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SCURTĂ PREZENTARE A COMUNEI 

• SITUARE GEOGRAFICĂ 

 

        Comuna Archiş este situată în partea de N-E a judeŃului Arad la o distanŃă de 80 Km faŃă 

de municipiul Arad, la poalele MunŃilor Codru Moma cu vârful Pleşu, limită între judeŃele Arad 

şi Bihor. 

      Se învecinează la vest  cu comuna Beliu , la  nord  cu comuna Hăşmaş,  la sud cu comuna 

Cărand , la est cu judeŃul Bihor (m-Ńii Codru Moma ), este legată de restul judeŃului  prin căi de 

comunicaŃie rutieră care fac legătura şi între localităŃile comunei  prin următoarele drumuri : 

             -  Drumul JudeŃean DJ 793A – Beliu- Tăgădău – Comăneşti – Hăşmaş- Groşeni  Archiş  

- Nermiş  - Cărand  

              - Drumul JudeŃean DJ 793B  - Beliu – Archiş  

              - Drumul comunal DC 13 , care face legătura între DJ 793 A – Groşeni  - sat vacanŃă 

Groşeni 

- Drumul Comunal DC 14, care face legătura între DJ 793A – Nermiş – Bîrzeşti 

    Din punct de vedere geomorfologic , teritoriul administrativ al comunei Archiş cu prinde mai 

multe trepte , dispuse în formă de amfiteatru , cu orientare nord-est către sud- est, cu treceri 

progresive de la o traptă la alta fără abrupturi sau ravene, în modul următor: 

- zona muntoasă în partea de nord-est a teritoriului aparŃine M-Ńilor Codru Moma , 

formată din culmi constituite din intruziuni de graniŃe şi granudiorite cuarŃifere 

injectate în şisturi cristaline epimetamorfice din baza seriei de Biharia , din roci 

sedimentare vechi ce aparŃin paleozoicului şi mezozoicului. 

- zona dealurilor piemontane, situată în partea centrală a teritoriului este rezultatul 

unui îndelungat proces de modelare geomorfologică asupra unui piemont de 

acumulare format la baza ramei muntoase învecinate; eroziunea îndelungată cu vădit 

caracter ritmic a condiŃionat aparaŃia dealurilor cu aspect de interfluvii prelungi, 

paralele între ele orientate de la nord-est către sud-vest care scad în altitudine către 

sud. 
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- zona câmpiei de glacis cuprinde partea central-sudică a comunei şi are 

caracteristicile unei câmpii înalte, interpusă între zona dealurilor piemontane şi zona 

câmpiei aluviale, trecerea făcându-se treptat prin uşoare inflexiuni care nu au 

aspectul teraselor: zona câmpiei aluviale ocupă o suprafaŃă foarte mică din teritoriu. 

   Din  punct de vedere hidrografic , teritoriul administrativ al comunei Archiş aparŃine 

bazinului hidrografic al Teuzului şi este străbătut de 2 pâraie , pârâul Valea Bîrzeştiului , cu 

afluentul Bluhoaie şi pârâul Valea Groşilor , cu afluenŃii  Archişel, Ursoi şi  Valea Albului 

.Punctul de întâlnire a celor 2 pâraie este în aval de localitatea Archiş , după care se varsă în 

râul Teuz, iar acesta se varsă în Crişul Negru. 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

Caracteristici  geotehnice : 

- pedologic – solurile sunt formate din roci moi, argile vineŃii, specific comunei 

noastre sunt solurile brune şi brun roşcat de pădure , iar de-a lungul celor două 

pâraie apar soluri aluvionare. O caracteristică sprcifică  solurilor zonei noastre o 

reprezintă aciditatea foarte pronunŃată a soluŃiei solului cu pH cuprins între 5,4- 6,4 

,aciditate dovedită de numeroasele plante caracteristice acidităŃii ( pipirigul, feriga, 

coada calului, muşchii de pământ etc.) 

- geologic – ne situăm în sectorul românesc al Câmpiei Panonice cu  următoarele 

caracteristici : 
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- etajul  structural superior ( rezultat al acumulării sedimentelor neogene şi cvaternare, 

iniŃial în mediul marin şi ulterior salmastru, lacustru şi deltaic- fluviatil.) 

- etajul structural inferior 

- complexul marnos inferior(marne cenuşii compacte,micafere,sfărâmicioase , cu 

resturi de cardiacee şi ostracode  

- complexul marnos superior ( marne cenuşii slab nisipoase cu intercalaŃii de argile 

nisipoase.) 

- depozitele de vârstă cvaternară 

- depozite loesoide 

- argile roşcate  

- pătura de sol 

-  

 FormaŃiunile superficiale nu conŃin cloruri şi sulfaŃi în cantităŃi deosebite , motiv pentru 

care putem spune că apele aparŃin tipului bicarbonat- calcic. 

  Clima – comuna Archiş se încadrează în zona climei temperat continentale. 

    Aşezată într-o zonă cu dealuri domoale la poalele M-Ńilor Codru Moma , cu soluri nu prea 

bogate dar cu o reŃea hidrografică dezvoltată, cu o climă blândă continentală , cu uşoare 

influenŃe mediteraniene, comuna Archiş oferă excelente condiŃii pentru creşterea şi dezvoltarea 

unui număr mare de plante şi animale. 

    DirecŃia predominantă a vânturilor este vestică în sezonul cald şi estică în sezonul rece. 

     Temperatura medie anuală este de aproximativ 10,5 grade Celsius , cu minime în lunile 

decembrie- ianuarie ( 10 - - 23 0 C) şi maxime în lunile iunie –iulie –august (200 –380)          Cea 

mai mică temperatură medie anuală s-a înregistrat la nivelul  anului 1966 ( 90 ), cea mai mică 

temperatură medie lunară s-a înregistrat în ianuarie 1964 ( -8,80), iar cea mai ridicată în iulie 

1980 ( 20,80 )  

    Umiditatea aerului , element climatologic de mare variabilitate exprimat de tensiunea 

vaporilor , umiditatea relativă şi deficitul de saturaŃie are o valoare medie anuală de 80% cu 

valori mai ridicate în decembrie – ianuarie (  83-88% ) şi mai scăzute în aprilie- mai  (73-75% )  
 Factorii de mediu- calitatea factorilor de mediu este influenŃată de intensitatea activităŃilor 

economice, nivelul producŃiei industriale, comportamentul membrilor societăŃii astfel putem 

spune că factorii de mediu ce urmează a fi luaŃi  în considerare au o calitate bună şi foarte bună: 
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- factori de mediu aer – are calităŃi ce permit încadrarea în clasele bună şi foarte bună, 

datorită inexistenŃei unei acŃiuni industriale care să determine emisii puternice de 

noxe în atmosferă ( la fel şi nivelul redus al noxelor generate de gospodăriile 

Ńărăneşti nu influenŃează negativ calitatea factorului aer), dinamica circulaŃiei 

maselor de aer este favorabilă. 

- factori de mediu apă – apele de adâncime din orizonturile supra-freatice au o calitate 

moderată, nivele inferioare au o calitate bună, dar ar putea fi influenŃate negativ de 

inexistenŃa unui sistem de colectare a apelor uzate menajere şi epurarea lor în staŃii 

de epurare ( loturile şi puŃurile absorbante produc infiltraŃii cu substanŃe organice, 

nitriŃi şi nitraŃi). 

- factor de  mediu sol – calitatea  solului este afectată atât de factorul antropic ( prin 

modul de efectuare a lucrărilor agricole)cât şi de factorii pedogenetici specifici în 

cadrul comunei , solurile prezintă următoarele calităŃi: 

- soluri din clasa a III a de calitate : 29,98%  din totalul suprafeŃei agricole 

- soluri din clasa a IV a de calitete : 54,87 % din totalul suprafeŃei agricole 

- soluri din clasa a V a de calitate : 15,15% din totalul suprafeŃei agricole 

       Flora şi fauna –comunei Archiş se încadrează în zona vegetaŃiei montane, formată din 

păduri de goruni amestecate cu gârniŃă şi cer, îar mai jos se întind pădurile de fag, carpen, 

stejar, frasin, ulm, arŃar, paltin, plop şi mesteacăn. 

      Printre arborii pădurilor vegetaŃia este formată din păiuş, iarba văntului, spânz.Pe treapta 

cea mai înaltă sunt plantate păduride conifere- molidul, pinul, bradul şi duglasul. Dintre arbuşti 

întâlnim jnepeni murul, zmeurul, afinul, iar ultimii trei arbuşti enumeraŃi constituie o sursă 

importantă de obŃinere a unor venituri prin culegerea şi valorificarea fructelor acestora. 

      Animalele :  

- Animalele sălbatice care populează această zonă  sunt : cerbul carpatin, căpriorul, 

mistreŃul, lupul , vulpea, iepurele de câmp şi de vizuină, veveriŃa , jderul, viezurele, 

pisica sălbatică etc. 

- Păsări – amintim : piŃigoiul, mierla,graurul, cinteza, rândunica, cucul, gaiŃa, 

dumbrăveanca, potârnichea, prepeliŃa, fazanul , turturica, bufniŃa, uliul, cioara, 

coŃofana şi altele. 
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- În ape peşti ca: mreana,cleanul, porcuşorul, păstrăvul, somnul, iar în pârâul Valea 

Groşilor care coboară de la munte se întâlnesc raci. 

- Animale ocrotite de lege- cerbul carpatin şi căpriorul, râsul. 

  Resurse naturale ale solului şi subsolului 

       

 

 Învelişul de soluri a comunei Archiş reflectă în mod fidel interacŃiunea dintre factorii 

pedogenici, antropici şi climatici, rezultatul fiind următoarea structură a solurilor: 

- soluri brune luvice moderat pseudogleizate 55% din totalul suprafeŃei agricole 

-  soluri brune luvice puternic pseudogleizate 13% din totalul suorafeŃei agricole 

- soluri gleice tipice 13% 

- soluri aluvio-coluviale tipice 16% 

- soluri aluviale tipice recente  15%. 

      

Aceste tipuri de soluri oferă condiŃii moderate pentru folosinŃa ca terenuri arabile şi 

condiŃii bune pentru folosirea ca livezi şi păşuni. 

       Pe raza comunei Archiş nu există exploatări de minerale utile şi nici zăcăminte 

exploatabile. 

   ProtecŃia mediului . 

        Surse de poluare  

               Comuna Archiş nu este dotată cu obiective industriale care să producă un grad mare 

de poluare, putând semnala doar două cazane de Ńuică de mici dimensiuni, unităŃi prelucrătoare 

de lemn 

          Depozite de deşeuri industriale nu există pe teritoriul comunei Archiş, depozite de 

deşeuri menajere există pentru fiecare localitate , dar fără să fie amenajate sub forma 

tradiŃionalelor gropi de gunoi ne împrejmuite,fără suport impermeabilizat, deşeurile menajere 

nu prezintă la ora actuală o sursă de poluare majoră dat fiind caracterul rural al gospodăriilor în 

care se reciclează majoritatea deşeurilor( rămânând nerezolvate în special ambalajele din 

materiale plastice , sticlă, metalice), obiecte casnice deteriorate,articole de îmbrăcăminte, 

încălŃăminte. Acestea sunt aruncate individual, neexistând un sistem de colectare colectivă a 

deşeurilor în vederea reciclării şi valorificării lor. 
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   Degradarea factorilor de mediu se manifestă printr-o poluare difuză generată de surse 

dispersate la nivel de comună cum ar fi : 

- gospodăriile populaŃiei – sursă generatoare de deşeuri menajere(ambalaje), emisii de 

noxe de la sistemele de încălzire ale locuinŃelor ( emisii de oxid de azot, oxizi de 

sulf, oxizi de carbon) în strânsă legătură cu natura combustibililor, înălŃimea 

coşurilor şi nivelul de concentrare pe unitate de suprafaŃă . 

- traficul rutier care generează emisii de gaze de eşapament de la autovehiculele aflate 

în trafic( oxizi de sulf şi azot, acroleină, plumb şi metale grele, compuşi organici 

volatili). 

- unităŃi prestatoare de servicii ( alimentaŃie publică, baruri – producerea de deşeuri 

menajere). 

- unităŃi prelucrătoare de lemn ( produc rumeguş) 

- latrinele de tip uscat şi puŃurile absorbante din gospodării pot afecta pânza apei 

freatice. 

- existenŃa unor zone neautorizate de depozitare a deşeurilor menajere ( la marginea 

intravilanelor, pe văi) 

 

• DATE ISTORICE 

 

     Comuna  Archiş este atestată documentar în anul 1552,  cu următoarele denumiri  : 

Belarkos, Arcaşii lui Menumerut , Archăş, făcând parte din cetatea Beliului stăpânită de 

voievodul Menumerut cel înŃelept şi apoi de Mihai Viteazul.Are origini în vremuri mult mai 

îndepărtate, pe raza comunei descoperindu- se urmele unei cetăŃi tracice pe muncelul Jidovina 

de sub vârful Pleşu, unde a fost vatra satului Voivodeşti pustiită în anul 1438. 

   Descoperirile arheologice făcute pe teritoriul comunei au scos la lumină obiecte care atestă 

vechimea acestor aşezări, precum şi continuitatea locuirii în teritoriu, astfel în Dealul MoŃului 

(la Archiş ) s-au descoperit ciocane şi topoare din piatră şlefuită şi găurită , iar la Groşeni   -

râşniŃa de piatră, urme de ceramică şi obiecte casnice la Jidovina. 

    Prin pădurea numită Gălălău , între Archiş şi Beliu trece vadul de pământ numit 

TROIANUL, care era graniŃa dintre Dacia liberă şi Dacia romană, toate satele actualei comune 

Archiş făcând parte din teritoriile ocupate de romani. 
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   Administrativ comuna Archiş a suferit mai multe modificări de-a lungul anilor, a făcut parte 

din Plasa Beliu , judeŃul Bihor alături de alte comune , precum Craiva şi Hăşmaş  , dupa care a 

făcut parte din Raionul Ineu , Regiunea Crişana, împreună cu satele aparŃinătoare Archiş , 

Nermiş , Groşeni , Bîrzeşti. 

    ConfiguraŃia spaŃială a satelor nu a suferit prea multe modificări, la fel ca celelalte sate din 

fosta Plasă Beliu , acŃiunile de sistematizare iniŃiate de Maria Tereza  nu au atins aceste 

meleaguri, astfel că tipul de sat împrăştiat , format din mai multe crânguri aşezate de-a lungul 

văilor  stă la baza actualei organizări urbanistice care  a fost punct de plecare în dezvoltarea 

ulterioară a crângurilor, prin unirea lor s-au format aşezările care au rămas până în zilele  

noastre : trame stradale neregulate având una sau mai multe axe principale care coincid cu 

principalele căi de comunicaŃie şi pe care se sprijină reŃeua de străzi secundare. 

       Primele case construite din materiale tradiŃionale (piatră pentru fundaŃie, bârne rotunde 

pentru pereŃi, paie pentru acoperiş , mai apoi şindrilă )aveau planul compus din două încăperi: 

tinda şi camera de locuit , cu intrare din târnaŃ (coridor deschis). 

 OcupaŃiile  tradiŃionale a  locuitorilor acestor meleaguri erau cele tradiŃionale : creşterea 

animalelor, vânatul, pescuitul, culesul fructelor de pădure (afine, mure, măcese, porumbele , 

ciuperci) lucrări forestiere la gurile de exploatare  din M-Ńii Codru Moma , morăritul , (mori pe 

apă)  împletitul din nuiele şi răchită şi distilatul băuturilor alcoolice din fructe cu specific local. 
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După anul 1990  comuna  Archiş  a fost afectată de criza economică prin care a trecut 

societatea românească :  resurse limitate de existenŃă, distanŃă mare faŃă de municipiul Arad, 

lipsa unei căi feroviare, migraŃia spre oraş.  

         Din punct de vedere etnografic comuna Archiş se încadrează în zona etnografică a 

MunŃilor Apuseni, la interferenŃa dintre Banat şi Bihor. 

       Portul popular este specific zone Bihor. Căteva datini populare păstrate cum ar fi 

Dodoloaie(paparude), strigări peste sat  (Aure, aure), obiceiuri legate de nunŃi , botezuri, 

înmormântări. 

 

• ACTIVITĂłI ECONOMICE 

 

     ActivităŃile economice care se regăsesc pe teritoriul comunei sunt următoarele :agricultura, 

creştera animalelor şi silvicultura. 

     Structura terenurilor agricole şi neagricole la nivelul comunei se prezintă astfel: 

         -  arabil   1193 ha 

         -  păşuni 1551 ha 

         -  fâneŃe    224  ha 

         -  vii             31  ha 

         -  păduri  3624  ha  

        Se poate concluziona că suprafaŃa arabilă este în procent mic  faŃă de restul teritoriului , 

este slab productiv ,  cu următoarele producŃii medii la hectar : 

         - porumb 3408 Kg / ha 

         - grâu       2100  Kg/ha 

         - orz         1800  Kg /ha 

         - ovăz       1600  Kg /ha         

        În ceea ce priveşte creşterea animalelor potenŃial agricol există , dar lipsa unei pieŃe de 

desfacere  implică existenŃa unor efective mici de animale la nivelul comunei astfel: 

        - cabaline                     94 cap.    

        - bovine+ bubaline     520 cap. 

        - ovine +caprine         730 cap. 

        - porcine                   1800  cap. 
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  Pomicultura şi viticultura  se practică pe suprafeŃe mici şi numai pentru uzul personal al 

fiecărei gospodării, 

 Silvicultura ar putea deveni o activitate profitabilă în perspectivă deoarece suprafeŃele de 

păduri şi materialul lemnos există, dar lipsa dotărilor pentru exploatare şi prelucrare la nivelul 

comunei la momentul actual  împiedică dezvoltarea acestei activităŃi. 

      Industria  pe raza comunei Archiş este slab dezvoltată -  o singură societate comercială are 

ca obiect de activitate producŃia de mobilier, una cu obiect de activitate  croitorie şi una care 

debitează material lemnos, toate cu un număr mic de angajaŃi. 

 Referitor  la meşteşuguri- ocupaŃia cea mai frecvent întâlnită este împletitul din răchită, 

de asemenea pe raza comunei mai figurează şi agenŃi economici cu activităŃi de comerŃ cu 

amănuntul şi alimentaŃie publică. 

        În concluzie  toate ramurile de activităŃi economice sunt în regres, datorită lipsei unei pieŃe 

de desfacere al produselor coroborată cu fenomenul de îmbătrânire al populaŃiei şi migraŃiei 

tineretului spre oraş. 

 

 

• ASISTENłA  MEDICALĂ 

 

   La nivelul localităŃii Archiş  asistenŃa  medicală  este asigurată de un medic de familie şi o 

asistentă, activitatea se desfăşoară printr-un cabinet medical individual care este dotat cu 

aparatura necesară efectuării unui consult medical adecvat sau analize medicale primare , care 

deserveşte şi localitatea Nermiş. 

     AsistenŃa medicală la nivelul localităŃii Groşeni este asigurată de acelaşi medic şi asistentă 

printr-un punct sanitar medical unde se efectuează consultaŃii medicale 2 zile pe săptămână şi 

deserveşte şi locuitorii  satului Bîrzeşti, - dotarea punctului fiind mai precară. 

    Pe raza comunei nu beneficiem de un punct farmaceutic şi nici de un  cabinet medical 

stomatologic, acestea se găsesc în localitatea Beliu, la cca 6Km , faŃă  de  centrul  de comună. 

     Cel mai  apropiat spital sau policlinică se găsesc la Ineu la o distanŃă de peste 25 km . 
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• ASISTENłA SOCIALĂ 

   

   AsistenŃa socială este asigurată în baza Legii 416/2001 printr-un referent social , la 

nivelul primăriei, în luna aprilie 2006 fiind înregistrate 105 dosare în plată cu un număr de 226 

persoane care beneficiază de ajutor social, aceştia fiind de etnie rromă, bătrâni fără pensie şi 

alte persoane fără venituri. 

   AsistenŃi personali sunt în număr de 10 , din care 2 persoane sunt la proprii copii cu handicap 

şi 8 persoane sunt la bătrâni care nu se pot deplasa iar în plasament avem  la nivelul comunei un 

număr de 3 copii care sunt la Casa de Tip Familial – CURCUBEUL, Lipova , judeŃul Arad. 

• DATE DEMOGRAFICE 

PopulaŃia comunei Archiş la data de 01.01.2006 este de 1693 locuitori. 

 Structura populaŃiei pe sexe şi pe localităŃi este următoarea : 

 

LOCALITATEA BărbaŃi Femei T O T A L 

ARCHIŞ 200 226 426 

GROŞENI 432 437 869 

NERMIŞ 105 110 215 

BÎRZEŞTI 90 93 183 

TOTAL 827 866 1693 
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• EDUCAłIE ÎNVĂłĂMÂNT 

         

      Pe raza comunei noastre funcŃioneză un număr de 4 şcoli  - din care 3 cu clasele I –IV în 

localităŃile Archiş, Nermiş, Bîrzeşti  - o  şcoală cu clasele I – VIII în localitatea Groşeni şi 4 

grădiniŃe care funcŃionează pe lângă şcolile din cele 4 localităŃi. 

     Pregătirea şi educaŃia copiilor  este asigurată  de un număr de 16 cadre didactice din care 14 

cadre calificate titulare, 2 cadre calificate suplinitoare ,( 7 profesori ,5 învăŃători, 4 educatoare ). 

       Şcolile  sunt frecventate de un număr de  118 elevi, iar grădiniŃele de un număr de 69 copii. 

      La nivelul comunei Archiş nu există liceu , cel mai apropiat  liceu se găseşte în localitatea 

Beliu , la cca 6 km de centrul de comună. 
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• CULTURĂ, RELIGIE, SPORT 

 

  În comuna Archiş există un număr de 4 Cămine Culturale, câte unul în fiecare localitate 

cu următoarele capacităŃi : 

    - Cămin Cultural Archiş   –   200 locuri 

    - Cămin Cultural Groşeni –   600 locuri 

    - Cămin Cultural Nermiş   -   150 locuri 

    - Cămin Cultural Bîrzeşti   -  100 locuri      

        Căminele Culturale sunt închiriate   pentru organizarea de nunŃi şi botezuri şi ocazional 

pentru diferite spectacole, fiind dotate la ora actuală cu scaune, mese, veselă. 

          Căminele Culturale din Archiş şi Groşeni beneficiază de anexă tip bucătărie în localitatea 

Archiş şi la subsolul Căminului Cultural din Groşeni, compartimentate 

cu spaŃiu de gătit şi spaŃii pentru depozitarea alimentelor. 

          Există la nivelul comunei o bibliotecă comunală cu un număr de aprox. 5000 volume de 

cărŃi, care este frecventată de tinerii comunei şi mai puŃin de cei vârstnici, biblioteca 

funcŃionează pe lângă primăria comunei Archiş  cu un bibliotecar cu ½ normă, iar pe lângă 

Şcoala Generală din  Groşeni funcŃionează o bibliotecă şcolară care deserveşte în general  elevii 

şcolii. 
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 Structura religioasă la nivelul comunei Archiş se prezintă astfel : 

         Biserica Ortodoxă –     1320 membrii 

         Biserica Baptistă    -       180 membrii 

          Biserica Adventistă  -    138 membrii 

         Biserica Penticostală  -     55 membrii 

                       Pe raza comunei funcŃionează un număr de 3 biserici ortodoxe ( Archiş, Nermiş, 

Groşeni ), 4  biserici baptiste , câte una în fiecare localitate , 2 biserici  adventiste de ziua a 

şaptea  în localităŃile Archiş şi Groşeni şi 2 biserici penticostale în aceleaşi localităŃi. 

     Toate clădirile bisericilor sunt noi, construite de fiecare cult în regie proprie prin contribuŃia 

cu bani şi muncă de către membrii cultului respectiv. 

     Biserica Ortodoxă din Groşeni  a fost construită după anul  1990, cea veche fiind construită 

din lemn, pictată în interior , a fost clasificată ca monument istoric cu o vechime de peste 200 

ani şi a fost transferată şi montată în curtea  Spitalului JudeŃean Arad unde actualmente se 

oficiază slujbe religioase. 
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   Activitatea sportivă la nivelul comunei  a funcŃionat  printr-o echipă de fotbal care a  fost 

înfiinŃată în anul 1981 şi a evoluat în eşaloanele inferioare (judeŃ I, JudeŃ II, PromoŃie) până în 

anul 1998 , actualmente nu mai funcŃionează, existând şi la ora actuală baza sportivă (teren de 

fotbal, vestiare ). 
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DIRECłII STRATEGICE DE DEZVOLTARE 

 

 

 

 

        I.   ECONOMIE ŞI MEDIUL ÎNCONJURĂTOR 

 

 

        II.   SĂNĂTATE ŞI ASISTENłĂ SOCIALĂ 

 

 

       III.  EDUCAłIE ,ÎNVĂłĂMÂNT 

 

       

       IV.  CULTURĂ,RELIGIE , SPORT  

 

 

        V.   AGROTURISM 
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      ANALIZĂ  “ PUNCTE  TARI / PUNCTE SLABE “ : 

 

  I. DIRECłIA STRATEGICĂ- ECONOMIE ŞI MEDIUL ÎNCONJURĂTOR    

  

                        PUNCTE  TARI                        PUNCTE    SLABE     

  Există: 

- reŃea energie electrică 

   -reŃea alimentare cu apă 

    -drumuri judeŃene –DJ 793A,793B 

    -drumuri comunale DC13,DC14 

    -reŃea telefonie fixă fibră optică 

    -reŃea cablu TV 

    -oficiul poştal 

    - brutărie 

      -supraf. de 3624 Ha pădure 

-tren disponibil în intravilan cu acces 

direct la sursele principale (energie, 

apă, telefonie- DJ) 

- forŃă de muncă disponibilă 

-acces la internet în reŃea de telefonie 

- materii prime şi materiale (produse 

agroalimentare, material lemnos, 

balast ,piatră brută) 

 

 

 

    Nu există: 

 - canalizare 

- locuri de muncă 

- investitori 

- serviciu salubrizare 

- gropi gunoi amenajate corespunzător 

- servicii diverse( frizerie, coafură, 

reparaŃii  

   electrocasnice, service, etc.) 

- semnal pentru telefonie mobilă  

- oraş mare în apropiere 
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II.  SĂNĂTATE ,ASISTENłĂ SOCIALĂ 

           PUNCTE  TARI                        PUNCTE  SLABE 

Există: 

- clădire  cabinet dispensar uman Archiş 

cu apă curentă, încălzire centrală dotat 

cu calculatoare, staŃionar,grupuri sociale 

cu apă curentă 

- cadre medicale specializate stabile 

 -clădire Punct Sanitar Groşeni  

 -serviciul de asistenŃă socială în cadrul 

primăriei 

-referent de asistenŃă socială care se 

ocupă de persoanele defavorizate 

Nu există : 

- aparatură de specialitate  în dotare  

- puncte sanitare în 2 localităŃi 

- farmacii umane  

- cabinet stomatologic 

- maşină de intervenŃie  

- canalizare 

- generator de curent electric 

- incinerator pt.materiale sanitare 

folosite 

- locuri de muncă ceea ce duce la un 

număr mare de persoane beneficiare de 

ajutor social 
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III. EDUCAłIE , ÎNVĂłĂMÂNT 

PUNCTE    TARI PUNCTE    SLABE 

- existenŃa cadrelor didactice calificate 

pentru majoritatea disciplinelor, 

ponderea personalului calificat din 

totalul personalului este de aprox.93%. 

- clădirea şcolii este relativ nouă, 

construită în 1978 

- existenŃa reŃelei de apă curentă în şcoli  

  -colaborare bună a conducerii şcolii cu 

reprezentanŃii autorităŃii locale, cu 

biserica, medicul,şi poliŃiştii  

- management şcolar apreciat de ISJ 

Arad 

- frecvenŃă bună a elevilor la cursuri, nu 

există abandon şcolar  

- elevii sunt dornici de cunoaştere şi 

informare, doresc să înveŃe şi să 

cunoască calculatorul,  doresc să 

participe la cât mai multe spectacole 

folclorice 

- părinŃii elevilor sunt interesaŃi să 

asigure copiilor acces la un învăŃământ 

de calitate 

 -existenŃa internetului în şcoală 

 -climat  adecvat de siguranŃă fizică şi 

psihică a elevilor 

 -există constituit Comitetul de părinŃi 

 -există constituit Consiliul elevilor  

 

- m]]]]]]]]]]]edia crescută de vârstă a 

cadrelor didactice (peste  55 ani) 

- încălzirea se face cu lemne, sobele de 

teracotă au peste 25 ani de funcŃionare şi 

nu asigură confortul termic 

- grupuri sanitare tip latrină 

- nu există în şcoală un cabinet cu 

mijloace moderne de informare şi 

documentare 

- material didactic vechi şi insuficient, 

dotarea laboratoarelor de fizică şi 

chimie –biologie este precară , veche şi 

depăşită  

- nu există teren de sport amenajat şi 

nici sală de sport  

 -posibilităŃi financiare reduse, 

majoritatea elevilor provin din familii cu 

venituri mici 
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IV. CULTURĂ , RELIGIE, SPORT  

 

PUNCTE     TARI PUNCTE  SLABE 

 Există: 

-Cămine culturale în cele 4 localităŃi ale 

comunei  

 -bibliotecă comunală şi şcolară 

 -discotecă 

 -club pentru tineret 

  -biserici ortodoxe 3, baptiste 4, 

penticostale 2 adventiste 2 . 

 - teren de sport dotat cu vestiare  

Nu există . - dotări corespunzătoare la 

căminele culturale şi biblioteci  

 - dotări corespunzătoare la club 

(internet , aparatură audio –video, etc) 

 - formaŃii de dansuri ,solişti, 

instrumentişti . 

 - cinematograf 

 - echipă de fotbal 

 - sală de sport 

 - ştrand 

 -parcuri şi locuri de joacă pentru copii 
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V. AGROTURISM 

 

      PUNCTE      TARI         PUNCTE SLABE  

Există: 

- teren concesionat pentru 

construirea unui sat de 

vacanŃă la poalele M-Ńilor 

Codru Moma 

- drum comunal D.C.13 

pietruit pentru accesul în 

zonă 

- terenuri disponibile pentru 

activităŃi soecifice de 

agroturism 

- posibilitatea organizării de 

trasee turistice (Izoi-

Moneasa etc) 

- teren adecvat pentru 

construirea unei pârtii de 

schi 

- floră şi faună diversificată 

specifică zonei de deal şi 

munte 

- ciuperci comestibile şi fructe 

de pădure ( mure, afine, 

coacăze, măceşe ) 

- rezervaŃie naturală de Pădure 

seculară virgină 

- pârăul Valea Groşilor cu 

torenŃii Valea Zapodii şi 

Nu există: 

- drum modernizat (asfaltat ) 

- sistem de alimentare cu apă 

curentă 

- canalizare 

- energie electrică 

- potenŃiali investitori 
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Usoi care străbat întreaga 

zonă 

- surse de aprovizionare cu 

produse agroalimentare 

(lapte şi produse lactate, 

carne, ouă), vin şi Ńuică 

(pălincă ), băuturi specifice 

zonei 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


