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Ce ne propunem să realizăm prin Strategia de dezvoltare 
economico socială a oraşului Sântana: 
 
 
 
 

• O diagnoză a stadiului actual de dezvoltare economico socială a 
localităţii 

 
• Orientarea dezvoltării social economice a oraşului ptr. perioada 

2007 – 2013 
 

• Să ne pregătim ca administraţie locală ptr. integrarea în UE şi 
atragerea fondurilor europene în Sântana şi în microregiunea  - 
regiunea din care face parte 

 
• Să diminuăm dezechilibrul social economic şi de administrare a 

localităţii, existent între comunităţile din alte ţări ale UE  şi 
oraşul nostru 

 
• Să asigurăm o informare a cetăţenilor şi a structurilor 

microregiunii, regiunii, a structurilor naţionale şi europene 
privitor la intenţia şi activitatea de dezvoltare economico socială 
a localităţii, microregiunii, regiunii 

 
• Să dezvoltăm, să extindem sentimentul de apartenenţă, 

responsabilitate şi mîndrie locală  
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Obiectivele Strategiei de dezvoltare a oraşului Sântana în 
perioada 2007 – 2013 
 
 
 

� Obiectivul general 
 

o Sântana să devină un oraş competitiv, cu o pondere 
însemnată în viaţa social economică a judeţului Arad şi 
pregătit ptr. drumul integrării europene 

 
 
 
� Obiectivele specifice 
 

o diminuarea dezechilibrului economic 
 
o diminuarea dezechilibrului social 

 
o dezvoltarea şi pregătirea cadrului instituţional ptr. a 

răspunde criteriilor de integrare în UE 
 

o formarea şi activarea unei microregiuni 
 

o integrarea strategiei locale în strategia de dezvoltare a 
microregiunii, judeţului, regiunii, ţării 

 
o diminuarea dezechilibrului actual dintre categoria şi forma 

admistrativă de oraş şi infrastructura generală a localităţii 
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  Diagnoza stadiului actual de dezvoltare 
   economico socială a oraşului Sântana 
 
 
 

I. Prezentare generală, localizare geografică, cadru 
istoric... 

 
 

� denumirea localităţii: Sântana 
� denumirea actuală a localităţii este rezultatul reorganizării administrative 

prin care comunele Comlăuş şi Sântana sunt unite într-o singură localitate 
� forma administrativă: oraş, localitate de rangul III 
� Sântana a fost declarată oraş la 23 decembrie 2003 prin Legea nr.583/2003 
� populaţie: 13117 locuitori, din care 11907 în Sântana şi 1210 în Caporal 

Alexa 
� populaţia, pe sex,  grupe de vărstă, structură etnică: 

� copii înscrişi în grădiniţe: 430 persoane 
� elevi înscrişi la şcolile de pe raza oraşului: 2546 elevi 
� populaţia între 18 şi 45 ani: 5012 persoane 
� populaţia între 45 si 60 ani: 2962 persoane 
� peste 60 de ani: 2157 persoane. 
� 10405 români 
� 1917 rromi 
� 465 germani 
� 289 maghiari 
� 41 alte naţionalităţi 

� suprafaţa administrativă: 10714 ha 
� gospodării: 3949, din care 3503 în Sântana şi 446 gospodării în Caporal 

Alexa 
� prima atestare documentară: 1334 
� înălţat la rangul de tîrg / oraş în 1748, prin Decret al împărătesei Maria 

Tereza 
� devine reşedinţă de plasă în anul 1926, având în cuprindere comunele: 

Comlăuş, Şimand, Olari, Sintea Mică, Caporal Alexa, Zărand, Zimandul 
Nou, Zimand-Cuz, Andrei Şaguna, Macea şi Sînmartin 

� vatra localităţii: Comlăuş 
� localităţi componente: Sântana şi Caporal Alexa 
� localităţi vecine: Olari, Pâncota, Zimand, Curtici, Şimand 
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� căi de acces: rutiere şi feroviare (DJ 791 pe ruta Zărand – Zimand, DJ 792C 
pe ruta Curtici – Pâncota, care intersectează DN 79, pe direcţia Arad – 
Oradea; Sântana este nod de cale ferată prin care se asigură legătura 
feroviară cu Oradea, Cluj, Baia Mare, precum şi cu zona Munţilor Apuseni 

� aşezare: NV jud. Arad 
� forma de relief: cîmpie / Cîmpia Tisei 
� fără ape curgătoare sau lucii de apă (lacuri, bălţi) 

 
 
 
 

II. Situaţia generală a infrastructurii şi a dotărilor tehnico 
edilitare la nivelul oraşului Sâtana, în anul 2007 

 
Infrastructura generală şi dotările tehnico edilitare prezente la nivelul oraşului 
Sântana sunt nesatisfăcătoare din toate punctele de vedere, dar trebuie avut în 
vedere efortul comunităţii locale din ultimii 3 ani în ceea ce priveşte asigurarea 
prezenţei, modernizării, extinderii şi asigurării funcţionării acesteia. Începînd cu 
anul 2004, oraşul Sântana se dezvoltă în baza unei Strategii locale aprobate prin 
Hotărîre a Consiliului Local. 
 
1. Infrastructura de transport a oraşului Sântana la nivelul anului 2007 cuprinde: 

� 78 de străzi / drumuri cu o lungime totală de 74 km, din care 9 
km sunt drumuri asfaltice; în ultimii 3 ani s-au executat lucrări 
de întreţinere a drumurilor, lucrări executate cu utilaje 
cumpărate de Primărie, au fost realizate proiecte tehnice de 
modernizare a drumurilor si, în anul 2007, au fost executate 
lucrări de asfaltare pe 8 km şi pietruiri – tratamente pe 20 km 
drum; 

� locuitorii oraşului Sântana dispun în prezent de  1869  
autoturisme, 266 autovehicole de transport marfă şi 297 de 
maşini agricolecare circulă pe drumurile publice; 

� 40 km de cale ferată se află în raza de exploatare a Staţiei CFR 
Sântana, atît ptr. transportul de călători cît şi ptr. transportul de 
marfă; 

� teritoriul administrativ al oraşului este delimitat în partea de NV 
de DN 79, ruta Arad - Oradea; localitatea este străbătută de DJ 
792 C pe ruta Curtici – Pâncota şi DJ 791 pe ruta Zărand – 
Zimand; DJ 791 este funcţional pănă la ieşirea din Sântana spre 
Zimand; 

� în ultimii ani a apărut şi s-a dezvoltat în Sântana transportul cu 
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autobuze (asigurarea deplasării la / de la locul de muncă) şi taxi 
(ptr. deplasări de urgenţă către alte localităţi). 

 
2. Infrastructura de alimentare cu apă potabilă, evacuare şi tratare a apelor 

uzate, asigură la nivelul anului 2007: 
� 62 km reţea de alimentare cu apă potabilă a localităţii Sântana 

(3434 abonamente, din care 147 agenţi economici); 
� uzina de apă a fost dotată în 2004 – 2005 cu noi sisteme de 

pompare subterană şi supraterană, şi asigură alimentarea cu 
apă potabilă a comunei Olari; 

� au fost realizate procedurile de cuprindere a localităţii Sântana 
în programul SAMTID (program de modernizare a reţelelor 
de apă) şi au fost demarate lucrări de modernizare în valoare 
de 1,7 milioane euro; 

� reţeaua de canalizare cuprinde 10 km, iar staţia de tratare a 
apelor uzate este amplasată în imediata apropiere a localităţii 
şi are o stare fizică necorespunzătoare. 

 
3. Infrastructura de alimentare cu energie electrică a consumatorilor casnici şi 

agenţi economici este în modernizare – extindere începînd cu anul 2007. 
Programul de modernizare – extindere a iluminatului public a demarat în 
anul 2004 cînd era în funcţiune 457 corpuri de iluminat şi, pînă în prezent, 
au fost instalate 2100 de noi lămpi. 

 
4. Infrastructura de alimentare cu gaz a fost extinsă în anul 2007 cu 32 km 

reţeşe stradale, în prezent fiind de 87 km şi acoperă întreaga localitate, avînd 
un nr. de 1495 abonaţi. 

 
5. Infrastructura de telecomunicaţii fixă, mobilă şi cablu TV şi este instalată pe 

sistem de fibră optică, iar presa scrisă este prezentă în localitate prin chioşc 
de difuzare a presei şi abonamente de presă. În Sâtana funcţionează două 
firme de cablu TV şi trei firme de internet. 

 
6. Infrastructura ptr. sănătate cuprinde:  

� Spital Orăşenesc cu 30 paturi şi secţii pediatrie, interne,  
îngrijiri paleative, laborator, cabinet radiologie 

� 7 cabinete medicale individuale 
� 1 laborator de control al igienei alimentelor 
� 3 cabinete stomatologice 
� 3 farmacii 
� 19 medici 
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� 5 stomatologi 
� 5 farmacişti 
� 20 personal mediu sanitar 

Şi tot în cadrul infrastructurii ptr. Sănătate, oraşul Sântana mai dispune de un 
cabinet medical veterinar şi două farmacii veterinare. 

 
7. Infrastructura ptr. învăţămînt de care dispune populaţia oraşului este în 

limite satisfăcătoare ca stare fizică, spaţii şi dotări, o problemă deosebită 
fiind generată de următoarele situaţii: 

� 2 imobile, grădiniţă şi şcoală, sunt în curs de retrocedare; 
� 1 imobil, este în stare avansată de degradare şi are peste 100 

ani vechime; 
� lipsa locurilor în grădiniţe cu program prelungit; 
� izolaţie termică şi sisteme de încălzire necorespunzătoare; 
� existenţa grupurilor sanitare gen latrină. 

Începînd cu anul 2004 a fost demarat un program de reabilitare – 
modernizare – extindere – investiţii şi dotări pentru toate instituţiile de 
învăţămînt din oraş, iar infrastructura de învăţămînt cuprinde la data 
prezentă: 

� 9 instituţii şcolare, din care: 
� 4 grădiniţe 
� 3 şcoli generale 
� 1 grup şcolar (clase de liceu şi şcoală profesională) 
� 1 club al copiilor şi elevilor 

� 2986 elevi înscrişi 
� 154 cadre didactice 
� 114 săli de clasă şi cabinete şcolare 
� 11 laboratoare 
� 1 Centru de Documentare şi Informare 

 
8. Infrastructura ptr. locuinţe a oraşului Sântana cuprinde în prezent un fond de 

„locuinţe de stat” de 14o imobile care, în majoritate, se află într-o avansată 
stare de degradare. În acelaşi timp, din cele aproape 4000 de gospodării, cele 
cîteva sute de imobile din cartierul rromilor din Sântana şi Caporal Alexa se 
află în avansată stare de degradare şi prezintă pericol de prăbuşire în cazul 
unor intemperii de mai mare intensitate sau de mai lungă durată (ploi, vînt, 
grindină ). Aproximativ 100 de imobile sunt notificate (locuinţe şi instituţii), 
alte 58 de cereri se află pe lista de priorităţi ptr. obţinerea de locuinţe; 75 
cereri fiind înregistrate pe Legea 15/2003, iar Primăria a demarat un 
program de construcţii ptr. două blocuri ANL cu cîte 16 apartamente fiecare. 
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9. Infrastructura ptr. cultură este total deficitară la nivelul oraşului nostru, 
problematica fiind generată de: 

� 2 imobile, cămine culturale, sunt notificate ptr. a fi retrocedate 
� dotări modeste 
� absenţa unei case de cultură şi a unor spaţii ptr. susţinerea 

unor activităţi cultural artistice 
În anul 2006 a fost reparat Căminul Cultural din Caporal Alexa şi s-a realizat 
un studiu de fezabilitate ptr. realizarea unor obiective de infrastructură 
culturală noi: casa de cultură, amfiteatru în aer liber, centru multicultural, iar 
în clădirea fostului gimnaziu a fost amenajat un muzeu local. Biblioteca 
orăşenească a ajuns la un fond de carte de x volume şi are peste y cititori. 
Noi activităţi şi evenimente culturale au fost iniţiate, organizate anual şi se 
impun ca tradiţie culturală locală, iar publicaţiile locale au devenit 
tradiţionale în ultimii 3 ani. Participarea constantă a formaţiilor şi 
ansamablurilor folclorice locale la evenimente locale, judeţene, naţionale şi 
internaţionale a generat o emulaţie şi rezultate de prestigiu ptr. artişti şi 
localitatea noastră. 
 

10. Infrastructura de asistenţă socială este reprezentată la nivelul oraşului 
Sântana de servicii sociale asigurate de instituţii şi autorităţi publice dar, mai 
ales, de organizaţii neguvernamentale. Activitatea preponderentă se 
desfăşoară în domeniul protecţiei copilului (peste 100 copii se află sub o 
măsură de protecţie) şi al persoanelor cu handicap (54 de persoane). În 
prezent, funcţionează în oraşul Sântana: 

� 9 case de copii, de tip familial 
� 1 centru de zi ptr. copii 
� 1 centru ptr. copii cu dizabilităţi 
� 1 casă de copii, tip internat 
� 54 de asistenţi personali ptr. persoane cu dizabilităţi 
� 1 cămin de bătrîni 
� 5 ONG-uri care activează în domeniul protecţiei copilului şi 

bătrînilor 
� un serviciu public de asistenţă socială şi  autoritate tutelară 
� peste 180 salariaţi lucrează în instituţiile de protecţie socială 

din Sântana 
� peste 200 familii beneficiază de ajutorul minim garantat 

(ajutorul social) 
� 30 de persoane şomeri, beneficiază anual de programe de 

angajare temporară şi realizează lucrări de întreţinere, 
reparaţii, curăţenie, etc. 
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11.  Infrastructura ptr. sport, timp liber, agrement este în curs de dezvoltare. În 
oraş funcţionează Clubul Sportiv Orăşenesc Unirea Sântana, cu secţia de 
fotbal şi echipă în seria D. Sportul şcolar a fost baza de afirmare a mai 
multor talente sportive locale la diferite ramuri sprotive: atletism, judo, 
gimnastică. Bazele sportive şcolare sunt relativ modeste, există numai două 
săli de sport şcolare din care o sală este notificată ptr. retrocedare, iar altă 
sală se află într-o condiţie necorepunzătoare. În anul 2006 a fost finalizată 
construcţia primei săli de sport a oraşului şi s-au amenajat noi locuri de joacă 
ptr. copii. În acelaşi timp, prin lucrările demarate la noua balastieră, prinde 
contur noua zonă de agrement a oraşului. 

 
12.  Infrastructura economiei locale este nesatisfăcător dezvoltată, aproximativ 

3000 de   persoane navetînd zilnic cu trenul şi autobuzul către / de la locul 
de muncă din alte localităţi. În ultimii 3 ani, prin Strategia de dezvoltare a 
localităţii, Consiliul Local a prevăzut zonele de dezvoltare industrială, 
agroindustrială, de agrement şi rezidenţiale 

� Industria – activităţile industriale sunt reprezentate în 
principal de producţia de cabluri auto, textile, parchet şi 
mobilier. 

� Agricultura şi creşterea animalelor reprezintă activitatea care 
asigură necesarul de trai ptr. mare parte din familii, cîteva 
date statistice fiind elocvente în acest sens: 

� teren arabil: 8636 ha 
� păşuni: 1193 ha 
� 3 asociaţii agricole lucrează aprox. 7000 ha din 

terenul arabil 
� aproape 1500 bovine, 4500 porcine, 9000 ovine 
şi 35000 păsări sunt crscute tradiţional 

� culturile de bază: cereale, sfecla de zahăr, 
floarea soarelui, rapiţa 

� Construcţiile – activitatea de construcţii este tot mai vizibilă, 
numai în anul 2006 fiind eliberate aproape 100 de certificate 
de urbanism şi peste 50 de autorizaţii de copnstrucţie; 
ponderea în construcţii au reprezentat-o locuinţele private, în 
ultimul timp sunt vizibile însă şi construcţiile 
agroindustriale, din infrastructura de învăţămînt, cultură, 
sport, administraţie. 

� Comerţul şi serviciile reprezintă o activitate importantă prin 
efectul socio economic rezultat (servicii diverse, 
aprovizionarea populaţiei cu alimente şi mărfuri industriale, 
locuri de muncă, cifră de venituri, etc.). În ultimii ani au 
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apărut şi s-au dezvoltat noi servicii şi instituţii în oraşul 
nostru: servicii bancare, Serviciul de Evidenţă Informatizată 
a Persoanelor, Agenţia de Plăţi şi Intervenţii în Agricultură, 
mediatori sanitari, mediatori şcolari, Biroul ptr. problemele 
rromilor.  

 
 

III. Alte condiţii existente în anul 2007 ptr. continuarea 
dezvoltării durabile a oraşului Sântana 

 
 

1. Investitorii, atragerea şi instalarea lor pe raza oraşului, au constituit o 
preocupare permanentă a ultimilor ani. Chiar dacă utilităţile de bază satisfac 
pretenţiile investitorilor actuali, o problemă deosebită a infrastructurii economice 
rămîne situaţia juridică neclară a multor terenuri şi construcţii propice investiţiilor 
(a se vedea fostele CAP-uri de exemplu). Totuşi, prin activitatea depusă, prin 
promovarea imaginii oraşului, la data de astăzi situaţia investitorilor este 
următoarea: 

� s.c. PROITALIANA – zona industrială limitrofă DN 79 
Arad – Oradea are proiectul (planul urbanistic zonal) în 
stadiu de finalizare a avizărilor; sunt estimate minim 1000 
locuir de muncă  ptr. diferite servicii şi ptr. industria textilă, 
alimentară, auto; 

� s.c. GERIMAX – zona limitrofă staţiei de carburanţi, are 
proiectul (planul urbanistic zonal) depus ptr. aprobare la 
Consiliul Local; sunt estimate 200 locuri de muncă în 
indutria lemnului (mobilier şi tapiţerie); 

� s.c. WEST CONSTRUCT – zona limitrofă DJ 791, ieşirea 
spre Zimand, are în lucru un proiect de spaţii de producţie de 
prefabricate din beton; se estimează 100 locuri de muncă; 

� s.c. BOTEGONE – zona limitrofă cu AGROMEC Comlăuş, 
a început lucrările de realizare a unei hale de producţie ptr. 
industria lemnului; se estimează 30 – 50 locuri de muncă; 

� s.c. FAYLEN CHAMPIGNON – zona dintre localitate şi 
fostul CAP Comlăuş, are în finalizare planul urbanistic 
zonal; sunt estimate aprox. 50 locuri de muncă în creşterea şi 
prelucrarea ciupercilor; 

� alţi investitori sunt în diferite faze de analiză şi discuţii în 
Consiliul Local, sau în faza de proiectare tehnică ptr. spaţii 
de producţie şi prelucrare a ciupercilor, de creştere a 
animalelor şi prelucrare a cărnii, de producere de 
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biocombustibili, etc. 
 

2. Investiţiile de la bugetul local, judeţean şi guvernamental au fost prezente 
din   plin pe raza oraşului, ele depăşind cifra de 300 mld lei vechi, şi fiind 
concretizate în: 

� utilaje de întreţinere a drmurilor 
� dotări birotică Primărie 
� 1000 ceasuri de apă şi alte dotări ptr. uzina de apă 
� programul SAMTID 
� iluminatul public 
� sala de sport 
� modernizări şi extinderi la instituţiile de învăţămînt 
� modernizare 28 km drum (8 km asfalt şi 20 km pietruiri) 
� construcţia noului sediu administrativ 
� piaţa agroalimentară 
� studii de fezabilitate şi proiecte tehnice ptr. bloc ANL, casa de 

cultură, centrul multicultural, canalizare şi staţie de epurare, 
primărie, drumuri, lucrări de modernizare, extindere grădiniţe 
şi şcoli, construcţie minicampus şcolar ptr. aprox. 500 copii 
(grădiniţă PP cu 8 săli de grupă şi şcoală cu 12 săli de clasă), 
etc. 

 
3. Mediul înconjurător 

� calitatea aerului, apei, solului nu ridică probleme deosebite 
pînă la data prezentă; 

� semnale de atenţie se ridică ptr. gestionarea deşeurilor, 
inclusiv deponeurile autorizate şi neautorizate de gunoi 
menajer; 

� tratarea apelor uzate reprezintă o altă problemă care se află 
pe lista de priorităţi a executivului. 

 
4. Comunicarea cu cetăţenii şi promovarea imaginii şi valorilor oraşului se 

realizează constant prin mai multe forme: 
� publicaţie periodică 
� pagina web 
� raport anual de activitate 
� întîlniri cu cetăţenii 
� audienţe 
� apariţii în presa scrisă şi audiovizuală 
� materiale de promovare (pliante, broşuri, mape, felicitări) 
� participarea şi organizarea de evenimente (întîlniri, 
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schimburi de experienţă, conferinţe, etc.) 
� asigurarea prezenţei executivului sau a personalului tehnic al 

Primăriei în zonele de lucru – activitate – desfpşurare 
evenimente 

 
5. Dezvoltarea regională are în vedere faptul că localitatea noastră este parte a 

unei zone în care se află şi alte localităţi, mai mici sau mai mari, cu 
probleme şi interese diferite dar şi comune cu ale noastre. Dezvoltarea 
implică o gîndire coerentă, previziune, identificare şi alocare responsabilă de 
resurse şi colaboratori. În acest sens Primăria Sântana a urmărit în ultimii ani 
realizarea şi obţinerea de resurse financiare prin: 

� programe de finanţare europeană şi guvernamentală  
� programe de cooperare şi parteneriate 
� program de credit pe termen lung. 

 S-a asigurat încasarea taxelor şi impozitelor, recuperarea majorităţii 
 debitelor, reevaluarea preţului terenurilor prin Hotărîri de Consiliu şi 
 expertize, clarificarea situaţiei juridice a unor imobile, etc. 
 În viziunea unei dezvoltări regionale, o importanţă deosebită o are şi  
 prezenţa în localitate a unor instituţii de impact, sens în care la Sâtana s-au 
 înfiinţat / instalat: Banca Transilvania, Agenţia de Plăţi şi Intervenţii în 
 Agricultură, Serviciul de Evidenţă Informatizată a Persoanei, Poliţia 
 Comunitară, Serviciul ptr. Situaţii de Urgenţă, Serviciul de Autoritate 
 Tutelară şi Asistenţă Socială . În acelaşi timp există în oraş o infrastructură 
 ptr. sănătate şi educaţie care corespunde unei dezvoltări regionale şi sunt în 
 pregătire spaţii şi sedii ptr. instituţiile care urmează a se descentraliza şi 
 activa în teritoriu: AJOFM, Direcţia Muncii, Inspectoratul Şcolar, Potecţia 
 Copilului, etc. 
 

6. Spiritul creştin, comunitar, mîndria de a fi sântănean reprezintă încrederea în 
viitor, voinţa de a construi un viitor mai bun ptr. localitatea noastră şi 
oamenii care locuiesc şi vor locui aici. Într-o diversitate de denumiri de 
biserici, unitatea rezultă din spirit şi valori creştine comune. Într-o 
diversitate de tipuri şi caractere umane, de provenienţe şi etnii, de valori 
materiale şi financiare, unitatea este dată de faptul că avem credinţă în 
Dumnezeu şi în noi, că ne rugăm şi muncim şi ne bucurăm şi mulţumim ptr. 
prezentul şi viitorul copiilor noştri şi al locului în care trăim. Dacă privim în 
jurul nostru, descoperim aceste lucruri peste tot: în familie, în vecini, la locul 
de muncă. Avem mult mai multe lucruri în comun decît suntem obişnuiţi să 
credem, dar uităm să n-i le amintim. Acest lucru îl poate face spiritul creştin, 
comunitar, mîndria de a fi sântănean. 
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IV. În concluzie: puncte tari, puncte slabe şi oportunităţi 
ptr. dezvoltarea oraşului Sântana 

 
 

1. Punctele tari ptr. oraşul Sântana: 
� este situat în zona de frontieră / intrare – ieşire din ţară 
� se află într-o zonă de exploatare a apelor termale 

(Şofronea/Dorobanţi/Curtici – Felix/Oradea) 
� dispunde de căi de acces rutiere şi feroviare (DJ şi 

DN), are o reţea de drumuri locale bine structurată 
� dispune de terenuri şi dotări tehncio – edilitare 

necesare desfăşurării unor activităţi de producţie 
� dispunde de o forţă de muncă tînără, interesată de a 

evita naveta şi de a lucra în localitate 
� dispune de spaţii şi imobile suficiente ptr. instalarea şi 

dezvoltarea unor servicii publice 
� autorităţile locale manifestă totală deschidere şi 

disponibilitate ptr. programe de dezvoltare 
� are continuitate şi tradiţie istorică 

 
2. Puncte slabe: 

� resurse reduse ale subsolului 
� starea necorespunzătoare a canalizării şi a staţiei de 

epurare 
� lipsa unei centuri ocolitoare, în special dinspre 

direcţia Pîncota şi Olari 
� lipsa unor sisteme de prelucrare industrială a 

producţiei agricole  
� potenţial agroturistic şi balnear nevalorificat 

 
3. Oportunităţi de dezvoltare: 

� dezvoltarea unor proiecte în cooperare cu ţările UE 
� accesarea programelor europene de modernizare a 

infrastructurii  
� abordarea microregională a proiectelor de dezvoltare 
� dezvoltarea unui sistem de parteneriat (agenţi 

economici – instituţii de învăţămînt - Primărie) în 
şcolarizarea şi formarea profesională necesară local 

� dezvoltarea unor servicii de promovare a imaginii 
oraşului şi de informare / comunicare permanentă a 
cetăţenilor  
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V. Obiectivele strategice ale oraşului Sântana                 
ptr. perioada 2007 – 2013 

 
 
1.  Investiţii, investitori şi locuri de muncă în perioada 2007 - 2013 

� Accesarea fondurilor europene ptr. proiectele de 
infrastructură propuse ptr. perioada menţionată 

� Finalizarea zonelor industriale şi agroindustriale cu prezenţa 
a minim 20 de investitori / obiective de investiţii  

� Se vor crea 800 – 1500  noi locuri de muncă în obiective 
industriale şi agroindustriale 

 
Prin: 

� Reorganizarea Biroului Programe Europene în vederea accesării 
programelor de finanţare conform Strategiei de dezvoltare locală 
durabilă 2007 – 2013 

� Sprijin şi facilităţi ptr. instalarea şi desfăşurarea activităţii 
investitorilor din raza administrativă a oraşului Sântana 

� Sprijin direct ptr. finalizarea proiectelor / avizelor / lucrărilor de 
instalare şi demarare a activităţilor de producţie în cazul investitorilor 
prezenţi 

� Definitivarea şi clarificarea d.p.d.v. juridic a procedurilor de activitate 
în parteneriat public – privat şi instalarea acestui mod de lucru 

� Promovarea imaginii oraşului, investiţiilor şi investitorilor 
 
 
2. Dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii generale şi a dotărilor tehnico  
    edilitare din oraşul Sântana în perioada 2007 – 2013 
 

� Finalizarea lucrărilor de modernizare a 74 km de reţea 
stradală în localităţile Sântana şi Caporal Alexa (căi 
rulare, marcaje şi semnalizări, acostamente şi parcări, 
etc.); modernizarea a 20 km trotuare şi realizarea a 20 km 
pistă ptr. biciclete 

� Infiinţarea serviciului de transport public local 
� Finalizarea lucrărilor de modernizare şi investiţii ptr. 

intrarea în exploatare a DJ 791, între Sântana şi Zimand 
� Alimentarea cu apă potabilă şi asigurarea sistemului de 

tratare a apelor uzate ptr. întreg oraşul Sântana 
(localităţile Sântana şi Caporal Alexa) 

� Finalizarea lucrărilor de instalare a iluminatului public în 
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zonele în care lipseşte în prezent (străzi din cartierul 
rromilor, str. M. Viteazul, Plopului / Crişului... 

� Se vor înfiinţa 2 grădiniţe cu program prelungit, cu un 
total de 250 de locuri; 

� Vor fi realizate lucrări de investiţii – extinderi – 
modernizări în toate instituţiile de învăţămînt din 
localitate, cu prioritate ptr.: izolare termică şi sistem de 
încălzire centrală, grupuri sanitare interioare, săli de sport 
şcolare 

� Fiecare instituţie de învăţămînt din oraşul Sântana va 
avea „clase europene” cu implicarea unor şcoli şi a unor 
cadre didactice din ţările UE 

� Grupul Şcolar Sântana va realiza programe de parteneriat 
cu agenţi economici, va accesa fonduri şi se va implica în 
acţiuni cu efect economic, va asigura formarea 
profesională conform cerinţelor pieţii locale şi judeţene a 
forţei de muncă 

� Construirea unei Case de cultură şi a unui amfitetru în aer 
liber (teatru de vară) 

� Activităţile cultural sportive vor fi asigurate şi finanţate 
pe baza implicării organizaţiilor / ansamblurilor / 
cluburilor cultural sportive care vor avea personalitate 
juridică proprie 

� Înfiinţarea serviciilor locale de asistenţă şi protecţie 
socială ptr. copii, bătrîni şi persoane cu dizabilităţi pe 
baza parteneriatului public – privat 

� Modernizarea şi extinderea bazei sportive orăşeneşti 
� Construcţia a 2 blocuri ANL şi finalizarea unui program 

de realizare de locuinţe sociale 
� Proiectul „Zona rezidenţială Boroş” va deveni funcţional 
şi va asigura aproximativ 90 de locuinţe ptr. tineri, 
beneficiari ai legii 15/2003 

� Finalizarea lucrărilor de închidere a gropii de gunoi 
actuale, realizarea unei Staţii de transfer ptr. gunoiul 
menajer 

� Modernizarea şi extinderea amenajărilor şi 
funcţionalităţii parcurilor, zonelor florale, spaţiilor de 
joacă şi de agrement; realizarea unui nou parc în zona 
Boroş 

� Va exista un ziar local cu apariţie săptămînală; formele 
de informare a cetăţenilor prin mijloace audiovizuale şi 
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ale internetului vor fi instalate definitiv 
� Oraşul Sântana va dispune de însemne heraldice proprii 
şi se vor extinde schimburile de experienţă cu localităţi 
din ţară şi din străinătate 

� Se va înfiinţa şi va funcţiona „Asociaţia de dezvoltare 
intercomunitară Sântana”, o microregiune care va 
concentra eforturile de dezvoltare şi va facilita accesarea 
fondurilor europene 

� Modernizarea administraţiei publice locale va îmbrăca 
aspecte multiple, de la imagine şi comunicare la dotări de 
birotică şi sediu, de la descentralizarea instituţiilor 
statului la funcţionare intercomunitară, de la creere şi 
asigurare de servicii ptr. comunitate la externalizarea 
acestora; activitatea şi responsabilitatea consiierilor locali 
va cunoaşte noi forme de implicare a comunităţii în 
rezolvarea nevoilor comunităţii ori a rezolvării 
problemelor generate de comunitate  

� Vom accesa un program de cadastru edilitar gospodăresc 
care ne va peermite să clarificăm situaţia juridică a 
tuturor imobilelor (publice şi private) precum şi 
realizarea unei hărţi cu dotările tehnico edilitare ale 
oraşului 

� Reactualizarea Planului Urbanistic General (PUG) va 
permite integrarea noilor zone de dezvoltare industrială şi 
agroindustrială, a zonelor de locuit şi de agrement în 
intravilanul localităţii 

� Modalităţile de funcţionare public – privat vor deveni 
regulă de bază în organizarea şi funcţionarea 
administraţiei publice locale din Sântana; acest sistem va 
permite ca banii publici să se reîntoarcă la cetăţeni 
conform nevoilor comunităţii şi dependent de 
competenţele cetăţenilor 

 
 
 


