
1,30%
3,35%
9,45%
5,72%
0,14%

Analizând repartiţia forţei de muncă pe sectoare de activitate, se constată că 62,21% dintre
salariaţi lucrează în domeniul industrial, 9,45% în învăţământ, 8,61% în comerţ, cel mai slab
reprezentat fiind sectorul informaţii şi comunicaţii cu un procent de 0,14% din totalul de
salariaţi şi sectorul agricol, cu numai 0,66% din totalul forţei de muncă deși Ineul dispune de
întinse terenuri agricole.
Graficul forței de muncă pe sctoare de activitate – 2009
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2009

Criza economică a afectat în mod evident şi economia oraşului Ineu, cele mai afectate
sectoare de activitate fiind sectorul construcţiilor şi al comerţului, unde s-au înregistrat cele
mai semnificative scăderi ale numărului de salariaţi.
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O altă problemă identificată constă în oferta redusă a locurilor de muncă pentru absolvenţii
instituţiilor de învăţământ superior, ceea ce face ca aceştia fie să ocupe posturi sub nivelul
lor de calificare fie să migreze către oraşele mari, unde oferta de locuri de muncă este mai
mare.

2.1.5.2 Protecţia socială
Într-un stat democratic, protecţia socială reprezintă un element fundamental al politicilor
statale cu ajutorul cărora pot fi prevenite, diminuate sau înlăturate anumite efecte care
contribuie la scăderea nivelului de trai al populaţiei. Măsurile de protecţie socială sunt
menite să asigure un standard de viaţă decent pentru întreaga populaţie a unei ţări.
Legislaţia de după 1989 a adus reforme semnificative în domeniu, astfel că în oraşul Ineu, ca
de altfel în întreaga ţară, pe lângă instituţiile de stat existente, au luat fiinţă diverse
organizaţii care activează în domeniul social, asigurând servicii sociale tuturor categoriilor de
persoane aflate în dificultate, cum ar fi minorii, persoanele cu dizabilităţi, familiile sărace,
persoanele vârstnice.
Principalul mecanism prin care se realizează protecţia socială îl constituie serviciile sociale.
Complexitatea serviciilor sociale acordate anumitor grupuri defavorizate este în funcţie de
condiţiile concrete şi nevoile specifice care se cer a fi acoperite.
Serviciile sociale constau, în principal, în:
- îngrijirea persoanei;
- prevenirea marginalizării sociale şi sprijinire pentru reintegrare socială;
- consiliere psihologică;
- consiliere juridică şi administrativă;
- îngrijirea locuinţei şi a gospodăriei, ajutor pentru menaj;
- servirea hranei;
- servicii socio-medicale pentru readaptarea capacităţilor fizice si psihice;
- adaptarea locuinţei la nevoile persoanei;
- îngrijirea temporară în centre de zi, aziluri de noapte sau alte centre specializate;
- transportul public gratuit pentru anumite categorii sociale.
Finanţarea se realizează, în principal, din bugetele locale, dar şi din resursele atrase de
asociaţiile/organizaţiile neguvernamentale, din sponsorizări, finanţări de proiecte, donaţii
etc.
Din datele puse la dispoziţie de Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale se constată că
numărul unităţilor de asistenţă socială finanţate din fonduri private ajunge sau chiar
depăşeşte numărul celor finanţate din fonduri publice. Astfel, în judeţul Arad funcţionează 6
cămine pentru persoane vârstnice, din care 3 sunt finanţate de la bugetul local şi 3 sunt
finanţate de ONG-uri, numărul de persoane deservite fiind mai mare în unităţile finanţate din
fonduri publice.
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Situaţia căminelor pentru persoane vârstnice şi a cantinelor de ajutor social din Judeţul
Arad, 2004 - 30.09.2009
2004
BL
*

ONG
**

2005

2006

2007

2008

BL
*

ONG
**

BL
*

ONG
**

BL
*

ONG
**

BL
*

ONG
**

1
15
8
17
0

2

1
16
3
17
5

2

1
15
9
16
5

2

30.09.20
09
BL*

ONG
**

I. CĂMINE PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE
Număr cămine
Număr mediu lunar de
beneficiari
Capacitate - număr locuri

1

-

1

-

50

-

49

-

60

-

60

-

-

1
29
1
50
0

-

20
24

22
24

21
25

3
17
1
18
0

3
59
78

II. CANTINE DE AJUTOR SOCIAL
Număr cantine şi/sau secţii
Număr mediu zilnic de
beneficiari
Capacitate - număr locuri

1
29
3
50
0

-

-

1
42
1
50
0

4
350
490

1
36
0
50
0

4
379
490

1
31
1
50
0

3
223
370

1
29
3
50
0

2
63
200

*BL - Costurile sunt suportate de la bugete locale;
**ONG - Costurile sunt suportate din bugetul ONG
Sursa: Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale

Comparând datele statistice pe perioada 2008 – semestrul III 2009, se poate constata că, în
judeţul Arad numărul beneficiarilor de servicii de asistenţă socială a crescut. Astfel,
capacitatea de cazare în cămine pentru persoane vârstnice a crescut cu 68 de locuri, iar
numărul beneficiarilor a crescut cu 50 persoane. În cazul cantinelor de ajutor social, numărul
mediu zilnic de beneficiari a scăzut în ambele cazuri. În ceea ce privește cantinele de ajutor
social finanţate din surse private se constată același trend, numărul beneficiarilor scăzând
semnificativ și în acest caz.
În cadrul direcţiei specializate din structura Primăriei Ineu, în oraş funcţionează mai multe
unităţi de asistenţă socială cu finanţare de la bugetul local. Acestea oferă servicii de
asistenţă socială pentru copii şi tineri, pentru persoanele vârstnice, persoanelor cu
dizabilităţi, dar şi familiilor de rromi sau persoanelor defavorizate aflate în situaţii de risc
social.
Servicii pentru copii
Centrul de zi pentru îngrijirea copiilor:
A fost înfiinţat în noiembrie 2002 de către DGASPC Arad în parteneriat cu CL Ineu, în cadrul
unui program finanţat de Banca Mondială. Din ianuarie 2005 centrul este preluat în
administrare de către Primăria oraşului Ineu şi este coordonat de Serviciul public de asistenţă
socială şi protecţia copilului din cadrul primăriei. Bugetul centrului este asigurat de către
Primăria oraşului Ineu, prin hotărâre a Consiliului Local.
Centrul are rolul şi misiunea de a preveni abandonul şi instituţionalizarea copiilor, prin
asigurarea pe timpul zilei a unor activităţi de îngrijire, educaţie, recreere-socializare,
consiliere, orientare şcolară şi profesională, dezvoltarea deprinderilor de viaţă independentă,

28

pentru copii şi sprijin, consiliere şi educare pentru părinţii sau reprezentanţii legali ai
copiilor.
Serviciile oferite de centrul de zi sunt complementare demersurilor şi eforturilor propriei
familii, precum şi serviciilor oferite de unităţile de învăţământ şi de alţi furnizori de servicii,
corespunzător nevoilor individuale ale copilului în contextul său socio-familial.
Tipuri de servicii:
- asistenţă socială, educaţională, psihologică: sprijin în efectuarea temelor, formarea
deprinderilor de igienă personală, de petrecere a timpului liber, etc.
- consiliere şi sprijin pentru părinţi – consiliere individuală şi de grup
- orientare şcolară şi profesională
- asigurarea mesei de prânz şi a cinei
Serviciile sunt asigurate pentru copii preşcolari şi şcolari cu vârste între 3 şi 18 ani, fără
deficienţe, fete şi băieţi cu domiciliul în localitate. Centrul are o capacitate de 20 de locuri şi
funcţionează de luni până vineri, fiind deschis în week-end doar în cazul în care sunt
organizate activităţi de petrecere a timpului liber.
Centrul a dezvoltat cu predilecţie activităţi educative care sunt structurate în funcţie de
programul şcolar al copiilor. Personalul are calificarea adecvată postului ocupat.
Beneficiarii serviciilor de consiliere
Anul/

2003

2004

2005 2006 2007 2008 2009

2010

TOTAL

Copii

27

37

36

40

38

44

34

25

281

Familii

10

20

25

24

26

27

26

17

175

Cazuri
monitorizate

11

17

16

18

8

19

14

6

109

Beneficiari

Sursa: Centrul de zi de îngrijire a copiilor Ineu

Servicii pentru tineri
Fundaţia pentru Integrare şi Sprijin Social „Împreună”
În perioada 1990-1998, printre absolvenţii Centrului Şcolar Ineu, Şcolii profesionale speciale şi
Căminului Şcoală s-au regăsit în jur de 70 de absolvenţi orfani care au întâmpinat dificultăţi în
găsirea unui loc de muncă datorită absenţei sprijinului familiei, lipsei maturităţii,
stigmatizării din partea societăţii, absenţei unor reţele, reglementări legislative sau
alternative de sprijin.
Un grup de voluntari format din cadre ale Centrului Şcolar Ineu a gândit diverse programe
pentru a sprijini integrarea socială a acestor tineri. Astfel, în mai 1998, a fost înfiinţată
Fundaţia pentru Integrare şi Sprijin Social „Împreună”. Proiectul „Împreună” îşi propune:
a) Organizarea unui centru de coordonare pentru integrare la Ineu, cu următoarele
facilităţi:
o cazare (o casă),
o un centru de educaţie şi terapie,
o o microfermă agricolă,
o o echipă mobilă de construcţii,
o un atelier de prelucrare a lemnului,
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o
o

un birou de informare, documentare, coordonare,
derularea de activități productive printr-o societate comercială.

b) Organizarea unor complexe pentru integrare la sate, cu următoarele facilităţi:
o cazare (o casă),
o o minicantină, unde este cazul
o o microfermă, unde este cazul
o ateliere de producţie proprii, sau colaborare pe bază de contracte ferme cu
societăţi de producţie private sau de stat
o un birou de coordonare cu asistenţă socială şi medicală.
Se doreşte ca o dată înfiinţate, aceste complexe pentru integrare să funcţioneze de sine
stătător atât din punct de vedere economic cât şi decizional, centrul de coordonare de la Ineu
având doar un rol de supervizare şi de sprijin în cazuri excepţionale.
La început complexele vor prelua doar tineri orfani care au absolvit o formă de învăţământ,
urmând ca în timp să fie capabile să preia şi copii orfani (1 – 3 copii) care urmează încă o
formă de şcolarizare.
Obiectivul acestor structuri este de a susţine, menţine şi îndruma tinerii orfani în încercarea
de a-şi întemeia o familie, de a se integra pe piaţa muncii şi de a părăsi complexul.
Un prim pas în realizarea acestui proiect a fost făcut în noiembrie 1998 când, cu sprijinul
financiar al Organizaţiei Caritas – Paderborn, a fost achiziţionată ferma agricolă a I.A.S.Ineu
unde s-a început construcţia centrului de coordonare pentru integrare.
În prezent (2011), în incinta fermei lucrează 11 absolvenți ai Centrului Școlar Ineu, tineri
orfani cărora li se asigură cazare, masă, un loc de muncă şi posibilitatea de a se integra în
societate. Ei sunt sprijiniţi de fundaţie în orice problemă, sunt îndrumaţi de un maistru, iar
masa le este asigurată la cantină de către o bucătăreasă.
În scopul realizării proiectului „Împreună” a fost achiziționat un teren agricol și animale
pentru înființarea unei ferme agro-zootehnice.
În perioada imediat următoare, 2011 – 2012, Fundaţia are următorul plan de dezvoltare:
- finalizarea lucrărilor la centrul pentru orfanii angajaţi la fermă şi plasarea lor aici
- punerea în funcţiune a unui atelier pentru confecţionat mături
- achiziţionarea unui tractor, unor loturi de pământ şi a unor animale
- amenajarea unor spaţii pentru activităţi de petrecere a timpului liber (teren de sport
multifuncţional)
- începerea construcţiei pentru baza de terapie şi pregătire pentru integrare
- continuarea amenajării bazei sportive „Metalul”
Fundaţia Children of Ineu
Înfiinţată în anul 1993 de un grup de scoţieni din oraşul Glenrothes, Children of Ineu este o
fundaţie non-profit care se ocupă cu programe pentru copiii orfani.
Fundaţia dispune de o locaţie pe strada Mărăşeşti nr.6 unde locuiesc 13 copii. Această casă
este dată fără chirie Direcţiei pentru Protecţia Copilului Arad. Reparaţiile majore ale casei
sunt efectuate o dată la doi ani de fundaţie, iar reparaţiile minore sunt în sarcina DGASPC
Arad.
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La început, la locația de pe strada Mărășești au fost 5 tineri absolvenți care au fost angajați 2
ani cu carte de muncă de către fundație și în acești 5 ani au fost învățați să se gospodărească
singuri.
Fundația mai are un apartament pe care, pentru o sumă modică, îl închiriază tinerilor care au
un loc de muncă. În prezent, aici locuiesc 3 tineri care lucrează la societatea comercială
Delphi având sediul fabricii în Ineu.
O altă activitate devenită trediție este sărbătorirea Crăciunului în Ineu. În fiecare an membrii
ai fundației aduc cadouri pentru copii rromi din Ineu și Mocrea.
Servicii pentru persoane aflate în dificultate
Prin Hotărârea Consiliului Local Ineu, cu avizul Ministerului Sănătăţii şi a Ministerului
Administraţiei şi Internelor, în anul 2003 a fost înfiinţată Unitatea de Asistenţă Medico Socială
Ineu. Aceasta este o instituţie publică specializată aflată în subordinea autorităţilor
administraţiei publice locale şi acordă servicii de îngrijire, servicii medicale, precum şi
servicii sociale persoanelor cu nevoi medico-sociale.
Persoanele care beneficiază de serviciile Unităţii de Asistenţă Medico Socială sunt persoane
cu nevoi medico-sociale stabilite conform prevederilor legale în vigoare şi care, după caz,
necesită supraveghere, asistare, îngrijire, tratament, precum şi servicii de inserţie şi
reinserţie socială.
UAMS Ineu are aprobate un număr de 34 de paturi şi are în organigramă următoarele posturi:
infirmieri, asistenţă medicali, doctori, asistenţi sociali, bucătari, spălătorese, etc.
UAMS-urile pot funcţiona şi în regim de spitalizare de zi, furnizând atât servicii medicale cât
şi servicii sociale (întrebarea 1).
Evoluţia numărului de beneficiari ai UAMS Ineu
ANUL

2004 2005
2006
2007
2008
2009
2010

CAPACITATEA

AFLAŢI
la 01.01.

34
34
34
34
34
34

25
25
35
32
39

INTERNAŢI

IEŞIŢI

RĂMAŞI

DECEDAŢI

MEDIUL
RURAL

257

234

25

21

145

136
89
98
103
93

136
79
101
96
97

25
35
32
39
35

24
27
26
24
25

80
46
40
35
25

Unitatea de Asistenţă Medico Socială Ineu are încheiate parteneriate cu următoarele
organisme neguvernamentale: Asociaţia „Mila” centru de îngrijire bătrâni Iermata şi centrul
de îngrijire pentru vârstnici „Bunătatea” Arad.
Servicii pentru persoanele cu dizabilităţi
Serviciul de protecţie persoane cu dizabilităţi are ca obiectiv îmbunătăţirea calităţii vieţii
persoanelor asistate la domiciliu şi prevenirea instituţionalizării şi oferă asistenţă socială şi
emoţională, asistenţă în igienizarea şi păstrarea curăţeniei în locuinţa asistaţilor, acordă
primul ajutor şi asistenţă medicală primară, asistenţă în rezolvarea problemelor
administrative şi personale, masa de prânz de la Cantina municipală la domiciliul asistaţilor,
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acordă consiliere socială şi juridică şi oferă alte servicii în funcţie de nevoile personale,
speciale ale asistatului.
Centrul de reabilitare socio-profesională are ca obiectiv sprijinirea tinerilor cu diferite
tipuri de dizabilităţi pentru o viaţă independentă, formarea diferitelor deprinderi practice,
creşterea stimei de sine şi sprijin în integrarea socială.
Asociaţia Johannes Falk România
Înfiinţată în anul 2004, Asociaţia Johannes Falk România are ca obiective calificarea şi
recalificarea în meseriile sociale precum şi integrarea socio-profesională a persoanelor cu
dizabilităţi. Astfel, Asociaţia oferă servicii de angajare asistată oferind informaţii, consiliere
şi asistenţă în special persoanelor cu dizabilităţi în găsirea şi menţinerea unui loc de muncă.
Curs de pregătire pentru angajare asistată
– Asociația Johannes Falk

Un alt serviciu oferit de Asociaţia Johannes Falk România este acela de a identifica şi oferi
locuinţă absolvenţilor de la grupul şcolar Sava Brancovici şi altor persoane care au nevoie de
ajutor.
Asociaţia este finanţată din fonduri externe din Germania şi de la Uniunea Europeană şi are ca
obiectiv deschiderea unui centru de zi pentru persoanele cu dizabilităţi în cadrul căruia vor fi
oferite programe pentru sprijinirea persoanelor cu diferite tipuri de dizabilităţi pentru o viaţă
independentă, formarea diferitelor deprinderi practice, creşterea stimei de sine şi sprijin în
integrarea socială.
Prin intermediul asociaţiei 25 de persoane cu dizabilităţi beneficiază de locuinţă sau de
intermediere, 70 de persoane din județul Arad beneficiind de angajare asistată.
Asociaţia are sediul în Ineu (str.Ghe Doja nr.4), Centrul de integrare pe strada Mihail
Sadoveanu nr.16 şi punct de lucru în Arad.

2.1.5.3 Educaţia
Judeţul Arad dispune de o reţea consolidată de instituţii educaţionale, asigurând actul
educaţional la toate nivelele pentru elevii şi studenţii din localităţile judeţului. Sistemul de
învăţământ acoperă toate nivelele de educaţie şi formare, de la grădiniţe până la instituţii de
învăţământ superior.
În anul şcolar 2008-2009, numărul total al celor înscrişi (copii, elevi, studenţi) la diverse
forme de învăţământ în judeţ a depăşit 90.000 de persoane, ponderea cea mai mare, de cca.
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40%, fiind înregistrată la învăţământul primar şi gimnazial, urmat de învăţământul universitar,
cu o pondere de cca. 22% din total.
Populaţia şcolară din învăţământul de toate gradele - jud. Arad
(inclusiv învăţământul particular)
Total

Preşcolar

Primar şi gimnazial
Total

Primar
cl.I-IV

Gimnazial
cl.VVIII

48333
47106
45512
43906
41793
40593
39109
37944
36415

22622
21650
21033
21125
20479
20075
19486
18391
17790

24703
24520
23549
22080
20743
19964
19408
19113
18248

Anii
şcolari
2000/2001
2001/2002
2002/2003
2003/2004
2004/2005
2005/2006
2006/2007
2007/2008
2008/2009

88394
87821
91538
91686
92042
91550
94812
95055
91200

13752
13732
13686
13227
12771
13093
12973
13014
12954

Învăţământul
special
cl.IVIII
1008
936
930
701
571
554
534
440
377

Liceal

Profesional
şi de
ucenici

Postliceal şi de
maiştri

Superior

12998
12842
14277
14261
15168
16193
16606
17094
17363

3857
3967
4870
4718
4856
5079
4293
3877
3199

1403
1195
868
680
742
531
384
619
792

8051
8979
12325
14894
16712
16061
21447
22507
20477

Sursa: Inspectoratul școlar Arad

Învăţământul din oraşul Ineu dispune de o infrastructură complexă, în care se regăsesc
structuri de învăţământ de la cel preşcolar până la cel liceal şi postliceal.
Infrastructura aferentă ciclului preşcolar dispune de un număr de 5 grădiniţe, care
funcţionează în locaţii amplasate în diferite zone ale oraşului. În cadrul grădiniţei cu program
prelungit funcţionează şi o creşă.
Unităţile sunt dotate cu mobilier modern, echipamente de calcul, echipamente de birou,
televizoare, ridicându-se la exigenţele unui învăţământ modern. Două din cele cinci grădiniţe
dispun de sistem centralizat de încălzire şi toate sunt racordate la reţeaua de alimentare cu
apă.
Numărul de locuri din unităţile preşcolare (2010)
Amplasamentele unităţilor preşcolare

Numar locuri

Grădiniţa PN 1 Ineu, strada Horia
Grădiniţa PN 1 Ineu, strada Ştefan cel Mare
Grădiniţa PN 2 Ineu, strada Narciselor

60
40
60

Grădiniţa PN 3 Ineu, strada Calea Traian

20

Grădiniţa PP Ineu, strada Calea Traian + creşă

40

Grădiniţa PN Mocrea

20
TOTAL
Sursa: Primăria Ineu
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240

Analizând evoluţia numărului de copii înscrişi în ciclul preşcolar, cu vârste cuprinse între 3 şi
7 ani, se poate observa că, în mod constant, numărul de locuri este depăşit de numărul de
copii înscrişi.
Situația copiilor înscriși în învățământul preșcolar
Anul

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

260

258

266

257

259

254

290

299

268

277

278

36

51

66

50

54

66

75

86

56

49

52

4 ani

69

60

64

69

57

58

65

68

58

77

68

5 ani

80

70

66

81

81

55

75

54

78

82

83

6 ani

72

73

65

54

61

70

69

85

71

61

71

7 ani

3

4

5

3

6

5

6

6

5

8

4

Total înscrişi,
din care:
3 ani

Sursa: Primăria Ineu

Graficul copiilor înscriși în invățământul preșcolar
310
300

Numar copii

290
280
270
260
250
240
230
Numar copii

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
260

258

266

257

259

254

290

299

268

277

278

Sursa: Primăria Ineu

Învăţământul şcolar (primar, gimnazial, profesional şi liceal) se desfăşoară în cadrul a două
unităţi de învăţământ: Grupul Şcolar Mihai Viteazul şi Grupul Şcolar Sava Brancovici. Cele
două unităţi de învăţământ dispun, pe lângă construcţiile noi, moderne şi de o infrastructură
în mare parte modernizată, cu sistem centralizat de încălzire şi apă curentă, laboratoare, săli
de sport, internate şi cantine, acoperind nevoile populaţiei şcolare din Ineu şi din
împrejurimi.
Astfel, activitatea şcolară se desfăşoară în peste 100 de săli de clasă, 15 laboratoare, 20 de
cabinete şi 16 ateliere. Programa învăţământului profesional încearcă să se adapteze nevoilor
pieţei muncii, pregătind absolvenţi în domeniile: construcţii şi instalaţii, prelucrarea
lemnului, tricotaje şi confecţii, turism, mecanică auto, gastronomie, etc. Atât învățământul
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profesional cât și cel teoretic se pot adapta la pieța de muncă prin posibilitatea de a se crea
profiluri în funcție cererile de pe această piață, astfel încât absolvenții instituțiilor să nu
întâmpine foarte mari probleme în gasirea unui loc de muncă după terminarea școlii.
Populaţia şcolară din oraşul Ineu
Ciclul de învăţământ
/
anul şcolar

Invăţământ primar
(cl. I-IV)
Invăţământ
gimnazial (cl. VVIII)
Şcoala de Arte şi
Meserii/ Şcoala
profesională
Învăţământ liceal
(zi)
Învăţământ liceal
(seral)
Învăţământ liceal
(frecvenţă redusă)
Şcoală de
maiştri/postliceal
TOTAL

Nr. elevi inscrisi
20002001

20012002

20022003

20032004

20042005

20052006

20062007

20072008

20082009

20092010

399

387

330

344

314

304

302

258

286

339

632

596

543

528

440

412

385

400

376

388

527

564

557

517

495

537

515

371

343

215

609

618

666

683

676

712

725

869

857

963

68

51

56

55

60
33

78

34

113

94

50

13

43

2055

1945

2018

21
2256

2216

2152

2127

1985

1998

1999

Sursa: INS

Urmărind evoluţia populaţiei şcolare, se constată faptul că numărul elevelilor înscrişi în ciclul
primar descreşte constant în perioada 2005-2008, începând să crească din anul şcolar 20082009 iar numărul elevilor din ciclul gimnazial scade drastic faţă de anul şcolar 2000-2001. O
creştere semnificativă se înregistrează la populaţia şcolară din ciclul liceal, în paralel cu
scăderea numărului de elevi înscrişi la şcolile de arte şi meserii.
Această situație este în concordanță cu evoluția populației din orașul Ineu în aceeași perioadă
de timp, când se constată scăderea drastică a populației cu vârste cuprinse între 10-14 ani.
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Copii şi elevi înscrişi în învăţământul preuniversitar, pe niveluri de educaţie

Niveluri
de
instruire

Total

Invatama
nt
prescolar

Invatama
nt primar
si
gimnazial

Invatama
nt liceal

Invatama
nt
profesion
al

Invatama
nt
postliceal

Regiunea
/ judetul
/
localitate
a
Regiunea
VEST
Judetul
Arad
Orasul
Ineu
Regiunea
VEST
Judetul
Arad
Orasul
Ineu
Regiunea
VEST
Judetul
Arad
Orasul
Ineu
Regiunea
VEST
Judetul
Arad
Orasul
Ineu
Regiunea
VEST
Judetul
Arad
Orasul
Ineu
Regiunea
VEST
Judetul
Arad
Orasul
Ineu

Ani şcolari
2000200
1

2001200
2

2002200
3

2003
2004

2004
2005

2005
2006

2006
2007

2007
2008

2008
2009

2009
2010

Nr pers

Nr pers

Nr pers

Nr
pers

Nr
pers

Nr
pers

Nr
pers

Nr
pers

Nr
pers

Nr
pers

34092 33177 32310
1
1
2 315180

30960
6

30347 30204
2
9

79213 76792 75330 75489 73365

72548

70723 71263

357654

353089

80343

78842

2516

2474

54286

347163

2418

2384

2244

2252

2345

2244

55288

55682 55466 55044 55150 53813

54622

54659 55742

13752

13732

13686 13227 12771 13093 12973

13014

12954 13675

260

258

213309

205808

48333

47106

299
15488
1
3794
4

268
277
15022 14760
4
5
3641
3601
5
4

1031

983

873

61699

63341

67123

12998

12842

14277

677

669

722

20442

21897

3857

266

257
259
254
290
18814 17697 16741
195517
1
9
5 160991
4390
4179
4059
3910
45512
6
3
3
9

2286

2276

872
6887
3
1426
1

754
7098
9
1516
8

716
7236
2
1619
3

687
7510
4
1660
6

658
7733
1
1709
4

662
7784
0
1736
3

727
8330
7
1861
0

736
2467
2

745
2440
5

803
2201
7

903
1886
3

970
1612
8

1057

23528

738
2413
7

3967

4870

4718

4856

5079

4293

3877

3199

1946

527

564

557

517

495

537

515

371

343

215

7918

6755

5313

4304

4087

3770

3255

3909

4621

5470

1403

1195

868

680

742

531

384

619

792

1018

50

13

43

21

9925

Sursa: INS

Comparând situaţia populaţiei şcolare din judeţul Arad cu cea din Ineu, se observă aceleaşi
tendinţe: scăderea constantă a populaţiei din ciclul primar şi gimnazial şi creşterea populaţiei
şcolare din ciclul de învăţământ liceal. O tendinţă de creştere a numărului de elevi din ciclul
primar şi gimnazial se înregistrează în anul şcolar 2009-2010 la Ineu, ceea ce nu se poate
constata şi la nivelul judeţului Arad şi al Regiunii Vest. Scăderea numerică a generaţiilor care
intră în sistemul de învăţământ în ciclul primar şi gimnazial poate fi pusă pe seama scăderii
natalităţi la nivelul județului și al regiunii și pe seama migrării familiilor cu copii, fapt
resimţit din ce în ce mai pregnant în sistemul de educaţie.
O creştere constantă a populaţiei şcolare din ciclul de învăţământ liceal se poate observa atât
la nivelul judeţului Arad şi al Regiunii Vest, unde în anul şcolar 2009-2010, faţă de 2000-2001,
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numărul elevilor a crescut cu 43, respectiv 35%, dar mai ales în oraşul Ineu, unde creşterea
raportată la aceaşi perioadă este de cca. 56%. Trebuie menționat totuși că, în orașul Ineu,
această creștere s-a facut în special în detrimentul școlilor de arte și meserii unde numărul
elevilor a scăzut.
Un aspect interesant este că deși populația cu vârste cuprinse între 10-19 ani a scăzut
dramatic în orașul Ineu, totuși, populația școlară nu a avut de suferit la fel de mult. Singura
concluzie pe care o putem trage este că instituțiile școlare au reușit să atragă mai mulți elevi
din regiune spre sfârșitul perioadei studiate decât la începutul ei, compensând astfel numărul
copiilor care au plecat din oraș.
Potrivit Raportului asupra Stării sistemului naţional de învăţământ, făcut public în luna aprilie
de Ministerul Educaţiei, populaţia şcolară a României s-a redus treptat în perioada 2001-2009.
În raport se precizează că a crescut numărul copiilor din învăţământul preşcolar, dar a scăzut
populaţia şcolară din ciclul primar şi gimnazial, creşterea fiind mai evidentă în mediul urban.
La efectivele de elevi din învăţământul primar se înregistrează tendinţe demografice
negative. Acelaşi trend, dar şi mai accentuat, se constată şi în învăţământul gimnazial.
Analizând datele statistice publicate de Institutul Naţional de Statistică, se constată că
tendinţele privind fluctuaţia populaţiei şcolare din Ineu, ca de altfel la nivelul judeţului Arad
şi al Regiunii Vest sunt similare celor la nivel naţional, menţionate de Ministerul Educaţiei în
raportul publicat.
Abandonul şcolar
În ultimii ani, fenomenul de abandon şcolar a luat o amploare fără precedent. Cauzele care
generează acest fenomen sunt multiple. Una din cele mai grave cauze constă în mentalitatea
părinţilor şi a elevilor cu privire la educaţie, şcoala nemaifiind percepută ca valoare în sine. O
altă cauză importantă o constituie condiţia socio-economică a familiei elevilor, abandonul
şcolar fiind regăsit în primul rând la grupurile defavorizate şi este generat de sărăcie şi de
costurile pe care le presupune învăţământul, chiar dacă este gratuit. Nu în ultimul rând,
abandonul şcolar este cauzat de lipsa de supraveghere a părinţilor, un număr însemnat dintre
aceştia fiind plecaţi în străinătate, lăsându-şi copii în grija bunicilor, a rudelor sau a
prietenilor.
În perioada 1999-2000, datele statistice relevă faptul că fenomenul abandonului şcolar ia
amploare. De la o rată de 0,6% în anul şcolar 2000-2001, abandonul şcolar atinge o valoare de
2% în ciclul primar şi gimnazial. Rata abandonului şcolar creşte la elevii din învăţământul
liceal (2,9%), atingând valoarea de 8,5% în rândul elevilor din învăţământul profesional.
Rata abandonului în învăţământul preuniversitar – România
Ciclul şcolar

1999/
2000

Învăţământ primar şi
gimnazial, din care:
- Învăţământ primar
- Învăţământ gimnazial
Învăţământ liceal
Învăţământ profesional şi
de ucenici
Învăţământ postliceal şi de
maiştri
Sursa: INS – Anuar statistic 2009

2000/
2001

2001/
2002

2002/
2003

2003/
2004

2004/
2005

2005/
2006

2006/
2007

2007/
2008

0,9

0,6

1,2

1,2

1,5

1,7

1,8

2,0

2,0

0,8
0,9
3,8

0,6
0,6
3,5

1,0
1,4
3,3

0,9
1,5
2,7

1,2
1,7
2,4

1,3
2,0
2,3

1,5
2,1
2,7

1,7
2,3
3,3

1,8
2,2
2,9

6,1

6,6

6,8

7,9

5,9

5,5

7,4

8,2

8,5

8,5

7,6

9,5

8,1

7,7

9,2

8,6

7,5

4,8
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Analizând situaţia abandonului şcolar pe regiune şi judeţ, se constată că acesta depăşeşte
nivelul naţional, judeţul Arad înregistrând o rată a abandonului şcolar peste nivelul regiunii şi
al ţării.
Învăţământ primar şi
gimnazial1)
Regiunea de
Primar Gimnazial
dezvoltare
Total
(clasele
(clasele
Judeţul
I-IV)
V-VIII)
TOTAL
2,0
1,8
2,2
Vest
2,3
2,3
2,3
Arad
2,5
2,4
2,6
Caraş-Severin
3,5
3,2
3,8
Hunedoara
1,4
1,6
1,3
Timiş
2,1
2,2
2,0
1)
Exclusiv învăţământul special.
Sursa: INS – Anuar statistic 2009

Învăţământ
liceal

Învăţământ
profesional
şi de
ucenici

Învăţământ
postliceal
şi
de maiştri

8,5
8,1
6,0
9,3
8,5
8,6

4,8
2,4
1,9
4,4

2,9
3,2
1,7
3,0
3,9
3,8

*)

6,4

În afara faptului că abandonul şcolar reprezintă un indicator de evaluare a performanţei
sistemului educaţional, acesta semnalează şi anumite aspecte ale vieţii sociale şi economice,
care pot influenţa accesul populaţiei la educaţie.
Un fenomen des întâlnit, dar puțin studiat și integrat în statisticile generale privind
abandonul școlar, este abandonul temporar. Modul de distribuire a elevilor la începutul
liceului determină uneori nemulțumiri în rândul celor care nu au ajuns să frecventeze
cursurile școlii pe care au ales-o. În unele cazuri aceste nemulțumiri determină elevii să
abandoneze anul școlar, dar revin în învățământ în următorul an școlar, de regulă, la școala
aleasă inițial.
Deşi rata abandonului şcolar în România şi în judeţul Arad a crescut constant în ultimii
situaţia abandonului şcolar în instituţiile de învăţământ din Ineu prezintă cu totul
caracteristici. Raportat la numărul total de elevi înscrişi în învăţământul preuniversitar,
abandonului a scăzut faţă de anul 2000, menţinându-se între 0,55 – 0,77%, mult sub
abandonului la nivelul naţional, regional şi judeţean.

Populaţia şcolară
(număr persoane)

ani,
alte
rata
rata

Situaţia abandonului şcolar în Ineu
Anul şcolar

2000 2001 2002
2003 2004 2005 2006
2001 2002 2003
2004 2005 2006 2007
Nr. elevi înscrişi în toate 225
221
2152
2127
1985
1998
2055
ciclurile de învăţământ
6
6
preuniversitar
Nr. elevi care au
abandonat
23
13
14
16
15
11
13
1,0
0,5
Rata abandonului
2
9 0,65 0,75 0,76 0,55 0,63
Sursa: Grupul Şcolar Mihai Viteazul şi Grupul Şcolar Sava Brancovici, Ineu

2007
2008
1945

2008
2009
2018

2009
2010
1999

15

13

11

0,77

0,64

0,55

Conform studiilor efectuate de organizaţia “Salvaţi copiii”, fenomenul abandonului şcolar
este cel mai frecvent în rândul copiilor romi. În anul şcolar 2001-2002, dintre copiii rromi cu
vârsta cuprinsă între 7 şi 9 ani, aproape 30% nu urmau nici o formă de şcolarizare.
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Abandonul şcolar poate avea consecinţe îngrijorătoare: consumul de droguri, prostituţia,
violenţa, delincvenţa juvenilă. În ultimii ani a scăzut vârsta infractorilor, din ce în ce mai
mulţi tineri de vârstă şcolară comit infracţiuni cu violenţă, sunt agresivi, comit furturi.
Un indicator important al dezvoltării unei ţări îl constituie gradul de cuprindere al populaţiei
de vârstă şcolară. Nivelul educaţiei unui popor este dat de gradul de alfabetizare şi gradul de
cuprindere în sistemul de învăţământ şi reprezintă un indicator important al dezvoltării
umane. Dacă în perioada 1990 – 1994 gradul de cuprindere în sistemul de învăţământ al
populaţiei de vârstă şcolară se situa în jurul procentului de 60%, în următorii ani acesta creşte
constant, ajungând în perioada 2007 – 2010 la aproape 80%, ceea ce înseamnă că cca. 80% din
populaţia de vârstă şcolară este cuprinsă într-o formă de învăţământ.
Gradul de cuprindere în învăţământ a populaţiei de vârstă şcolară
Ani
Grupe de vârstă ale populației
școlare

2000
2001

2001
2002

2002
2003

2003
2004

2004
2005

2005
2006

UM: Procente
%
%

2006
2007

2007
2008

2008
2009

2009
2010

%

%

%

%

%

%

%

%

Total

68,9

70,6

72,9

74,2

74,9

76

77,3

79,7

79,6

78,7

3 - 6 ani

66,1

72,3

76,5

81

81,6

80,4

80,9

81,8

81,7

81,9

7 - 10 ani

94,2

97,2

96,5

98,2

98

98

97

96

95

94,9

11 - 14 ani

95,5

93,2

94,1

94,2

93,6

96,2

95

94,4

94,4

94,5

15 - 18 ani

74,6

73,9

73,7

73

74,9

73,5

75,7

77,4

79,2

81,3

32,9

36,4

40,7

43,3

45,7

51,2

55,9

63,8

63,3

59,3

19 - 23 ani si peste
Sursa: INS

Sporirea gradului de educaţie este considerată ca un mijloc de egalizare a şanselor de
ascensiune în ierarhia socială, deoarece oferă indivizilor ocazia de a-şi cultiva capacităţile şi
aptitudinile proprii. Majoritatea oamenilor consideră că, pentru a reuşi în viaţă, este
important să ai o calificare şi/sau studii cât mai înalte.

2.1.5.4 Sănătatea
În Regiunea Vest, dacă din punct de vedere al numărului de îngrijire a sănătăţii situaţia este
relativ echilibrată, infrastructura de sănătate este destul de slab dezvoltată în majoritatea
cazurilor, necesitând reabilitare, modernizare şi înlocuirea echipamentelor neperformante şi
învechite.
Judeţul Timiş este cel mai dezvoltat judeţ din regiune şi în ceea ce priveşte infrastructura de
sănătate, având cele mai multe unităţi sanitare şi de tipuri diverse din regiune, cu excepţia
dispensarelor medicale şi a centrelor de sănătate.
În ceea ce priveşte numărul spitalelor, a ambulatoriilor şi a policlinicilor, judeţul Timiş se află
pe primul loc din regiune, cu un număr de 16 unităţi, 61% din dispensarele din regiune se află
în judeţul Hunedoara.
Numărul principalelor tipuri de unităţi sanitare din Regiunea Vest, existente în anul 2006,
este prezentat în tabelul de mai jos.
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Unităţile sanitare din Regiunea Vest, în anul 2007
Regiunea
Vest

Arad

CaraşSeverin

Hunedoara

Timiş

Spitale

46

11

8

11

16

Ambulatorii de spital şi de specialitate

46

9

6

12

19

Policlinici

10

-

2

1

7

Dispensare medicale

34

2

6

21

5

Centre de sănătate

8

2

3

1

2

Sanatorii TBC
Cabinete medicale şcolare şi
studenţeşti
Cabinete medicale de familie

2

-

-

2

-

89

16

10

20

43

1223

280

193

305

445

Cabinete stomatologice

1124

276

117

200

531

Farmacii şi puncte farmaceutice

536

146

66

128

196

Laboratoare medicale

225

48

34

65

78

Indicatori

Sursa: Institutul Naţional de Statistică, Anuarul statistic al României, 2007

Faţă de 2005, în anul 2007 se constată, în sectorul privat, o creştere a cabinetelor medicale
de specialitate, a cabinetelor medicale de familie precum şi a numărului cabinetelor
stomatologice.
Unităţile sanitare în judeţe corespunzătoare oraşelor ce reprezintă poli de dezvoltare
urbană - anul 2006
Indicatori

Români
a

Arad

Baia-Mare

Orade
a

Satu
Mare

Sibiu

Jud.
Arad

Jud.
Maramureş

Jud.
Bihor

Jud.
Satu Mare

Jud.
Sibiu

Spitale
Ambulatorii de spital şi de
specialitate
Policlinici

436

11

11

15

5

9

393

9

11

17

5

10

260

-

-

7

-

9

Dispensare medicale

211

2

5

5

4

2

Centre de sănătate
Cabinete medicale şcolare şi
studenţeşti
Cabinete medicale de familie

53

2

2

3

1

-

843

16

43

22

13

17

10969

280

258

336

163

250

Cabinete stomatologice

9948

276

239

325

140

258

Farmacii şi puncte farmaceutice

6209

146

118

199

91

114

Laboratoare medicale

1840

48

51

38

28

33

Sursa: Institutul Naţional de Statistică, Anuarul statistic al României, 2007

Faţă judeţele din nord vestul şi din centrul ţării, din care fac parte oraşele ce reprezintă poli
de dezvoltare urbană, judeţul Arad se află în urma judeţului Bihor în ceea ce priveşte
numărul de spitale, numărul cabinetelor medicale de familie, numărul cabinetelor
stomatologice şi numărul de farmacii, dar se află pe penultimul loc dacă ne referim la
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numărul ambulatoriilor de spital şi al cabinetelor medicale şcolare şi studenţeşti, cu toate că
municipiul Arad este un important centru universitar.
În Ineu, ocrotirea sănătăţii este asigurată prin reţeaua de sănătate, alcătuită din unităţi care
activează în sistem public şi unităţi care activează în sistem privat.
Unitățile din sistemul public de sănătate sunt: Spitalul orășenesc din Ineu, Unitatea de
Asistență Medico Socială, Spitalul de Psihiatrie Mocrea, cabinete medicale de specialitate,
cabinete medicina familiei, cabinete stomatologice și farmacii.
Spitalul Orășenesc din Ineu este cea mai mare unitate sanitară de specialitate din oraș și din
zonă, deservind și localitățile învecinate. Chiar dacă nu acoperă toată gama de specializări
dispune totuși de câteva secții și compartimente cum sunt: interne, obstetrică ginecologie,
neonatologie, pediatrie, ortopedie, chirurgie, ATI, balneofizioterapie și farmacie cu circuit
închis. Pentru completarea serviciilor medicale, spitalul dispune de secții și departamente de
genul: sterilizare, primire urgențe, laborator analize medicale, ambulatorii integrate, morgă.
Secțiile și specializările existente la ora actuală în spitalul din Ineu sunt dotate cu aparatură
de ultimă generație achiziționate prin proiecte cofinanțate din Fonduri Europene.
Spitalul dispune de 100 de paturi, având atât paturi pentru internări cât și pentru spitalizare
de zi. În anul 2010 în cadrul spitalului munceau 109 persoane, din care 11 medici specialiști și
8 medici rezidenți. Ca urmare a modificării structurii organizatorice a unității este prevăzută
creșterea numărului personalului medical, atât medici cât și asistenți medicali, ceea ce va
duce la creșterea calității serviciilor medicale.
Sitalul de psihiatrie Mocrea dispune de 140 paturi pentru tratamentul specific
psihice. Această unitate, împreună cu spitalul de profil din Căpâlnaș sunt singurele
specialitate din județ, deservind toate localitățile din Arad. Spitalul dispune
moderne iar clădirea în care funcționează este renovată și are o valoare istorică
fiind unul dintre cele mai mari și mai bine întreținute castele din zonă.

al bolilor
unități de
de dotări
deosebită

O altă instituție relevantă din domeniul sanitar este Unitatea se Asistență Medico Socială
Ineu. Aici se acordă servicii de îngrijire, servicii medicale precum și servicii sociale
persoanelor cu nevoi medico-sociale. Unitatea dispune de 34 paturi, fiind cea mai mare
unitate de acest fel din județ și, împreună cu celelalte 2 unități cu acest profil din județ,
deservește populația din întreg județul.
Persoanele care beneficiază de servicii furnizate în această unitate sunt persoane cu nevoi
medico-sociale, care necesită supraveghere, asistare, îngrijire, tratament precum și servicii
de inserție și reinserție socială. Internarea se face la recomandarea unităților sanitare sau la
solicitarea persoanelor fizice sau juridice, în baza unei grile de evaluare a persoanei pentru
care se solicită internarea.
Calitatea vieții, dar și a serviciilor medicale este reflectată în gradul de morbiditate și
mortalitate. Analizând aceste două aspecte, din datele oferite de aceste două instituții de
sănătate publică constatăm urătoarea situație:
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Mortalitatea și morbiditatea în principalele unități medico-sanitare din orașul Ineu
Anul

2008
2009
2010

Spitalul orășenesc Ineu

Spitalul de psihiatrie
Mocrea

Unitatea de Asistență
Medico Socială Ineu

MORBIDITATEA
nr internați

MORTALITATEA
%

MORBIDITATEA
Nr internați

MORTALITATEA
%

MORBIDITATEA
Nr. internați

MORTALITATEA
%

3704
3508
3280

0.32
0.54
0.37

493
481
535

1,41
3,33
2,24

98
103
93

26,53
23,30
26,88

Sursa: Direcția de Sănătate Publică Arad

Sesizăm un grad mare al mortalității în cazul Unității de Asistență Medico-Socială din Ineu.
Trebuie luat în considerare faptul că această unitate are un profil deosebit și de regulă
tratează persoane în vârstă care au probleme foarte grave de sănătate și care, de cele mai
multe ori, sunt cazuri sociale având mari dificultăți financiare și o existență plină de lipsuri,
ceea ce le-a șubrezit sănătatea și rezistența la diferite boli.
Sistemul sanitar din oraș este completat de cabinetele medicale private din oraș.
Ocrotirea sănătăţii populaţiei – 2011 - oașul Ineu
Categorie
Cabinete medicale de familie
Cabinete medicale individuale în sistem
privat
Cabinete stomatologice
Farmacii

Active
în 2010
6
10
7
4

Sursa: Administrația Finanțelor Publice Ineu

Cabinetele medicale private suplimentează serviciile medicale necesare comunității pe care
statul nu le poate oferi în totalitate.

2.1.5.5 Cultura
Activitatea culturală a oraşului Ineu este centrată în special pe evenimentele organizate de
Casa de Cultură a Oraşului Ineu. Înfiinţată în anul 1968, Casa de Cultură este situată în zona
centrală a oraşului Ineu şi dispune de o sală de spectacole cu o capacitate de 350 de locuri, în
formă de amfiteatru, de o scenă specifică susţinerii de spectacole şi de un foaier destinat
expoziţiilor. Prin activităţile desfăşurate, Casa de Cultură urmăreşte recuperarea,
perpetuarea şi valorificarea tradiţiilor cultural - artistice, dezvoltarea gustului artistic şi a
spiritului creativ al tinerei generaţii. În acest scop, în activităţi sunt angrenate în mod
constant două grupuri şcolare şi Clubul elevilor din oraş.
O colaborare importantă s-a realizat cu Centrul Cultural Judeţean Arad, prin programul Şcoala
de Vară, cu module de teatru, pictură, dans modern şi dans popular, adresat tinerilor cu
vârsta cuprinsă între 12 şi 18 ani.
În fiecare an, Casa de Cultură, împreună cu Primăria oraşului Ineu şi cu şcolile din oraş,
organizează Balul absolventului, Fistivalul de folclor „Floare de pe Criş”, Festivalul
dovleacului, Zilele Ineului, Hora de Paşti a ineuanilor, manifestări de Ziua naţională, iar în
perioada sărbătorilor se organizează concerte de colinde.
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Zilele Ineului reprezintă o manifestare dedicată oraşului Ineu, ce se sărbătoreşte în fiecare
an, în perioada 14-15 august, începând din anul 2003. La aceste manifestări sunt invitate
ansambluri folclorice, formaţii de dansuri şi cântăreţi de muzică populară din localităţile
învecinate şi din regiune. Tot cu această ocazie se organizează concursuri pentru tinerii
interpreţi de muzică populară, spectacole de muzică uşoară, la care sunt invitaţi artişti din
ţară şi din străinătate.
Festivalul de folclor „Floare de pe Criş” este deja un festival cu tradiţie. La acest festival
participă interpreţi de muzică populară şi are loc şi un concurs pentru tinerii interpreţi.
Săptămâna porţilor deschise este o manifestare organizată de biblioteca Orăşenească în
scopul atragerii cititorilor şi apropierii, în special a tinerilor, de carte, de cultură.
Biblioteca Orăşenească Ineu este o bibliotecă publică, ce îşi datează existenţa din anul 1947
când, din donaţii provenite în parte de la Clubul meseriaşilor, de la Casinoul Intelectualilor,
de la MADOS şi Frontul Plugarilor, îşi formează un fond de cărţi de aproximativ 500 volume în
limba română şi maghiară. În martie 1968 bibliotecă obţine întreaga clădire situată pe str.
Republicii nr. 60, clădire cu un etaj, care este renovată complet, având spaţiu suficient
pentru fucţionare. Tot atunci se înfiinţează şi o sală de lectură. Toate aceste transformări au
fost posibile deoarece Casa de Cultură, care funcţiona împreună cu Biblioteca, se mută într-o
locaţie nouă, unde funcţionează şi în prezent.
Din 1997 biblioteca funcţionează în clădirea primăriei Ineu. În noul local, există o sală de
împrumut la domiciliu cu acces liber la raft şi depozit aferent, sală de lectură şi depozitul
acesteia, este dotată cu un copiator, un calculator cu acces la internet.
Evoluţia numărului de utilizatori
Anul

1950

Indicatori
Nr. volume existente
Nr. cititori
Nr. volume consultate

2500
300
2700

1960

1970

1980

1989

1999

14724
1780
30353

28719
2247
28547

40366
2500
61032

48784
2610
63742

47606
2223
41520

Sursa: prof. Doina CHIŞ, Biblioteca orăşenească Ineu – micromonografie- anul 2000

Anul
Indicatori
Fond de carte (volume)
Nr. utilizatori activi
Nr. vizitatori
Nr. documente difuzate
Documente achizitionate

2005
49 925
1 482
14 696
47 744
672

2006
50 369
1 087
11 263
42 881
444

2007
50 573
1 021
11 821
37 265
350

2008
50 614
1 031
11 355
33 806
191

2009
50 692
949
10 652
25 631
227

2010*
50 756
578
3 926
8 349
131

*cifrele aferente anului 2010 nu sunt concludente, deorece biblioteca a functionat numai 9 luni

Biblioteca dispune în prezent de un fond de 50.756 unităţi de bibliotecă şi este organizată în
două secţii:
- secţia de împrumut la domiciliu, pentru adulţi şi copii;
- sala de lectură, cu o capacitate de 6 locuri, dotată cu un copiator şi un calculator
conectat la internet.
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Clasificarea utilizatorilor, în funcţie de ocupaţie
După statutul ocupaţional
TOTAL, din care:
- persoane active
- elevi
- studenţi
- pensionari
- fără loc de muncă (şomeri,
casnice)

2005
1482
637
556
106
107

2006
1087
508
341
85
98

2007
1021
521
239
98
102

2008
1031
547
234
82
114

2009
949
435
330
59
74

2010
578
309
136
44
66

76

55

61

54

51

23

Ponderea cea mai mare din totalul de utilizatori o reprezintă, în mod constant, categoria
persoanelor active, urmată de elevi şi pensionari.
Clasificarea utilizatorilor în funcţie de vârstă şi sex
Anul
Vârsta

2005
1482
416
303
431
281
51

2006
1067
246
194
316
264
67

2007
1021
93
265
329
279
55

2008
1031
78
266
312
306
69

2009
949
183
229
293
186
58

2010
578
56
127
161
192
42

Sex

2005
686
796

2006
467
620

2007
457
564

2008
482
549

2009
449
500

2010
245
333

TOTAL, din care:
- sub 14 ani
- 14 - 25 ani
- 26 - 40 ani
- 41 - 60 ani
- peste 60 ani

Anul
- masculin
- feminin

Sursa: Biblioteca orășenească Ineu

Dacă ne raportăm la grupa de vârstă, cea mai mare scădere a numărului de cititori se
înregistrează la persoanele cu vârsta sub 14 ani, iar numărul cititorilor cu vârsta de peste 60
de ani rămâne aproximativ constantă. De asemenea, se constată că numărul cititorilor de sex
feminin depăşeşte în fiecare an pe cel al cititorilor de sex masculin.
Deoarece în era internetului majoritatea tinerilor obţin informaţiile dorite fără efort, fără a
apela la bibliotecă pentru a citi o carte, pentru a atrage cât mai mulţi tineri, se organizează
activităţi care, pe parcursul anilor, au devenit deja tradiţionale: Ziua Eminescu, Zilele
Bibliotecii, Săptămâna porţilor deschise, expoziţii de carte, festival de poezie maghiară,
simpozioane.
În activitatea culturală a comunităţii se implică, pe lângă Primărie, Bibliotecă şi Casa de
Cultură, bisericile din oraş, Clubul elevilor, dar şi organizaţiile neguvernamentale.
În toamna anului 2011 a fost inaugurat la Ineu Muzeul Țării Zărandului. Acest muzeu a fost
înfiinţat în vechea clădire a şcolii primare din oraş, pusă la dispoziţie de Primăria din Ineu.
Spaţiul muzeal a fost amenajat în trei săli de prezentare, fiecare dintre ele cuprinzând câte
un domeniu specific. În prima sală se află vechi obiecte meşteşugăreşti şi artizanale specifice
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zonei ineuane: război de ţesut, fus pentru făcut ghemele de lână, leagăn pentru copil, covată
pentru frământat aluatul de pâine, oluri şi farfurii din lut şi o colecţie diversă de ştergare
brodate manual. În a doua sală se află o expoziţie de desene şi picturi ce abordează o
tematică variată: arhitectură, portretistică umană şi reprezentări abstracte. A treia sală este
dedicată istoriei şi cuprinde foarte multe fotografii, îndeosebi din perioada celor două
războaie mondiale, dar şi pagini de ziare şi manuscrise aparţinând diferitelor epoci.
Evenimente culturale pot avea loc și în Căminul Cultural recent renovat, care în acest
moment este folosit doar loc de desfășurare pentru diferite evenimente private.
Un important vestigiu istoric dar şi un punct de atracţie al oraşului îl reprezintă Cetatea
Ineu, menţionată pentru prima dată în anul 1295. Cetatea a fost construită în scop de apărare
şi a avut un rol important în perioada luptelor dintre turci şi habsburgi pentru stăpânirea
Transilvaniei. Pe parcursul timpului castelul a fost reconstruit şi a avut diverse destinaţii, dar
în ultimii acesta nu a fost întreţinut şi exploatat la adevărata lui valoare şi s-a degradat
treptat. Situația aceasta a fost remediată odată cu începerea colaborării cu o prestigioasă
firmă din domeniul restaurărilor și exploatărilor monumentelor istorice din țară. Castelul va fi
redat circuitului turistic.
de Villa Aqua, urmând ca în 1199 să apară
cu numele de Macra.
Un alt vestigiu istoric este
Castelul
Solymosy din Mocrea care a fost ridicat în
anul 1834, în stil neoclasic, de către
baronul Aczel Alexandru. Castelul este
înconjurat de un frumos parc cu specii rare
de arbori. Pivniţele castelului, de mari
dimensiuni, au fost săpate direct în stâncă
în secolul XVII. Conform unor surse, un
membru al familiei, Petru Aczel, a pierdut
în 1879, castelul la cărţi în favoarea
baronului Solymosy, care l-a deţinut până
după al doilea război mondial, când a fost
naţionalizat. Localitatea este atestată
documentar încă din anul 1160, cu numele
În prezent castelul este folosit ca spital de psihiatrie, nemaifiind introdus în circuitul cultural,
dar este cel mai bine păstrat castel din zonă. A fost recent renovat şi dotat de Consiliul
Judeţean Arad.
Master planul judeţului Arad propune aplicarea prevederilor legii privind protejarea
monumentelor istorice, evidenţierea tuturor monumentelor istorice şi a zonelor lor de
protecţie în planurile de urbanism şi în toate celelalte documentaţii de urbanism şi
efectuarea de lucrări de restaurare/reabilitare a monumentelor istorice.

2.1.5.6 Sport şi agrement
Sportul este relativ slab reprezentat în Ineu, deşi există o infrastructura pentru activități
sportive. Oraşul Ineu dispune de o sală de sport nouă, de două terenuri de sport şi două
terenuri sintetice.
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În oraşul Ineu funcţionează un club sportiv, Clubul Sportiv Ineu unde, pe lângă echipele de
fotbal, volei, baschet şi handbal au loc antrenamente de kick-boxing, de karate, de kung-fu şi
aerobic.
Posibilităţile de petrecere a timpului liber în Ineu sunt limitate. Oraşul nu are nici un
cinematograf, ştrand sau patinoar şi, deşi este străbătut de râul Crişul Alb, faleza nu este
amenajată, nu există locuri de promenadă sau spaţii de joacă pentru copii.
În împrejurimile oraşului Ineu există rezervaţii naturale, cum sunt Poiana cu Narcise Rovina,
cu o suprafaţă de 0,1 ha, Balta Rovina, ce se întinde pe o suprafaţă de 120 ha, Rezervaţia
Dealul Mocrea, cu o suprafaţă de 107,2 ha, Parcul Dendrologic Mocrea, cu o suprafaţă de 6,0
ha şi Parcul Dendrologic Ineu, cu o suprafaţă de 12,0 ha, unde se găsesc varietăţi de plante şi
animale rare, ocrotite prin lege, dar acestea sunt puţin cunoscute şi frecventate de ineuani şi
cu atât mai puţin de turişti şi vizitatori, cu excepţia Parcului Dendrologic Ineu, situat în
centrul oraşului.
Parcul dendrologic Ineu

Sursa: Primăria Ineu

Zona de agrement frecventată de ineuani este Dealul Viilor, un loc împrejmuit de păduri unde
au fost construite case de vacanţă, iar pasionaţii de pescuit au la dispoziţie mari suprafeţe de
apă unde se practica pescuitul.
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La marginea oraşului Ineu, în partea de sud-est, se află Canalul Morilor, ce asigura în trecut
apa necesară acţionării morilor. În prezent aceste mori nu mai există, dar un punct de
atracţie pentru localnici şi vizitatori este pensiunea construită pe malul canalului.

2.2

Caracteristicile economice ale orașului și comparație cu celelalte orașe ale
regiunii

2.2.1 Contextul macroeconomic
În contextul european România este una dintre cele mai sărace ţări, după Bulgaria, dar
începând cu anul 2000 se constată o creştere constantă. În condiţiile crizei economice în anii
2009 şi 2010 s-au înregistrat uşoare scăderi ale produsului intern brut.
În ciuda faptului că România rămâne una dintre cele mai sărace state ale Uniunii Europene,
cu o cotă a produsului intern brut pe locuitor de 46 unităţi în anul 2008, fiind urmată doar de
Bulgaria, cu un PIB pe locuitor de 40 unităţi (în comparaţie, Luxemburg, cea mai bogată ţară
a Uniunii, care a avut în 2008 un PIB pe locuitor de 253 unităţi), potrivit datelor Eurostat, la
nivel naţional se înregistrează un trend ascendent.
Astfel, pe plan intern, potrivit unui studiu al Comisiei Naţionale de Prognoză, Regiunea Vest
(cu judeţele Arad, Timiş, Hunedoara şi Caraş Severin) va înregistra în continuare cea mai
mare valoare a PIB-ului pe locuitor, exceptând Regiunea Bucureşti-Ilfov.

Regiunea Vest

Judeţul Arad

În anul 2008, la nivel de ţară se înregistra un PIB pe locuitor de 5.450 euro. Cu un PIB pe
locuitor de peste 6.000 euro, Regiunea Vest reprezintă cea mai dezvoltată regiune a ţării, în
comparaţie cu celelalte regiuni de dezvoltare.

Ierarhia regiunilor în funcţie de PIB/locuitor

1
2
3
4

Regiunea
la nivel de ţară
Vest
Centrală şi de Nord-Vest
Sud-Vest, Sud-Est şi Sud
Nord-Est
Sursa: Eurostat
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PIB/locuitor în 2008
5.450 euro
6.000 euro
5.100- 6.000 euro
4.100 - 5.000 euro
4.000 euro

Unul din indicatorii care furnizează informaţii relevante cu privire la situaţia economică a
regiunii este produsul intern brut pe locuitor. Regiunea Vest este o regiune în creştere, cu
rezultate economice superioare mediei naţionale. Indicatorii economici au cunoscut evoluţii
semnificative, crescând de la un an la altul, în concordanţă cu tendinţa de pe plan naţional.
Comparând datele furnizate de INS pentru perioada 2002 – 2006, se constată că Regiunea Vest
ocupă locul doi după Regiunea Bucureşti-Ilfov în ceea ce priveşte mărimea PIB pe locuitor şi
este constant peste media naţională.
Mărimea PIB pe locuitor, pe regiuni
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P IB /loc

25000
20000
15000
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5000
0

Naţional

Nord-E s t

S ud-E s t

S ud-Muntenia

S ud-V es t

V es t

Nord-V es t

C entru

B uc ureş ti- Ilfov

2002

6950,1

4970,9

5966,8

5562,7

5553,1

7527,4

6538,1

7505,4

14467

2003

9090,3

6575,9

7788,1

7377,4

7698

10265,2

8783,8

9747,8

17639

2004

11372

7884,3

10323,4

9506,8

9493,8

13045,1

11068,4

11858,3

21673,3

2005

13326,8

9114,2

11627,7

10908,3

10460,4

14960,4

12647,2

13549,2

28325,7

2006

15967,6

10295,8

16569,8

13374,6

12463,2

18570,1

14946,6

15920,2

35012,1

Sursa: Instituitul Național de Statistică

Din analiza datelor se poate observa că produsul intern brut pe cap de locuitor în Regiunea
Bucureşti-Ilfov are cel mai ridicat nivel, reprezentând 219,27% din valoarea PIB înregistrat la
nivel naţional în anul 2006. Un alt aspect ce reiese din datele furnizate este că Regiunile
Bucureşti-Ilfov şi Vest sunt principalii contribuabili la constituirea PIB la nivel naţional, fapt
ce se traduce printr-o sănătate economică a celor două regiuni şi rolul esenţial pe care îl
joacă în economia naţională.
Situația PBI pe regiuni în anul 2006
PIB/locuitor
(RON)
PIB/loc din
cel naţional
(%) - 2006

Naţional

NordEst

SudEst

SudMuntenia

SudVest

Vest

NordVest

Centru

BucureştiIlfov

100

64,5

103,7

83,7

78,1

116,3

93,6

99,7

219,27

Sursa: INS- Anuarul Statistic 2007

La nivelul Regiunii Vest se poate realiza o ierarhie a celor patru judeţe din punct de vedere a
contribuţiei lor la PIB regional, Timişul situându-se pe primul loc pe întreaga perioadă, urmat
de judeţul Arad, Hunedoara şi Caraş Severin.
În perioada 2002 - 2006, evoluţia PIB-ului pe locuitor, ca de altfel şi evoluţia PIB-ului celor
patru judeţe a prezentat în mod constant un trend crescător.
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Evoluţia PIB regional în anii 2002-2006, milioane lei preţuri curente
Municipiul
Arad
Reşiţa
Deva
Timişoara

Regiunea
Vest
Arad

2002

2003

2004

2005

2006

3301,1

4501,5

6184,8

7044,4

8406,7

Caraş-Severin

2047,3

2839,9

3433,0

3855,3

4445,2

Hunedoara

3345,3

4237,2

5264,9

5851,7

6867,1

Timiş

6020,3

8404,1

10418,4

12129,1

16069,9

Total

14714,0

19982,7

25301,1

28880,5

35788,9

Sursa: INS - Anuarul Statistic al României, 2008

Oraşul Ineu în context judeţean, regional şi naţional
Oraşul Ineu se află în judeţul Arad, Regiunea de Dezvoltare Vest.
Ca întindere, judeţul Arad este al doilea din cadrul regiunii. Pe perioada 1996-2000, se
constata o creştere numerică a firmelor înmatriculate în toate judeţele regiunii, judeţului
Timiş revenindu-i procentul cel mai ridicat -36,8% de firme înmatriculate, comparativ cu
judeţul Arad -24,9%, Hunedoara -23,8% si Caraş - Severin -14,5%.
În cadrul judeţului Arad, după municipiul Arad, oraşul Ineu are dezvoltarea cea mai
accentuată a sectorului IMM. Această dezvoltare se datorează unei serii de factori, ca:
- puterea economică a oraşului Ineu;
- existenta unui potenţial de forţă de muncă cu o bună pregătire profesională;
- posibilitatea accesului la capitalul disponibil;
- structura economică echilibrată și o cerere corespunzătoare.
Privatizarea și restructurarea întreprinderilor au avut un impact deosebit asupra evoluţiei
economice în oraşul Ineu. Receptivitatea sporită la nou a oamenilor acestor locuri, tradiţiile
unei îndelungate colaborări economice cu străinătatea, potenţialul economic si gradul sporit
de urbanizare fac atractiv oraşul Ineu pentru investitorii străini.
De altfel, la sfârşitul anului 2004, oraşul Ineu se poate lauda cu cea mai mare investiţie
străină realizata în vreunul din oraşele judeţului Arad.

2.2.1.1 Potenţial economic local
Starea economică
a) Caracteristicile generale ale economiei oraşului Ineu
Principalele sectoare economice ale Orașului Ineu sunt: industria, agricultura, comerţul şi
serviciile – ponderea sectoarelor în PIB /oraş este 50% industrie, 20% agricultură, 20% comerţ
şi 10% servicii.
1. Venituri din producţie pe total oraş în anul 2003 - 491.771.272 mii lei; în anul 2004
709.442.839 mii lei;
2. Venituri din vânzări mărfuri şi servicii în anul 2003 – 190.107.116 mii lei; în anul 2004
344.524.301 mii lei;
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b) Agenţii economici în Oraşul Ineu
În orașul Ineu există peste 100 de unități comerciale înregistrate, printre care amintim:
- SC Replay SRL – industria textilă
- SC Metis IMPEX SRL - industria textilă
- SC Maximod SRL- industria textilă
- SC PECAR SRL-industria textilă
- SC PRETI SRL - prelucrări mecanice
- SC DELPHY Packard România SRL - investiţie în domeniul
electrotehnic
- SC Davila Trading SRL – depozite en gros și en detail
- SC D-Dan SRL Ineu – depozite en gros și en detail
- SC Tomate Prod SRL – panificaţie
- SC Prima Pam SRL - panificaţie
- SC Amicii SRL – servicii consum
- SC Eros SRL – market
c) Activităţile de import-export din oraşul Ineu
Sunt în principal activităţi desfăşurate de către companiile din sectorul de industrie textilă,
dar și din domeniul electrotehnic, întreaga producție a celei mai mari fabrici din Ineu fiind
destinată exportului.
d) Dezvoltarea economico - socială în oraşul Ineu
Oraşul Ineu dispune de o industrie specializată, destul de complexă și diversificată.
Sectorul întreprinderilor mici și mijlocii (IMM) a cunoscut, în perioada 1990-2004, o
importantă dezvoltare în cadrul economiei oraşului Ineu, tendinţa de creştere a sectorului
IMM constituind un potenţial important al oraşului. Din totalul firmelor înmatriculate la
Oficiul pentru Registrul Comerţului cca. 95 reprezintă sectorul IMM. Structura IMM-urilor în
funcţie de mărime indică predominarea întreprinderilor mici.
În ce priveşte structura IMM-urilor pe domenii de activitate, se constată, scriptic, o mare
eterogenitate, deoarece, de la înfiinţare, majoritatea firmelor și-au manifestat
disponibilitatea pentru o varietate mare de activităţi. În practică însă, odată înfiinţate, cele
mai multe IMM-urile s-au profilat pe un singur domeniu de activitate. Ponderea cea mai
ridicată o deţin firmele din industria textilă, comerţ și servicii.
Agricultura
Oraşul Ineu se bazează pe o suprafaţă agricolă de 8.645 ha, reprezentând 1,69% din totalul
suprafeţelor agricole ale judeţului Arad. În ceea ce priveşte suprafaţa arabilă, Ineul deţine
6.289 ha, ceea ce reprezintă 1,80% din suprafaţa arabilă a judeţului Arad, care are o
suprafaţa de 348.816 ha.
Din punct de vedere al structurii fondului funciar, în Ineu se disting următoarele categorii de
folosinţă, raportate la suprafaţa agricolă:
• Suprafaţa arabilă , în proporţie de 72,74% (6289 ha);
• Păşuni, în proporţie de 23,15% (2002 ha);
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• Fâneţe, în proporţie de 0,71% (62 ha);
• Vii, în proporţie de 3,27% (283 ha);
• Livezi, în proporţie de 0,09% (8 ha).
Zona Ineului se caracterizează printr-un climat temperat cu temperatura medie anuală de
10,6° C si un regim pluviometric de 625 mm anual. Solurile destinate agriculturii Ineului sunt
solurile aluviale, datorită dispoziţiei Ineului pe malurile Crişului Alb.
Ca urmare a condiţiilor climaterice și de sol, cele mai bine adaptate culturi ale zonei sunt:
- culturile cerealiere, care deţin 32% din totalul suprafeţei cultivate
- cultura plantelor tehnice - 20%
- cultura legumelor și a cartofilor se face pe suprafeţe care aparţin în totalitate sectorului
privat, micii producători preferând aceste categorii de culturi, datorită faptului că necesită
suprafeţe mai reduse, dar care totalizate ajung la 15%
- culturile de viță de vie sunt semnalate în localitatea Mocrea și pe dealul Mocrea vii. Cultura
viței de vie este practicată în gospodăriile particulare, dar și în podgoriile din Mocrea –
totalizând 3,27%
- pomicultura deţine o mică pondere în economia agricolă a oraşului.
În perioada 1990 - 2004, producţia agricola vegetală exprimată în tone a avut o evoluţie
oscilantă, marcată printr-o relansare după anul 1993, pentru ca în anul 1999 să atingă iar
valori apropiate celor înregistrate în anul 1993. Începând însa cu anul 2000 are loc o creştere
generală la toate tipurile de vegetale.
Creşterea animalelor constituie o ramură importantă a agriculturii ineuane, dispunând de
tradiţie în special în creşterea porcinelor, bovinelor și ovinelor. În perioada 1996-2004, se
constată o scădere a efectivelor de animale, la toate speciile. Cu toate acestea, chiar în anii
în care producţia animalieră s-a redus, oraşul Ineu a continuat să obţină o producţie medie pe
animal superioară mediei pe țară aceasta datorându-se, în principal, dezvoltării sectorului
privat în acest domeniu.
Analizată în preturi curente, producţia animală totală prezintă o evoluţie ascendentă până în
anul 1998, când producţia obţinută în sectorul de stat scade brusc, influenţând negativ şi
producţia totală. Începând cu anul 1999, producţia agricolă animală totală creşte iar, dar este
obţinută aproape în totalitate de sectorul privat.
Turism
Turismul ineuan şi al împrejurimilor aduce în evidență un parc în care există un număr destul
de mare de specii rare si o zonă protejată care face parte din situl Natura 2000, Câmpia
Cermeiului.
De asemenea, se mai găsesc următoarele obiective valoroase: Cetatea Ineului, castelul
Solymosy din Mocrea, pivnițele săpate în stâncă și altele.
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Zonele turistice si de agrement:
1. de interes local: Dealul viilor (83 ha) si zonele de pescuit în cele şase lacuri cu o suprafaţa
totala de 404 ha.
2. pentru turism de weekend, turism specializat si de agrement popasuri turistice: Dezna,
Ineu, Moneasa - divertisment;
- păduri de agrement cu un bogat fond cinegetic
- bălţi cu amenajări pentru pescuit sportiv alimentate din Calul Morilor.
3. pentru turism balnear si de tratament: staţiunile balneare Băile Moneasa şi Dezna.
4. pentru agroturism zona de sud a Ineului – dealul Mocrea vii
În localitatea Ineu, precum și în zonele învecinate, există hoteluri, campinguri și moteluri. În
zonele rurale există cabane și, mai nou, case ţărăneşti intrate în circuitul agroturistic. Zonele
de vânătoare dispun de cabane speciale şi de dotările aferente.
Servicii
Sectorul serviciilor a înregistrat în ultimii ani o evoluţie pozitivă în anumite domenii, cu
precădere în activităţile comerciale şi de desfacere. În 1990, ponderea populaţiei ocupate în
acest domeniu nu depăşea nivelul de 10%. Tendinţa oscilantă în evoluţia sectorului de servicii
la nivel judeţean şi dimensiunile relativ reduse ale sectorului constituie două din principalele
deficiențe ale structurii economice. Sectorul servicii nu a răspuns aşteptărilor societăţii în
crearea de noi locuri de muncă. În schimb, se constată o evoluţie pozitivă a activităţilor din
sectoarele financiar-bancar şi de asigurări, comerţ, precum şi în administraţia publică. Astfel,
evoluţia pozitivă din sectorul financiar - bancar şi de asigurări are la bază nivelul ridicat de
investiţii în perioada 1990-1994. În prezent, şase bănci româneşti şi-au deschis filiale,
sucursale, reprezentanțe sau agenţii în Ineu, oferind agenţilor economici şi persoanelor fizice
o gamă largă de produse şi servicii. Cu toate acestea, în ultimii 5 ani se remarcă o creștere
lentă a sectorului servicii

2.2.1.2 Principalele domenii de activitate şi contribuţia lor la economia locală
Piscicultură
Agricultură
Creşterea animalelor

Activitati specifice zonei:

Activitățile specifice zonei reprezintă o pondere mică în economia orașului Ineu. Agricultura
este în principal reprezentată prin ferme de semi-subzistență, pe suprafețe mici. Terenurile
din zona Ineului sunt propice culturilor de cereale și de legume. Orașul era renumit pentru
legumele de o calitate deosebită. De asemenea, în trecut, vinurile din Ineu erau deosebit de
apreciate așa încât constituiau a adevărată atracție pentru nobilii unguri.
În prezent, agricultura este reprezentată prin ferme de semi-subzistență care nu ajung să
utilizeze capacitatea maximă a terenurilor. Producția de legume a scăzut drastic în ultimii ani
pe de o parte datorită caracterului fărâmițat al terenurilor pe care nu se pot utiliza tehnici și
tehnologii moderne, pe de altă parte din pricina pieței de desfacere deficitare în zonă și din
lipsa unor depozite care să preia cantități mari de produse.
Vinurile tradiționale nu mai reprezintă o adevărată sursă de venit așa încât, în prezent, nu
mai contribuie foarte mult la economia orașului.
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După o perioadă de declin, creșterea animalelor a reînceput să aibă o contribuție însemnată
în economia orașului, datorită dezvoltării fermelor private așa încât, la ora actuală producția
de carne în orașul Ineu este mai mare decât media pe țară. Sectorul are mari șanse de
dezvoltare și de a deveni una dintre cele mai importante domenii ale economiei locale.
Ineul se bucură de o rețea hidrografică vastă având în centru Crișul Alb însoțit de afluenți:
Gut, Cigher, Teuz, Potoc. Orașul este aproape de Crișul Albfiind legat de acesta prin Canalul
Morilor. Există de asemenea în jur de 350 ha de ochi de apă ceea ce înseamnă multe
posibilități de dezvoltare a sectorului piscicol, dar acest potențial nu este dezvoltat la
adevărata lui capacitate. Odată cu preluarea de către asociația Terra Nobilis a sitului Natura
2000, în cadrul căriua se regăsesc o parte dintre ochiurile de apă, se va stabili un regulament
de funcționare și un plan de management, care pe lângă protejarea naturii va stabili și
posibilitățile de exploatare ecologică a acestor bogății.

Activitati economice principale:

Industria textilă
Industria electrică şi electronică
Servicii comerţ
Servicii financiar-bancare
Asigurări
Cablaje auto pentru autoturisme

Industria textilă este unul dintre sectoarele tradiționale ale Ineului. Deși în momentul de
față, întreprinderea cea mai mare din domeniu, Tricotaje SA, și-a încetat activitatea,
sectorul este încă reprezentat de mai multe întreprinderi mici și mijlocii care au angajată
forță de muncă specializată și reprezintă un domeniu de activitate principal al economiei
locale.
Comerțul este cel mai bine reprezentat în economia locală ca număr de societăți comerciale.
Deși există un număr mare de microîntreprinderi care activează în sectorul comerțului
acestea oferă puține locuri de muncă majoritatea având un nr mic de angajați.
În orașul Ineu, sectorul serviciilor este slab reprezentat.
Fiind un centru zonal, în orașul Ineu și-au deschis reprezentanțe, sucursale sau agenții un
număr de 6 bănci care funcționează și oferă serviciile financiare necesare economiei locale.
În orașul Ineu sectorul asigurărilor este acoperit prin prezenta a cel puțin unui reprezentant al
marilor firme care oferă asigurări. Deși aceste firme sunt reprezentate pe plan local, doar o
parte dintre ele au decis să deschidă un punct de lucru in Ineu, alegând să redirecționeze
clienții spre sediile lor din Arad.
În prezent, industria cablajelor pentru autoturisme este cea mai însemnată industrie în Ineu
cu un număr de peste 4000 de angajați. Societatea Delphi este cel mai mare angajator din
oraș având angajați din Ineu, dar și din localitățile din zonă. Exportul ineuan este reprezentat
aproape în totalitate de producția realizată la Delphi și în acest moment, este cea mai mare
societate care pune Ineul pe harta economică internațională prin colaborările sale cu mărci
de autoturisme de talie mondială.
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2.2.1.3 Economie bazată pe investiţii străine
Regiunea Vest beneficiază de o pondere relativ ridicată a participării străine la capital, pe
fondul continuării schimburilor tradiţionale şi al unui comportament regional în continuă
adaptare la mediul de afaceri internaţional.
Investiţiile străine directe în Regiunea Vest au fost orientate în funcţie de accesibilitatea şi
potenţialul zonelor, precum şi de mentalitatea oamenilor de afaceri şi de tradiţia în domeniul
respectiv, majoritatea fiind concentrate în judeţele Timiş şi Arad.

Facilități oferite
investitorilor:

Zonă industrială de 120 ha cu utilităţi
Facilităţile oferite sunt în funcţie de valoarea investiţiei şi numărul de locuri de
muncă noi create

2.2.2 Accesibilitatea
Oraşul Ineu este situat în partea de vest a României, în judeţul Arad, la 57 km pe cale rutieră,
respectiv 62 km pe cale feroviară de reşedinţa de judeţ şi implicit de Aeroportul Internaţional
Arad.
Prin Ineu trec două căi rutiere de comunicații: drumul național DN79A și drumul județean
DJ792, dar, printr-o rețea de drumuri europene, naționale și județene, Ineul este direct
conectat cu trei mari orașe: Arad (57km), Oradea (92 Km), Deva (143 Km). Spre Arad și
Oradea există mai multe căi de acces. Pe lângă drumul național DN79A ce leagă Ineul de
drumul european E671 care duce fie spre Arad, fie spre Oradea, există o rețea de drumuri
județene pe care se poate ajunge, prin mai multe variante, în cele două oraşe. Astfel,
legătura Ineu - Arad poate fi făcută și pe drumurile județene DJ792 – DJ709, cea mai utilizată,
dar și pe drumurile DJ792 – DJ791 – E671 sau DJ792 – DJ709 – DJ792C – DJ791 – E671. Spre
Oradea şi Deva există, de asemenea, mai multe variante de acces pe drumurile judeţene, dar
cea mai eficientă rămâne cea formată din drumul național și cel european.

54

Un alt aspect deosebit de important al accesibilității orașului este legătura cu principalele
puncte de frontieră din zona de vest a țării. Astfel, Ineul se află în apropierea punctelor de
frontieră cu Ungaria, la distanţă de circa 90 km de Nădlac ( DN79A – E671 – DN7), cel mai
circulat punct de frontieră pe cale rutieră, la 70 km faţă de punctul de trecere al frontierei
Turnu (DN79A – E671 – DN7 – DN7A) şi la 60 km de Vărşand (DN79A). Proximitatea oraşului Ineu
faţă de cele trei puncte de trecere a frontierei reprezintă un factor favorizant pentru
dezvoltarea sa economică şi urbană.

Harta rutieră Ineu, Arad, Deva Oradea

Sursa:www.maps.google.ro

2.2.3 Dezvoltare edilitară
Locuinţe
După 1990, numărul locuinţelor aflate în proprietate privată cunoaşte un trend crescător.
Conform datelor cuprinse în Fişa localităţii, în anul 2008 în Ineu există 4.348 locuinţe, toate
în proprietate privată, cu o suprafaţă totală de 295.664 mp. O mare parte a locuitorilor
oraşului au achiziţionat terenuri la periferia sudică a oraşului Ineu, în Dealul Viilor, unde s-au
construit locuinţe şi case de vacanţă. După anul 2008, odată cu manifestarea crizei
economice, numărul de locuinţe nou construite sau aflate în construcţie este nesemnificativ.
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Reţelele edilitare
Alimentarea cu apa în oraşul Ineu se asigură din surse subterane şi o reţea de distribuţie de 69
km. Oraşul Ineu dispune de sisteme de canalizare cu o lungime de 8,5 km şi cu 3,2 km
investiţie recentă în partea de Nord a oraşului.
Începând din anul 2004, alimentarea cu gaz metan a oraşului se face prin conducta magistrală
Chişineu – Criş – Ineu, în lungime de 36 km. În oraşul Ineu se distribuie gaz metan pe o reţea
cu o lungime totală de 29 km, iar numărul locuinţelor racordate la reţeaua de gaz este de 335
(conform Fisei localităţii – 2008)
Toate locuinţele din oraş sunt racordate la rețeaua de energie electrică, iar în anul 1995,
reţeaua electrică s-a extins cu 10 km, asigurând alimentarea cu energie electrică şi în zona de
agreement Dealul Viilor. În anul 2004, prin extinderea cu 1,9 km a reţelei electrice de medie
tensiune, s-a asigurat alimentarea cu energie electrică a firmelor din zona industrială a
oraşului.
Construcţia centurii ocolitoare prin Centru Sud Ineu protejează reţelele edilitare aflate sub
partea carosabilă a structurilor deja create în oraş, prelungindu-le durata de exploatare.
Salubritate
Serviciile de salubrizare sunt asigurate de Serviciul Public de Salubritate din cadrul primăriei,
toate locuinţele din oraş beneficiind de aceste servicii. Colectarea deşeurilor menajere şi
industriale se face parţial selectiv, pe 5 platforme de precolectare, iar o parte din aceste
deşeuri se tratează în staţia de sortare.
Circulaţia rutieră
Lungimea totală a drumurilor din oraşul Ineu este de 73,5 km, la care se adaugă Centura Sud
Ineu, cu o lungime de 4,1 km.
Centura Sud Ineu

Sursa: Primăria Ineu

Centura a fost construită recent printr-un proiect co-finanțat de Uniunea Europeană și
Guvernul României, pentru îmbunătățirea circulației în zonă și reducerea poluării orașului de
către traficul greu aflat în tranzit.
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Reţeaua de drumuri a oraşului este depreciată şi necesită investiţii masive pentru
modernizare. Ţinând cont de resursele locale limitate, au fost accesate fonduri europene
pentru reabilitarea / modernizarea a cca. 40% din drumurile pietruite.
Îmbunătăţirea infrastructurii rutiere este o necesitate stringentă atât pentru locuitori, cât şi
pentru călătorii care se află în tranzit prin oraş.
Caracteristicile drumurilor din Ineu
Lungime
(m)
73.589
49.109
20.534
18.705
5.775

Caracteristicile drumurilor
TOTAL drumuri, din care:
- pietruite, total din care
- propuse pentru modernizare
- asfaltate
- de pământ,

% din total
66,73%
41,81
25,42
7,85

Sursa: Primăria Ineu

Circulaţia feroviară
Datorită reducerii traficului de mărfuri şi de persoane, reţeaua feroviară, în prezent, este
utilizată la capacitate redusă. Reducerea traficului de mărfuri este cauzată în special de
scăderea activităţii din sectorul minier, mai cu seamă în exploataţiile miniere din zona
oraşului Brad. Ineul posedă o cale ferată neelectrificată şi este un nod de cale ferată spre
direcţiile Brad şi Cermei.
Telecomunicaţiile, TV prin cablu, internet
Telecomunicaţiile sunt asigurate prin serviciile de telefonie fixă şi mobilă, oraşul Ineu fiind
acoperit de toate reţelele de telefonie mobilă existente în ţară.
În oraş funcţionează televiziunea prin cablu, iar serviciile de internet sunt asigurate de
furnizorii de servicii de telefonie fixă şi mobilă.
Spaţii verzi
În ciuda faptului că Ineul este oraş vechi şi s-a dezvoltat în mod constant, această dezvoltare
nu s-a făcut în detrimentul zonelor verzi. Majoritatea caselor prezente în Ineu şi-au păstrat
zonele verzi şi grădinile amenajate aşa încât aduc o contribuţie importantă la reducerea
poluării.
Suprafaţa totală a spaţiilor verzi din Ineu este de peste 640.000 mp şi, în acest fel, cu o
suprafaţă de aproape 65 mp de spaţiu verde pe locuitor, Ineul se află în topul localităţilor
care se înscriu în normele europene privind mărimea suprafeţelor spaţiilor verzi.
Pe lângă parcurile şi spaţiile verzi din oraş, Ineu deţine şi o suprafaţă de 1.894 ha de pădure,
situându-se pe locul doi în ierarhie în ceea ce priveşte suprafaţa de păduri raportată la
suprafaţa totală.
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Situația pădurilor corespunzătoare orașelor din județul Arad

Oraşe din judeţul Arad

Suprafaţa
totală
(ha)

Chişineu Criş
Curtici
Ineu
Nădlac
Pâncota
Pecica
Sântana
Sebiş
TOTAL

11.729
6.625
11.662
13.315
6.696
23.717
11.085
6 .594
84.798

Suprafaţa
păduri
(ha)
761
10
1.894
4
303
2.532
0
1.104
6.608

Procent din
total
suprafaţă
%
6,50
0,15
16,24
4,50
10,68
16,74

Sursa: Fișele localităților

2.2.4 Mediu
În ultimele decenii, odată cu aglomerarea centrelor urbane, s-a pus din ce în ce mai mult
accentul pe un mediu curat şi pe menţinerea şi exploatarea frumuseţilor naturii. Ineul, deşi
aşezare veche, de câteva sute de ani, nu a trecut printr-o dezvoltare industrială majoră care
să-i fi poluat considerabil mediul, dar există aspecte care pot fi îmbunătăţite pentru a oferi
condiţii atractive de trai locuitorilor săi. În Planul de Acţiune pentru Mediu pentru judeţul
Arad sunt evaluate aspectele de mediu, sunt elaborate strategii şi sunt planificate acţiuni
care să conducă la îmbunătăţirea reală a situaţiei mediului. PLAM reprezintă angajamentul
autorităţilor publice locale şi al comunităţii în asigurarea unui mediu adecvat, al unor condiţii
de viaţă mai bune şi al unei dezvoltări durabile pentru generaţiile actuale şi viitoare.
Dezvoltarea oraşelor implică atât dezvoltarea economică şi industrială cât şi creşterea
numărului de locuitori. Toate acestea au ca o consecinţă firească creşterea surselor de
poluare a mediului, cauzate de necesitatea modificării peisajului, de creşterea cantităţii de
apă uzată, de creşterea cantităţii de deşeuri, de creşterea emisiilor de noxe şi a numărului
surselor de poluare fonică.
Extinderea teritorială este firească în condiţiile creşterii nivelului de trai. Chiar dacă numărul
locuitorilor Ineului a rămas relativ constant în ultimii 20 de ani, peisajul s-a modificat
îndeosebi datorită construirii a numeroase case de vacanţă, în special pe Dealul Viilor, care a
devenit un adevărat cartier turistic. Locaţia aleasă de mulţi locuitori ai oraşului, şi nu numai,
pentru construcţia caselor de vacanţă oferă un peisaj pitoresc, linişte şi aer curat. Acest
cartier turistic creează totuşi câteva probleme de mediu. Fiind situat la distanţă de cca. 4 km
de oraş, „cartierul” nu beneficiază de infrastructura specifică oraşelor, alimentarea cu apă se
realizează cu pompe individuale, direct din pânza freatică, iar apele reziduale se colectează
în fose septice individuale. Peisajul a fost profund modificat, fără a polua sau altera
considerabil calitatea mediului din zona respectivă. Totuşi, Agenţia de Protecţie a Mediului
avertizează, în Planul local de Acţiune pentru Mediu, că depozitarea apelor uzate în bazine
vidanjabile constituie sursă potenţială de poluare a solului, în condiţiile exploatării şi
întreţinerii necorespunzătoare.
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Soluţiile propuse în Master-planul pentru judeţul Arad sunt:
- dotarea zonelor turistice şi de agrement cu sisteme de colectare şi epurare a apelor
uzate;
- identificarea tuturor surselor individuale de alimentare cu apă potabilă din mediul
urban şi rural;
- implementarea unui sistem de monitorizare a calităţii surselor individuale prin
creşterea capacităţii de prelevare şi analiză a laboratoarelor de specialitate;
- eliminarea surselor de poluare care afectează stratul freatic.
Calitatea apei
Aşezat pe malurile Crişului Alb, Ineul dispune de o importantă sursă de apă. Crişul Alb este al
doilea râu ca mărime în judeţul Arad, intrând în judeţ cu un debit de 14,2 m3/s, fiind folosit
aproape numai pentru agricultură şi anume, în unităţi piscicole. Râul este folosit totuşi şi
pentru deversarea apelor uzate ale oraşului.
Ineul deţine la ora actuală o reţea de apă potabilă şi canalizare care are ca operator al
infrastructurii de apă - canal, serviciul public organizat în cadrul primăriilor locale.
Reţele de apă potabilă şi canalizare

Nr.
crt.
1.

Staţie
de
tratare
apă
Ineu

Nr.
localităţi
deservite
5

Reţele alimentare cu apă potabilă
Lungime
reţea
(km)
67

Populaţie
racordată
(nr. loc.)
8220

Sursa de
apă
Subteran

Reţele canalizare
Lungime
reţea
(km)
9,5

Populaţie
racordată
(nr. loc.)
4000

Sursa: Primăria Ineu

Oraşul Ineu dispune de staţie de epurare şi tratare a apelor uzate aflată la o distanţă de 1,8
km faţă de zona industrială, construită pentru un debit zilnic cu epurare mecano - biologică
de 34,3 l/s (aprox. 2570 mc/zi), cu indicatori avizaţi la evacuare de max. 50 mg/l pentru
suspensii totale, max. 30 mg/l pentru CBO(5), max 0,1 mg/l pentru detergenţi şi pH=6,5-8,5.
Totuşi, această staţie de epurare nu mai face faţă nevoilor oraşului, astfel încât s-a ajuns ca
în ultimii ani să se depăşească indicatorii de calitate reglementaţi la evacuarea apelor uzate
în emisar, conform Rapoartelor anuale de mediu elaborate de Agenţia pentru Protecţia
Mediului Arad.
Poluarea apelor de suprafaţă în zona oraşului Ineu nu este doar rezultatul epurării
necorespunzătoare. În amonte de oraş, în special în localităţile Sebiş şi Răpsig, activitatea în
industria prelucrării pieilor este destul de amplă. Apa rezultată din procesul de prelucrare
este deversată fără să fie epurată, fapt ce duce la poluarea râului Crişul Alb şi Canalului
Morilor.
Calitatea apelor de suprafaţă din bazinul hidrografic Crişul Alb este supravegheată prin
Direcţia Apelor Oradea pe cursul de apă râul Crişul Alb - Gurahonţ, Ineu, Vărşand. În ceea ce
priveşte starea ecologică, această secţiune se încadrează în starea ecologică moderată.
În Planul Local de Acţiune pentru Mediu au fost studiate problemele de mediu cu care se
confruntă Ineul. Acestea au fost clasificate în funcţie de gravitatea lor şi prioritizate în
vederea găsirii soluţiilor adecvate. Astfel, degradarea apelor de suprafaţă a fost apreciată ca
fiind o prioritate şi, în consecinţă, a fost planificată retehnologizare staţiei de epurare
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existente, acţiune ce va avea loc până în 2018 şi va fi finanţată din surse externe şi interne.
Totodată va fi monitorizat în permanenţă efluentul evacuat din staţia de epurare, pentru a
evita deversarea apelor insuficient epurate în Crişul Alb.
Calitatea aerului şi zgomotul
Chiar dacă în Ineu există câteva fabrici care îşi desfăşoară activitatea cu peste 5000 de
muncitori, acestea, datorită tehnologiilor de ultimă oră şi dotărilor foarte bune nu sunt
poluatori considerabili. Datorită locaţiei şi naturii care înconjoară oraşul, calitatea aerului
este foarte bună.
După construirea şoselei de centură zgomotul urban a rămas o problemă doar în zilele de
târg, când numărul vizitatorilor şi comercianţilor creşte considerabil. Noxele sunt însă în
cantităţi mici datorită vegetaţiei abundente răspândite în tot oraşul, care le absoarbe în mod
eficient.
Ca parte a Master Planului, pentru limitarea poluării fonice şi a noxelor produse de circulaţia
autovehiculelor, este prevăzută amenajarea pistelor speciale pentru biciclete, cu prioritate
pe arterele intens circulate, campanii de promovare a modalităţilor de transport alternativ,
începând cu anul 2013, dar şi realizarea de master - planuri vizând fluidizarea traficului în
centrele urbane intens circulate: străzi cu sens unic, undă verde, etc., unele dintre ele fiind
deja puse în aplicare încă din anul 2010.
Situația deşeurilor
Deşeurile urbane tipice sunt alcătuite din următoarele componente: sticlă, hârtie, plastic,
cauciuc, metale feroase, metale neferoase, cartoane multimaterial, substanţe organice,
aparatură de uz casnic, aparatură electronică şi mici deşeuri chimice menajere.
Problema deşeurilor urbane este una din principalele probleme de mediu din judeţul Arad şi
din oraşul Ineu. Cantităţile mari de deşeuri de construcţii şi demolări depozitate ilegal pe
marginea drumurilor sau în albiile cursurilor de apă creează o problemă de mediu importantă,
iar pe de altă parte reciclarea şi tratarea acestora ar reduce considerabil impactul asupra
mediului cauzat de exploatarea intensă a albiilor râurilor prin extragerea de balast.
Cantităţile de deşeuri de producţie generate variază de la an la an, datorită variaţiei
activităţilor generatoare de deşeuri, a retehnologizării şi a preocupării crescânde de a
minimiza cantitatea de deşeuri generată. Reziduurile de producţie prezintă o mare varietate
în funcţie de tipul activităţii industriale şi de tehnologiile aplicate. Aceste deşeuri provin din
diferite activităţi, halde de zgură, activităţi din industria textilă, construcţii de maşini,
industria alimentară şi altele.
În scopul creşterii gradului de colectare selectivă a deşeurilor, de reducere a volumului de
deşeuri depozitate inclusiv din categoria deşeurilor biodegradabile, de diminuare a impactului
asupra mediului în zonele de depozitare, a fost implementat proiectul ECO-Ineu, în
parteneriat cu localităţile Apateu, Craiva, Beliu, Cermei, Şicula, Târnova şi Seleuş.
Serviciul Public Salubritate din cadrul Primăriei Ineu asigură colectarea deşeurilor pentru un
număr de 8 localităţi, cu două autovehicule speciale, de 20 respectiv 16 mc. În cursul anului
2010, cantitatea de deşeuri preluată de la populaţie a fost de 1550 t, de la agenţii economici
900 t, din servicii municipale 640 t (deşeuri stradale, din pieţe, din parcuri şi spaţii verzi) iar
cantitatea de deşeuri de materiale de construcţii şi demolări a fost de 120 t.
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Colectarea selectivă a deşeurilor funcţionează parţial, doar 7 t din cantitatea totală de
deşeuri fiind tratată în staţia de sortare.
Arii protejate
În Planul local de acţiune pentru mediu al judeţului Arad (anul 2009) elaborat de Agenţia
pentru protecţia Mediului Arad sunt cuprinse, conform Hotărârii nr. 1/1995, din data de
27.01.1995 a Comisiei Administrative de pe lângă Prefectura Judeţului Arad, un număr de 20
de arii protejate de importanţă judeţeană, dintre care 5 se află pe teritoriul oraşului Ineu.
Acestea sunt:


Poiana
cu
Narcise
Rovina,
rezervaţie botanică situată în
apropiere
de
Ineu.
Specie
protejată:
narcisele
(Narcissus
stellaris)





Balta Rovina, rezervaţia zoologică
cu o suprafaţă de 120 ha este
situată în apropierea oraşului Ineu,
la nord-est de acesta. Limitele
rezervaţiei sunt variabile în funcţie
de nivelul apei. Principalele specii
protejate: Barza neagra (Ciconia
nigra),
Codalb
(Haliaeetus
albicilla).

Rezervația mixtă “Dealul Mocrea” se găseşte pe raza oraşului Ineu în fondul forestier
administrat de către Ocolul Silvic Ineu. Principalele valori naturale protejate: Dealul
Mocrea este un edificiu vulcanic, ce ocupa suprafaţă de 8 km. (4 km lungime şi 2 km
lăţime) şi cu înălţimea maxima de 378 m altitudine absolută. Rezervaţia cuprinde o
pădure cvasivirgină cu specii de cer, gârniţă, gorun, stejar pufos, tei, carpen, salcâm,
jugastru, arţar cu exemplare rare care ating şi vârsta de 300 de ani.
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Parcul Dendrologic Mocrea, aflat în administraţia Direcţiei Sanitare Arad, are o
suprafaţă de 6,0 ha;
Parcul Dendrologic Ineu, aflat în administraţia Primăriei Ineu, cu o suprafaţă de 12,0
ha;

În 1992 a fost creată la nivel european, din necesitatea de a proteja natura și de a menține
pe termen lung resursele naturale necesare dezvoltării socio-economice, rețeaua de situri
Natura 2000. Astăzi în jur de 800 de specii de plante sunt în pericol de dispariție și
majoritatea resurselor piscicole din Europa au scăzut sub limita de siguranță ceea ce face ca
Natura 2000 să fie un instrument esențial pentru salvarea capitalului natural.
Ineul este una dintre localitățile care au în jurul lor arii naturale care fac parte din această
rețea de protecție a biodiversității. Astfel situl Câmpia Cermeiului se află la poalele Munților
Codru Moma, fiind caracterizată de păduri de luncă, pășuni și fânețe umede, heleștee și
mlaștini. În vecinătatea orașului Ineu se găsește Pădurea și lacul Rovina, respectiv pescăria
Mocrea, zone importante pentru păsări răpitoare și de baltă. Pe râul Teuz se află acumularea
Cărand, o acumulare colmatată, cu un mozaic de habitate foarte diversificat: mlăștinișuri,
cursuri părăsite, zăvoaie, la marginea acumulării aflându-se și Pădurea Sic. Pescăria Cermei și
Pădurea Balta sunt alte zone importante, iar pășunile și pâlcurile de arbori din preajma
localității Apateu sunt importante pentru specii de stepă.
Zonă de câmpie bogată în firuri de ape, cu păduri de foioase, câmpuri și pajiști umede, bălți
mici. Habitatele diversificate semi-naturale permit stabilirea a unui număr mare de specii,
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dintre care importante sunt cristelul de câmp, respectiv creștetul pestriț. Codalbul cuibărește
în partea de sud a zonei propuse, iar perechi de vânturel de seară pot fi observate pe
pășunile din nordul sitului. Pe lângă cele menționate, mai remarcăm ca specie clocitoare
stârcul galben (Ardeola ralloides), șerparul (Circaetus gallicus) și gaia neagră (Milvus migrans).
În perioada de pasaj zona joacă rol ca loc de popas pentru un număr relativ mare de păsări de
apă.
Harta Sitului Natura 2000 Câmpia Cermeiului

Sursa: www.mediu.ro
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Situl Câmpia Cermeiului este în administrația Asociației Terra Nobillis care a început deja
conceperea unui plan de management al sitului și colaborarea cu Primăria Ineului.
Aceste rezervaţii, deşi reprezintă o bogăţie de invidiat a oraşului, sunt prea puţin cunoscute
şi exploatate din punct de vedere turistic şi economic.
Realizarea unor proiecte care să aibă ca scop valorificarea turistică a acestor rezervaţii
naturale, a celor 350 ha de luciu de apă din jurul oraşului precum şi a apelor curgătoare, râul
Crişul Alb, pârâurile Canalul Morilor, Teuz, Cigherul şi Gut, relieful variat şi pădurile din
apropiere, împreună cu cele două castele – monumente istorice, ar putea transforma Ineul
într-un valoros oraş turistic, în condiţiile în care se păstrează caracterul ecologic şi istoric al
aşezării.

3

Potenţial de dezvoltare al oraşului Ineu
3.1 Analiza SWOT pe domenii

Analiza SWOT reprezintă o analiză a punctelor tari, a punctelor slabe, a oportunităților și
amenințărilor ce a fost creată și utilizată de întreprinderi pentru a facilita procesul de
realizare a strategiilor de dezvoltare. Administrațiile publice utilizează analiza SWOT ca
instrument pentru facilitarea planificării.
Analiza SWOT se bazează pe următoarele elemente: puncte tari, puncte slabe, oportunități si
amenințări.
Punctele tari se identifică prin analizarea indicatorilor socio–economici ai comunității
analizate și din activități de cercetare si discuții cu persoanele implicate în dezvoltarea
comunității.
Punctele slabe sunt al doilea parametru de analiză SWOT și se afla la polul opus punctelor
tari, reprezentând slăbiciunile cadrului local.
A treia zonă de analiză se referă la oportunități. De multe ori oportunitățile pot fi confundate
cu punctele tari, diferența majoră dintre cei doi parametri se referă la faptul că
oportunitățile sunt definite prin raportare la mediul extern și nu pot fi influențate direct din
interior.
Amenințările în analiza SWOT, sunt cel de–al patrulea parametru de analiză și se referă efecte
negative ce pot fi generate de politici și evoluții socio-economice. Amenințările au în vedere
factori care se află în afara controlului direct al subiectului analizei.
În analiza SWOT nu există o corespondență exclusivă între punctele tari și oportunități și
puncte slabe și amenințări pe de altă parte.
Punctele tari și punctele slabe sunt concepte statice bazate pe parametrii descriptivi ai unei
zone, într-o perioadă determinată de timp, bazându-se pe ceea ce există la momentul
analizei în timp ce oportunitățile și amenințările au în vedere viitorul și se referă la alegerile
pe care le au de făcut persoanele implicate în procesul de planificare pentru viitor.
Cel mai important mesaj transmis de analiza SWOT este acela că, indiferent de acțiunile
stabilite, procesul decizional ar trebui să includă următoarele elemente:
 construiește pe punctele tari
 elimină punctele slabe
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explorează oportunitățile
îndepărtează amenințările

Analiza SWOT
Turism și patrimoniu
Puncte tari

Puncte slabe

 Atestare documentară 1199 –
mănăstire DIONISIE
 Cetatea Ineu construită în anul 1295
 Castelul Solymosy din Mocrea
 Canalul Morilor
 Existența posibilităților pentru
turismul piscicol
 Situl Natura 2000 Câmpia Cermeiului
 Existența apei minerale
 14 biserici
 Deschiderea aerodromului Mocrea
pentru avione mici
 Centru de parașutism și parapantă




Cetate neamenajată
Lipsă fonduri pentru cercetări
arheologice
Turismul nu este promovat



Oportunități

Amenințări



• Amenajarea cetăţii - atragerea de
investitori străini - există Studiu de
fezabilitate
• Realizarea unui circuit turistic la nivel
județean în care este inclus și Ineul

Riscuri naturale
Degradarea continua a clădirilor de
patrimoniu datorită factorilor de
mediu

Populaţie forţă de muncă/ Resurse Umane
Puncte tari
Puncte slabe


 Număr redus de oferte angajare pentru personalul cu calificare
superioară
 Scăderea numărului absolvenților
învățământului profesional și tehnic

Populaţie ocupată peste media pe
judeţ
 Există forţă de muncă calificată
 Absolvenți de studii superioare
 Procent ridicat al forței de muncă
tinere raportat la media națională

Oportunități





Amenințări
 Îmbătrânirea populaţiei
 Migrarea forţei de muncă tinere
 Scăderea procentului populației active

Proiecte pentru rromi
Existenţa de fonduri pentru programul
de reconversie profesională
Crearea unei legături între mediul de
afaceri și sistemul educațional

Asistenţă socială
Puncte tari






Puncte slabe
 Lipsă locuinţe sociale
 Rată crescută a absenteismului școlar
 Despărțirea copiilor peste 3 ani de
asistenții maternali și plasarea lor în
casele de tip familial
 Dificultățile de angajare a persoanelor

Centrul de zi
UAMS
ONG
Existența centrului de zi pentru copii
Existența asistenților maternali foarte
bine pregătiți
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Existența unei legislații pozitive
Deschiderea centrului de zi pentru
pregătire profesională pentru oamenii
cu dizabilități

•

Atragerea de fonduri europene
existente
Existența ONG-urilor locale

analfabete
 Existența persoanelor cu dizabilități
neintegrate

Oportunități
•

Amenințări
 Schimbarea legislaţiei
 Riscul creșterii sărăciei in rândul
vârstnicilor
 Instabilitatea locurilor de muncă

Învăţământ/ Educație și formare
Puncte tari
Puncte slabe





 Calitatea actului de educaţie
 Valorizarea scăzută a învățământului
profesional și tehnic
 Lipsa corelației între piața muncii și
sistemul de educație
 Neexplorarea celor 2 soiuri de vinuri
tradițional

Grupuri şcolare
Dotări moderne
Specializări diverse
Rolul de centru școlar

Oportunități




Amenințări
 Salariilor profesorilor la un nivel
nemotivant
 Creşterea normei didactice

Adaptare programelor şcolare în
funcţie de necesităţiilor oraşului
Noua Lege, cu nr. 1/2011 a educaţiei
naţionale are în vedere reforma
sistemului naţional de învăţământ
Descentralizarea sistemului naţional
de învăţământ

Sănătate
Puncte tari

Puncte slabe









Spital mare și foarte bine dotat
Existenţa cabinetelor individuale
Cabinete stomatologice
Cabinete veterinare
Farmacii
Spital de psihiatrie modern
Unitatea de asistenţă medico-socială

 Medici specialişti puţini
 Personal deficitar
 Resurse materiale insuficiente pentru
a asigura servicii medicale de calitate
superioară

•

Posibilitatea realizării unui parteneriat
public-privat pentru exploatarea
eficientă a spitalului

Oportunități

Amenințări






Lipsa cadrului legislativ adecvat
Cofinanţări comune
Accentuarea îmbătrânirii populației
Emigrarea personalului sanitar
calificat

Cultură
Puncte tari




Puncte slabe
 Clubul elevilor
 Lipsa unui cinematograf
 Promovare insuficientă a activităților

Casa de cultură
Cetatea Ineului
Bibliotecă
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culturale

Muzeu în curs de amenajare
Şcoală de vară
Ziar local
Acces internet
Biserici
Existența costumului popular
tradițional
Existența formațiilor de dans popular
și vocale

Oportunități





Amenințări
 Tradiţii pe cale de dispariţie

Accesare de fonduri pentru reabilitări
– cămin cultural
Existenţa biblionet la nivel de
judeţean care poate fi implementat şi
la Ineu
Existența de programe la nivel
național de promovare a activităților
culturale

Sport, Timp liber
Puncte tari








Puncte slabe
 Inexistenţa infrastructurii pentru
practicarea unor categorii de
sporturi (baschet, ping-pong)
 Lipsa locurilor de joacă pentru copii
 Lipsa unui ştrand
 Lipsă unui patinoar
 Zone de promenada neamenajate
corespunzător
 Concursuri sportive nepromovate

Sală de sport nouă
Echipă de fotbal
Proiect bază sportivă Mocrea
Clubul sportiv Ineu
2 terenuri de sport
2 terenuri sintetice
Aerodromul privat din Mocrea

Oportunități

Amenințări


• Existenţa fonduri pentru baze sportive
rurale





Reducerea orelor de sport la şcoală
deci timpul alocat sportului se reduce
în favoarea calculatorului
Scăderea fondurilor alocate
activităţilor sportive
Creșterea nivelului de sedentarism al
populației

Mediu
Puncte tari





Puncte slabe
 Nu toată populația orașului Ineu are
acces la sistemul orășenesc de apa si
apă uzată.
 Colectarea deşeurilor, parțial
selectivă
 Infrastructura insuficientă pentru
conservarea biodiversităţii, protecţia

Existența zonelor împădurite și a
parcurilor în oraș
Resurse de apă potabilă de calitate
Îmbunătăţirea calităţii serviciilor în
domeniul managementului deşeurilor
Reducerea gradului de poluare din
oraș prin realizarea Centurii Sud Ineu
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naturii şi a peisajului

Existența ariilor protejate, protecţia
biodiversităţii
Finalizarea modernizării stației de
epurare

Oportunități

Amenințări

• Fondurile UE alocate pentru creșterea

•

standardelor de mediu
Dezvoltarea unei pieţe viabile a
deşeurilor/materiei prime rezultată
din procesarea deşeurilor

•

•

Dificultăţi în susţinerea costurilor de
cofinanţare a proiectelor în domeniul
infrastructurii de mediu
Slaba suportabilitate socială a unor
bune servicii de apă/apă uzată,
salubritate

Capacitate administrativă
Puncte tari




•
•
•

Puncte slabe

Personal calificat și cu experiență
Experiență în accesarea fondurilor
structurale
Interes față de procesele de
planificare strategică

 Salariile personalului din administrația
publică nu sunt motivante

Oportunități

Amenințări

Existenţa unor proiecte cu finanţare
europeană
Accesul la programele de cooperare
transfrontalieră
Programe
de
perfecționare
a
personalului din administrația publică

• Politica salarială de la nivel național
referitoare la funcționarii publici
Influențele factorilor politici asupra
structurii administrative

•

Infrastructura
Puncte tari

Puncte slabe

 Existenţa reţelei de distribuţie apă
potabilă.
 Existenţa a două staţii de tratare a
apei potabile.
 Staţie de epurare biomecanică
modernizată
 Modernizarea reţelelor de distribuţie a
curentului electric, modernizarea a
patru posturi de transformare,
alocarea unei suprafeţe de teren
către Enel pentru construcţia unei
staţii de transformare
 Existenţa reţelei de distribuţie a
gazelor naturale
 Existenţa Șoselei de Centură Sud Ineu

 Rețelele de canalizare menajeră
insuficiente
 Lipsa reţelelor de canalizare pluvială.
 Lipsa unei staţii de transformare de
tensiune medie
 Lipsa îmbrăcăminţilor bituminoase pe
numeroase străzi
 Refacerea stratului de uzură pe
străzile asfaltate
 Lipsa trotuarelor pavate sau asfaltate
 Slaba întreţinere a drumurilor, a
trotuarelor, a podurilor, a podeţelor
şi a şanțurilor de scurgere
 Existenţa pe domeniul public a
numeroaselor reţele (electrice de
iluminat public, telefonie,
televiziune) şi a stâlpilor.
 Nu există transport public local

Oportunități

Amenințări

•

Existența fondurilor europene pentru

• Degradarea accentuată a drumurilor
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modernizarea infrastructurii în orașe

nereabilitate
• Nivelul ridicat al apei freatice

Spaţii verzi
Puncte tari

Puncte slabe






Existenţa a 60 mp zona verde/locuitor
Existenţa falezei Crişului Alb
Existența ariei protejate Natura 2000
Realizarea regulamentului sitului
natural

 Slaba întreţinere a spaţiilor verzi şi a
parcurilor
 Faleza Crișului Alb, în stare de
degradare prin existenţa unor
construcţii provizorii insalubre,
aglomerate şi neautorizate.
 Neamenajarea corespunzătoare a
locurilor de joacă pentru copii
 Lipsa unor zone de promenada
amenajate
 Lipsa unor reguli de amenajare și
întreținere a spațiilor verzi din fața
caselor

•

Aprobarea
proiectului
de
„
Reamenajare a parcului central Ineu”

Oportunități

Amenințări
•

Creșterea gradului de poluare

Urbanism
Puncte tari


Puncte slabe

Actualizarea Planului Urbanistic
General, în paralel cu întocmirea
Strategiei de Dezvoltare a Oraşului şi a
GiS-ului( cadastru imobiliar-edilitar a
localităţii)

 Slaba colaborare între
compartimentele responsabile cu
amenajarea domeniului public

Oportunități

Amenințări
•

• Existența de finanțări pentru
elaborarea și implementarea
planurilor de urbanism

Dificultățile implementării
regulamentelor de urbanism

Economie
Puncte tari

Puncte slabe

 Resurse funciare şi pedologice de
calitate, terenuri uşor de lucrat
 Existenţa unui număr apreciabil de
specialişti cu pregătire medie şi
superioară - nivel ridicat de instruire
al resurselor umane
 Producători individuali activi în
cultura cerealelor şi plantelor tehnice
 Efective de animale în creştere (ovine
şi bovine)
 Patrimoniu forestier bogat
 Bogate resurse cinegetice și piscicole
 Resurse funciare utile agriculturii
ecologice
 Partimoniu viticol cu o calitate

 Număr mare de locuitori dependenţi
de sectorul agricol
 Lipsa spiritului de asociere între
agricultori, parcele mici şi dispersate,
inaplicabile pentru tehnologii
moderne
 Productivitate scăzută a sectorului
agricol tradiţional
 Dezvoltarea slabă a producțiilor de tip
„bio”
 Lipsa industriei prelucrătoare de
legume şi fructe
 Număr ridicat de ferme de subzistenţă
şi semisubzistenţă ce determină
fragmentarea producţiei agricole
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 Dificultăți de comercializare a
produselor agricole ale fermelor de
semisubzistență
 Structura excesiv fragmentată a
exploatațiilor agricole
 Insuficientă valorificare agricolă a
terenurilor existente
 Târg de animale neconforme normelor
UE
 Dezvoltarea agricolă fundamentată
modest pe finanţări nerambursabile
sau fonduri guvernamentale
 Surse de finanţare pentru dezvoltarea
agriculturii inaccesibile populaţiei
din spaţiul orăşenesc
 Capacitate agricolă neadaptată
nevoilor de exploatare actuală
 Lipsa unor dotări necesare dezvoltării
 Dotarea cu mașini agricole si tractoare
este deficitară
 Dispariţia unor meşteşuguri
 Numărul produselor tradiționale
atestate este foarte scăzut
 Număr mic de IMM în special în
sectorul productiv
 Fonduri insuficiente la bugetul local
 Număr redus de IMM-uri
 Sectorul public/privat de cercetare
dezvoltare este slab reprezentat
 Lipsa promovării turismului şi a
culturii
 Activitate redusă de cercetare
dezvoltare și inovare la nivelul
întreprinderilor
 Concentrarea excesivă a activității
economice în cadrul unei singure
întreprinderi mari
 Potențial viticol neexploatat la
capacitate maximă.

deosebită a vinurilor
 Existenţa infrastructurii pentru
activităţii economice
 Existenţa unei zone industriale care
presupune atragerea forţei de muncă
 Tradiţie în practicarea meşteşugurilor
 Obiceiuri şi tradiţii multiculturale cu
influenţe maghiare ce atrag turişti
 Personal calificat şi bine pregătit în
administraţie
 Existenţa mai multor unităţi bancare
 Dotare tehnică bună în cadrul
administraţiei teritoriale
 Existența apelor minerale în zonă

Oportunități

Amenințări

 Potenţial agricol ridicat şi diversificat
 Existenţa unor programe pentru
exploataţii agricole
 Transformarea gospodăriilor orășeneşti
în ferme agricole familiale cu
caracter comercial
 Sprijinirea formării profesionale a
fermierilor
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Schimbări climaterice şi riscurile
producerii de inundaţii
Deteriorarea / poluarea solurilor
Menţinerea preţurilor mici de
valorificare a producţiei din culturile
tradiţionale (porumb şi cereale ) şi
menţinerea subvenţiilor
guvernamentale neatractive

 Apariţia altor tipuri de activităţi
(apicultura)
 Dezvoltarea meşteşugurilor şi a
serviciilor de calificare a tinerilor
pentru practicarea meşteşugurilor
 Identificarea unor nişe de piaţă pentru
produsele locale
 Acordarea de facilităţi pentru
investitori
 Atragerea de fonduri pentru investiţii
 Preţul scăzut al terenurilor
 Meşteşuguri artizanale
 Potenţial de silvoturism

3.2




Costuri mari de înfiinţarea a culturilor
Capacitate limitată de absorbţie a
fondurilor
 Creşterea preţurilor carburanţilor
 Îmbătrânirea populaţiei
 Lipsa pieţelor de desfacere
 Fiscalitate ridicată
 Stagnarea investiţiilor
 Lipsa unei zone industriale
 Investiţii scăzute în turism
 Schimbări frecvente ale legislaţiei

Identificarea oportunităţilor de dezvoltare

Rolul administrației publice locale este acela de a asigura creşterea bunăstării sociale a
comunităţii. În acest scop, autorităţile trebuie să aibă în vedere atât dezvoltarea economică,
cât şi cea socială, prin crearea infrastructurii suport pentru dezvoltarea afacerilor, prin
asigurarea unei infrastructuri edilitare și de transport corespunzătoare, prin asigurarea
condiţiilor de viață la standarde cât mai înalte, pentru întreaga comunitate, cu respectarea
principiilor dezvoltării durabile.
Pentru a avea o viziune clară asupra dezvoltării sale viitoare, comunitatea trebuie să
elaboreze un instrument coerent de planificare pe termen mediu şi lung. Astfel, strategia de
dezvoltare locală, asumată de comunitate, devine un instrument de management ce asigură
stabilirea priorităţilor de dezvoltare şi investirea raţională a resurselor, şi aşa limitate.
Stabilirea priorităţilor se bazează pe oportunităţile de dezvoltare identificate în analiza
SWOT. Oportunitățile majore de dezvoltare vizează mai multe domenii: infrastructura,
economia, cultură și turism, incluziune și asistență sociala, mediu si dezvoltare durabilă.
Pentru ca infrastructura edilitară și de transport să fie adecvată unui oraș european și
potrivită pentru un mediu economic dinamic aflat în dezvoltare este necesară reabilitarea
/modernizarea străzilor. Aceasta presupune modernizarea carosabilului și a trotuarelor,
asigurând fluidizarea traficului şi eliminând o sursă de accidente şi, în acelaşi timp reducând
poluarea mediului. Ţinând cont de faptul că în oraşul Ineu nu există transport urban, un
obiectiv important legat de infrastructura de transport este realizarea pistelor de bicicliști.
În acest mod s-ar asigura fluidizarea traficului şi, în acelaşi timp s-ar crea condiţii sigure, fără
risc de accidente, pentru populaţia oraşului. Realizarea pistelor pentru bicicliști ar rezolva
problema mobilității cetățenilor in interiorul orașului si ar duce la scăderea gradului de
poluare al mediului.
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În ceea ce privește infrastructura edilitară s-a remarcat necesitatea realizării canalizării
pluviale şi menajere, acolo unde nu există. Realizarea lucrărilor de canalizare, pe lângă
faptul că va contribui la eliminarea unei importante surse de poluare, va contribui şi la
asigurarea respectării normelor de mediu privind gestionarea rezidurilor menajere precum și
la creșterea gradului de confort al populației. Se va avea în vedere asigurarea alimentării cu
apă a tuturor gospodăriilor din oraș, colectarea corespunzătoare a apelor uzate și
modernizarea stației de epurare locală.
Din punct de vedere economic, strategia de dezvoltare a oraşului Ineu poate viza următoarele
aspecte: soluţionarea problemelor legate de agricultura de subzistenţă, prin crearea unui
centru de colectare modern întru-cât există potenţial în ceea ce priveşte dezvoltarea oraşului
Ineu ca centru zonal pentru colectarea şi depozitarea producţiei sectorului agricol;
încurajarea dezvoltării IMM-urilor, promovarea culturilor de tip „bio”, exploatarea resurselor
viticole și de pășune ale zonei, accesarea de fonduri pentru proiecte ce vizează cooperarea
transfrontalieră. De asemenea dezvoltarea economica a orașului Ineu poate fi stimulată și
prin dezvoltarea sectorului construcțiilor care este slab reprezentat, prin dezvoltarea
sectorului informații și comunicații precum și prin utilizarea eficientă a resurselor locale
(zone cu potențial de pescuit și ape minerale). Dezvoltarea economică a orașului poate fi
stimulată și prin asigurarea unor surse de informare si prin consilierea cetățenilor și în special
a tinerilor în legătură cu programele de finanțare puse la dispoziție de către Guvernul
României și/sau Uniunea Europeană.
Găsirea unei soluții pentru reabilitarea Cetății Ineului și includerea ei în circuitului turistic ar
avea efecte pozitive asupra economiei locale. Existenţa unui edificiu de o asemenea valoare
ar duce la creșterea interesului turistic pentru oraș, creând astfel condiții favorabile și pentru
exploatarea celorlalte puncte turistice din preajma Ineului.
Orașul Ineu dispune de o serie de resurse cu potențial turistic ce trebuie
reabiliate/modernizate/promovate în vederea atragerii turiștilor in zonă, si aici ne referim la
Ceatatea Ineu, Castelul Solymosy din Mocrea, parcurile dendrologice,ariile protejate, cele 14
biserici din oraș.
Pentru a crește calitatea vieții locuitorilor orașului Ineu una dintre prioritățile de dezvoltare
vizează oferirea de posibilități de petrecere a timpului liber pentru locuitorii orașului prin:
întreținerea si dezvoltarea spatiilor verzi existente și crearea unor spaţii de joacă pentru
copii, de spaţii de recreare și zone de promenadă pentru adulţi, de locuri special amenajate
pentru practicarea unor sporturi (fotbal, basket, înnot, tenis,volei).
Creșterea gradului de incluziune socială și dezvoltarea sistemului de asistență socială
constituie o prioritate in dezvoltarea orașului Ineu prin reducerea procentului de tineri care
părăsesc timpuriu școala, și realizarea unei colaborări mai strânse între organizațiile de la
nivel local care se ocupă de servicii sociale și consiliul local în vederea asigurării unor servicii
integrate de asistență socială persoanelor aflate în dificultate.
Dezvoltarea economico - socială a orașului Ineu trebuie să se realizeze având în vedere
protecția mediului si principiile dezvoltării durabile. În acest sens se vor sprijini investițiile în
modernizarea și realizarea de noi capacități de producere a energiei electrice și termice
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precum și prin informarea populației și mediului de afaceri privind importanța creșterii
eficienței energetice. De asemenea se are în vedere și creșterea gradului de sortare a
deșeurilor colectate, de reciclare a acestora precum și identificarea și implementarea de
metode mai eficiente de colectare a deșeurilor în localitate.
Una dintre liniile de dezvoltare ale orașului Ineu are în vedere îmbunătățirea sistemului de
educație prin deschiderea școlii spre comunitate și mediul de afaceri, promovarea
învățământului profesional și tehnic în acord cu oferta de locuri de muncă existentă pe plan
local precum și susținerea revenirii la școală a celor care au părăsit timpuriu procesul de
învățământ.

4

Strategia de dezvoltare a oraşului Ineu

În elaborarea Strategiei de dezvoltare a Orașului Ineu s-au avut în vedere următoarele
documente cu caracter strategic elaborate la nivel național și european: „Strategia Europa
2020” și Programul Național de Reformă 2011-2013.
Obiectivul general al Strategiei Europa 2020 este transformarea UE într-o economie
inteligentă, ecologică şi favorabilă incluziunii, pentru a oferi un nivel ridicat al ocupării forţei
de muncă, al productivităţii şi pentru a asigura coeziunea economică, socială şi teritorială. La
nivel naţional strategia Europa 2020 este implementată prin intermediul Programelor
Naţionale de Reformă (PNR).
Pentru a atinge obiectivele de dezvoltare la nivel european „Strategia Europa 2020” și-a
propus ca instrumente de lucru 7 inițiative :


„O Uniune a inovării” pentru a îmbunătăţi condiţiile-cadru şi accesul la finanţările
pentru cercetare şi inovare, astfel încât să se garanteze posibilitatea transformării
ideilor inovatoare în produse şi servicii care creează creştere şi locuri de muncă;



„Tineretul în mişcare” pentru a consolida performanţa sistemelor de educaţie şi
pentru a facilita intrarea tinerilor pe piaţa muncii;



„O agendă digitală pentru Europa” pentru a accelera dezvoltarea serviciilor de
internet de mare viteză şi pentru a valorifica beneficiile pe care le oferă o piaţă
digitală unică gospodăriilor şi întreprinderilor;



„O Europă eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor” pentru a permite
decuplarea creşterii economice de utilizarea resurselor, pentru a sprijini trecerea la o
economie cu emisii scăzute de carbon, pentru a creşte utilizarea surselor regenerabile
de energie, pentru a moderniza sectorul transporturilor şi a promova eficienţa
energetică;



„O politică industrială adaptată erei globalizării” pentru a îmbunătăţi mediul de
afaceri, în special pentru IMM-uri, şi a sprijini dezvoltarea unei baze industriale solide
şi durabile în măsură să facă faţă concurenţei la nivel mondial;
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„O agendă pentru noi competenţe şi noi locuri de muncă” pentru a moderniza pieţele
muncii şi a oferi mai multă autonomie cetăţenilor, prin dezvoltarea competenţelor
acestora pe tot parcursul vieţii în vederea creşterii ratei de participare pe piaţa
muncii şi a unei mai bune corelări a cererii şi a ofertei în materie de forţă de muncă,
inclusiv prin mobilitatea profesională;



„Platforma europeană de combatere a sărăciei” pentru a garanta coeziunea socială şi
teritorială, astfel încât beneficiile creşterii şi locurile de muncă să fie distribuite
echitabil, iar persoanelor care se confruntă cu sărăcia şi excluziunea socială să li se
acorde posibilitatea de a duce o viaţă demnă şi de a juca un rol activ în societate.

4.1 Dezvoltare durabilă
Dezvoltarea durabilă este definită ca fiind „acel tip de dezvoltare care răspunde nevoilor
prezentului fără a compromite capacitatea generaţiilor viitoare de a şi le satisface pe ale
lor”1.
Conceptul de dezvoltare durabilă a debutat ca o preocupare față de mediul înconjurător, care
mai apoi s-a îmbogățit cu o dimensiune economică și una socială, reprezentând totalitatea
proceselor de dezvoltare socio - economică, desfășurate pe termen scurt mediu și lung,
capabile să asigure un echilibru între sistemele socio-economice și elementele capitalului
natural.
Dezvoltarea durabilă a unei comunități nu se poate realiza decât prin preocuparea pentru
capacitatea de dezvoltare a generațiilor următoare, asigurând un climat de echitate și
corectitudine, prin manifestarea unei viziuni de lungă durată asupra procesului dezvoltării și
prin asigurarea interconexiunii între dezvoltarea economică, nevoile sociale și protecția
mediului.
Toate comunitățile trebuie să promoveze o viziune strategică în ceea ce privește dezvoltarea
lor viitoare, eliminându-se astfel riscul unor acțiuni haotice și a consumului irațional de
resurse.
Pentru a contribui la realizarea unei dezvoltări echilibrate, durabile și inovative a orașului
Ineu, conceptul dezvoltării durabile a fost abordat în toate etapele realizării Strategiei. Astfel
cele trei dimensiuni ale dezvoltării durabile: ecologică, economică și socială pot fi regăsite în
cadrul obiectivelor de dezvoltare identificate în urma analizei SWOT.
În procesul elaborării Strategiei de dezvoltare a orașului Ineu, s-a susținut un seminar ce a
avut ca obiectiv asigurarea unei înțelegeri comune a conceptului de dezvoltare durabilă de
către toți cei implicați în realizarea Strategiei, asigurându-se conștientizarea importanței
realizării unei dezvoltări care să nu afecteze capacitatea generațiilor viitoare de a-și asigura
creșterea.
O cerință esențială a realizării dezvoltării durabile a orașului Ineu este ca acest concept să fie
integrat în cadrul tuturor proiectelor de dezvoltare prin care va implementa Strategia. Astfel,
proiectele de dezvoltare vor avea în vedere grija pentru conservarea și managementul
resurselor naturale, producerea de energie „curată”, dezvoltarea socio–economică sănătoasă,
asigurarea incluziunii sociale și a sănătății populației.
1

WCED, Our Common Future, Oxford University Press, 1987
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Întregul proces de elaborare și implementare a Strategiei de dezvoltare a orașului Ineu are în
vedere asigurarea unei dezvoltări economice echilibrate și echitabile, creșterea gradului de
ocupare, crearea unui climat care să asigure incluziunea și coeziunea socială, protecția
mediului și utilizarea responsabilă a resurselor naturale. Toate aceste elemente se regăsesc
punctual în cadrul priorităților de dezvoltare identificate în cadrul Strategiei.

4.2 Obiective strategice
Pentru un oraș prosper, modern și curat!
Obiectivul general al strategiei de dezvoltare a orașului Ineu îl reprezintă dezvoltarea socioeconomică a orașului și creșterea competitivității acestuia prin utilizarea resurselor naturale
și umane disponibile.
În vederea realizării acestui obiectiv, se vor urmări cinci direcţii strategice de dezvoltare:
 Dezvoltarea mediului de afaceri și a spiritului antreprenorial
Această direcție de dezvoltare are în vedere crearea condiţiilor necesare dezvoltării mediului
de afaceri, prin încurajarea și sprijinirea activităților economice, a IMM-urilor, dar și a marilor
companii care doresc să-și dezvolte sau să-şi consolideze punctele de lucru în localitate.
Aceasta presupune, pe lângă realizarea sau îmbunătăţirea infrastructurii economice și
proiecte de sprijinire a afacerilor, cum ar fi concesionarea, vânzarea sau închirierea de spaţii
şi terenuri, asigurarea accesului la reţelele de utilităţi, realizarea de programe pentru
calificarea forţei de muncă, reducerea birocraţiei, și o atitudine pozitivă și deschisă a
autorităților.
Ineul a fost introdus pe harta economică internațională prin întreprinderile textile care au
funcționat și mai funcționează încă în oraș, prin deschiderea punctului de lucru a societății
Delphi, producătoare de cablaje pentru mașini, fiind deja un centru zonal care atrage forță
de muncă din comunele și satele din zonă.
 Dezvoltarea durabilă a infrastructurii locale
Amenajarea și întreținerea străzilor, a rețelelor de utilități, a spațiilor verzi, a locurilor de
joacă și de recreere sunt deosebit de importante pentru atingerea obiectivelor generale
propuse de strategie. Este deci importantă realizarea și modernizarea continuă a
infrastructurii citadine alături de realizarea unui sistem modern și competitiv de strângere și
reciclare a deșeurilor, de epurare a apelor.
 Dezvoltarea resurselor umane
Dezvoltarea capitalului uman la nivel local şi regional are în vedere creşterea competitivităţii
resurselor umane pe piaţa muncii prin asigurarea unui sistem educaţional stabil şi de calitate,
corelat cu cerinţele pieţei muncii și dezvoltarea spiritului antreprenorial.
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Un alt aspect deosebit de important al dezvoltării capitalului uman este integrarea socială a
populației aflată în dificultate, fie că este vorba de persoane cu dizabilități, fie că vorbim
despre persoane foarte sărace sau analfabeți. Pentru a putea avea cu adevărat un oraș
prosper, curat și modern trebuie să construim și să modernizăm în permanență infrastructura
socială să creăm un sistem de servicii sociale individualizate, centrate pe nevoile populaţiei
aflate în dificultate.
Dezvoltarea unui mediu socio-cultural presupune, pe de o parte promovarea unor activităţi
menite să păstreze identitatea culturală, să conserve obiceiurile, tradiţiile, să pună în valoare
monumentele istorice iar pe de altă parte crearea infrastructurii necesare petrecerii timpului
liber, susţinerii sportului ca hobby precum și a sportului de performanţă, într-un mediu curat
şi sigur, în scopul socializării şi îmbunătățirii sănătăţii populației.
 Conservarea și protejarea mediului înconjurător
Dezvoltarea economico-socială a orașului Ineu se poate realiza doar prin promovarea unei
economii mai eficiente, mai ecologice şi mai competitive din punctul de vedere al utilizării
resurselor şi prin promovarea unei politicii energetice care să încurajeze producerea și
utilizarea energiilor alternative. Dezvoltarea durabilă nu se poate realiza fără o politică
eficientă de conservare și protejare a mediului înconjurător.
 Dezvoltarea turismului
În urma analizei SWOT s-a identificat sectorul turismului ca fiind o oportunitate de dezvoltare
pentru orașul Ineu. În Ineu și în zona adiacentă există mai multe obiective turistice
nevalorificate la potențialul lor maxim care pot fi aduse în prim plan în vederea creării unui
circuit turistic valoros.

4.3

Axe de dezvoltare, măsuri și obiective specifice.

În vederea realizării obiectivului principal de dezvoltare socio-economică a orașului Ineu și a
creșteri competitivității acestuia prin utilizarea resurselor naturale și umane disponibile, s-au
identificat următoarele axe de dezvoltare :
 Axa 1 Dezvoltarea economiei
 Axa 2 Dezvoltarea infrastructurii rutiere, a căilor de circulaţie şi a canalizării pluviale
 Axa 3 Gestionarea deşeurilor
 Axa 4 Extinderea/modernizarea reţelelor de utilităţi
 Axa 5 Energii alternative
 Axa 6 Urbanism şi planificarea teritoriului
 Axa 7 Protejarea mediului înconjurător
 Axa 8 Dezvoltarea resurselor umane, învăţământ
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 Axa 9 Sistemul de sănătate
 Axa 10 Cultură, sport, timp liber
 Axa 11 Turism
 Axa 12 Protecţie socială
 Axa 13 Cooperare teritorială
Măsura 1.1. Dezvoltarea sectorului IMM, prin atragerea de investiţii
Obiective specifice:











Consolidarea, diversificarea şi dezvoltarea sectorului productiv;
Creşterea capacităţii de dezvoltare şi stimularea cooperării între administraţia locală
şi mediul de afaceri;
Diversificarea activităţilor economice în vederea acoperirii sectoarelor absente sau
deficitare în mediul de afaceri local;
Promovarea potenţialului turistic local, astfel încât Ineul să devină o destinaţie
atractivă pentru turism şi afaceri conexe
Atragerea de investitori interesați de concesionarea sau cumpărarea de spații și
terenuri în zonă pentru derularea unor activități productive
Oferirea unor facilități în vederea atragerii investitorilor în zona industrială
Înființarea unui centru de consultanță gratuită pentru IMM-uri și susținerea acestora
pentru accesarea de proiecte de dezvoltare, oferirea de îndrumare și consiliere privind
oportunitățile de finanțare ce vizează și domeniul agricol
Promovarea oportunităților oferite de mediul economic local pe plan județean și
regional.
Încurajarea inovării în cadrul sectorului IMM

Măsura 1.2. Dezvoltarea producției și prelucrării legumelor,
viticol

fructelor și sectorului

Obiective specifice:








Crearea de capacităţi de depozitare şi păstrare a legumelor şi fructelor
Sprijinirea producătorilor agricoli din fermele de subzistenţă
Dezvoltarea sectorului de legume şi fructe
Promovarea cultivări de legume, fructe și cereale în regim „bio”
Susținerea dezvoltării și atestării de produse tradiționale
Încurajarea creării de asociații între producătorii locali
Atragerea tinerilor către activități agricole

Proiecte:
-

Realizarea unui centru de consultanță gratuită pentru IMM-uri și sprijinirea acestora
pentru accesarea de proiecte de dezvoltare
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-

-

Realizarea unui centru agricol de consultanță gratuită care să ofere îndrumare și
consiliere privind oportunitățile de finanțare, modalități de dezvoltare, atestare și
promovare a produselor tradiționale și bio precum și privind exploatarea terenului în
funcție de caracteristicile solului
Promovarea orașului la târgurile naționale și internaționale cu profil economic

Axa 2
DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII RUTIERE, A CĂILOR DE CIRCULAŢIE ŞI A
CANALIZĂRII PLUVIALE
Măsura 2.1. Reabilitarea și modernizarea rețelei de drumuri din orașul Ineu,
reabilitarea trotuarelor şi a aleilor, realizarea de piste pentru biciclete
Obiective specifice:








Optimizarea circulaţiei în vederea fluidizării traficului urban
Creşterea duratei de exploatare a drumurilor existente prin aplicarea unor tehnologii
moderne, de reabilitare si modernizare a acestora
Promovarea formelor nepoluante de transport prin crearea de piste pentru biciclete
Construcția de îmbracăminți bituminoase pe străzile unde acestea lipsesc
Construcția și reabilitarea trotuarelor astfel încât acestea să poată asigura circulația
corespunzătoare a pietonilor
Reabilitarea și modernizarea podurilor și podețelor din oraș
Întreținerea șanțurilor pluviale pentru gestionarea corespunzătoare a surplusului de
apă și evitarea creșterii nivelului pânzei freatice din orașul Ineu

Măsura 2.2. Dezvoltarea reţelei de canalizare pluvială
Obiective specifice:




Creşterea gradului de colectare a apei pluvial în zonele centrale si periferice ale
orașului Ineu
Reducerea poluării prin gestionarea corespunzătoare a apei pluviale
Contribuția la menținerea calității drumurilor din oraș și a creșterii duratei de
exploatare

Măsura 2.3 Crearea unui sistem de management al nivelului apei freatice
Obiectiv specific:


Gestionarea nivelului apei freatice din Orașul Ineu

Proiecte:
-

Reabilitarea și construcția de drumuri, trotuare și piste de biciclete în orașul Ineu
Extinderea și modernizarea canalizării pluviale pe toată suprafața orașului
Construirea unei infrastructuri citadine moderne în cartierul Dealul Viilor (drum,
canalizare pluvială și pentru apele uzate, rețele de utilități, piste de bicicletă)
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Axa 3 GESTIONAREA DEŞEURILOR
Obiective specifice











Îmbunătăţirea sistemului de colectare şi transport a deşeurilor şi alinierea la
standarde europene, prin extinderea sistemului de colectare selectivă și alinierea la
sistemul de gestiune integrată a deșeurilor.
Reducerea poluării prin creşterea gradului de tratare a apelor uzate
Reducerea cantităţilor de deşeuri biodegradabile depozitate
Valorificarea potenţialului util din deşeurile oraşului şi a împrejurimilor
Creşterea gradului de protecţie a sănătăţii populaţiei şi de protecţie a mediului, prin
reducerea poluării
Promovarea la nivelul orașului a unei atitudini de protejare a mediului înconjurător
prin gestionarea corespunzătoare a deșeurilor la nivelul fiecărei gospodării
Organizarea de acțiuni de ecologizare a orașului prin implicarea populației de toate
vârstele și încurajarea activităților de voluntariat in domeniul protecției mediului și
gestionării corespunzătoare a deșeurilor - spre exemplu „ziua verde in Orașul Ineu”.
Reducerea poluării prin creşterea gradului de tratare a apelor uzate
Crearea unui sistem de colectare, tratare şi valorificare a deşeurilor din construcţii şi
demolări şi de valorificare a vehiculelor scoase din uz
Identificarea și susținerea proiectelor ce vizează furnizare de energie prin utilizarea
bio gazului

Proiecte:
-

-

Extinderea sistemului de colectare selectivă a deșeurilor
Proiect anual de ecologizare a orașului Ineu (Curățenia de primăvară sau de Paște) de
colectarea de deșeuri mari de la populație, de curățare a zonelor verzi și toaletare a
copacilor – cu implicarea asociațiilor ecologiste, a instituțiilor statului și a populației.
Stimularea și susținerea activităților de reciclare a deșeurilor, de utilizare a acestora
ca materii prime, de exemplu pentru producerea de bio-gaz

Axa 4 EXTINDEREA/MODERNIZAREA REŢELELOR DE UTILITĂŢI
Măsura 4.1. Extinderea reţelei de canalizare menajeră
Obiectiv specific:


Reducerea gradului de poluare a solului și subsolului prin racordarea gospodăriilor la
reţeaua de canalizare – eliminarea foselor septice

Măsura 4.2.Crearea unei strategii integrate pentru realizarea unei reţele subterane de
cabluri electrice, telefonice, de internet, telecomunicații, etc.
Obiective specifice:
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Creşterea gradului de siguranţă a furnizării serviciilor de electricitate, telefonie,
internet, telecomunicații, televiziune, etc.
Îmbunătățirea aspectului orașului Ineu
Eliminarea rețelei de cabluri aeriene

Măsura 4.3. Modernizarea şi extinderea reţelelor de apă-canal, gaze naturale şi
electricitate
Obiectiv specific:


Asigurarea utilităților tuturor cetățenilor orașului Ineu și creșterea calității vieții

Măsura 4.4. Modernizarea reţelei de iluminat stradal
Obiective specifice:




Asigurarea unui climat de siguranţă pentru cetăţeni
Îmbunătățirea aspectului orașului
Promovarea utilizării energiilor alternative (energii verzi, panouri fotovoltaice, etc. )
pentru furnizarea energiei electrice utilizată pentru iluminatul stradal

Proiecte:
- Extinderea și modernizarea permanentă a rețelei de canalizare în toate cartierele
orașului (inclusiv Dealul Viilor)
- Extinderea și modernizarea rețelei de apă
- Extinderea și modernizarea rețelei de gaze naturale
- Extinderea și modernizarea rețelei de electricitate
- Extinderea și modernizarea iluminatului stradal și introducerea iluminatului
arhitectural
Axa 5. ENERGII ALTERNATIVE
Măsura 5.1. Producerea de energie din surse alternative
Obiective specifice:




Reducerea consumului de energie electrică produsă în sistemul clasic
Promovarea utilizării formelor de energie neconvenţională, a tehnologiilor mai puţin
poluante
Sprijinirea investițiilor în realizarea și modernizarea de noi capacităţi de producere a
energiei electrice şi termice prin utilizarea energiei solare, a energiilor verzi, a
surselor regenerabile de producere a energiei
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Proiecte:
-

Crearea unui punct de informare asupra utilizării energiilor alternative (în colaborare
cu asociațiile ecologice)
Conștientizarea populației asupra importanței reabilitării termice a locuințelor și
susținerea reabilitării termice atât a instituțiilor publice cât și a locuințelor
Sprijinirea proiectelor de producere și utilizare a energiilor alternative
Susținerea proiectelor de exploatare a potențialului hidrografic în producerea
energiilor alternative, de exemplu prin construirea de mori sau minihidrocentrale
Susținerea proiectelor de exploatare a curenților de aer din zonă prin construirea de
centrale eoliene.

Axa 6 URBANISM ŞI PLANIFICAREA TERITORIULUI
Măsura 6.1. Dezvoltarea regulamentului de urbanism al orașului Ineu
Obiective specifice:




Corelarea datelor urbane cu necesarul de dezvoltare și cadastrul imobiliar
Realizarea planificării teritoriale în concordanță cu documentațiile programatice și de
planificare teritorială de la nivel superior (județean, regional, național etc.)
Identificarea zonelor favorabile producției de produse biologice și încurajarea
dezvoltării de investiții care să utilizeze potențialul existent

Proiecte:
-

Realizarea unui regulament de urbanism modern, actual
Elaborarea unei legislații locale care să prevadă respectarea regulilor de urbanism și
încadrarea în specificul arhitectural local a tuturor clădirilor și proiectelor de
infrastructură

Axa 7 Protejarea mediului înconjurător
Obiective specifice :
 Realizarea de măsuri concrete de conservare a ariilor naturale protejate și protecție a
biodiversității
 Refacerea falezei Crișului Alb
 Realizarea de acțiuni de împădurire
 Stimularea participării și colaborării ONG-urilor, a instuțiilor de învățământ și a altor
reprezentanți ai societății civile la acțiuni de protejare a mediului înconjurător
 Crearea unui program local de educație în domeniul protecției mediului
 Protejarea și extinderea spațiilor verzi din localitate
 Asigurarea unui sistem de colectare a deșeurilor la care să aibă acces toată populația
orașului și la tarife acceptabile
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Proiecte:
-

Proiect anual de ecologizare și împădurire în colaborare cu ONG-urile de profil
Promovarea ariilor naturale protejate prin proiecte de conștientizare prin programe
locale de educație în domeniul protecției mediului
Refacerea falezei Crișului Alb
Proiect anual de ecologizare de toamnă (pentru a evita arderea vegetației uscate pe
teritoriul orașului)

Axa 8 DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE, ÎNVĂŢĂMÂNT
Măsura 8.1.Dezvoltarea sistemului de învățământ din orașul Ineu
Obiective specifice:















Creşterea nivelului de educaţie şi de pregătire profesională a capitalului uman
Promovarea culturii antreprenoriale
Creşterea atractivităţii oraşului pentru piaţa forţei de muncă
Facilitarea accesului tinerilor pe piaţa muncii
Promovarea inserţiei pe piaţa muncii a persoanelor inactive
Facilitarea accesului la educaţie şi pe piaţa muncii a grupurilor vulnerabile
Susținerea revenirii la școală a celor care au părăsit timpuriu sistemul de educație
Dezvoltarea învățământului profesional și tehnic din orașul Ineu prin adaptarea
calificărilor oferite de sistemul educațional la cerințele actuale și viitoare ale pieței
Asigurarea unei concordanțe între oferta de formare profesională oferită de sistemul
de învățământ și cererea de competențe de pe piața forței de muncă
Încurajarea construirii de parteneriate între sistemul educațional și mediul de afaceri
în vederea asigurării condițiilor propice pentru instruirea practică a elevilor
Înființarea unui cabinet de orientare școlară
Încurajarea dezvoltării școlilor de arte și meserii
Dezvoltarea cabinetelor psihologice în școli și promovarea serviciilor de consiliere
psihologică
Susținerea programelor de reconversie profesională, calificare și policalificare
profesională organizate pentru locuitorii orașului Ineu

Proiecte:
- Crearea unui centru de educație și reconversie profesională pentru adulți în vederea
realizării cursurilor de calificare în funcție de necesitățile pieței muncii. Centrul va
colabora cu agenții economici din oraș pentru a stabili nevoile de personal calificat și
modalitățile de plată pentru ca aceste cursuri să fie accesibile și persoanelor
vulnerabile sau inactive.
- Proiect de încurajarea copiilor și tinerilor de a frecventa școala prin stimulări de
diferită natură.
- Crearea unor programe școlare de dezvoltare a spiritului antreprenorial
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-

Realizarea unor proiecte de formare și reconversie profesională în funcție de cererea
pieței de muncă

Axa 9 SISTEMUL DE SĂNĂTATE
Măsura 9.1. Dezvoltarea serviciilor de sănătate pentru locuitorii din oraş şi din
împrejurimi
Obiectiv specific:


Crearea de specialități noi în funcție de necesitățile identificate pe plan local

Măsura 9.2 Creșterea calității serviciilor medicale oferite în orașul Ineu
Obiective specifice:






Identificarea și asigurarea resurselor materiale necesare oferiri de servicii medicale de
calitate superioară
Asigurarea unităților medicale cu personal specializat
Crearea parteneriatelor public private în domeniul sanitar în vederea atragerii de
investiții din mediul privat în sistemul de sănătate din orașul Ineu
Sprijinirea investițiilor în sănătate
Oferirea de servicii integrate de sănătate bazate în principal pe informare și prevenție
în vederea îmbunătățirii stării de sănătate a populației din orașul Ineu

Măsura 9.3 Instruirea şi familiarizarea populaţiei privind modul de viaţă sănătos,
alimentaţia sănătoasă, cât şi prevenirea îmbolnăvirilor cronice
Obiective specifice:




Îmbunătățirea stării de sănătate a locuitorilor orașului Ineu prin informare și instruire
Crearea de programe care să încurajeze consumul de produse natural și programe
menite să stimuleze populația să efectueze controale periodice de sănătate
Încurajarea voluntariatului în organizarea de programe menite să asigure un grad mai
mare de conștientizare a populației din orașul Ineu a importanței adoptării unui stil de
viață sănătos și a unei atitudini de prevenție privind starea de sănătate

Proiecte:
-

Crearea unor secții de specialitate în cadrul spitalului
Realizarea de parteneriate public-private în sistemul sanitar (spital)
Mărirea capacității creșelor și grădinițelor precum și asigurarea personalului calificat.
Realizarea unor proiecte de conștientizare și educație a populației cu privire la un
mod de viață sănătos.
Proiecte de cooperare transfrontalieră privind organizarea unor cursuri de formare
profesională și schimburi de experiență cu instituții similare din țările vecine pentru
creșterea competitivității personalului din sistemul sanitar
Eficientizarea activității spitalului
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Axa 10 CULTURĂ, SPORT, TIMP LIBER
Măsura 10.1. Creșterea accesibilității locuitorilor orașului Ineu la actul de cultură
Obiectiv specific:


Crearea biblio-net în cadrul Bibliotecii orăşeneşti

Măsura 10.2. Asigurarea infrastructurii necesare desfășurării activităților culturale din
orașul Ineu
Obiectiv specific:


Reabilitarea și modernizarea instituțiilor de cultură din orașul Ineu

Măsura 10.3. Creșterea gradului de participare a locuitorilor orașului Ineu la activitățile
culturale desfășurate în oraș
Obiective specifice:





Promovarea activităților culturale
Dezvoltarea tradițiilor locale
Introducerea în toate ciclurile de învățământ, începând cu ciclul primar de programe
de culturale care să promoveze tradițiile locale
Organizarea de evenimente culturale în funcție de specificul localității

Măsura 10.4. Diversificarea posibilităților de realizare a activităților sportive în orașul
Ineu
Obiective specifice:






Asigurarea unor spaţii de recreere pentru copii, tineri și adulți
Încurajarea practicării sportului individual sau colectiv în rândul cetăţenilor în vederea
menţinerii sănătăţii
Construirea unui patinoar/pistă pentru role, a unei săli de sport
Crearea de zone dedicate desfășurării unor tipuri de sporturi specifice - parc pentru
fitness, amenajare piste pentru skateboard, mese de ping pong, coșuri de basket etc.
Amenajarea de plaje pe malul Crișului Alb

Măsura 10.5 Crearea unui program integrat de promovare a activităților sportive
Obiective specifice:



Încurajarea și motivarea locuitorilor orașului Ineu de a participa la activități sportive
Promovarea concursurilor sportive organizate în Orașul Ineu
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Măsura 10.6 Amenajarea și modernizarea zonelor de promenadă din orașul Ineu
Obiective specifice:



Creșterea posibilităților de recreere pentru locuitorii orașului
Crearea unei zone de promenadă care să includă Dealul Viilor, parcurile din oraș, ariile
protejate, faleza Crișului Alb

Proiecte:
-

-

-

Crearea unei biblio-net
Reabilitarea și modernizarea instituțiilor de cultură
Construirea unei infrastructuri pentru agrement care să cuprindă: patinoar/pistă
pentru role, sală de sport, parcuri pentru sport, piste de skateboard, mese de pingpong, terenuri de baschet, handbal, tenis de câmp în aer liber, piscină acoperită și
altele, în funcție de cererile și necesitățile populației
Organizarea unor concursuri cultural-sportive de nivel județean
Realizarea unei zone de promenadă și biciclete care să cuprindă: Dealul Viilor,
parcurile orașului, faleza Crișului Alb, ariile naturale protejate, Cetatea Ineu, Canalul
Morilor și altele (în colaborare cu ONG-urile de mediu)
Amenajarea plajelor pe Crișul Alb și crearea de centre de recreere de vară
Realizarea săpăturilor arheologice pentru a descoperi și pune în valoare istoria orașului

Axa 11 TURISM
Măsura 11.3. Valorificarea potenţialului turistic al zonei și promovarea oportunităților
turistice existente în Ineu și zona adiacentă
Obiective specifice:









Creşterea atractivităţii oraşului pentru turişti
Reabilitarea Cetăţii Ineu şi crearea unui circuit turistic Cetate – dealul Viilor – canalul
Morilor
Realizarea unei promovări mai accentuate a punctelor de interes din oraș și zona
înconjurătoare, prin pliante distribuite cu ocazia diferitelor evenimente, articole în
presa și promovarea pe diferite site-uri de profil
Identificarea posibilităților de realizare a unui circuit turistic în care sa fie inclus și
orașul Ineu
Identificarea și valorificarea monumentelor istorice
Culegerea legendelor locale și valorificarea acestora
Valorificarea ariilor naturale protejate din zona Ineului
Susținerea construcției de pensiuni turistice

Proiecte:
-

Introducerea Cetății Ineu în circuitul turistic
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-

Proiect de promovare a localității la acțiunile și pe siturile dedicate turismului din țară
și de peste hotare.
Realizarea unei infrastructuri turistice
Identificarea si marcarea siturilor turistice
Realizarea monografiei orașului
Culegerea și promovarea legendelor locale
Realizarea unui circuit turistic care să cuprindă toate ariile naturale, siturile istorice și
alte atracții turistice (mănăstirea Dionisie, cramele din stancă ale lui Racozi, castelul
Solimosy, cetatea Ineu, vechea așezare dacică, muzeul orașului etc.)

Axa 12 PROTECŢIE SOCIALĂ
Măsura 12.1. Asigurarea accesibilității persoanelor cu nevoi speciale
Obiective specifice:
 Construirea de rampe la clădirile în care funcţionează instituţii de interes public,
crearea de toalete accesibilizate, asigurarea de lifturi specializate pentru a asigura
accesul la etajele superioare, adaptarea pragurilor de trecere și a trotuarelor
Măsura 12.2. Crearea unor parteneriate cu ONG- urile specializate, în vederea
implementării unor programe sociale, centrate pe nevoile populaţiei
Obiective specifice:
 Limitarea situaţiilor de abuz şi violenţă domestică
 Reducerea riscului de marginalizare socială prin identificarea, evaluarea şi
acordarea sprijinului persoanelor aflate în dificultate
 Combaterea relelor tratamente în cadrul familiei (violenţa, abuzul, neglijarea)
 Integrarea socială a tinerilor instituţionalizaţi
 Sensibilizarea opiniei publice cu privire la drepturile persoanelor aflate în nevoi, în
vederea îmbunătăţirii atitudinii şi percepţiei comunităţii
 Promovarea voluntariatului în centre dedicate îngrijirii persoanelor cu nevoi
speciale
 Încurajarea desfășurării de activități în folosul comunității
 Crearea de programe integrate menite să elimine cerșetoria și să reducă numărul
persoanelor asistate social
Măsura 12.3 Diversificarea serviciilor sociale oferite în orașul Ineu
Obiective specifice:




Reducerea riscului de marginalizare socială
Combaterea sărăciei
Sensibilizarea opiniei publice cu privire la drepturile persoanelor aflate în nevoi
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Implicarea societății civile în diminuarea problemelor sociale
Creșterea calității și eficienței serviciilor sociale

Măsura 12.4 Asigurarea creşterii gradului de siguranţă a populaţiei și eliminarea actelor
de vandalism
Obiectiv specific:


Instalarea de camere de supraveghere pentru monitorizarea zonelor de risc

Măsura 12.5 Promovarea și susținerea proiectelor de tipul „Școală după școală” sau „ A
doua șansă” pentru a-i atrage pe cei care au părăsit timpuriu școala.

Obiective specifice:



Scăderea ratei de abandon școlar și încurajarea continuării studiilor de către elevii
aflați în situații de risc
Îndrumarea tinerilor pentru continuarea studiilor în funcție de vârsta acestora și
încurajarea lor către studii profesionale, tehnice precum și către școlile de arte și
meserii

Proiecte:
-

Construirea de rampe de acces funcționale în instituțiile publice, lifturi de acces,
adaptarea pragurilor de trecere și a trotuarelor
Realizarea unor campanii de promovare a drepturilor copiilor, a persoanelor aflate în
dificultate, pentru limitarea situațiilor de abuz și violență domestică
Construirea unor cămine pentru persoanele în vârstă
Crearea unor centre pentru îngrijirea persoanelor cu Alzheimer
Realizarea unor programe de protejare a persoanelor care au fost supuse relelor
tratamente în cadrul familiei (împreună cu ONG-urile de profil)
Dezvoltarea rețelei de asistenți maternali
Crearea unor servicii sociale pentru susținerea persoanelor în vârstă, crearea unor
centre de zi pentru persoanele în vârstă
Proiecte pentru integrarea rromilor
Realizarea unor cantine sociale pentru persoanele defavorizate
Dezvoltarea serviciilor pentru persoanele cu dizabilități
Realizarea unui sistem de supraveghere electronică prin camere de luat vederi
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Axa 13 COOPERARE TERITORIALĂ
Măsura 13.1 Dezvoltarea de parteneriate transfrontaliere
Obiective specifice:






Găsirea de noi parteneri în domeniul economic, social, cultural în afara granițelor
României
Realizarea de proiecte în parteneriat ce vizează dezvoltarea infrastructurii locale
Realizarea unor acțiuni comune de promovare a activităților economice (târguri,
expoziții)
Realizarea de schimburi interculturale menite să promoveze tradițiile locale
Organizarea de evenimente culturale, artistice și sportive bazate pe multiculturalism

Proiecte:
-

Realizarea de evenimente culturale comune cu localitățile înfrățite
Realizarea de schimburi de experiență, interculturale și vizite reciproce cu localitățile
înfrățite

4.4 Implementarea și monitorizarea Strategiei de dezvoltare a orașului Ineu
Elaborarea unei strategii de dezvoltare locală este marcată de succes doar dacă acțiunile
propuse în cadrul documentului programatic sunt implementate pe parcursul perioadei de
programare.
În vederea atingerii obiectivului general stabilit în cadrul strategiei: dezvoltarea socioeconomică a orașului Ineu și creșterea competitivității acestuia prin utilizarea resurselor
naturale și umane disponibile, s-a realizat un plan de acțiune materializat prin 13 axe de
dezvoltare și o listă de proiecte ce urmează a fi implementate în perioada 2014-2020.
Primul pas pentru punerea în aplicare a Strategiei de Dezvoltare a orașului Ineu este
aprobarea acesteia de către Consiliul Local și asumarea priorităților de dezvoltare.
Implementarea strategiei de dezvoltare a orașului Ineu se va face cu ajutorul Comitetului
Interdepartamental de implementare a strategiei creat în cadrul Primăriei. Din echipa de
implementare vor face parte membri ai tuturor serviciilor și compartimentelor organizate în
Primărie, iar obiectivul principal al acestui organism va fi coordonarea și monitorizarea
activităților realizate în vederea atingerii obiectivelor de dezvoltare prevăzute în cadrul
Strategiei de dezvoltare a Orașului Ineu.
În funcție de necesitățile de dezvoltare ale orașului Ineu, periodic, se va realiza un plan
operațional de implementare a acțiunilor/proiectelor identificate în cadrul strategiei, plan ce
se va implementa cu ajutorul Comitetului Interdepartamental de implementare a Strategiei.
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În vederea asigurării eficienței implementării acțiunilor de dezvoltare, planurile periodice de
dezvoltare se vor aproba doar după consultarea prealabilă a reprezentanților comunității
locale astfel încât să se asigure participarea activă a tuturor factorilor interesați și implicați
în proces.
Pentru asigurarea atingerii obiectivelor de dezvoltare se vor realiza estimări bugetare
multianuale în vederea planificării eficiente a alocării resurselor disponibile. De asemenea se
vor identifica și preciza sursele de finanțare a proiectelor de dezvoltare – bugetul local,
bugetul de stat, fonduri nerambursabile, împrumuturi, alte surse de finanțare în conformitate
cu legislația în vigoare.
Periodic se va realiza un raport complet asupra implementării Strategiei de dezvoltare a
orașului Ineu, raport ce va fi însoțit de propuneri și recomandări privind eventualele
modificări și reprioritizarea acțiunilor de dezvoltare în funcție de nevoile identificate
punctual. Monitorizarea și evaluarea măsurilor asumate reprezintă o activitate de maximă
importanță care permite analizarea impactului politicilor adoptate și redefinirea priorităților
de dezvoltare în funcție de evoluția realizată.
Monitorizarea strategiei de dezvoltare se va realiza pe tot parcursul implementării acesteia și
se va organiza pe două niveluri : monitorizarea generală, realizată de către Comitetul
Interdepartamental de Implementare a Strategiei și monitorizarea la nivel de proiecte de
dezvoltare ce se va realiza de către coordonatorii echipelor de implementare a proiectelor.
Toate informațiile furnizate prin aceste procese de monitorizare vor fi încorporate în
rapoartele privind implementarea Strategiei.
Obiectivele principale ale procesului de monitorizare a implementării Strategiei urmăresc:
 Crearea cadrului necesar implicării comunității locale în procesul de implementare
 Creșterea eficienței și calității activităților desfășurate în vederea atingerii
obiectivelor de dezvoltare a Orașului Ineu
 Identificarea gradului de realizare a obiectivelor Strategiei
 Însușirea „lecțiilor învățate” pe parcursul activităților desfășurate
 Reprioritizarea proiectelor de dezvoltare
 Identificarea de noi propuneri prin care se pot atinge obiectivele de dezvoltare
stabilite în cadrul Strategiei de Dezvoltare a Orașului Ineu.

5

Egalitate de șanse

Problematica egalității de șanse și a nediscriminării, indiferent de criteriu, reprezintă unul
dintre conceptele esențiale care guvernează societatea în contextul actual, atât pe plan
internațional, comunitar dar și local.
Egalitatea de șanse are la bază asigurarea participării depline a fiecărei persoane la viața
economică și socială, fără deosebire de origine etnică, sex, religie, vârstă, nevoi speciale sau
orientare sexuală.

89

Egalitatea de șanse este un drept fundamental și o condiție necesară pentru realizarea
obiectivelor de creștere economică, ocupare a forței de muncă și asigurarea coeziunii sociale
a oricărei comunități. Legislația românească definește acest drept astfel: „luarea în
considerare a capacităţilor, nevoilor şi aspiraţiilor diferite ale persoanelor de sex masculin şi,
respectiv, feminin şi tratamentul egal al acestora”2
În procesul elaborării Strategiei de dezvoltare a orașului Ineu, s-a susținut un seminar ce a
avut ca obiectiv principal conștientizarea importanței conceptului de egalitate de șanse în
procesul de elaborării și implementării politicilor publice la nivelul orașului Ineu, precum și
asigurarea unei înțelegeri comune a valorilor promovate prin acest concept și nu în ultimul
rând prezentarea lui în cadrul echipei ce gestionează proiectele de dezvoltare locale.
Principiul egalității de șanse ca temă orizontală se regăsește în toate etapele de elaborare și
implementare a Strategiei de dezvoltare a orașului Ineu.
Realizarea analizei socio-economice a orașului Ineu s-a făcut prin urmărirea tuturor grupurilor
vulnerabile fără deosebire de sex, religie, vârstă, dizabilități, dorindu-se identificarea
nevoilor specifice și trasarea acestora prin obiectivele de dezvoltare propuse. Spre exemplu:
susținerea revenirii la școală a celor care au părăsit timpuriu sistemul de educație, asigurarea
accesibilității persoanelor cu nevoi speciale, etc.
Analiza SWOT din cadrul Strategiei de dezvoltare a orașului Ineu abordează aspectele legate
de egalitatea de șanse prin luarea în considerare a punctelor slabe legate de grupurile
vulnerabile și încercarea de a găsi o soluție personalizată pentru rezolvarea acestora.
Formularea obiectivelor de dezvoltare pentru perioada 2014 – 2020, asigură egalitatea de
șanse prin propunerea de măsuri specifice care să rezolve problemele identificate ale
grupurilor vulnerabile: tineri, persoane cu nevoie speciale, vârstnici.
O condiție esențială pentru asigurarea implementării cu succes a principiului egalității de
șanse în procesul dezvoltării orașului Ineu, este ca în cadrul fiecărui proiect să fie incluși
indicatori specifici care să urmărească garantarea de șanse egale tuturor locuitorilor orașului
Ineu.
Principiul egalității de șanse ca și temă orizontală, se va regăsi pe tot parcursul implementării
Strategiei prin includerea de indicatori specifici în cadrul proiectelor, prin asigurarea
participării tuturor factorilor interesați la procesul de prioritizare al proiectelor de
dezvoltare, prin identificarea și rezolvarea permanentă a situațiilor ce pot împiedica accesul
la dezvoltare a tuturor cetățenilor orașului Ineu, fără nici un fel de discriminare.
Monitorizarea aplicării principiului egalității de șanse se va realiza pe tot parcursul
implementării Strategiei, iar măsurile luate în acest sens vor fi evidențiate în rapoartele ce se
vor realiza pentru a identifica progresul atins și a replanifica măsurile ce urmează a fi
implementate.
Strategia de dezvoltare a orașului Ineu este proiectată în așa fel încât să asigure participarea
activă a tuturor cetățenilor la viața economico-socială diminuând posibilitățile de apariție a
discriminărilor de orice tip și promovând o dezvoltare bazată pe incluziune.
2

Art. 1(2) din Legea nr. 202/2002 , din 19/04/2002, Republicat in Monitorul Oficial,nr. 150 din 01/03/2007 - privind
egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi.
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