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INTRODUCERE 

 

1. Principiile de abordare a dezvoltării economico-sociale locale 

      În contextul în care dezvoltarea comunitară este procesul care, prin acționarea asupra 

condițiilor și factorilor mediului socio-economic, asigură progresul comunității, se remarcă 

necesitatea și oportunitatea unui proces de planificare strategică la nivel local în vederea 

stabilirii unor direcții de dezvoltare a căror implementare să genereze un nivel ridical al 

standardului de viață în rândul populației. 

     Strategia de dezvoltare a comunei Nițchidorf pentru perioada 2014 – 2025 reprezintă 

astfel de perspectivă asupra dezvoltării comunitații locale printr-o abordare fundamentală, 

structurată și coerentă a activitaților pe care autoritațile administrației publice locale trebuie 

să le inițieze, implementeze și susțină în vederea unei dezvoltări economico-siciale durabulă 

și sustenabilă a comunei, utilizând in mod eficient și rațional resersele ( umane, tehnice, 

materiale și financiare) disponibile dar și cele atrase. 

     Viziunea strategică pentru comuna Nițchidorf  în perioada 2017 – 2023 este ca aceasta 

să devină o comunitate dinamică, competitivă și prosperă, atractivă pentru investitori și 

capabilă să asigure o calitate a vieții ridicată pentru locuitori. 

     Din punct de vedere metodologic, în elaborarea strategiei a fost utilizată o gamă 

extinsă de intrumente dintre care se impun a fi menționate urmatoarele :  analiza de 

conținut; analiza de date statistice din surse organizate; comparații de date statistice 

înseriate și pe scale evolutive; ancheta sociologică la nivelul comunitații; interpretări aferente 

unor studii, rapoarte, cercetări, documente și norme legislative locale, județene, regionale și 

naționale. 

     Logica procesului de planificare strategică a avut in vedere analiza situației socio-

economică actuală, pe baza căreia sunt identificate punctele tari și slabe la nivelul 

comunității, dar și oportunitățile și amenințările generate de contextul județean, regional, 

național și european, aspecte care sunt ulterior valorificate iîn priorități, direcții și măsuri de 

dezvoltare. 

    In elaborarea strategiei de dezvoltare au fost utilizare elementele specifice locale:  

        • date economice, 

        • date privind populatie, 

        • infrastructura,  

        • mediul inconjurator, 

        • amenajarea teritoriului, 



 

STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ A COMUNEI NIȚCHIDORF 

4 

        • analiza distributiei serviciilor etc., 

 precum si de la o evaluare realista a modului in care comunitatea locala doreste sa evolueze. 

      Ca urmare, din punct de vedere metodologic, strategia are la baza și se 

fundamentează pe următoarele instrumente și proceduri de lucru: 

           • analiza de conținut;  

          • analiza de date statistice din surse organizate; 

          • comparatii de date statistice pe scara evolutiva;  

          • analiza SWOT;  

         • analiza si interpretarea unor studii, rapoarte, cercetari, strategii si norme locale, 

judetene, regionale, nationale si europene. 

Procesul de planificare strategică a avut un caracter participativ, implicând toți 

factorii interesați de pe plan local astfel încât viziunea pentru viitorul comunei Nițchidorf este 

realistă, conformă cu nevoile și așteptările comunității și acceptată de catre aceasta. 

      Cadrul de referință în procesul de luare a deciziilor, Strategia de dezvoltare locală 

susține acținile administrației publice locale necesare pentru crearea condițiilor propice 

dezvoltării și orientează eforturile acesteia către acele oportunitați și proiecte care permit 

valorificarea potențialului local. 

      Nu în ultimul rând, documentul facilitează accesul comunei la surse externe de 

finanțare a direcțiilor de dezvoltare identificare, în special fonduri europene, necesare pentru 

îndeplinirea viziunii de dezvoltare sustenabilă. 

 

2. Cadrul conceptual al elaborării strategiei de dezvoltare locala 

 

      Concepul de dezvoltarea durabilă a comunităţilor rurale isi are originile la nivel 

mondial din anul 1992, în cadrul Conferinţei de la Rio de Janeiro, 170 de state, printre care şi 

România,au recunoscut în mod unanim şi au căzut de acord asupra nevoii urgente de a adopta 

o strategie globală pentru secolul următor, denumita „AGENDA 21”. 

Conform prevederilor stabilite în cadrul Conferinţei de la Rio, fiecare autoritate locală 

are obligaţia de a elabora propria strategie de dezvoltare durabilă. Agenda 21 Locală implică 

necesitatea ca autorităţile locale să lucreze în parteneriat cu toate sectoarele comunităţii 

respective, punând accentul pe participarea comunităţii şi pe democraţia locală lărgită, 

oferind o modalitate de integrare a problemelor sociale, economice şi de mediu, care să 

conducă, în final, la definirea de obiective, strategii, politici şi acţiuni la nivel local. 



 

STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ A COMUNEI NIȚCHIDORF 

5 

      Agenda 21 recunoaşte că autorităţile / municipalităţile locale au de jucat un rol crucial 

în dezvoltarea durabilă, deoarece: 

• reprezintă comunitatea locală şi lucrează în numele ei; 

• au un rol planificator important, deoarece desfaşoară, deleagă sau influenţează multe din 

serviciile de care depinde calitatea vieţii; 

• administrează/posedă părţi importante din patrimoniul construit sau natural; pot influenţa 

prin educaţie, sfaturi, informaţii şi exemplu propriu; 

• pot cataliza parteneriate cu alte organizaţii; au un impact mare în calitate de consumatori, 

achizitori şi patroni. 

      Dezvoltarea durabilă a comunităţilor are ca scop major eradicarea sărăciei la nivel 

local,punând accent pe resursele locale, care pot fi structurate în patru categorii: 

• capitalul uman: cunoştinţe, abilităţi, capacităţi, creativitate, strategii de adaptare; 

• capitalul fizic: clădiri, drumuri, reţele etc.; 

• capitalul natural: sol, aer, apa, flora, fauna etc.; 

• capitalul social: structuri de administrare şi luare a deciziilor, comunitatea, 

cultura. 

      Dezvoltarea rurală poate fi considerată şi un demers de dezvoltare teritorială, ea 

incluzând aspecte economice, social-politice, culturale, ecologice etc., prin stimularea şi 

favorizarea dezvoltării interne, mobilizând, în acest sens, mijloacele umane şi financiare care 

concură la această dezvoltare şi asigurând convergenţa. 
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SCURT ISTORIC 

      Istoria localității Nițchidorf începe în anul 1785. Viața comunității germane care a 

locuit aici a durat puțin - 200 de ani. Dacă ar fi să raportăm această perioadă la timpul 

omenirii, sigur ni s-ar părea o picătură într-un ocean. Din secolul al XVIII-lea până în anii 1990 

când au plecat aproape toți șvabii din Nițchidorf, comunitatea a avut parte de urcușuri și 

coborâșuri. Începuturile au fost dificile, adaptarea noilor veniți la mediul de viață din Banat 

nu a fost deloc ușoară. Au urmat ani întregi de muncă pentru a îmblânzi terenul infertil pe 

care trebuiau să-l lucreze pentru a-și câștiga traiul. Au fost loviți de boli necruțătoare și de o 

climă neprietenoasă.  

      Cu toate acestea, șvabii din Nițchidorf s-au acomodat și au început să se simtă ca 

acasă. Pentru acesta și-au construit o biserică în anul 1824, și-au săpat fântâni în sat, s-au 

preocupat de toate aspectele necesare unei vieți normale.  

      Educația nu a lipsit din calculele nițchidorfenilor. Coloniștii care s-au mutat aici și-au 

adus și un dascăl cu ei, așa încât putem spune că instituția școlară există în acest sat chiar de 

la primă atestare a localității – 1785.  

     Memoria șvabilor nițchidorfeni este foarte bine păstrată. Sunt foarte puține localități 

în România care se bucură de o asemenea moștenire culturală ca cea lăsată nouă de către 

cărturarii care s-au născut sau au urmat școala din această localitate. 

      Locul pe care se află comuna Niţchidorf corespunde aşezării Kutas din Evul Mediu, fiind 

atestată documentar pentru prima dată în anul 1370 sub denumirea de Kwtus. În anul 1410 

este menţionată ca aparţinând de localitatea Duboz.     După Schema episcopală s-a adeverit 

că în realitate, undeva în nordul localității, a fost odată un sat numit Kutas (Fântânar), dar 

localitatea Nițchidorf nu s-a dezvoltat din acest sat. 

 

                Fig. 1 Harta Banatului și localitatea Kutas 
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      Urma locuitorilor maghiari din Kutas a dispărut deja în 1774 când Josif al II-lea a 

construit 200 de case în actualul sat Nitzkydorf. Tot în acest an s-au construit 144 de case si sa 

născut satul vecin Bakovár (Bacova). Se spune după cum se pare ca tot germanii din același 

grup de emigranți au locuit acolo si limbile lor nici acum nu se deosebesc mult intre ele. 

       Primii coloniști înregistrați în 11 august 1784 au fost: Johann Georg Kayser (6 persoane, 

țăran și măcelar), Mihael Lieber (2 persoane, țăran etc.) și Kaspar Schobert. Alții au fost 

înregistrați în 13 august 174, 3 septembrie 1784, 27 septembrie 1784, 11 octombrie 1784, însă 

foarte mulți au venit până în 28 octombrie 1784.  

      De la Viena, se presupune că au venit pe Dunăre și unii au iernat în regiunea Vârșeț, 

venind anul următor. 

      Prima denumire a localității a fost Vucova-Nouă, lucru care rezultă din cererea 

oficialităților către Episcopia din Cenad să le trimită un preot până în toamna anului 1785. 

Suprafața de teren necesară satului a fost luată de la satele vecine. O mare parte era 

împădurită și trebuia defrișată, lemnul folosindu-se pentru construirea caselor. Suprafețele 

luate de la satele vecine: 

 Duboz: 2863 lanțuri  

Vucova: 1991 lanțuri  

Blajova: 920 lanțuri  

Total: 5775 lanțuri 

        Localitatea n-a păstrat mult timp numele de Vucova-Nouă, ci în timpul colonizării s-a 

folosit deja numele de Nitzkydorf, după groful Christof von Niczky, care pe atunci era în 

județul Timiș. 

        În vara anului 1785 au fost repartizate primele case coloniștilor din Nitzkydorf. 

Supraveghetorul coloniei a fost Michael Berger, iar Ignaz Hoffman a fost conducătorul vistieriei 

din Chevereșu-Mare căreia i-a fost supusă localitatea.  

       Localitatea nu avea biserică, slujbele religioase ținându-se la școală până în anul 1824. 

În 1785 era terminate 100 de case. Conform unei liste, 40 de familii au primit câte un plaț 

întreg și 160 au primit jumătate de plaț. Prin urmare, au fost date în folosință (conform unui 

document din 26 noiembrie 1787) 200 de case dotate cu unelte agricole. 
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                                      Fig. 2 Harta Timișului 

După Primul război Mondial casele din localitatea Nițchidorf au fost renovate și 

înfrumusețate, de asemenea, o grijă deosebită s-a acordat trotuarelor care au fost realizate 

din căramida arsă si celor 18 fântâni săpate la o adancime de 30-40 metri, zidite cu piatră sau 

cărămidă. 

 

 

                                             Fig. 3 Fântâni Nițchidorf 
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      Fig. 4 Inaugurarea fântânilor reabilitate 

 

                              Fig. 5 Plăcuță fântână 
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Scurte repere istorice 

- 1370 - aşezarea este menţionată cu numele de Kutus sal Kwtus, urmele unei aşezări 

medievale fiind descoperite pe Dealul Schlossberg („Dealul Cetăţii“); 

- 1784-1786 - are loc colonizarea şvabilor, localitatea fiind numită de acum Niţchidorf 

de şvabi, în cinstea celui care i-a colonizat, prefectul conte Cristofor Niczky, dar 

şi Nichişoara, de români; 

- 1785 - are loc colonizarea germană la Blajova, sat aparţinător; 

- sec. XIX - satul Blajova ajunge în posesia lui Francisc Wettel, care ridică acolo un 

conac, ce exista încă în perioada interbelică; 

- 1850 - populaţia localităţii Niţchidorf era de 1.415 locuitori, cu 299 de copii de vârstă 

şcolară (frecventau şcoala 235 de elevi); 

- 1909-1911 - la Niţchidorf se construieşte o nouă şcoală; 

- 1913 - aşezarea Blajova se numea Balaszd iar Dubozul a primit numele de Teesdoboz; 

- 22 decembrie 1922 - s-a născut la Niţchidorf episcopul romano-catolic Sebastian 

Kräuter (d. 29.01.2008); 

- 1925 - Niţchidorful avea 2.266 de locuitori; 

- 1930 - un incendiu puternic distruge moara din Niţchidorf; 

- 17 august 1953 - se naşte la Niţchidorf Herta Müller, scriitoare, laureată a premiului 

Nobel pentru literatură - 2009; 

- 1990 - încep să se aşeze în comună ucraineni din Moldova şi Ardeal; 

- 2002 - Niţchidorful avea 1.576 de locuitori; 

- 2009 - apare primul număr al publicaţiei locale „Jurnal de Niţchidorf“; 

- Blajova (1410, Balasfalua, Balásfalva), Duboz (1349, Dubas). 

                                       

 

                                      Fig.6  Portrete ale grofului Christof von Niczky 
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Blajova 

 

      Este un sat românesc a cărui vechime atestată documentar se regăseşte în Evul Mediu, 

dar care este cu mult mai vechi decât atât. Despre el s-a scris pentru prima dată prin 

documente din secolul al XV-lea, primul din ele din 1410, însă pe teritoriul său s-au găsit urme 

de locuire din perioada romană. Mergând pe firul documentelor, timp de mai multe secole, 

Blajova este proprietate a unor diverşi nobili locali care îl stăpânesc sau şi-l dispută, dar mai 

ales este proprietate a familiei Danfy din Duboz, nimeni alta decât familia românească a 

Dăneştilor. Turcii au construit în apropiere un mic fort, pe o insulă a Pogănişului, a căror urme 

încă se mai vedeau pe la 1900. 

      Când austriecii au smuls Banatul din mâinile turcilor în 1717, Blajova număra 40 de 

case. În 1785, când s-a înfiinţat satul Niţchidorf , o parte consistentă din pământurile Blajovei 

au fost date noii localităţi. În trecut locuitorii se ocupau în special cu creşterea porcilor, cu 

apicultura şi cultivarea tutunului, dar şi cu pescuitul şi comercializarea racilor, care până pe 

la 1900 se găseau din abundenţă în lunca Pogănişului. Biserica, construită iniţial numai din 

lemn, datează din 1794. Până în anii '90, aici a existat un mic castel, construit de contele 

Wettel şi care a fost dărâmat în perioada tranziţiei. 

Duboz 

 

      Dubozul este printre cele mai vechi sate româneşti din Banat. El exista deja la 1333, 

atunci când colectorii papei strângeau dijma prin părţile Banatului. Apare menţionat într-un 

document de la acea dată, dar cu siguranţă satul este mai vechi decât atât. Se mai ştie că în 

Evul Mediu era o localitate înfloritoare. Aici avea reşedinţa familia nobiliară românească a 

Dăneştilor, cărora ungurii le-au zis Danfy, din româneşte Dan-fii sau „fiii lui Dan. Din 1399 şi 

până la începutul secolului 16 a fost în proprietatea acestei familii care îşi zicea şi „de 

Duboz”. La 1462 districtul Duboz includea 67 de sate din împrejurimi. 

      Când austriecii au smuls Banatul de sub turci în 1717, au găsit satul încă locuit. Era o 

localitate cu case de lemn înşirate de-o parte şi de alta a Pogănişului. Austriecii au regularizat 

Dubozul în 1796, trasându-i bine cunoscutele drumuri drepte, paralele. A avut şi o biserică de 

lemn foarte veche, construită la 1735, dar care s-a prăbuşit în 1945 în urma unei furtuni 

puternice. Ca şi în cazul Blajovei, localnicii au trebuit să cedeze o parte din pământurile lor 

pentru a face loc satului-colonie Nitkydorf, înfiinţat la 1784. Multă vreme forfota vieţii din 

Duboz a avut loc în jurul morilor amplasate pe braţul Pogănişului. În apropiere să găsea şi o 

pădure de stejar, din a cărui rămăşiţă a mai rămas şi astăzi un trunchi de stejar vechi de circa 

600 de ani, cu care locuitorii se mândresc. 

http://enciclopediaromaniei.ro/wiki/1410
http://enciclopediaromaniei.ro/wiki/Duboz
http://enciclopediaromaniei.ro/wiki/1900
http://enciclopediaromaniei.ro/wiki/1717
http://enciclopediaromaniei.ro/wiki/1785
http://enciclopediaromaniei.ro/wiki/1794
http://enciclopediaromaniei.ro/wiki/1333
http://enciclopediaromaniei.ro/wiki/1399
http://enciclopediaromaniei.ro/wiki/1462
http://enciclopediaromaniei.ro/wiki/1717
http://enciclopediaromaniei.ro/wiki/1796
http://enciclopediaromaniei.ro/wiki/1735
http://enciclopediaromaniei.ro/wiki/1945
http://enciclopediaromaniei.ro/wiki/Blajova
http://enciclopediaromaniei.ro/wiki/1784
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                                          Analiza situației actuale 
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            1.1 Cadrul Natural 

      Localizare 

      Comuna Nițchidorf se situeaza in zona de Sud a judetului Timis, centrul de comună, 

reprezentat de localitatea Nițzhidorf, aflându-se la 35 km  pe directia SSE față de centrul 

orașului Timișoara, la limita dintre județele Timiș și Caraș-Severin. Pe teritoriul administrativ  

al comunei sunt situate 3 localități: Nițchidorf ( centru de comună), Blajova și Duboz.  

 

 

                                        Fig. 7  Harta Județului Timiș 

La nivelul căilor de comunicație rutiere, Nițchidorf este străbatut de DJ 592B , drum 

care leagă de asemenea Nițchidorf de localitatea aparținatoare Duboz, distanța pe asfalt între 

acestea fiind de 5 Km. Între Nițchidorf și Blajova calea de acces este reprezentată  de DC 162, 

distanța intre limitele vetrelor acestor localități fiind de     4 km. 

      Principala rută de acces feroviar include ruta Buziaș- Nițchidorf- Tormac- Gătaia 
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     Fig. 8  Harta feroviară 

Limite administrative 

      Limitele administrative dintre hotarul comunei Nițchidorf și hotarele cumunelor 

învecinate se prelungesc atât de-a lungul unor structuri naturale, cât și pe traiectul unor unor 

delimitări artificiale. Limita vestică a hotarului administrativ comunal este dată de 

invecinarea cu hotarul administrativ al comunei Berini, linie care urmeaza in mare parte 

traiectului râului Pogăniș. Limita de nord-vest separă hotarul comunei Nițchidorf de cel al 

comunei Stamora Română tot prin traiectul râului Poganiș. În partea de Nord , comuna se 

invecineaza cu hotarul comunei Vucova de-a lungul unei întinse limite prepoderent artificială 

fiind intreruptă de parâul Vucova.  Limita  de Est și Sud-est este limitata natural de hotarul 

județului Casaș-Severin. Limita de Sud separă hotarul comunei Nițchidorf de cel al comunei 

Cadar, pe traiectului râului Poganiș. 

 

                    Fig. 9 Harta teritorială a localității Nițchidorf 
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Unitatea geografică 

      Din punct de vedere geografic, arealul comunei Nițchidorf face parte din Câmpia Joasă 

a Timișului, una dintre subunitățile majore majore ale Câmpiei de Vest. Câmpia timișului se 

prezintă sub forma unei unități geormofologice având caracteristicile unei câmpii de 

subsidențâ in cea mai mare parte a sa. 

      Câmpia Joasă a timișului reprezintă de fapt o câmpie aluvio-proluvială care a fost 

formată de sedimentele aduse de râurile care coborau de pe rama vestică a carpaților, în 

special râurile Mureș, bega și timiș, pentru zona avută în vedere.      

 

 

                                                    Figura 10. Harta formelor de relief 
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Hidrografia 

Apele de suprafata 

      Apele de suprafață prezente in cadrul hotarului comunal Nițchidorf aparțin bazinului 

hidrografic al râului Timiș. 

      În afara colectoarelor naturale teritoriul dispune si de canale de desecare asigurand 

protectie terenurilor agricole. Principalul colector Poganis traverseaza teritoriul de la sud la 

nord. 

      Sistemul acvifer cuprinde apa fratice de mica si medie adancime alimentat din 

infiltrațiile apelor pluviale și din zona colinară apropiată. Forajele realizate în zona învecinată 

la Tormac au pus în evidență posibilitatea utilizării unor debite suficiente pentru alimentarea 

cu apă a localității și pentru apa industrială.  

          Râul Pogăniș sau Râul Pogănici este afluent, pe stânga, al râului Timiș. Izvorăște în 

partea de nord a Munților Semenic. Are o lungime de 97 km și o suprafață a bazinului de 667 

kmp. Locul de vărsare este pe teritoriul comunei Sacoșu Turcesc, județul Timiș, la limita nord-

vestică a satului Uliuc.  

      Județe traversate: Caraș-Severin, Timiș Afluenți de stânga: Străjești, Igăzău, Tău, 

Valea Mare, Secu Afluenți de dreapta: Valea Calului, Valea Ștefii, Valea Remetii, Valea 

Sârbului, Birdeana Principalele localități traversate: Ohăbița, Delinești, Brebu, Zorlențu Mare, 

Dezești, Remetea- Pogănici, Duleu, Valeapai, Vermeș, Cadăr, Blajova, Otvești, Icloda, Uliuc . 

      O parte din Lunca Pogănișului, mai ales zona localităților Berini, Otvești și Nițchidorf, 

în suprafață de 75,5 hectare, a fost declarată rezervație naturală. Obiectivul acestei 

rezervații îl constituie protejarea lalelei pestrițe (fritillia meleagris sau fritillaria meleagris), 

specie mediteraneană din familia liliaceelor. 

 

                           Figura 11.Hotarul comunal Nițchidorf. Harta hidrografică 
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      În anul 2015 Administraţia Naţională „Apele Române” prin Administraţia Bazinală de 

Apă Banat implementează proiectul „Regularizare pârâu Pogăniş şi afluenţi pe sectorul Brebu-

confluenţă râu Timiş, judeţul Caraş-Severin şi judeţul Timiş”. 

       Lucrările de regularizare şi apărare împotriva inundaţiilor sunt amplasate pe cursul 

pârâului Pogăniş din zona localităţii Brebu până la confluenţa cu râul Timiş în zona localităţii 

Uliuc, pe o lungime totală de albie de circa 109 km. 

       Amenajarea hidrotehnică a cursului pârâului Pogăniş va scoate de sub efectul 

inundaţiilor o suprafaţă de circa 29.492,7 hectare de teren extravilan şi 1.216,78 hectare de 

teren intravilan, având ca beneficiari direcţi ai investiției aproximativ 4.898 locuitori, 2.680 

gospodării, șase grădiniţe şi opt şcoli din localităţile cele mai vulnerabile în faţa inundaţiilor, 

pe care pârâul Pogăniş le traversează, începând cu satul Brebu, Zorlenţu Mare, Dezeşti, 

Fârliug, Remetea-Pogănici,Vermeş, Nițchidorf , Valeapai, Uliuc. 

- Apele subterane 

   Apele subterane se clasifică în doua mari categorii: apele freatice  , care reprezintă 

primul strat de apă de la suprafața terestră, afandu-se la adâncimi mai mici și apele de 

adâncime , care se află sub primul strat de apă subterană, la adâncimi mult mai mari decât 

apele freatice. 

       Conform Administratiei Bazinale de Apa Banat, in judetul Timis se intalnesc opt corpuri 

de apa subterane freatice si un corp de adancime. Delimitarea corpurilor de ape subterane s-a 

facut numai in zonele in care exista acvifere semnificative privind importanta pentru 

alimentari cu apa si anume debite exploatabile mai mari de 10 m3/zi. In restul zonei, chiar 

daca exista conditii favorabile pentru acumularea apelor in subteran, acestea nu se constituie 

in corpuri de apa, conform prevederilor Directivei Cadru 60 /2000 /EC.  

       Din cele 7 corpuri de ape subterane, cinci apartin tipului poros, acumulate in depozite 

de varsta cuaternara, iar doua apartin tipului carstic-fisural, localizate in depozite de varsta 

carbonifer inferioara si jurasic-cretacica. Cele mai multe corpuri de ape subterane, in numar 

de 5, sunt localizate in zona de campie, in depozite aluviale (nisipuri, pietrisuri, silturi, 

subordonat intercalatii de marne si argile) de varsta cuaternara.   

      Alimentarea freaticului se realizeză în principal indirect, prin deversarea subterană a 

fluxului freatic din câmpiile piemontane, dar și datorită apelor pluviale, acestea având ânsă 

un rol secundar. 

      Adâncimea panzei freatice variază âintre 2 – 3 m, iar adâncimea medie conform 

acestor date este de 2.6m      
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Solurile 

     Solurile pe teritoriul comunei Nitchidorf s-au format in arealul zonelor de padure la 

capatul masivelor colinare a muntilor Banatului, ele apartin preponderent solurilor podzolit-

silvestre cu mici suprafete tera rossa si redzine. Fertilitatea lor este cuprinsa intre 2-4 (gradul 

mediu de fertilitate fiind de 3). 

       Soluri podzolice reprezinta tipul de soluri acide formate prin procesul de podzolization, 

transformarea de roca mamă sub influența de hidroliză acidă, îndepărtarea de nămol, cu 

două, și metal trivalent din orizonturile superioare eluvial de profilul de sol în illuvial (ca 

urmare a migrației de organo-minerale compuși și lessivage - scurgerea de particule de argilă 

de la superior la inferior liber distrugerea preliminar de aluminosilicați) și acumularea relativă 

de siliciu în ele. Podzolice apare în roci de orice cereale (mecanic), sa încheiat atunci când 

orizontul de suprafață de sol sunt uneori excesiv de umed, acid și apă regimul de spălare. 

      Caracterizat de profil acide, sol diferențiată, epuizarea a orizonturilor superioare ale 

metalelor nămol și trivalent, îmbogățirea relativă de dioxid de siliciu, de mică putere eluvial-

humus orizont, sau chiar lipsa acesteia (în humus predomină peste fulvici humic acizi). 

Orizonturile de profil din soluri podzolice emite: A0 (așternut) - putere de 1-10 cm; A1 

(eluvial-humus) - 1-20 cm, structura gri, sub formă de pulbere, adăugarea de vrac, contine 1-

6% din humus, A2 (podzolice ) - 2-20 cm (uneori mai mult), gri deschis (aproape alb) de 

culoare, plus lamelar, friabil, argilos și solurile argiloase conțin podzolice cereale 

orshteynovye B (illuvial) - 10-50 cm grosime și mai greu pe textura decât orizonturile 

superioare, maro, structura rar prismatic, C (materialul de bază). 

Solurile de tip rendzina  se întâlnesc în condiții foarte variate în ceea ce privește 

relieful ( de la munte până la dealuri și podișuri). Acest tip de sol se formeaza pe roci dure, 

bogte în calciu, cum ar fi: calcare, dolomite, gips, roci magmatice și metamorfice bazice și 

ultrabazice. 

Regimul de umiditate al rendzinei este condiționat de condițiile de pantă, expoziție în 

care apare. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ A COMUNEI NIȚCHIDORF 

19 

Clima 

Clima acestei unităţi este temperat-continentală de tranziţie. Etajul climatic 

predominant este cel de câmpie cu valori de temperatură cuprinse între 10 şi 11 °C şi valori 

de precipitaţii între 500 şi 600 mm/an. 

Desfăşurarea pe mai mult de 3 grade  de latitudine face ca valorile radiaţiei solare să 

scadă de la 125 Kcal/cm2/an (la sud de Timişoara) la 117,5 Kcal/cm2/an (în nordul câmpiei), 

în condiţiile în care numărul de ore de strălucire a Soarelui se micşorează în acelaşi sens de la 

peste 2200 la sub 2000. În timpul anului, în semestrul cald se înregistrează între 87,5 

Kcal/cm2 (N) şi 92,5 Kcal/cm2 (SV), în condiţiile unui cer cu 1400 şi respectiv 1550 ore de 

strălucire a Soarelui. În sezonul rece există o mai mare omogenitate, cerul fiind în mare 

măsură acoperit (doar 600 – 650 ore de strălucire a Soarelui), maximum fiind în regiunea 

Timişoarei. Pe luni, valorile cele mai ridicate sunt în august – septembrie, iar în cele mai 

scăzute în ianuarie şi decembrie. 

 

                                Fig. 12  Harta climatului Județului Timiș ( sursa ADR Vest ) 
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Regimul pluviometric 

Regimul precipitaţiilor este dependent de circulaţia maselor de aer, care asigură 

cantităţi anuale ridicate, care valoric cresc de la sub 550 mm  la peste 650 mm la contactul cu 

Dealurilede Vest. Ele cad în cca. 130 – 150 zile. În timpul anului, intervalul ploios durează din 

mai până în august, fiind legat de frecvenţa maselor de aer oceanic. 

Cantităţile lunare cele mai ridicate sunt în iunie (70 mm si 80 mm) şi în mai (în jur de 

70 mm); valorile ridicate din iulie şi august (50 – 70 mm lunar) se datoresc, în bună parte, 

ploilor de natură convectivă. 

 

                                 Fig. 13 Harta precipitașiilor Județul Timiș ( sursa ADR Vest ) 

Regimul termic 

Potenţialul termic, relevat prin valori moderate, indică veri calde dar nu fierbinţi, cu 

un număr restrâns de intervale secetoase şi de uscăciune, toamne lungi, ierni scurte şi cu 

puţine zile geroase şi primăveri timpurii. 

Datorita influențelor si circulației maselor de aer sud-estice, vestice și sud-vestice de 

origine oceanic sau meditareaneană , iernile sunt scurte și blânde.primaveriile sunt timpurii și 

mai calduroase cea ce denotă o importanță deosebită asupra stării de vegetație a culturilor 
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agricole. La fel, veriile incep timpuriu, din luna mai datorită persistenței îndelungate a 

activității anticliclonale vestice. În timpul verii este confirmată situația de optim termic 

pentru culturiile agricole iubitoare de caldură datorită pragului termin de 16 grade care este 

depășit. 

 

                                     Fig. 14 Harta temperaturii Județul Timiș ( sursa ADR Vest ) 

Regimul eolian 

Circulaţia maselor de aer este dominant vestică, facilitată de deschiderea largă pe 

această direcţie. Ea cunoaşte o pondere diferită spaţial şi în timp pe trei coordonate – din sud-

vest (mase umede, calde, mediteraneene), din vest (mase umede şi răcoroase) şi din nord-

vest (reci şi umede). Uneori, pătrund şi mase reci polare şi nord-estice, care produc scăderi de 

temperatură şi, mai rar, fenomene de viscol. Prezenţa slabă a viscolelor în raport cu alte 

regiuni din ţară (și în special în raport cu Câmpia Română) se datoreşte desfăşurării arcului 

carpatic, care constituie o barieră pe direcţia propagării lor. Netezimea câmpiei şi 

uniformitatea peisajelor impun desfăşurarea relativ unitară a valorilor elementelor 

meteorologice şi o mai slabă separare în topoclimate 
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Vegetația 

Zona de vegetație din cadrul hotarului se înscrie arealului de silvostepă, fiind situat in 

zona de câmpie , vegetația este prpoderent artifială, a platelor cerealiere și a platelor 

tehnice cu intercalări de pașuni și pajiști. 

În partea de Nord-Vest se regăsește Lunca Pogănișilui, rezervație naturală declarată 

arie protejată prin Legea Nr.5 din 6 martie 2000 privind aprobarea Planului de amenajare a 

teritoriului național- Secțiunea a III-a zone protejate. 

Lunca Poganișului este o arie protejată la nivel național ce corespunde categoriei a IV-

a IUCN ( International Union for Conservation of Nature) , rezervație națională de tip botanic 

situată in județul Timiș.  

 

 

                              Fig. 15 Lunca Pogănișului  

Rezervația reprezintă o zona în bazinul râului Pogăniş acoperită de pâlcuri de arbori cu 

exemplare de stejar (Quercus robur), jugastru (Acer campestre), frasin (Fraxinus excelsior L.), 

ulm de camp (Ulmus foliacea), carpen (Carpinus betulus), par padureţ (Pyrus pyraster), mar 

padureţ (Malus sylvestris) şi arbusti cu specii de sanger (Cornus sanguinea), porumbar (Prunus 

spinosa), paducel (Crataegus monogyna) sau gladiş (Acer tataricum). 
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Aria naturală protejează o specie floristică rară, cunoscută sub denumirea populară de 

lalea pestriţă (Fritillaria meleagris), planta rara din familia liliaceelor, dar nativa Eurasiei. 

 

                                  Fig. 16 Laleaua pestriță 

Numele Fritillaria provine din latinescul fritillus avand semnificaţie de „cutie cu 

zaruri”, posibil referindu-se la impestriţarea petalelor florilor necultivate (in engleza, dice-

box), deşi aceasta abordare semantica este disputata. 

În majoritatea monografiilor legate de Timiş se menţionează rezervaţia Lunca 

Pogănişului, cu precizarea că aici, primăvara, înfloreşte o plantă rară, monument al naturii: 

Laleaua pestriţă – Frittilaria meleagris. Floarea a fost recunoscută de legislaţia românească 

drept “monument al naturii”. Faptul că laleaua pestriţă a fost înscrisă ca specie protejată şi 

de Convenţia de la Berna, ar fi trebuit să-i asigure acesteia un viitor neproblematic. 

Laleaua pestriţă de Pogăniş creşte într-o pădure rară de stejar, frasin şi jugastru, în 

amestec cu carpen, ulm, păr pădureţ, cireş şi măr padureţ. În Lunca Pogănişului laleaua 

pestriţă vegetează pe arii extinse, preferând habitatele sălbatice. Astfel se întâlneşte în 
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pădurile de la Berini, Blajova, Cadar, Niţchidorf, în jurul localităţilor Buziaş, Otveşti, 

Chevereş, după cum se specifică în aproape toate monografiile Timişului. 

 

 

                                Fig. 17 Laleaua pestriță 

Studiul privind “Strategia de Dezvoltare Spaţială a judeţului Timiş pentru domeniul 

ţintă – Turism”, elaborat de Consiliului Judeţean Timiş, a adus în prim-plan necesitatea 

monitorizării suprafeţei şi calităţii habitatelor pentru speciile de floră şi faună ocrotite, 

periclitate, vulnerabile, endemice,  pe cale de dispariţie. 

O astfel de măsură este impusă de prezenţa unor dezechilibre la nivelul ariilor naturale 

protejate care pun în pericol laleaua pestriţă (Fritillaria meleagris) din rezervaţia naturală 

Lunca Pogănişului, pericol creat – se menţionează în studiu – de recoltările ilegale şi păşunat 

excesiv. 

Laleaua pestriţă, numită şi “floare-de-şah”, “bibilică” sau “căldăruşe”, vine din 

cultura orientală şi, pentru o vreme, a fost în siguranţă pe cele 75,5 hectare din Lunca 

Pogănişului (cea mai mare parte, în perimetrul localităţii Niţchidorf, dar şi la Tormac, Berini şi 
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Otveşti). Numai că în ultimii ani comercializarea lalelei pestriţe în pieţele oraşului, păşunatul 

şi defrişările care s-au extins în perimetrul protejat au restrâns tot mai accentuat arealul 

acestei specii. 

Aşa s-a ajuns ca prin 2008 să se constate dispariţia aproape totală a acesti plante din 

zonele periferice rezervaţiei (lizierele pădurilor de la Blajova, Cadar ), dar şi dinăuntrul 

perimetrului protejat – satele Berini şi Otveşti din comuna Sacoşu Turcesc. Doar la Niţchidorf  

lucrurile sunt oarecum sub control. 

 

 

 

1.2  Demografia 

     Potrivit datelor oferite de Institutul Național de Statistică  ( ianurie 2017 ) , localitatea 

Nițchidorf are o populație de 1658 locuitori. 

    În graficul de mai jos se poate observa o scădere dramatică a populației în localitatea 

Nițchidorf față de anul 1910, scaderea fiind de peste 50% față de cea curentă. Motivul acestei 

scăderi este migrarea populației germane cât și a celei maghiare care locurile de baștină. 

 

 

                                   Fig. 18 Evoluția populației Nițchidorf  

   Ponderea dintre sexe este aproximativ egală, deși sexul predominant este cel feminin. 
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                                    Fig. 19 Graficul populației pe vârstă și sexe 

    Din punct de vedere al sexului, populația este destul de echilibrată, 50,84% din totalul 

populației este reprezentată de sex fiminin, iar 49,84% fiind reprezentat de populația de sex 

masculin. 

 

                           Fig. 20  Repartiția populației pe sexe 
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                          Fig. 21 Evoluția populației pe sexe 

 

    Din punct de vedere al categoriilor de vârstă , predomină categoriile de vârstă cuprinse 

între 10-19 ani și 25-49 ani. Grupele de vârstă intre 25-49 ani reprezintă o pondere destul de 

mare in  totalul populației ( acestea fiind si persone apte de muncă) .  

    Cauzele acestei structuri a populației sunt diverse dar menționam urmatoarele:  

- Schimbările in domeniul economico-social provocate de revoluția din Decembrie 1989 

care au dus la o scădere a populației. 

- Grupa de vărste cuprinsă între 70-84 ani reprezentând un procent scăzut din totalul 

populației fapt datorat celui de-al doilea război mondial când numărul nașterilor a fost 

unul scăzut. 
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                                                  Fig. 22 Structura populației pe categorii de vârstă – anul 2017 

 

 

    În elaborarea de programe de investiții în infrastructura educației cât și de asigurarea 

sănătății și a protecției sociale este nevoie de a fundamenta deciziile pe caracteristiciile de 

structură ale populației. 

    Se poate observa in tabelul de mai jos, o rată de creștere a populației cu varta 

cuprinsă intre 35-39 ani  precum si între 40-44 ani. Aceste grupe reprezentând acele persoane 

care și-au întemeiat o familie și au achiziționat o locuință . Un alt ritm de creștere se poate 

observa la categoria de vârstă cuprinsă între 15-19 ani. 
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Varste si grupe de 
varsta 

Sexe         

  Anul 
2010 

Anul 
2011 

Anul 
2012 

Anul 
2013 

Anul 
2014 

Anul 
2015 

Anul 
2016 

Anul 
2017 

Total Total 1683 1701 1704 1696 1684 1685 1671 1658 

- Masculin 808 825 825 823 818 823 819 815 

- Feminin 875 876 879 873 866 862 852 843 

0- 4 ani Total 92 85 84 75 64 70 73 75 

- Masculin 43 38 39 34 28 28 35 37 

- Feminin 49 47 45 41 36 42 38 38 

5- 9 ani Total 114 105 103 97 100 103 95 92 

- Masculin 60 53 47 42 46 50 45 46 

- Feminin 54 52 56 55 54 53 50 46 

10-14 ani Total 119 131 131 136 130 109 109 101 

- Masculin 55 62 62 67 64 60 56 50 

- Feminin 64 69 69 69 66 49 53 51 

15-19 ani Total 106 98 100 99 98 116 126 129 

- Masculin 47 42 42 39 45 53 63 64 

- Feminin 59 56 58 60 53 63 63 65 

20-24 ani Total 143 144 136 124 111 107 93 92 

- Masculin 63 65 68 67 57 54 42 39 

- Feminin 80 79 68 57 54 53 51 53 

25-29 ani Total 145 141 137 135 141 136 133 128 

- Masculin 80 73 66 64 69 65 64 65 

- Feminin 65 68 71 71 72 71 69 63 

30-34 ani Total 141 146 151 152 140 148 136 127 

- Masculin 73 84 87 88 79 83 71 62 

- Feminin 68 62 64 64 61 65 65 65 

35-39 ani Total 127 130 139 131 142 145 145 143 

- Masculin 61 66 68 65 71 73 78 80 

- Feminin 66 64 71 66 71 72 67 63 

40-44 ani Total 114 120 126 129 122 125 125 134 

- Masculin 73 67 68 65 62 62 67 69 

- Feminin 41 53 58 64 60 63 58 65 

45-49 ani Total 79 92 94 109 118 122 122 129 

- Masculin 45 56 57 71 77 77 68 70 

- Feminin 34 36 37 38 41 45 54 59 

50-54 ani Total 101 95 87 78 81 80 91 95 

- Masculin 54 48 51 48 46 46 54 54 
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- Feminin 47 47 36 30 35 34 37 41 

55-59 ani Total 88 88 102 107 99 100 95 85 

- Masculin 40 45 52 51 48 51 47 48 

- Feminin 48 43 50 56 51 49 48 37 

60-64 ani Total 78 86 78 81 93 85 89 93 

- Masculin 27 32 30 33 39 38 43 44 

- Feminin 51 54 48 48 54 47 46 49 

65-69 ani Total 66 67 65 68 68 70 74 75 

- Masculin 28 28 26 26 23 24 27 30 

- Feminin 38 39 39 42 45 46 47 45 

70-74 ani Total 58 61 58 60 62 59 56 53 

- Masculin 21 25 24 23 26 24 23 20 

- Feminin 37 36 34 37 36 35 33 33 

75-79 ani Total 38 42 42 45 44 49 46 45 

- Masculin 12 14 11 15 15 17 15 16 

- Feminin 26 28 31 30 29 32 31 29 

80-84 ani Total 42 37 38 33 30 29 34 31 

- Masculin 17 15 16 14 9 8 12 11 

- Feminin 25 22 22 19 21 21 22 20 

85 ani si peste Total 32 33 33 37 41 32 29 31 

- Masculin 9 12 11 11 14 10 9 10 

- Feminin 23 21 22 26 27 22 20 21 

                                                      Tabel 1 Structura populației pe vârstă și sexe 

 

 

Mișcarea naturală a populației  

    Prin miscarea populatiei intelegem modificarea  numarului, compozitiei si distributiei 

teritoriale a populatiei ca si a intrarilor si iesirilor in si dintr-o populatie data. In functie de 

natura acestor intrari si iesiri, distingem miscarea naturala si miscarea migratorie. 

    Diferenta dintre intrari si iesiri formeaza soldul populatiei, sold care poate fi pozitiv 

(atunci cand intrarile depasesc iesirile), negativ (atunci cand, dimpotriva, iesirile depasesc 

intrarile) sau nul (in situatia unei egalitati intre intrari si iesiri). Soldul total va fi suma 

algebrica a celor doua solduri mentionate. 

Miscarea naturala a populatiei este cea care este rezultatul intrarilor si iesirilor 

naturale in si dintr-o populatie data, intrari si iesiri reprezentate de nasteri si decese. Prin 

urmare, componentele de baza ale miscarii naturale a populatiei sunt natalitatea si 

mortalitatea. Tot componente ale miscarii naturale sunt considerate si nuptialitatea si 
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divortialitatea, cu precizarea ca acestea sunt, sa spunem, componente secundare sau 

indirecte in sensul ca ele nu influenteaza direct numarul si compozitia populatiei, ci indirect, 

prin influentarea nivelului natalitatii si, in mai mica masura cel al mortalitatii. 

În graficele de mai jos putem observăm ca rata natalității este în creștere incepând cu 

anul 2013 și păstreaza un ritm ascedent până în anul 2016.  

   

                                               Fig. 23 Evoluția ratei natalității în comuna Nițchidorf                    

 

                                              Fig. 24 Evoluția natalității în Regiunea de Vest 
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Rata mortalității în comuna Nițchidorf se menține între valoriile de 25-27 persoane 

decedate pe an.  

 

                                                Fig. 25 Evoluția mortalității in comuna Nițchidorf 

 

                                                   Fig. 26 Evoluția  mortalității în comuna Regiunea de Vest 
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Un alt factor care influențează mișcarea naturală a populației este determinat de  

soldul schimbărilor de domiciliu. Acest sold reprezintă diferența dintre numarul de persoane 

sosite in localitate prin schimbarea de domiciuliu și numarul persoanelor plecate prin 

schimbare de domiciliu. 

La nivelul localității Nițchidorf aceste valori sunt negative, numărul plecărilor din 

localitate fiind in creștere iar numărul sosirilor este la fel, in continuă scadere. 

 

                                      Fig. 27 Evoluția schimbărilor de domiciliu 

 

                                        Fig. 28 Raportul căsăătorii-divorțuri în comuna Nițchidorf    
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Structura etnică 

Majoritatea locuitorilor comunei Nițchidorf sunt de etnie română, respectiv 88.77% din 

totalul populației, urmată de locuitorii de altă etnie ( nedeclarați). Aceștia din urmă sunt 

urmați de locuitorii de etnie ucrainiană, 3.22 % din totalul populației si de locuitorii de etnie 

maghiară, reprezentând 1.71%.  

 

                                       Fig. 29 Structura etnică a populației Nițchidorf 

 

                                       Fig. 30 Evoluția structurii etnice Nițchidorf 
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Structura religiosă 

Religia este un sistem unitar de credințe și practici cu privire la ființe sau forțe 

supranaturale prin care societatea umană își conturează o viziune unitară asupra divinității și 

relaționează cu aceasta. Fiecare religie a determinat o atitudine particulară față de lume și 

viață și această orientare a afectat dezvoltarea societății. Toare religiile au avut efecte 

demografice, in măsura în care au dictat reguli cu privire la mariaj, avort sau controlul 

nașteriilor. Religiile au avut un efect social important prin faptul că au influențat un anumit 

comportament, o anumită atitudine față de muncă, față de bani, față de cumularea de bunuri 

sau bogății. 

La nivelul comunei Nițchidorf , religia 

ortodoxă predomină, aceasta reprezentând 

84,24% din totalul populației, urmată de 

religia romano-catolică ( 3,48% ), baptistă 

( 3,02% ), adventistă de ziua a 7-a ( 2,63%) 

iar diferenta reprezintă alte religii. 

 

 

              

        Tabel 2 Structura populației după religie 

Forța de muncă 

 

                          Fig. 31 Evoluția numărului de angajați 

Ortodoxă 1283 

Romano-catolică 53 

Greco-catolică 6 

Reformată 7 

Evanghelică de confesiune augustană 2 

Baptistă 46 

Penticostală 17 

Adventistă de ziua a 7-a 40 

Ateu 1 

Nedeclarată 68 
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La nivelul anului 2010, conform datelor disponibile pe site-ul Institutului Național de 

Statistică, în comuna Nițchidorf erau înregistrați 202 salariați. Cauza pentru această pondere 

scăzută a persoanelor angajate se datorează faptului că un număr însemnat din populație 

lucrează în orașul Timișoara, în timp ce o parte din cetățeni nu au domiciliul stabilit în 

comună. 

 

                              Fig. 32 Evoluția numărului de șomeri 

În pofida contextului economic dificil, numărul șomerilor a este in continuă scădere, 

de la 34 inregistrați la inceputul anului 2010 la 7 inregistrați la inceputul anului 2017.Numarul 

scăzut de șomeri poate fi influențat și de apropierea fațo de zona metropolitană Timișoara, 

ceea ce oferă numeroase oportunități de angajare. 

 

 

1.3  Activități economice 

 

După anii ’90, județul s-a dezvoltat foarte mult datorită privatizărilor reușite. Fapt ce 

a atras multe investiții și a dus la un nivel de trai peste media națională. În același timp, 

autoritățile au susținut inițiativele companiilor străine. 
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Nr. Crt.
Tara de origine a capitalului strain

investit

Capital strain

investit (USD)

1 Italia 192.250.000

2 Germania 186.910.000

3 Olanda 91.630.000

4 SUA 43.370.000

5 Elvetia 28.110.000

6 Luxemburg 20.540.000

7 Siria 20.290.000

8 Spania 20.290.000

9 Austria 14.110.000

10 Franta 11.890.000

Situația capitalului străin învestit

 

                           Tabel 3 Situția capitalui străin învestit în Județul Timiș 

Amplasat în sud-vestul României, Timiş este cel mai mare judeţ al României. În 

prezent, acesta este unul dintre cele mai bine dezvoltate judeţe din ţară, motiv pentru care şi 

nivelul de trai este superior mediei naţionale, fapt confirmat şi de statistici. Mai mult de 15 

companii au peste 1.000 de angajaţi – niciun alt judeţ nu mai are o asemenea performanţă, 

desigur cu excepţia Bucureştiului. Şase companii au afaceri anuale de peste 1 miliard de lei – 

doar Ilfov şi Bucureşti mai intră la această categorie. 

Studiul evoluției PIB în perioada 2000-2011 indica un ritm constant crecător. În anul 

2011, produsul intern brut realizat de Timiș ajunge la 26.896,6 mil. Ron, de 9 ori mai mare 

față celui realizat in anul 2000. 

În perioada 2000-2011, evoluția acestui ritm crecător indică o revitalizare a economiei 

județului, datorat creșterii investiților străine în comerț și industrie, precum și creșterii 

cererii interne, stimulate de sistemul creditelor aflate în expansiune. 

Județul Timiş are un Produs Intern Brut (PIB) aferent anului 2015 de 32,8 miliarde de 

lei, conform Comisiei Naţionale de Prognoză (CNP). Aceasta în condiţiile în care există judeţe 

cu PIB sub 10 miliarde de lei.Numai Capitala are o valoare mai mare. În ceea ce priveşte 

PIB/locuitor, în judeţ acesta ajunge la 10.601 euro, cel mai ridicat nivel din ţară, după 

Bucureşti (20.873 euro). În perioada 2015-2018, Timiş are prognozate creşteri economice de 

peste 4%. În acelaşi timp şi remuneraţiile sunt pe măsură. Salariul mediu lunar net a depăşit 

2.000 de lei pe durata anului trecut, la acest capitol judeţul Timiş fiind întrecut doar de Ilfov 
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şi municipiul Bucureşti. Judeţe precum Covasna, Harghita şi Neamţ au un salariu mediu sub 

1.400 de lei. 

La baza acestei dezvoltări impresionante a judeţului au stat mai mulţi factori: pe de-o 

parte privatizările şi investiţiile străine, iar pe de altă parte deschiderea autorităţilor pentru 

susţinerea marilor companii din regiune. 

Județul Timiş a început să se dezvolte după anii ’90, moment în care au apărut primele 

investiţii. În 1991, Alcatel - Lucent a intrat în România, fiind primul investitor francez din 

ţară. În 2006, divizia Alcatel-Lucent România a fost desemnată centrul de coordonare 

regională pentru sud-estul Europei, gestionând activităţi din 12 ţări: Albania, Bulgaria, Bosnia-

Herţegovina, Cipru, Croaţia, Grecia, România, Muntenegru, Macedonia, Serbia, Republica 

Moldova şi Slovenia. De-a lungul timpului, Alcatel a produs în România centrale telefonice 

digitale, echipamente de infrastructură pentru telefonia GSM şi telefoane mobile. Astăzi, 

firma a ajuns la un număr de 1.265 angajaţi. La începtul acestui an, compania finlandeză 

Nokia a anunţat că a preluat, în urma unei tranzacţii cu acţiuni, controlul producătorului 

francez de echipamente pentru telecomunicaţii Alcatel-Lucent, pentru 15,6 miliarde de euro. 

Din datele publicate de către TopFirme reiese faptul că în anul 2016, societățile active 

din localitatea Nițchidorf au realizat o cifră de afaceri in valoare de 4.347.731 lei, 

reprezentând 0.01% din cifra de afaceri din Județul Timiș. 

Conform datelor publicate de TopFirme, la nivelul localității Nițchidorf se regăsesc 73 

societăți active care realizeaza un profit net in valoare de 1.040.328 lei ( aferent anului 

2016). 

                             Tabel 4 Top 10 societăți din comuna Nițchidorf                      

Nr. Crt. Denumire Cifra afaceri/Ron Angajați  

1 OPTION INSTAL SRL 1.705.667 10 

2 COSIDO SRL 632.674 2 

3 INDIRA SRL 599.727 7 

4 EASYHOUSE SRL 323.676 0 

5 GITINAVAT SRL 198.151 2 

6 COM VASCOLECT SRL 167.579 3 

7 COVAL ILCO FOREST SRL 153.926 4 

8 ALEX & MIHAELA SRL 153.608 1 

9 DEN-DY-DEN SRL 126.868 2 

10 DINAMIC FAMILY INVEST SRL 120.645 1 
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Codul CAEN predominant, dupa cifra de afaceri , este 4321- Lucrări de instalații 

electrice , urmat de 4711- Comerț cu amănuntul in magazine nespecializate, 7320- Activități 

de stiediere a pieței, 5630- Baruri și alte activități de servire a băuturilor. 

 

Agricultură 

În prezent, teritoriul administrativ al comunei Nițchidorf este de 6413 ha, ceea ce 

reprezintă 0,74% din suprafața totală a Județului Timiș. Din punct de vedere al suprafeței, 

comuna se află sub media județului ( 8784 ha), dar peste media unitătilor administrativ 

teritoriale din zona metropolitnă a orașului Timișoara ( 6236 ha).  

Din puct de vedere al utilizării terenurilor, 5374 ha ( 83,80%) au destinație agricolă, iar 

1039 ha ( 16,20%) au destinație non-agricolă, așa cum se observă in figura de mai jos. 

 

                                               Fig. 33  Structura fondului funciar- anul 2014 

În cadrul terenului cu destinație agricolă predomină terenul arabil ( 4105 ha, respectiv 

79,39%), urmat de terenul pentru pășuni ( 820 ha, respectiv 15,26%), urmat de terenul pentru 

livezi și pepiniere ( 256 ha, respectiv 4,76%) și terenul pentru fânețe ( 193 ha, respectiv 

3,59%), structura fiind reflectată în figura de mai jos. 
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                                       Fig. 34 Modul de folosință a terenului agricol  

În cadrul terenului non-agricol , predomină terenul ocupat de păduri și altă vegetație 

forestieră ( 694 ha, respectiv 6,79%), urmat de terenul ocupat de construcții ( 131 ha, 

respectiv 12,61 %) și terenul ocupat de căi de comunicații și căi ferate ( 131 ha, respectiv 

12,61%), urmat de terenul ocupat de ape și bălți ( 71 ha, respectiv 6,83%) și terenuri 

neproductive ( 12 ha, respectiv 1,15 %). Structura terenului npm-agricol este reprezentată în 

figura de mai jos. 

 

                               Fig. 35 Modul de folință a terenului non-agricol 
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 1.4  Infrastructură rutieră și feroviară  

Rețea de căi rutiere 

Drum Ruta Lungime 

DJ 592B Chevereșu Mare- Nițchidorf- Duboz 15 km 

DC 161 Nițchidorf-Blajova 4 km 

DC 162 Blajova-Otvești 5 km 
                               Tabel 5  Rețeaua de căi rutiere 

 

Rețeaua de căi ferate 

Comuna Nițchidorf se leagă de alte localități din județ și pe cale ferată, teritoriul 

comunei fiind străbatut de linia fertă prin partea de nord-vest de linia 916A Buziaș-Gătaia-

Jamu Mare. 

 

                             Fig. 36 Haltă gară Nițchidorf 

În 1898 s-a construit calea ferată Lugoj-Vârșeț, ce a contribuit mult la dezvoltarea 

economică a localității. 
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Bogățiile solului si ale subsolului, situația bună a orașelor și a comunelor bănățene au 

atras interesul unor oameni de afaceri, care au investit importante capitaluri în căile ferate 

de interes local. De aici s-a înțeles foarte bine ideea ca drumurile si căile ferate hotărăsc 

viitorul si progresul economic si social al zonei. La data de 22 august 1898 se inaugurează si se 

pune in funcție tronsonul Gataia-Buzias-Lugoj, parte din diagonala feroviara ce va traversa 

Banatul de la sud-vest la nord-est, Vârșeț-Gataia-Buzias-Lugoj-Ilia deschisa la 17 septembrie 

1898 de către Societatea Cailor Ferate Sud Orientale Maghiare. Stația Nițchidorf face parte 

din segmentul Gătaia-Buziaș, actualmente rămânând in funcție doar ca halta comercială. 

 

                               Fig. 37 Gara Nițchidorf ( sursa Monografia Scolii Nițchidorf)  

Transport public de călători 

Pe teritoriul comunei, transportul public este asigurat  prin autobuze de catre 

operatorul Super Imposer. De menționat totuși, este că populația este nemulțumită de 

transportul în comun existent, această problemă fiind considerată unul dintre principalele 

surse de nemulțumire din comună. 
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1.5  Social- Cultură și culte 

Compartimentul de asistenta socala din cadrul primăriei are în gestiune un număr 

aproximativ de 98 cazuri împărţit astfel: 

➢ Venit Minim Garantat - 11 dosare; 

➢ Alocaţie pentru susţinerea familiei - 15 dosare;  

➢ Încălzire - 25 dosare; 

➢ Handicap cu însoţitor - 17 dosare; 

Copii ai căror părinţi sunt plecaţi la munca în străinătate - aprox. 30  

În momentul de fată, primăria răspunde de nevoile ce apar pe servicul ce ţine de 

prestaţii, partea aceasta fiind acoperită. Două direcţii se disting în acest moment şi ar 

răspunde nevoilor comunităţii: 

- un serviciu tip after school pentru copii ai căror părinţi sunt plecaţi la muncă,  

- un serviciu care ar putea acoperii nevoiele de bază (mâncare, cumpărături etc) pentru 

vârstnicii care nu au sprijin. 

Pentru situaţiile de urgenţă, care implica minori, Compartimentul Social din cadrul 

primăriei intervine împreună cu Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului. 

 

 

Cultură și culte 

Cultura reprezintă o moștenire ce se transmite cu ajutorul codurilor de comunicație 

specifice cum sunt gesturile ori cuvintele, scrisul și artele, mass media (presa, radioul, 

televiziunea), media interactivă (telefonul). În același fel se transmit gesturile, ritualurile, 

cunoștințele teoretice, normele abstracte, religia. Cultura poate fi însușita prin diverse forme 

ale memoriei subiective (reflexe, cuvinte, imagini) dar și prin intermediul memoriei 

obiective(obiecte, peisaje,cărți, numere, reguli). 

Pe întreg teritoriul comunei se regăsesc două tipuri de instituții culturale, cămin 

cultural și bibliotecă, instituții în jurul cărora este concentrată cea mai mare parte a 

activităților culturale ale locuitorilor. 
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                                                Fig. 38   Cămin cultural Nițchidorf 

Pe teritoriul comunei Nițchidorf se regăsește un singur monument istoric sfințit în  data 

de 11 octombrie 1925. Momunemtul a fost construit in amintirea celor 77 de bărbați care au 

decedat între anii 1918-1918 in timpul primului război mondial. 
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                       Fig. 39 Inaugurare monument istoric 1925 

 

                                 Fig. 40 Monument istoric Nițchidorf 
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Biblioteca 

Preocupările culturale ale locuitorilor din Nițchidorf au fost mereu evidente. Lucrul 

acesta rezultă din succesul profesional pe care l-au avut absolvenții Școlii Nițchidorf. Așadar, 

calitatea educației este una de necontestat. 

Biblioteca comunală 

A fost înființată în anul 1952 cu un bibliotecar salariat. De la înființare a funcționat ca 

bibliotecar Löchinger Nicolae, după care s-au schimbat până în anul 1971, nouă bibliotecari. 

Numărul volumelor a crescut de la an la an, astfel încât la începutul anului 1971 au 

fost 6784 de volume. 

Localul bibliotecii s-a schimbat an de an, ajungând să funcționeze chiar într-o casă 

particulară. Actualmente (1971) se găsește în clădirea consiliului popular și dispune de un 

mobilier adecvat primit în anii 1966 și 1970. (Schmadl, 1971, p.170) 

Biblioteca școlară 

Informații sigure despre o bibliotecă în Nițchidorf apar doar în perioada interbelică. 

Atunci aflăm că școala avea o bibliotecă pentru elevi cu 140 de volume și pentru învățători cu 

40 de volume (Registrul de inspecții, proces-verbal din 20 ianuarie 1939). Tot în acea perioadă 

a fost lichidat stocul de cărți maghiare din biblioteca școlii (proces-verbal din 22 iunie 1940). 

Cărțile maghiare au fost vândute preotului Tӧckes din Tormac și doamnei E. Vari, la un preț 

total de 2760 lei. 

Numărul volumelor începe să crească în fiecare an, iar statisticile aflate în arhiva școlii 

confirmă acest fapt. Mai consemnăm o informație din 1944 când biblioteca avea 256 de 

volume în limba română și 181 în limba germană. 

Conform informațiilor oferite de Monografia localității Nițchidorf (Schmadl, 1971, 

p.170), biblioteca școlară din Nițchidorf dispunea în anul 1971 de 2411 volume, iar ca 

bibliotecară funcționează unica învățătoare din școală. Biblioteca școlii a oferit un suport 

didactic permanent în perioada comunistă. Există numeroase cărți de metodică și didactică, 

beletristică, diapozitive, dicționare și de propagandă comunistă. Bineînțeles că există volume 

atât în limba germană cât și în limba română. 

Fondul de carte al bibliotecii s-a îmbogățit în anul 2006 printr-un program 

guvernamental pentru școlile de la sate. Din anul 2013, există un spațiu adecvat în noua 

școală, iar numărul volumelor a crescut datorită câtorva donații foarte importante. Este vorba 

despre ziaristul și scriitorul Vasile Bogdan, pictorul Puiu Marinescu, institutoarea Camelia 

Pantea (Buziaș) și profesorul Cristian Bereschi, care au oferit cititorilor nițchidorfeni câteva 

sute de volume foarte importante. 
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O achiziție foarte importantă a avut loc în anul 2013, când editurile Humanitas și 

Polirom au donat bibliotecii toate volumele traduse în limba română ale scriitoarei Herta 

Müller. 

În anul 2014 Fundația Mereu Aproape a donat un număr de 1000 de volume prin grantul 

Books 4 youts. Preocupările școlii sunt de a procura toate volumele care se referă la 

moștenirea culturală a Nițchidorfului. Există, în acest sens, un sector dedicat personalităților 

care își au originea în acest și autorilor care au scris despre Nițchidorf. Doamna Hella Gerber, 

președinta HOG Nitzkydorf a sprijinit școala în vederea procurării unor valoroase cărți din 

Germania. 

În anul 2015, numărul de volume în limba română este de 4550 de exemplare. 

Moștenirea culturala a Nițchidorfului- colecția de cărți a bibliotecii: 

- Structura fonetică a dialectului nițchidorfean (A niczkyfalvai német nyelvajaras 

hangtana), scrisă de dr. Ferencz Kräuter, Editată de Academia Științifică Maghiară din 

Budapesta în 1907. 

Aceasta este cea mai veche carte care se referă la Nițchidorf. Putem spune că e prima 

cercetare a acestui spațiu. Eruditul Franz Kräuter analizează structura fonetică a dialectului 

vorbit în Nițchidorf. Cartea este scrisă în limba maghiară și a apărut la Budapesta în 1907. 

 

- Monografia Școlii din Niţchidorf, prof. Baltazar Seidl, 1978 

Profesorul Baltazar Seidl salvează memoria trecutului printr-o lucrare atent concepută, 

structurându-și cercetarea în funcție de cele mai importante etape istorice ale Școlii 

Nițchidorf. De aici aflăm primele informații despre școală și toate cadrele didactice, de la 

începuturi până în 1978. 
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- Monografia comunei Nițchidorf – Timiș, prof. Schmadl Gheorghe, 1971 

Lucrarea aceasta reprezintă munca unui profesor care s-a dedicat enorm istoriei 

locale. În registrul de inspecții al școlii apare în anul 1972 o referire la această monografie: 

12-13 mai 1972 

Ca lucrare științifică personală pentru obținerea gradului I a redactat Monografia 

comunei Nițchidorf, o lucrare muncită, bine redactată și care se bazează pe o bogată muncă 

de cercetare și observație directă. 

Profesorul Georg Schmadl face o cercetare detaliată a comunei Nițchidorf (satele 

Nițchidorf, Duboz și Blajova), analizând mai întâi specificul geografic al zonei (soluri, relief, 

faună, floră, demografie) și continuând cu istoricul și tradițiile fiecărui sat. 
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- Nitzkydorf – Chronic und Heimatbuch einer deutchen Gemeinde im Banat 1785-1992, 

Erstes Buch: Msgr. Dr. Franz Kräuter Geschichte des Dorfes und seiner Pfarrei; Zweites 

Buch: Dr. Balthazar Schmadl – Georg Schmadl – Peter Konrad; Beiträge über 

Geschichte, Wirtschaft, Kultur, die Zeit im Kommunismus; Redaction und 

Zusammenstellung: Dr. Balthasar Schmadl, Munchen, im Oktober 1994. 

O lucrare complexă alcătuită din două părți. Prima scrisă de Franz Kräuter, iar a doaua 

de Balthazar Schmadl, Georg Schmadl și Peter Konrad. Scrisă în limba germană, această 

monografie ne oferă informații despre contextul istoric al colonizării satului Nițchidorf, 

numele primilor coloniști și toate problemele întâmpinate de aceștia în lupta pentru 

supravieșuire în noul sat. Sunt urmărite toate aspectele vieții sociale și culturale, astfel că se 

pot cunoaște informații despre biserică, școală, primărie, căminul cultural sau despre Primul 

și al Doilea Război Mondial. Un capitiol special este dedicat și deportărilor din 1945. 

 

 

 

- Povestea Niţchidorf - The story, Realizatori: Constantin Duma (fotografie) Nicoleta 

Trifan (texte), Radu Trifan (documentare şi texte), Emanuel Cernescu (design, Andrada 

Matsimouna (traducere). Cartea, în limbile română şi engleză, a fost lansată joi, 10 

decembrie, la Şcoala Gimnazială Niţchidorf, în aceeaşi zi când scriitoarei germane 

Herta Müller, născută la Niţchidorf, i-a fost decernat Premiul Nobel pentru Literatură. 
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- Franz Ferch, Annemarie Podlipny - Hehn, Kriterion Verlag Bukarest, 1975 - un album de 

artă al pictorului Franz Ferch, cel care a pictat numeroase tablouri cu imagini din 

Nițchidorf 
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- Colecția de cărți Herta Muller 
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Herta Muller 

 

              Fig. 41 Herta Muller 

Scriitoare germană – laureată a Premiului Nobel pentru literatură în 2009. S-a născut la 

Nițchidorf în data de 17 august 1953 și a absolvit ciclul gimnazial la Școala Nițchidorf. 

 

  Fig. 42 Certificat absolvire Herta Muller 
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Tatăl ei a fost un șvab bănățean și, ca mulți alți cetățeni români de naționalitate 

germană, a fost înrolat în Al Doilea Război Mondial în Waffen-SS, iar după război își câștiga 

existența fiind șofer de camion.După venirea la putere a comunismului în România, a fost 

expropriat de autoritățile statului comunist român. 

Mama scriitoarei, ca majoritatea populației de naționalitate germană din România (cei 

între 17-45 de ani), după accederea comuniștilor la putere, a fost deportată în 1945 în 

Uniunea Sovietică. Acolo a fost deținută timp de cinci ani într-un lagăr de muncă forțată. 

Fostul lagăr de la Novo-Gorlovka se află pe teritoriul Ucrainei. 

În romanul ei Atemschaukel (Leagănul respirației), publicat la München în anul 2009, 

Herta Müller a prelucrat aspecte privind deportarea germanilor originari din România în 

Uniunea Sovietică. Acest roman, care prin „Fundația Robert Bosch” a fost nominalizat pentru 

Deutscher Buchpreis (Premiul german al cărții), a ajuns la 16 septembrie în finala celor șase. 

Herta Müller a făcut studii de germanistică și de limbă și literatură română la 

Universitatea din Timișoara, în perioada 1973–1976. 

Începând cu anii 1970 a fost apropiată de Aktionsgruppe Banat, un grup format din 

studenți și scriitori șvabi bănățeni, care aveau o atitudine protestatară, neacceptată de 

regimul din România comunistă. Acest fapt a adus-o în atenția Securității. În alocuțiunea 

rostită la Stockholm, pe 10 decembrie 2009, Herta Müller i-a omagiat pe prietenii ei din 

Aktionsgruppe: „Din fericire am întâlnit în oraș [la Timișoara] o mână de tineri poeți din 

Grupul de Acțiune Banat. Fără ei nu aș fi citit cărți și nu aș fi scris nicio carte. […] Cu ajutorul 

acestor prieteni am supraviețuit. Fără ei n-aș fi rezistat represiunilor. Mă gândesc astăzi la 

acești prieteni. Și la cei pe care Securitatea îi are pe conștiință și care se află astăzi în 

cimitire.” 

După 1977 Müller a făcut parte și din cenaclul literar (Literaturkreis) „Adam Müller-

Guttenbrunn”, cenaclu afiliat Asociației Scriitorilor din Timișoara. 

Un grup de zece tineri poeți au debutat cu versuri în antologia de poeme tradusă în 

1982 în limba română, „Vînt potrivit pînă la tare”, grup din care făcea parte Herta Müller 

alături de colegii săi Richard Wagner, Johann Lippet, William Totok etc. Ca urmare a refuzului 

ei de a colabora cu Securitatea, Müller a fost concediată și expediată pentru reeducare într-un 

„mediu muncitoresc sănătos”, la întreprinderea „Tehnometal”, unde a lucrat ca traducătoare. 

Ulterior și-a câștigat traiul lucrând în calitate de profesoară suplinitoare în diferite școli, între 

altele în Liceul Nikolaus Lenau din Timișoara și la câteva grădinițe, precum și acordând ore 

particulare de germană. Biografia ei este prezentată în volumul „Regele se înclină și ucide”. 

Volumul de debut, „Niederungen” - „Ținuturile joase”, a apărut în 1982, după o 

puternică confruntare cu cenzura care i-a „defrișat” simțitor manuscrisul, volumul fiind 

totodată premiat de Uniunea Tineretului Comunist la secțiunea "lucrări în limbile 

naționalităților conlocuitoare". Peste doi ani cartea a fost publicată și în Republica Federală 

Germania, exact așa cum fusese scrisă de autoare. Reacția autorităților din România a fost 

dură: i s-a interzis să mai publice. 
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Ca membru al cenaclului „Adam Müller-Guttenbrunn”, Franz Thomas Schleich a 

raportat Securității că prima carte scrisă de Müller, „Niederungen” („Depresiuni”), conține 

„orientări anti-statale”. Concret, într-o notă datată 16 martie 1982, „Voicu” scria: „Critică, și 

iar critică, o critică atât de destructivă, încât te întrebi, ce rost au aceste texte?!”Această 

notă a fost folosită de Securitate ca dovadă justificativă pentru începerea dosarului de 

urmărire informativă (D.U.I.) al lui Müller. 

Începând cu 1984 i s-au permis trei vizite în Germania Federală, din care se reîntoarce 

în România. 

Ca urmare a interdicției de a publica, Müller a emigrat în 1987 în Republica Federală 

Germania, împreună cu soțul ei de atunci, scriitorul Richard Wagner. În prima jumătate a 

anului 1989 a fost afectată de moartea lui Roland Kirsch, de asemenea un apropiat al 

Aktionsgruppe Banat, găsit spânzurat pe 3 mai 1989 în locuința sa din Timișoara. 

Din 1995 este membră a Deutsche Akademie für Sprache und Dichtung (Academia 

Germană pentru Limbă și Poezie). 

În anul 1999 Müller a fost propusă de guvernul german pentru Premiul Nobel pentru 

Literatură. 

În anul 2008 Müller a fost propusă pentru a doua oară, din partea Germaniei, pentru 

acest premiu. 

După ce a fost nominalizată pentru a treia oară, pe 8 octombrie 2009 i-a fost decernat 

Premiul Nobel pentru Literatură 2009, pentru „densitatea poeziei și sinceritatea prozei cu 

care a descris plastic universul dezrădăcinaților”, fiind a douăsprezecea femeie care primește 

acest premiu. Valoarea premiului este de 10.000.000 coroane suedeze, ceea ce corespunde cu 

972.000 Euro. În realitate un asemenea premiu nu poate fi însă cuantificat, el aducând 

posesorului o valoare uriașă, un capital și o autoritate simbolică. Ceremonia de înmânare a 

premiului a avut loc pe 10 decembrie 2009 la Stockholm. Odată cu primirea prestigioasei 

distincții, Műller intră în rândul celor mai mari scriitori de limbă germană, alături de Thomas 

Mann, Herman Hesse, Heinrich Böll, Günter Grass sau Elfriede Jelinek, toți laureați ai 

Premiului Nobel pentru Literatură. 

Ca o premoniție, într-un interviu publicat în „Observator cultural” la 27 septembrie 

2007, Stefan Sienerth declara: „... cred că dacă Herta Müller ia mâine Premiul Nobel, 

literatura română și dicționarele de literatură română o vor accepta subit.” 

Distincții 

- 1981: Premiul literar „Adam-Müller-Guttenbrunn” al cercului de literatură din 

Timișoara 

- 1982: Premiul UTC-la secțiunea „lucrări în limbile naționalităților conlocuitoare" 

- 1984 Aspekte-Literaturpreis 

- 1985 Rauriser Literaturpreis  
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- 1985: Premiul literar al orașului Bremen 

- 1987: Premiul literar „Ricarda Huch” al orașului Darmstadt 

- 1989: Premiul de limbă germană, împreună cu Gerhardt Csejka, Helmuth Frauendorfer, 

Klaus Hensel, Johann Lippet, Werner Söllner, William Totok, Richard Wagner 

- 1989: Premiul literar „Marieluise-Fleißer-Preis” al orașului Ingolstadt 

- 1990: Medalia comemorativă „Roswitha” a orașului Bad Gandersheim 

- 1991: Premiul literar „Kranichsteiner” 

- 1993: Premiul criticii pentru literatură 

- 1994: Premiul literar „Kleist” 

- 1995: Premiul european pentru literatură „Prix Aristeion” 

- 1995/96: Declarată „scriitor al orașului Bergen” 

- 1997: Premiul literar al orașului Graz 

- 1998: Premiul literar „Ida-Dehmel” 

- 1998: Premiul literar internațional „Literary Award” - IMPAC Dublin (pentru romanul 

„Herztier”) 

- 1999: Premiul literar Franz Kafka, acordat de Societatea Literară Franz Kafka din 

Austria 

- 2001: Premiul „CICERO” 

- 2002: Medalia Carl-Zuckmayer a landului Rheinland-Pfalz 

- 2003: Premiul literar Joseph-Breitbach (împreună cu Christoph Meckel și Harald 

Weinrich) 

- 2004: Premiul literar al Fundației Konrad Adenauer 

- 2005: Premiul literar al orașului Berlin 

- 2006: Premiul „Würth” pentru literarură europeană 

- 2006: Premiul literar „Walter Hasenclever” al orașului Aachen 

- 2007/08: Stipendiul „Internationales Künstlerhaus Villa Concordia” în Bamberg 

- 2009: „Heine-Ehrengabe” al asociației Heinrich Heine din Düsseldorf 

- 2009: Premiul Nobel pentru Literatură, pentru „densitatea poeziei și sinceritatea 

prozei cu care a descris plastic universul dezrădăcinaților” 

- 2009: Premiul Franz Werfel pentru Drepturile Omului 
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- 2010: Premiul literar Hoffmann von Fallersleben 

- 2010: Marea Cruce de Merit cu stea a Ordinului de Merit al Republicii Federale 

Germania 

- 2015: Premiul Friedrich Hölderlin, din partea Universității Tübingen (înmânat la 

Tübingen în data de 11 decembrie 2015) 

Opera 

- Niederungen, București (Bukarest), Kriterion Verlag, 1982 (cenzurat), Berlin 1984 

- Drückender Tango, București 1984, Reinbek 1988 & 1996 

- Der Mensch ist ein großer Fasan auf der Welt, Berlin 1986 

- Barfüßiger Februar, Berlin 1987 

- Reisende auf einem Bein, Berlin 1989 

- Wie Wahrnehmung sich erfindet, Paderborn 1990 

- Der Teufel sitzt im Spiegel, Berlin 1991 

- Der Fuchs war damals schon der Jäger, Reinbek bei Hamburg 1992,  

- Eine warme Kartoffel ist ein warmes Bett, Hamburg 1992 

- Der Wächter nimmt seinen Kamm, Reinbek bei Hamburg  

- Angekommen wie nicht da, Lichtenfels 1994 

- Herztier, Reinbek bei Hamburg 1994 

- Hunger und Seide, Reinbek bei Hamburg 1995 

- In der Falle, Göttingen 1996 

- Heute wär ich mir lieber nicht begegnet, Reinbek bei Hamburg 1997 

- Die Klette am Knie, poeme 1997 

- Der fremde Blick oder das Leben ist ein Furz in der Laterne, Göttingen 1999 

- Im Haarknoten wohnt eine Dame, Reinbek bei Hamburg 2000 

- Heimat ist das, was gesprochen wird, Blieskastel 2001 

- Der König verneigt sich und tötet, München 2003 

- Die blassen Herren mit den Mokkatassen, München 2005 

- Regele se-nclină și ucide, Iași 2005 

- Este sau nu este Ion, Iași 2005 
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- Animalul inimii, (ediția a II-a), Iași 2006 

- Atemschaukel, München 2009 

- Cristina und ihre Attrappe oder Was (nicht) in den Akten der Securitate steht[25], 

Göttingen 2009  

- Lebensangst und Worthunger, Suhrkamp, Berlin 2010. 

- Immer derselbe Schnee und immer derselbe Onkel, Hanser Verlag, München [u. a.] 

2011, ISBN 978-3-446-23564-9; Fischer Taschenbuch, Frankfurt am Main, 2013 

- Vater telefoniert mit den Fliegen, Hanser Verlag, München 2012 

- Ein Hauch von Lippenstift für die Würde. Weiblichkeit in Zeiten großer Not. Ed. 

Henriette Schroeder. Elisabeth Sandmann Verlag, München 2014 

- Hunger und Seide. Essays, Hanser, München 2015 

Manifestări culturale 

Cea mai veche manifestare culturală, ruga satului, are loc în comuna Nițchidorf , cu 

prilejul sarbatorii ortodoxe a Rusaliilor. 

Ruga comunei, este considerate a fi cea mai importantă manifestare culturală pentru 

locuitori, ruga satului se desfasoară la Căminul Cultural, fiind pregatită cu aproximativ o lună 

mai devreme. 

Ruga comunei Nițchidorf are o isorie destul de veche, aceasta, pe vremuri, era 

organizată de tineri recruți. Cu patru săptămâni înainte, băieții se adunau pentru a desemna 

dintre recruți pe: primul băiat, al doilea, al treilea care aveau atribuții diferite în pregătirea 

și desfășurarea rugii. De obicei, primul băiat era unul dintre înstăriții satului, deoarece 

trebuiau niște bani investiți și nu se știa dacă vor fi recuperați sau nu în întregime, or un băiat 

sărac nu putea să-și asume un astfel de risc 
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        Fig. 43 Rugă Nițchidorf 1939 ( sursa Monografia Scolii Nițchidorf ) 

 

                Fig. 44 Rugă Nițchidorf ( sursa Monografia Școlii Nițchidorf) 

Tinerii se adunau la cămin, afară aștepta muzica și îi însoțea pe toți recruții la birtul 

satului unde sătenii așteptau să vadă care este "primul" băiat. Seara toți recruții mergeau la 

primul băiat acasă unde serveau sandvici, prăjitură și câte un păhărel. Fiecare băiat își alegea 

câte o parteneră pentru rugă numai dintre fetele satului. 

Prima fată era partenera primului băiat și era și ea din familie de gospodari buni ai 

satului, deoarece trebuia să suporte și ea niște cheltuieli, dar era o mare onoare să fii primul 
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băiat și prima fată la ruga din sat. Înainte cu o săptămână de rugă, băieții își aduceau pălăriile 

la fete pentru a fi împodobite cu panglici și flori. 

Un brad înalt de 18-20m ce avea la vârf legate: o pălărie, un batic, o coroană de care 

erau legate panglici de mătase multicolore și o sticlă cu vin și ornat cu multe panglici se 

aranja sâmbăta înainte de rugă. Primul era ''cumpărat'' de la cel care îl câștigase cu un an 

înainte și era ornat numai de băieți și pus în fața căminului unde urma să se desfășoare ruga. 

Duminică dimineață (în ziua rugii) băieții mergeau toți însoțiți de muzică la fete după 

pălării. La prima fată erau adunate toate celelalte fete care așteptau să dea partenerului 

pălăria împodobită. De aici într-un mod ordonat perechile se îndreptau însoțite de muzică spre 

biserică. Muzica rămânea afară, iar preotul ținea o slujbă religioasă în cinstea acestui 

eveniment. Când intrau în biserică prima pereche ținea în mână un pom din rozmarin 

împodobit cu panglici multicolore de a doua pereche. Când slujba era gata întregul alai de 

perechi însoțiți de muzică conduceau acasă prima fată, iar ceilalți se împărțeau în grupe 

băieții și mergeau să invite vecinii, prietenii la rugă în timp ce fetele (perechile lor) erau 

fiecare la casa lor. Recruții aveau o ploscă cu vin și îi serveau pe invitați, iar aceștia le dădeau 

o anumită sumă de bani: cu care tinerii își plăteau muzica și alte cheltuieli. 

De plătitul muzicii se ocupa al treilea băiat. După masă se adunau perechile și invitații 

lor precum și alți spectatori la pomul împodobit de la cămin. Ruga se considera începută 

atunci când primul băiat se urca pe un butoi așezat anume în preajma pomului împodobit și 

recita o poezie despre rugă. După aceea începea dansul cu prima pereche, a doua, a treia și 

celelalte perechi dansau în jurul pomului care era așezat în mijloc. 

Când primul dans se încheia, avea loc împărțirea de crenguțe din pomul de rozmarin. 

Aceste crenguțe erau socotite aducătoare de noroc și erau plătite de cei care le luau. Prima 

pereche se ocupa de ruperea crenguțelor și încasarea banilor, dar acest pom nu era rupt în 

întregime, ci era lăsat o parte din el care era licitat. După ce se încheia licitația și era 

cumpărat pomul de rozmarin începea al doilea dans. Odată terminat acest dans, avea loc o 

tragere la sorți pentru pălăria legată în vârful pomului și pentru batic, iar cei ce le câștigau 

erau conduși acasă cu muzică și alai. De aici toți tinerii, perechi și invitați mergeau la prima 

pereche, mai întâi la fată, apoi la băiat unde erau serviți cu prăjitură și alte gustări precum și 

cu băutură. 

Cei mai mulți dintre participanți la rugă ofereau ceva bani la familiile celor doi tineri 

(prima pereche) pentru a-și acoperi cheltuielile făcute deoarece participanții la rugă erau 

majoritatea sătenilor. 

Ruga ținea trei zile, iar costumul fetelor era diferit. În prima zi ele purtau fustă de 

culoare albastră, bluză albă cu mânecă scurtă, șorț negru cu dantelă pe margini de formă 

dreptunghiulară și un șal (un batic) mare din mătase cu ciucuri în trei colțuri. A doua zi de 

rugă fetele îmbrăcate toate la fel aveau fustă verde, șorț alb, bluză tot verde, iar șalul alb. 

În cea de-a treia zi fetele purtau fustă albă, șorțul negru, bluză albă, iar șalul roz la 

gât purtau panglică neagră de somot (catifea) în fiecare zi. În a doua și a treia zi de rugă 
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fetele se adunau toate la prima fată și de acolo băieții le luau însoțiți de muzică și mergeau la 

cămin la dans. 

Seara era bal. Tot cu ocazia rugii aveau loc întreceri de popice, iar cel care acumula 

mai multe puncte câștiga un berbec care aștepta liniștit lângă pom, noul stăpân. La o 

săptămână se ținea ruga mică când fetele purtau fuste albe, șorțuri negre, bluză albă, iar 

șalul verde. Tinerii se adunau după-masa la pom, dansau, iar spre seară se făcea licitație 

pentru a vinde pomul. Cel care îl cumpăra îl aducea acasă însoțit de muzică și de întreg alaiul. 

( sursa Monografia Scolii Nițchidorf )  

Călușerii de la Blajova 

Mulţi cercetători ai folclorului din zona noastră sunt de acord că în Banat căluşerii au 

apărut abia la sfârşitul secolului al XIX – lea şi începutul secolului trecut, mai cu seamă în 

preajma Marii Uniri de la 1918. De fapt, acest dans bărbătesc începe să prindă rădăcini în 

Banat odată cu ideile promovate de Societatea Astra din Sibiu. Ceea ce putem spune cu 

certitudine despre căluşerii din Banat, mai cu seamă din Banatul de Câmpie, este că acest 

dans nu mai păstrează aproape nimic din semnificaţiile sale ritualice, aşa cum se întâmplă 

bunăoară în Oltenia. Căci, la origini, Căluşul este un dans ritualic, cu o vechime considerabilă, 

asupra căreia există încă suficiente dispute teoretice, unele susţinând că are origini dacice, 

altele că obiceiul a fost luat din vremea stăpânirii romane. 

Căluşerii din Banat au mai degrabă legătură cu lupta românilor pentru recunoaştere ca 

naţiune, ca popor, iar aceasta este o evidenţă în primul rând în vestimentaţia acestui joc 

bărbătesc. Costumaţia căluşerilor bănăţeni este, cu mici excepţii, unitară în tot ţinutul: opinci 

de piele, ciorapi albi de lână, împodobiţi cu nojiţe tricolore, care fixează pe picioare ciurelele 

(zurgălăii), izmene albe, cămaşă cusută, brâu tricolor (brăciră),  o diagonală cu tricolor prinsă 

pe partea inimii, uneori chintuş cusut şi clăbăţ cu panglică tricoloră şi cu pană de păun sau 

fazan. În cazul vătafului (cel care conduce grupul) apare încă o diagonală, nu întotdeauna 

tricoloră, care formează cu cealaltă un X peste piept. 

În formația călușerilor  de la Blajova, vătaful avea o diagonală tricoloră şi una pe care 

era scris numele său de familie. Căluşerii poartă cămăşi cusute, singurii îmbrăcaţi şi cu chintuş 

sunt muzicanţii. 

Primele documentări legate de călușerii de la Blajova au apărut în anul 1930, la 

început fiind cinci formții de călușeri. „Formaţia de căluşeri nu avea steag. Vătaful mergea în 

mijloc şi le arăta figurile (şticurile), apoi căluşerii repetau după el. Erau multe şticuri, vreo 

20. Erau îmbrăcaţi aşa: opinci de piele sau pantofi negri, ştrimfi dă lână cu nojiţe tricolor, 

ciurele, izmene albe, chimeaşă cusută, brâu tricolor (brăciră), diagonală cu tricolor, clăbăţ cu 

panglică tricolor şi pană de păun 

Mai trebuie menţionat că dispunerea căluşerilor se făcea în cerc, în jurul vătafului, 

fapt ce aminteşte de cultul solar. În anumite momente, dansatorii se mişcau în spirală. 

Mişcarea căluşerilor se făcea în ambele sensuri, simbolizând atât răsăritul, cât şi apusul 

soarelui. 
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Din păcate, în vremurile de acum, tradiţia căluşerilor a pierdut foarte mult, în cele 

mai multe zone din Banat. Există doar câteva localităţi care fac excepţie de la această regulă 

nefastă. ( Sursa www.banatuldeazi.ro , Călușerii de la Blajova ) 

 

 

                              Fig. 45 Călușerii de la Blajova ( sursa www.banatuldeazi.ro ) 

Biserici, mănăstiri și alte lăcașe de cult 

Religia ocupă un rol importat în viața locuitorilor comunei Nițchidorf , astfel că viața 

spiritual a comunei este concentrate in jurul acestor lăcașe de cult. Comunitățile de 

credincioși sunt deservite de urmatoarele biserici: 

- Biserica ortodoxă Nițchidorf  

Locuitorii comunei Nițchidorf au reușit , în anul 1992, să obțină sfințirea locului și punerea 

pietrei de temelie  a bisericii ortodoxe din Nițchidorf cu hramul Pogorârea Duhului Sfânt. 

http://www.banatuldeazi.ro/
http://www.banatuldeazi.ro/
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                         Fig. 46 Biserica ortodoxă Nițchidorf 

- Biserica ortodoxă Duboz 

Până în 1945, in Duboz exista o biserică de lemn , declarată monument istoric ,  construita 

in 1735. A fost sfințită in 1779 de episcopul Moise putnic al Timișoarei (1774-1784). Cu 

timpul s-a deteriorat asa de mult, încat o furtuna a prabusit-o (1945). 

Biserica de azi, cu hramul « Adormirea Maicii Domnului », e din caramida și s-a zidit in 

1925 dupa planul intocmit de prof. Arhitect Victor Vlad din Timișoara. Biserica este 

contruită in stil moldovenesc, acoperită cu eternity iar picture murală este pictată în 

tempera și iconostasul în ulei, acestea fiind effectuate în anul 1943  de către pictorul 

Alexandru Pop. 
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                            Fig. 47 Biserica ortodoxă Duboz 

- Biserica ortodoxă Blajova 

Biserica datează din anul 1794, aceasta are hramul “Adormirea Maicii Domnului”, fiind 

construită din lemn (1760). Aceasta a suferit numeroase reparații de-a lungul timpului Ș 

1941, 1942, 1962, 1966. Biserica nu este pictata, ci numai impodobita cu icoane din lemn, 

unele din ele datând din anul 1740. 
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                                Fig. 48 Biserica ortodoxă Blajova 

- Biserica romano-catolică 

Construcția bisericii a început în anul 1824, aceasta durând șapte luni și a fost construită 

de Paul Schlauch, mastru zidar, și de Franz Kunst ca dulgher. Biserica a fost sfințită în 7 

noiembrie 1824 de către dechantul Anton Csakay din recaș. Dimensiunile bisericii erau de 

30 m lngime și 13 m înălțime. Turnul bisericii a ars în 1911 datorită unui incident în care a 

fost implicat ucenicul fierarului Helmbeck, acesta fiind reconstruit , dându-I forma de 

astăzi. 

 

                             Fig. 49  Biserica romano-catolică ( sursa Monografia scolii Nițchidorf ) 
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      Fig. 50 Biserica romano-catolică Nițchidorf 

- Casa de rugăciune adventistă 

 

                Fig. 51 Casa de rugăciune adventistă 
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 1.6  Educatie 

Nu mai este un secret pentru nimeni, în primul rând la nivelul instituţiilor abilitate în 

această privinţă, regresul constant al şcolii româneşti în genere, al şcolii rurale, în particular, 

în ultimii douăzeci şi şapte de ani. 

La mai bine de o sută de ani de la ministeriatul lui Spiru Haret, când şcoala rurală 

românească făcuse progrese incontestabile, ne aflăm în faţa unei situaţii dramatice: copiii nu 

mai merg la şcoală, multe şcoli rurale se desfiinţează din lipsă de resurse umane, profesorii nu 

mai sunt atraşi de acest apostolat pentru a ridica nivelul cultural al satelor, pentru a contribui 

la acea visată emancipare a maselor prin educaţie şi prin cultură. 

Din experienţa activităţii didactice în mediul rural, am putea spune că situaţia este 

mai dramatică, întrucât această situaţie face parte din viaţa de zi cu zi, e viaţa de zi cu zi. În 

măsura în care şcolile rurale au o încadrare bună sau acceptabilă cu cadre didactice la nivelul 

unei pregătiri medii, calitatea educaţiei este în mare măsură asigurată. An de an, la începutul 

lunii septembrie, directorii de şcoli din mediul rural se dau de ceasul morţii pentru a acoperi 

încadrarea la toate clasele. Iată prima problemă cu care se confruntă învăţământul rural, 

căci, în afara unor cadre didactice din localitate, puţini sunt cei care mai sunt atraşi de 

perspectiva unei cariere didactice la ţară. Parfumul vieţii la ţară nu mai ispiteşte pe nimeni, 

iar cariera didactică este, pentru cei mai mulţi tineri, neatractivă. 

Infrastructura educației 

Conform atestărilor documentare, Școala din Nițchidorf s-a înfinșat în anul 1785 și 

cuprindea doua săli de clasa, acoperișul fiind acoperit cu șindrilă. 

 

                                Fig. 52  Școala din Nițchidorf 



 

STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ A COMUNEI NIȚCHIDORF 

69 

În tabelul de mai jos se poate observa o scadere a numărului de elevi înscriși, punctul 

forte fiind în anul 1964 cand s-au înscris 306 de elevi. 

An școlar Nr. Elevi 
 

An școlar Nr. Elevi 

1963-1964 274 
 

1971-1972 182 

1964-1965 306 
 

1972-1973 178 

1965-1966 272 
 

1973-1974 198 

1966-1967 258 
 

1974-1975 183 

1967-1968 246 
 

1975-1976 200 

1968-1969 229 
 

1976-1977 151 

1969-1970 212 
 

1977-1978 152 

1970-1971 189 
                           Tabel 6 Situația elevilor înscriși în perioada 1963-1978 

                                       ( sursa Monografia Scolii Nițchidorf ) 

 

An școlar Profesori Învațători Educatori 

1998-1999 6 6 2 

1999-2000 7 6 1 

2000-2001 7 7 2 

2001-2002 6 4 2 

2002-2003 6 4 2 

2003-2004 5 4 2 

2004-2005 6 4 2 

2005-2006 5 4 2 

2006-2007 6 4 3 

2007-2008 7 5 3 

2008-2009 7 5 3 

2009-2010 10 5 3 

2010-2011 14 4 3 

2011-2012 9 4 2 

2012-2013 9 5 3 

2013-2014 11 5 2 

2014-2015 12 5 2 

   Tabel 7 Situația cadrelor didactice 1998-2015 

             ( sursa Monografia Scolii Nițchidorf )  
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1.7  Sanătate 

Accesul la serviciile de sănatate reprezintă o problemă cheie pentru asigurarea unui 

calități bune a vieții, în special în mediul rural. 

Pe teritoriul administrativ al comunei Nițchidorf,  există patru categorii de unități 

sanitare, toate fiind localizate în centrul administrativ-teritorial. 

 

Nr.  
Crt. 

Categoria de unitate  
sanitară 

Comuna 
Nițchidorf 

Sat 
Duboz 

Sat 
Blajova 

1 Cabinet medical 1 0 0 

2 Farmacie 1 0 0 

3 Centru de permanență 1 0 0 

4 Cabinet Stomatologic 1 0 0 

5 Cabinet veterinar 1 0 0 

               Tabel 8 Situația unităților sanitare Nițchidorf 
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                                         Capitolul 2  
                        

                                            Sondaj de opinie privind                            

situația actuală și de perspectivă a 

comunei  
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 Un aspect important î n  implementarea unui cadru funcţional favorabil 
dezvoltării locale, care să ofere o imagine unitara asupra lucrurilor de dezvoltat, este  
reprezentat de implicarea activă a factorilor interesaţi,  cetăteni şi mediul local de 
afaceri  în procesul de fundamentare a Strategiei. 

 Pentru a cunoaşte punctul de vedere al cetăţenilor şi al mediului de afaceri 
local, privind serviciile publice pe care le oferă administraţia locală şi perspectivele 
de dezvoltare, Primaria Comunei Niţchidorf a derulat o anchetă sociologică în perioada 
octombrie-noiembrie 2017. 

 Scopul chestionarelor a fost de a evalua situaţia curentă şi de a identifica 
aşteptările şi nemulţumirile cetăţenilor şi a mediului de afaceri, în vederea creşterii 
satisfactiei acestora fată de serviciile publice, lmbunătăţirii calităţii vieţii şi implicării 
active în deciziile administraţiei publice locale, promovănd astfel o bună administrare. 

 Rezultatele obtinute completează analiza situaţiei actuale la nivelul comunei, 
reprezentănd punctul de pornire pentru propunerea de măsuri şi acţiuni de dezvoltare 
concrete.  

 Obiectivul este obţinerea unei imagini detaliate cu privire la percepţiile 
locuitorilor asupra calităţii condiţiilor de viată şi a priorităţilor de dezvoltare a 
comunei, concretizat în următoarele obiective specifice: 

 identificarea percepţiilor  locuitorilor cu privire la condiţiile de viaţă; 

 identificarea principalelor probleme şi puncte tari ale comunei din 
perspectiva locuitorilor; 

 evaluarea  infrastructurii  şi  echipării tehnico-edilitare; 

 evaluarea sistemului de lnvăţamant; 

 evaluarea  sistemului  medical şi de servicii sociale; 

 evaluarea posibilităţilor  de  petrecere a timpului liber  

 identificarea  gradului  de  mulţumire fată  de  autorităţile  publice  
locale; 

 identificarea nevoilor de dezvoltare ale comunei din punctul de 
vedere al locuitorilor; 

 sublinierea prioritaţilor de dezvoltare. 
 

2.1. Consideratii metodologice 

 
 Metoda anchetei pe bază de sondaj a presupus conceperea unui chestionar cu 21 

de lntrebări, structurat în patrui părţi (CHESTIONAR privind opinia cetatenilor 
referitoare la situatia actuala şi de perspectiva a comunei Niţchidorf. 

1– Informatii privind TERITORIUL: cuprinde 3 lntrebari lnchise; 
2– Informatii privind POPULAŢIA: cuprinde 7 lntrebari lnchise; 
3– Informatii privind ACTIVITĂŢI ECONOMICE: cuprinde 4 lntrebari lnchise. 
4- Informatii privind ORGANIZARE SOCIALĂ ŞI INSTITUŢIONALĂ: cuprinde 7 lntrebari 

din care 6 sunt lntrebari lnchise şi 1 este deschisa; 
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 Scopul întrebărilor deschise este de a-i da  posibilitatea  respondentului  de  a-şi  
exprima opiniile ln mod liber, culegandu-se astfel o arie mai larga de raspunsuri care pot 
fi utilizate în elaborarea planului  de actiune al administratiei locale. Întrebarile lnchise 
restrang libertatea de exprimare însa raspunsurile sunt mai uşor de dat iar,  codificarea şi 
prelucrarea datelor se simplifica.  

 În ceea ce priveşte populatia cercetata şi marimea acesteia, au fost avute în vedere 
personae ambele sexe, domiciliate ln comuna Niţchidorf, în conditiile în care doar acestea 
au o opinie formată şi obiectivă legată de activitatea administraţiei publice locale, fiind în 
masură să răspundă întrebărilor chestionarului. 

 Tipul de eşantionare ales este eşantionarea aleatoare, aceasta oferind fiecarui 
individ aceeaşi probabilitate de a face parte din eşantion. 

 Marimea eşantionului: La acest studiu au participat 50 de locuitori ai comunei 
Niţchidorf, cu varsta peste 18 ani, din care 37% femei şi 63% bărbaţi. Studiul este 
reprezentativ  pentru  o  populaţie  totala  de 7.19 locuitori, cu o majoritate a varstei 
cuprinsa lntre 25-64 ani. Nivelul de încredere al rezultatelor obtinute este de 95%, cu o 
marja de eroare de ± 2,03%. 

 
 

2.2 Analiza şi interpretarea datelor 
 
Situaţia actuală privind teritoriul. 
 
 

Scopul acestei părţi din chestionar a fost identificarea gradului de satisfacţie a 
cetăţenilor privind  lucrurile bune şi rele din localitate dar si cât de multumiti sunt de: 

 

- Starea drumurilor din comună; 

 -Starea utilităţilor din comună; 

 -Poşta şi funcţionarea telefoanelor; 

 -Posibilităţi de a face cumpărături în comuna; 

 -Şcoala / liceul din comună; 

 -Instituţiile medicale; 

 -Mijloacele de transport public; 

 -Curăţenia din localitate. 
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La intrebarea “Numiţi trei lucruri care vă plac cel mai mult în această localitate?”, 
principale 3 lucruri numite de cetaţeni au fost. 

Concucerea 
locala

Oameni din 
localitate

Natura

 u it i trei lucruri care va  plac cel 
 ai  ult în aceasta  l calitate 

 
  

La intrebarea “Dar care sunt trei lucruri care nu vă plac?” principale 3 lucruri 
numite de cetaţeni au fost. 
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 La întrebarea “Cât de mulţumit sunteţi de?” principale lucruri numite de 
cetaţeni au fost. 

  Foarte 

mulţumit 

Destul de 

mulţumit 

Nici 

mulţumit, 

nici 

nemulţumit 

Nu prea 

mulţumit 

Deloc 

multumit 

Starea drumurilor 

din comună 

 x       

Starea utilităţilor 

din comună 

      x   

Poştă şi 

funcţionarea 

telefoanelor 

    x     

Posibilităţi de a 

face cumpărături 

în comună 

  x       

Şcoala / liceul din 

comună 

x         

Instituţiile 

medicale 

(policlinică,cabinet 

medical, farmacie) 

  x       

Mijloacele de 

transport public 

    x     

Curăţenia din 

localitate 

    x     

 
Situaţia actuală privind populaţia. 
 
 Scopul acestei părţi din chestionar a fost colectarea informaţilor ce permit 

descrierea cetăţenilor privind  studiile, vârsta, cât de satisfăcuţi sunt cu nivelul de 
trai, cat de usor este a găsi un loc de muncă, daca responderentul are loc de munca 
stabil în comună, cum considera ca este nivelul de trai al populaţiei și dacă în 
comună se păstrează datinile și obiceiurile. 
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 Din raspunsurile responderenţilor la  intrebarea “Ce studii aveţi?” raspunsul 
majoritar a fost “studii liceale”. 

 
 
 Din raspunsurile responderenţilor la  intrebarea “Aveţi vârsta cuprinsă între?” 

raspunsul majoritar a fost “30–44ani”. 
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 Din raspunsurile responderenţilor la  intrebarea “Sunteţi satisfăcut de nivelul 
dumneavoastră de trai?” raspunsul majoritar a fost “Nici satisfăcut, nici 
nesatisfăcut”. 

 
 

 Din raspunsurile responderenţilor la  intrebarea “În localitate este uşor a găsi 
un loc de muncă?” raspunsul majoritar a fost “Nu, e greu a găsi un loc de muncă”. 
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 Din raspunsurile responderenţilor la  întrebarea “Aveti un loc de muncă stabil 
în comună?” raspunsul majoritar a fost “Nu”. 

              
 

 Din raspunsurile responderenţilor la  întrebarea “Consideraţi că nivelul de trai 
al populaţiei (asigurat de venituri, utilităţi, servicii) este satisfăcător?” raspunsul 
majoritar a fost “Într-o măsură limitata”. 
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 Din răspunsurile responderenţilor la  întrebarea “În comuna se păstrează 
datinile şi obiceiurile?” răspunsul majoritar a fost “Da”. 
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Situaţia actuală privind activităţile economice 
 Scopul acestei parţi a chestionarului este de a vedea domenile principale de 

activitate , cum vad cetăţeni dezvoltarea economică a localităţi, si ce activităti 
ecocomine ar trebui dezvolate in zonă. 

 Din raspunsurile responderenţilor la  intrebarea “În ce domeniu vă desfăşuraţi 
activitatea ?” răspunsul majoritar a fost “Agricultură”. 

 
 Din raspunsurile responderenţilor la  întrebarea “Cum consideraţi dezvoltarea 

economică a comunei?” răspunsul majoritar a fost “Nu este bună”. 
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 Din raspunsurile responderenţilor la  intrebarea “Dacă la întrebarea 2 aţi bifat 
unul dintre ultimele două răspunsuri, care sunt motivele?” răspunsul majoritar a fost 
“Resurse financiare insuficiente”. 

 
 Din raspunsurile responderenţilor la  întrebarea “Ce activităţi economice 

credeţi că ar trebui încurajate în zonă?” răspunsul majoritar a fost “Industriale”. 
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Situaţia actuală privind organizarea socială şi instituţională 
 
 Scopul acestei parţi a chestionarului a fost identificarea păreri cetăţenilor 

despre autorităţile din localitate,cine are cea mai mare influnenţă in luare decizilor 
la nivelul comunei,implicarea cetăţenilor si cat de importantă o consideră, 
identificarea principalelor probleme la nivelul comunei cât si a gradului de încredere 
privind: 

▪ Primărie (Primar şi Consilierii locali); 
▪ Biserica; 
▪ Profesori şi învăţători; 
▪ Poliţie; 
▪ Spital şi doctori 
▪ Agenţi economici privaţi; 
▪ Altcineva. 

Dar si care probleme ar trebuie rezolvate in regim de urgenţă: 
➢ Conectarea la utilităţi; 
➢ Întreţinerea şi reconstrucţia drumurilor; 
➢ Servicii de internet, telefonie; 
➢ Crearea de servicii publice pentru locuitori 
➢ Reparaţa/dotarea instituţiilor de învăţământ; 
➢ Reparaţia/dotarea instituţiilor medicale 
➢ Înfiinţarea de spaţii de recreere 
➢ Îmbunățirea incluziunii sociale inclusiv în ce privește grupurile 

minoritare/etnice; 
➢ Atragerea turiştilor; 
➢ Crearea locurilor de muncă pentru tineri prin creșterea atractivității zonei și 

diminuarea migrației populației tinere; 
➢ Asigurarea ajutorului social pentru bătrâni; 
➢ Salubrizarea localităţii; 
➢ Crearea, îmbunătățirea și diversificarea facilităților de dezvoltare economică, 

infrastructura fizică locală la scară mică, inclusiv broadband și a serviciilor de 
bază; 

➢ Protejarea și conservarea patrimoniului natural 
 Din raspunsurile responderenţilor la  întrebarea “Câtă încredere aveţi în....” 
principale lucruri numite de cetaţeni au fost. 

 Am deplină 

încredere 

Am încredere 

într-o oarecare 

măsură 

Nu prea am 

încredere 

Nu am 

încredere deloc 

Primărie 

(Primar şi 

Consilierii 

locali) 

  X     

Biserică X    
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Profesori şi 

învăţători 
X       

Poliţie   X  

Spital şi doctori X       

Agenţi 

economici 

privaţi 

 X   

 
Din raspunsurile responderenţilor la întrebarea “Cine are cea mai mare influenţă 

în luarea deciziilor la nivelul comunei dumneavoastră?” răspunsul majoritar a fost 
“Primăria şi Consiliul local”. 

 

        

Consiliul 
judeţean 

Primăria şi 
Consiliul 

local 

Agenţii 
economici 
din comună

Biserica

Doctorul s  i  
 nva t  a torul 

Altcineva

Cine are cea  ai  are influenţă 
în luarea deciziilor la nivelul 
c  unei du neav astră 
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 Din raspunsurile responderenţilor la întrebarea “Autorităţile din localitate, 
fac ceea ce trebuie pentru ca oamenii să trăiască mai bine?” răspunsul majoritar a 
fost “Fac destul de multe din ce ar fi necesar”. 

 
 
 Din raspunsurile responderenţilor la  întrebarea “Care probleme ar trebui 

rezolvate în regim de urgenţă?” principalele lucruri numite de cetaţeni au fost. 
 

 Foarte necesar Necesar Nu e necesar, deja 

există 

Conectarea la utilităţi X     

Întreţinerea şi reconstrucţia 

drumurilor 

 X 
 

Servicii de internet, 

telefonie etc. 
X 

    

Crearea de servicii publice 

pentru locuitori 

 X 
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Reparaţia/dotarea 

instituţiilor de învăţământ 

    X 

Reparaţia/dotarea 

instituţiilor medicale 

 X 
 

Înfiinţarea de spaţii de 

recreere 
X 

    

Îmbunățirea incluziunii 

sociale inclusiv în ce privește 

grupurile minoritare/ etnice. 

  X 

Atragerea turiştilor   X 
  

Crearea locurilor de muncă 

pentru tineri prin creșterea 

atractivității zonei și 

diminuarea migrației 

populației tinere 

 

X 

  

Asigurarea ajutorului social 

pentru bătrâni 

  X 
  

Salubrizarea localităţii  X 
 

Crearea, îmbunătățirea și 

diversificarea facilităților de 

dezvoltare economică, 

infrastructura fizică locală la 

scară mică, inclusiv 

broadband și a serviciilor de 

bază 

 

X 

    

Protejarea și conservarea 

patrimoniului natural și 

cultural rural 

X 
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 Din raspunsurile responderenţilor la întrebarea “Consideraţi că implicarea 
Dvs. în luarea deciziilor la nivel local este?” răspunsul majoritar a fost “Importantă”. 

 
 Din raspunsurile responderenţilor la întrebarea “Sunteţi implicat în 

activităţile desfăşurate de şcoală, biserică, primărie, alte instituţii sau organizaţii?” 
răspunsul majoritar a fost “Într-o măsură limitată ”. 

Da

Nu, deloc 

Într-o măsură 
limitată 

Sunteți i plicat în activitățile 
desfășurate de sc ală, biserică, 

pri ărie, alte insituții sau 
 rganizații 
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 Din raspunsurile responderenţilor la întrebarea “Care consideraţi că sunt 
principalele probleme la nivelul comunei?” majoritatea responderentilor au spus că 
principale probleme ale comunei sunt: 

 

 Conectarea la utilităţi 

 Lipsa parcurilor 

 Infracturura  

 Resursele financiare insuficiente 
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                                         Capitolul 3  
                        

                                     Analiza SWOT 
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 Analiza SWOT reprezintă instrumentul utilizat pentru identificarea punctelor 
tari (Strengths), a punctelor slabe (Weakness), a oportunităţilor (Opportunities) şi a 
ameninţărilor (Threats) privind gradul de dezvoltare al localităţii. În funcţie de 
structura domeniilor de la Analiza situaţiei actuale (Capitolul  1),  analiza  SWOT  a  
fost  efectuată pentru urmatoarele direcţii: 

 
• Populaţie 

• Economie 

• Infrastructura şi echiparea teritoriului 

• Infrastructura socială 

• Mediul şi  infrastructura de mediu 

• Capacitatea administrativă 
       

Tabelul 26. Analiza SWOT - Populaţie 

Puncte tari Puncte slabe 

✓ Ritmul anual de creştere pozitiv al populatiei 
ln perioada 2002-2017; 

✓ Creşterea 
populaţiei adulte, în special categoriile între 
35-39 ani; 

✓ Distribuţia 
echilibrată a populaţiei pe sexe: 49,16% 
(masculin) şi 50,84% (feminin); 

- Valoarea scazută a ratei de 
dependentă a tinerilor, 
existând o presiune mare 
din partea populaţiei în 
vrstă; 

- Numarul mic al casătoriilor. 
- Sporul  natural  negativ  

începând cu anul  2010; 

 

Oportunităţi Ameninţări 

✓ Existenţa unor politici guvernamentale de 
stimulare a natalităţii ; 

✓ Tendinţa de migrare a populaţiei din 
mediul urban în mediul rural. 

- Îmbatranirea populaţiei, 
pe fondul unui numar 
scăzut de nou nascuţi; 

- Mobilitatea profesională a 
populaţiei, care poate 
duce la migrarea acesteia; 

- Creşterea ratei 
divorţialităţii, cu efecte 
asupra populaţiei tinere 
(0-14 ani). 
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Tabelul 27. Analiza SWOT Economie 

Puncte tari Puncte slabe 

✓ Creşterea numărului de 

salariaţi; 

✓ Principalul domeniu de activitate 
economica este în industria 
electrică, cu impact pozitiv asupra 
Valorii Adaugate Brute; 

✓ Ponderea  ridicată  a  terenurilor  
agricole din totalul fondului funciar; 

- Lipsa unui parc industrial; 

- Lipsa unei structuri de sprijinire a 
afacerilor; 

- Infrastructura tehnico-edilitară 
deficitară; 

- Lipsa unui  parc logistic; 

- Valoarea scazută a cifrei de afaceri 
totale; 

- Locuri de muncă reduse în sectorul 
privat; 

- Nu exista o zona pentru valorificarea 
produselor agricole; 

- Poziţia geografică, cu o distanţă de 
35 km fata de  Municipiul Timişoara, 
şi 42 km fata de Aeroportul 
lnternational Timişoara; 

 

Oportunităţi Ameninţări 

✓ Politicile UE şi naţionale de 

stimulare a sectorului IMM-urilor 

(cum este şi cazul SRL-D); 

✓ Posibilitatea finanţării proiectelor 
de infrastructura edilitară (apă, 
canal) cu efecte asupra dezvoltării 
economice; 

✓ Sprijinirea parteneriatelor de tip 
public-privat; 

✓ Tendinţa firmelor de delocalizare 
catre mediul rural. 

 

- Instabilitatea legislativă; 

- Nivelul ridicat de fiscalitate şi 
birocraţie excesivă; 

- Lipsa resurselor financiare pentru 
finanţarea afacerilor; 

- Migraţia forţei de munca, dar 
şi a firmelor; 

- Diminuarea unor activităţi ca urmare 
a saturaţiei pieţei (sectorul 
construcţiilor). 
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Tabelul 28. Analiza SWOT lnfrastructură şi echiparea teritoriului 

Puncte tari Puncte slabe 

✓ Existenţa  unor  proiecte de 
modernizare a infrastructurii  
rutiere  finalizate (străzi 
comunale); 

✓ Existenţa unor proiecte de 
modernizare a infrastructurii 
edilitare (apă, canalizare); 

✓ Retea de iluminat public bine  
dezvoltată; 

✓ Accesul la reţelele de telefonie fixă 
şi mobilă, serviciile de televiziune 
şi internet; 

✓ Optimizarea costurilor cu serviciul 
de transport în comun prin 
externalizarea serviciului; 

✓ Apartenenţa la diverse Asociaţii de 
Dezvoltare Intercomunitare. 

- Ponderea extrem de redusă a 

străzilor comunale asfaltate; 

- Trotuare insuficiente sau în stare 
necorespunzătoare; 

- Reţea de alimentare cu apă şi 
canalizare insufficient dezvoltată; 

- Ponderea redusă a gospodăriilor 
racordate la reteaua de alimentare 
cu apa şi canalizare; 

- Lipsa reţelei de gaze naturale; 

- Suprafaţa redusă a parcurilor şi a 
zonelor de agrement; 

- Lipsa unui sistem de supraveghere 
video; 

- Grad redus de utilizare a energiei 
regenerabile; 

- Dezvoltare imobiliara slabă; 

- Reţea de drumuri şi străzi comunale 

slab dezvoltată; 

- Potenţial imobiliar scazut. 

 

Oportunităţi Ameninţări 

✓ Elaborarea Planului Urbanistic 
General care va genera trecerea în 
intravilan a unor terenuri; 

✓ Potenţiale finanţări nerambursabile 
disponibile pentru proiecte de 
infrastructură publică; 

✓ Posibilitatea de valorificare a 
terenurilor disponibile pentru 
amenajarea de parcuri şi zone de 
agrement; 

✓ Existenţa unor programe de 

finanţare a locuintelor (prima 

casă). 

 

- Reducerea ponderii investiţiilor 
publice în infrastructură; 

- Dificultăţi în asigurarea co-finanţării 
dar şi a fluxului de numerar necesar 
implementării proiectelor cu finanţare 
nerambursabilă; 

- Întarzieri în implementarea 

proiectelor de infrastructura 

publica existente; 

- Mediu legislativ şi politic incert 
care poate genera dificultăţi în 
asigurarea accesului la finanţări 
nerambursabile. 
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Tabelul 29. Analiza SWOT lnfrastructura socială 

Puncte Tari Puncte Slabe 

Sanatate: 

✓ Existenta unui dispensar medical în 
comună; 

✓ Existenta unei farmacii în comună; 

✓ Existenţa unui centru de 
permanenţă: 

 

- Grad de diversificare redus al 
unităţilor sanitare actuale; 

- Dificultaţi în asigurarea accesului 
populaţiei la infrastructura de 
sănătate ; 

- Număr insuficient de unităţi 
sanitare (829 locuitori / 1 unitate 
sanitară); 

- lnsuficienţa medicilor de familie 
(1658 locuitori /1 medic); 

- Lipsa serviciilor de investigaţii şi 
intervenţii medicale specializate; 

- Lipsa de implicare a comunităţii în 
atragerea şi stabilirea medicilor  în 
mediul rural. 

 

Asistenţă Socială 

✓ Administraţia publică locală asigură 
servicii publice specializate 
(Compartimentul de informare şi 
Consiliere ln Asistenta Sociala şi 
Serviciul Public de Asistenta 
Sociala); 

✓ Pondere medie în totalul populaţiei 
a beneficiarilor prestaţiilor de 
asistenţă socială. 

 

- Lipsa unui Centru social care să 
deservească nevoile 
beneficiarilor actuali de 
asistenţă socială; 

- lntensitatea redusă a 
voluntariatului pentru activitaţi 
de asistenţă  şi protecţie  
socială. 

Educaţie 
✓ lnvestiţii realizate pentru  

modernizarea unităţilor şcolare; 

✓ Existenta microbuzelor şcolare 
asigura accesul populatiei şcolare la 
serviciile educationale; 

✓ Fluctuatie relativ redusa a 
personalului din sistemul de 
lnvatamant local; 

✓ Raport scazut populatie şcolara / 
cadre didactice . 

- Constrăngeri materiale 
cauzate de bugetele mici alocate 
de catre autorităţi pentru 
susţinerea actului educaţional; 

- Nu există unităţi de 
învăţământ liceal; 

Puncte Tari Puncte Slabe 

Cultură şi Religie 
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✓ Desfaşurarea de activităţi 
culturale cu tradiţie şi renume; 

✓ Existenţa unui patrimoniu 
cultural bogat care poate fi 
exploatat şi valorificat; 

✓ Existenţa colaborărilor şi a 
parteneriatelor cu alte localităţi poate 
facilita realizarea unor proiecte 
comune; 

✓ Repartiţia echilibrată a bisericilor 
raportat la numarul de locuitori şi la 
confesiuni. 

- Lipsa unor dotări culturale 
necesare pentru dezvoltarea 
culturală a comunei (teatru, 
cinematograf etc.); 

- Dotarea materială modestă a 
bibliotecii; 

- Lipsa infrastructurii de deservire 
a serviciilor funerare; 

- Lipsa societăţilor culturale care 
să promoveze valorile etno - 
culturale locale; 

- Prezenta redusă a ONG-urilor în 
viata social-culturală a comunei; 

- Promovarea insuficientă a 
patrimoniului cultural local. 

Sport: 

- Existenţa unor echipe de fotbal de 
nivel judetean în comună; 

 

- Lipsa unor terenuri de sport 
multifuncţionale; 

- Lipsa unei infrastructuri 
diversificate de agrement (bazin 
de lnot) care sa ofere 
posibilitati de petrecere a 
timpului liber pentru cetateni; 

- Cu excepţia fotbalului, nu 
exista asociatii şi cluburi 
sportive. 

- Lipsa  unei   săli de sport  în 
comună. 

Oportunităţi Ameninţări 

Sănatate: 

✓ Posibilitatea accesării de fonduri 
nerambursabile ale UE sau 
guvernamentale pentru dezvoltarea / 
modernizarea / reabilitarea 
infrastructurii de sănatate; 

✓ Dezvoltarea de parteneriate 
public-privat care să permită 
dezvoltarea sectorului public de 
sănatate. 

- Subfinanţarea sistemului de 
sănătate; 

- Atractivitatea scazută a 
mediului rural; 

- Tendinţa de deteriorare a stării 
de sanatate a populaţiei din 
mediul rural; 

- Lipsa de coeziune a proiectelor  

în domeniul sănătăţii. 
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Asistenţă socială: 

✓ Promovarea unor strategii şi politici 
de integrare socială, economică şi 
culturală a categoriilor sociale aflate 
în dificultate; 

✓ Posibilitatea accesării de fonduri 
nerambursabile ale UE sau 
guvernamentale pentru dezvoltarea 
/ modernizarea / reabilitarea 
infrastructurii sociale; 

✓ lmplicarea voluntară a comunităţii 
în oferirea de servicii sociale 
grupurilor vulnerabile. 

- Ponderea crescută a populaţiei rurale 
aflată în risc de săracie sau de 
excluziune socială; 

- Lipsa locurilor de muncă în mediul 

rural pentru persoanele din grupurile 

vulnerabile; 

- Calitatea inadecvată a prestaţiilor 
sociale; 

- Estimările cu privire la 

îmbatranirea populaţiei; 

- Creşterea şomajului în mediul 

rural şi săracirea populaţiei. 

Educaţie: 

✓ Posibilitatea accesării de fonduri 
nerambursabile ale UE sau 
guvernamentale pentru dezvoltarea 
/ modernizarea / reabilitarea 
infrastructurii educaţionale; 

✓ Posibilitatea accesării de fonduri 
nerambursabile ale UE sau 
guvernamentale pentru formarea 
continuă a cadrelor didactice; 

✓ Posibilitatea accesării de 
fonduri nerambursabile ale UE sau 
guvernamentale pentru dezvoltarea / 
modernizarea / reabilitarea (inclusiv 
dotarea) infrastructurii de tip „after 
school”. 

- Subfinanţarea sistemului educaţional; 

- Gradul de motivare scăzut al 
personalului didactic pe fondul 
salariilor mici; 

- Lipsa de coeziune a proiectelor 
în domeniul educaţiei. 

Oportunităţi Ameninţări 

Cultură şi Religie: 
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✓ Pastrarea tradiţiilor locale; 

✓ Posibilitatea revigorării tradiţiilor şi 
obiceiurilor prin intermediul 
populaţiei tinere; 

✓ Posibilitatea accesării de fonduri 
nerambursabile ale UE sau 
guvernamentale pentru protejarea, 
conservarea şi valorificarea 
resurselor locale (moştenire 
culturală, patrimoniu natural)  ca 
bază pentru o dezvoltarea  rurală 
sustenabilă; 

✓ Adaptarea fondului de carte la noile 
tehnologii (achiziţionarea de carte în 
format electronic); 

✓ Promovarea voluntariatului şi a 
spiritului civic; 

✓ Coeziunea socială generată de 
infrastructură religioasă; 

✓ Facilităţile fiscale acordate agenţilor 

economici pentru sponsorizări 

- Estomparea tradiţiilor locale pe 
fondul migrării populaţiei; 

- Interes redus al cetătenilor 
pentru cultură; 

- lmplicare redusă şi ineficientă a 
societaţii civile şi a partenerilor 
privaţi în producerea, consumul 
şi promovarea tradiţiilor 
culturale locale; 

- Lipsa de coeziune a proiectelor 
în domeniul culturii. 

Sport: 

✓ Posibilitatea accesării de fonduri 
nerambursabile ale UE sau 
guvernamentale pentru creare baze 
de sport multifuncţionale, bazin de 
înot etc.; 

✓ Existenţa unor  programe de 
promovare şi sustinere a sportului 
la nivel judeţean; 

✓ Facilităţile fiscale acordate agenţilor 
economici pentru sponsorizări. 

✓ Existenţa unor echipe de fotbal de 
nivel judetean în  localitate; 

 

 

- Lipsa competiţiilor sportive 

poate reduce interesul pentru 

sport al comunităţii; 

- Lipsa de coeziune a proiectelor 
în domeniul sportului. 
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Tabelul 30. Analiza SWOT Mediul şi infrastructura de mediu 

Puncte Tari Puncte Slabe 

✓ Existenţa Rezervatiei Naturale Lunca 
Poganişului şi Lunca Timişului în 
apropierea comunei; 

✓ Existenta unei biodiversităţi 
semnificative în siturile de pe 
teritoriul comunei; 

✓ Inexistenţa în imediată apropiere a 
unor surse de poluare de origine 
industrială; 

✓ Calitatea aerului corespunzătoare 
normelor în vigoare; 

✓ Calitatea apei corespunzătoare 
normelor în vigoare; 

✓ Existenta unui sistem centralizat de 
colectare a deşeurilor  menajere . 

 

- Lipsa amenajarilor pentru 
vizitare  şi administrare a ariilor 
protejate ; 

- lmplicarea redusă a comunitatii 
în gestionarea problemelor de 
mediu; 

- Existenţa unui sistem inadecvat de 
evacuare a apelor uzate; 

- Existenta unor zone vulnerabile la 
poluarea solului cu nitraţi cauzată de 
activitătile agricole. 

Oportunităţi Ameninţări 

✓ Posibilitatea accesării de fonduri 
nerambursabile ale UE sau 
guvernamentale pentru protecţia 
mediului şi amenajări turistice; 

✓ Dezvoltarea de parteneriate public–
privat pentru protecţia mediului; 

✓ Campanii  publice de conştientizare a 
populaţiei cu privire la beneficiile 
colectării selective a deşeurilor; 

✓ Stimularea utilizării de energii 
regenerabile. 

- Riscul de degradare 
peisagistică a siturilor şi a 
habitatelor generat de 
locuitorii oraşelor învecinate; 

- Poluare fonică şi a aerului 
cauzată de traficul rutier în 
creştere; 

- Neimplicarea populatiei în 
colectarea selectivă a deşeurilor; 

- Lipsa de interes a cetatenilor fată de 
problemele de mediu. 
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Tabelul 31. Analiza SWOT Capacitatea administrativă 

Puncte tari Puncte slabe 

✓ Organizarea funcţională 
corespunzătoare a Primăriei; 

✓ Personalul calificat; 

✓ Participarea la diverse Asociaţii de 
Dezvoltare Intercomunitare şi alte 
parteneriate; 

✓ Colaborarea cu ONG-uri din 
strainătate; 

✓ Transparenţa administraţiei publice 
locale; 

✓ Nivelul redus de criminalitate; 

✓ Capacitatea de a atrage 
resurse financiare suplimentare de 
la bugetul de stat şi de la bugetul 
judeţean. 

- Personalul nemotivat din cauza 
nivelului de salarizare; 

- Experienţă  redusă  în scrierea  şi 
implementarea de proiecte cu 
finanţare nerambursabilă; 

- Lipsa unui sistem video de 

supraveghere stradală; 

- Lipsa Serviciului de Politie 
Locală şi Paza Comunală. 

Oportunităţi Ameninţări 

✓ Finanţări nerambursabile 
disponibile prin intermediul 
Fondurilor Structurale şi de 
Coeziune 2014-2020; 

✓ Existenţa documentelor strategice la 
nivel, european, naţional, regional şi 
local; 

✓ Creşterea autonomiei locale în 
exercitarea atributiilor 
administrative; 

✓ Posibilitatea introducerii de noi 

venituri ale bugetului local; 

✓ Existenţa pe piaţa educaţională 
a unor programe de formare şi 
perfectionare a personalului din 
administraţia publică locală. 

- Costuri ridicate pentru elaborarea 
documentaţiei aferente proiectelor; 

- Politici discriminatorii în alocarea 
resurselor financiare publice; 

- Proces greu de derulare a 
achiziţiilor publice. 

- Lipsa Planului Urbanistic 
General; 
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                                         Capitolul 4  
                        

                       Viziunea de dezvoltare 
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4.1. Prezentare generală- Contextul strategic 

 
 Primul pas pentru creșterea actului de guvernare locală și o dezvoltare durabilă a 
comunității este elaborarea unei Strategii de Dezvoltare Locală, care este o oportunitate de 
aliniere la standardele europene și de familiarizare a administrației publice locale cu privire la 
posibilitățile de finanțare ale viitoarelor acțiuni de dezvoltare locală. 
 Elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locală s-a făcut tinând cont de o abordare 
integrată a planificării teritoriale ținând cont de liniile directoare trasate la niveluri 
administrative superioare, astfel: 
 

4.1.1. Strategia EUROPA 2020 

 
 Strategia Europa 2020 își propune să asigure o creștere economică: inteligentă, prin 
investiții mai eficiente în educație, cercetare și inovare; durabilă, prin orientarea decisivă 
către o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon; și favorabilă incluziunii, prin punerea 
accentului pe crearea de locuri de muncă și pe reducerea sărăciei. Strategia se concentrează 
pe cinci obiective ambițioase privind ocuparea forței de muncă, inovarea, educația, reducerea 
sărăciei și energia/clima. Pentru ca Strategia Europa 2020 să dea roade, a fost instituit un 
sistem de guvernanță economică menit să coordoneze acțiunile politice derulate la nivelul UE 
și la nivel național. Astfel obiectivele stabilite în 1999 au fost reformulate în noul context de 
dezvoltare a UE.  
 În acest sens, Europa 2020 este strategia pe zece ani prin care Uniunea Europeană își 
propune să sprijine creșterea economică și ocuparea forței de muncă, lansată în 2010. 
Obiectivul ei este mai mult decât de a depăși criza din care economiile Statelor Membre își 
revin acum treptat.  
 Strategia își propune să asigure coerența unui model de dezvoltare european (Duhr, 
2006, cf Cap 2 AES) și să creeze condiții favorabile pentru o specializare inteligentă, durabilă 
și favorabilă incluziunii.Pentru a realiza acest lucru până la sfârșitul anului 2020, UE şi-a fixat 
cele cinci obiective esenţiale. Cele cinci obiective sunt sprijinite de șapte inițiative 
emblematice. Acestea oferă un cadru prin care UE și autoritățile naționale își susțin reciproc 
eforturile în domenii prioritare pentru Strategia Europa 2020, cum ar fi inovarea, economia 
digitală, ocuparea forței de muncă, tineretul, politica industrială, combaterea sărăciei și 
eficiența energetică.  
 Alte mecanisme existente la nivelul UE, cum ar fi piața unică europeană, bugetul UE și 
agenda externă a UE contribuie, de asemenea, la realizarea obiectivelor Strategiei Europa 
2020. Strategia Europa 2020 este pusă în aplicare și monitorizată în cadrul Semestrului 
european, ciclul anual de coordonare a politicilor bugetare și economice 
 
 

4.1.2. Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020 ( PNDR 2020) 

 Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020 ( PNDR 2020) este Programul prin 
care se acordă fonduri nerambursabile de la Uniunea Europeană şi Guvernul României pentru 
dezvoltarea economico – socială a spaţiului rural din România. Implementarea tehnică și 
financiară este asigurată de către Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale ( AFIR). 
Fermierii, procesatorii, antreprenorii și autorităţile publice locale au la dispoziţie 
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aproximativ 9 miliarde de euro, fonduri europene nerambursabile pentru realizarea 
investiţiilor la standarde europene, eficiente şi rentabile. 
 
PRINCIPALELE PRIORITĂȚI DE DEZVOLTARE RURALĂ PENTRU PERIOADA 
DE PROGRAMARE FINANCIARĂ 2014‐2020 
 

• Modernizarea și creșterea viabilității exploatațiilor agricole prin consolidarea acestora, 
deschiderea către piață și procesare a produselor agricole; 

• Încurajarea întineririi generațiilor de agricultori prin sprijinirea instalării tinerilor 
fermieri; 

• Dezvoltarea infrastructurii rurale de bază ca precondiție pentru atragerea investițiilor 
în zonele rurale şi crearea de noi locuri de muncă și implicit la dezvoltarea spațiului 
rural. 

• Încurajarea diversificării economiei rurale prin promovarea creării și dezvoltării IMM-
urilor în sectoarele nonagricole din mediul rural; 

• Promovarea sectorului pomicol, ca sector cu nevoi specifice, prin intermediul unui 
subprogram dedicate; 

• Încurajarea dezvoltării locale plasate în responsabilitatea comunității prin intermediul 
abordării LEADER. Competența transversală a LEADER îmbunătățește competitivitatea, 
calitatea vieții și diversificarea economiei rurale, precum și combaterea sărăciei și 
excluderii sociale 

 
4.1.3. Strategia de Dezvoltare Economico-Socială a judeţului Timiş 

 Strategia de Dezvoltare Economico-Socială(SDES) a judeţului Timiş cuprinde cele cinci 
obiective principale ale Strategiei Europa 2020, care își propun să asigure o specializare 
inteligentă a regiunilor UE. 
 Viziunea strategică 2050 a Regiunii NUTS 3 424 Timiș este susținută de un număr de 6 
direcții strategice care definesc împreună cu conceptele de dezvoltare cadrul general de 
acțiune pentru concentrarea eforturilor și a resurselor disponibile în vederea realizării viziunii 
propuse în orizontul de timp 2050. Acestea includ axele strategice de dezvoltare care permit 
corelarea strategiei cu politicile și programele naționale și europene de dezvoltare socio-
economică.  
 Cele 6 direcții strategice ale Viziunii SDES sunt:  

• Direcția Strategică 1 (DS1) - Tranziția spre condiții de viață și spre un nivel de sănătate 
ridicat;  

• Direcția Strategică 2 (DS2) - Trecerea la păstrarea viabilității mediului înconjurător și 
la dezvoltarea socio-culturală a colectivităților de populație umană; 

• Direcția Strategică 3 (DS4) - Tranziția spre consumul eficient de materiale și energie, 
securitate energetică si mobilitatea bunurilor și persoanelor;  

• Direcția Strategică 4 (DS4) - Un sistem de integrat de cunoaștere și de învățare pentru 
dezvoltare economică și socială; 

• Direcția Strategică 5 (DS5) - Tranziția spre o producție locală alimentară si securitatea 
sănătății colectivităților umane și a mediului înconjurător;  

• Direcția Strategică 6 (DS6) - Trecerea la permanentizarea unor relații internaționale de 
cooperare regională și la crearea unei dimensiuni instituționale vizibile a Regiuni 
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4.1.4. Strategia de Dezvoltare Locală- Grupul de Acțiune Locală Timișul de Centru 

 Teritoriul acoperit de Asociaţia Grupul de Acţiune Locală Timişul de Centru include 15 
localităţi, din care 14 localităţi (2 oraşe – Ciacova şi Buziaş şi 12 comune – Tormac, Sînmihaiu 
Român, Moşniţa Nouă, Niţchidorf, Şag, Parţa, Giroc, Ghiroda, Chevereşu Mare, Giulvăz, Sacoşu 
Turcesc şi Peciu Nou) fac parte din judeţul Timiş şi o localitate – Vermeş care face parte din 
judeţul Caraş – Severin. 
 Strategia de Dezvoltare Locală a GAL Timișul de Centru a fost elaborată prin 
intermediul programului LEADER, care se concentrează pe dezvoltarea comunităților rurale 
prin abordarea „de jos în sus”, comunitățile fiind cele ce își pot determina cel mai bine 
nevoile, modalitățile de satisfacere a acestora și cum poate fi valorificat potențialul endogen. 
Această abordare asigură coordonarea resurselor de către actorii locali, care totodată sunt și 
factori decizionali purtând responsabilitatea sustenabilităţii măsurilor propuse. 
 Prin intermediul Strategiei de Dezvoltare Locală a GAL Timișul de Centru, se pot atrage 
fonduri 100% nerambursabile pentru autoritatile publice si societatea civilă pentru proiectele 
negeneratoare de venit, dar si proiecte cu cofinantare pentru dezvoltarea mediului agricol si 
non-agricol din teritoriul cuprins în GAL Timișul de Centru.  
 
 Măsurile de finanțare cuprinse în cadrul SDL GAL Timișul de Centru fac referire la: 
 

• Măsura 1/6B- DEZVOLTAREA MICROREGIUNII PRIN REALIZARE DE INVESTIŢII ÎN 
INFRASTRUCTURĂ, ECHIPAMENTE ŞI DOTARE 

• Măsura 2/6B- INFRASTRUCTURĂ SOCIALĂ ŞI MEDICALĂ 

• Măsura 3/6B- PROMOVAREA ACTIVITĂŢILOR SPORTIVE, CULTURALE ŞI LOCALE, PRECUM 
ŞI SPRIJINIREA CAPACITĂŢII ADMINISTRATIVE A SOCIETĂŢII CIVILE 

• Măsura 4/4A- REFACEREA, CONSOLIDAREA ȘI PROMOVAREA ECOSITEMELOR ȘI A 
BIODIVERSITĂȚII 

• Măsura 5 /5C, 6A- ÎNFIINŢAREA ŞI DEZVOLTAREA ÎNTREPRINDERILOR  

• Măsura 6/2A, 3A- SOLUŢII INOVATIVE PENTRU O AGRICULTURĂ/INDUSTRIE ALIMENTARĂ 
COMPETITIVĂ  

• Măsura 7/3A- CREAREA ŞI PROMOVAREA MĂRCILOR LOCALE ŞI A ASOCIERII ÎN SECTORUL 
AGRO-ALIMENTAR 

 
 

4.2. Viziune și obiective 

 Strategia de Dezvoltare Locală a Comunei Nițchidorf 2017-2023 cuprinde obiectivele 
care urmează a fi atinse pe parcursul implementării acesteia. 
  Identificarea obiectivelor s-a făcut ţinând cont de conceptul SMART, respectiv acestea 
trebuie să fie precise, măsurabile, să presupună o anumită acţiune, să fie realiste şi încadrate 
în perioada de programare. Se poate discuta de obiective dacă sunt recunoscute, formulate şi 
tratate ca atare, respectiv dacă se caută sau se utilizează mijloace pentru realizarea 
acestora.  
Simple – formulare simplă şi precisă  
Measurable – măsurabil (prin indicatori)  
Achievable – tangibil, realizabil  
Realistic – realist  
Time – pot fi stabilite/ determinate în timp. 
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 Pentru îndeplinirea viziunii de dezvoltare, Comuna Nițchidorf va avea în vedere 
următoarele obiective strategice, detaliate prin direcțiile strategice aferente fiecărui 
obiectiv. 
 
O1.Teritoriu bine deservit cu infrastructură, reţele tehnico-edilitare, energetice şi de 
telecomunicaţii pentru asigurarea accesului la utilităţi publice în condiţii de echitate 
pentru toate persoanele fizice și juridice rezidente. 
 
 Acest obiectiv urmărește deservirea tuturor locuitorilor Comunei Nițchidorf cu rețele 
tehnico-edilitare la un standard calitativ al anului 2020. În cadrul acestui obiectiv sunt 
prevăzute măsuri de extindere/reabilitare a infrastructurii rutiere din satele aparținătoare 
comunei, cât și modernizarea infrastructurii rutiere existente pentru o calitate crescută a 
facilităților oferite. 
 În cadrul acestui obiectiv sunt cuprinse proiecte de modernizare a iluminatului stradal 
și de dezvoltarea unui sistem de supraveghere video, în vederea creșterii siguranței în spațiul 
public. 
 
 Direcțile strategice avute în vedere în cadrul acestui obiectiv sunt: 
 
DS1- Creșterea siguranței în spațiul public; 
 
DS2- Asigurarea accesului locuitorilor comunei Nițchidorf la rețele tehnico-edilitare moderne. 
 
 
O2. Asigurarea unei infrastructuri sanitare, educaționale și a spaților dedicate activităților  
în aer liber adaptate nevoilor tuturor locuitorilor Comunei Nițchidorf. 
 
 Îmbunătățirea serviciilor publice de învătământ, sănătate și asistență socială, va 
contribui esențial la îmbunătățirea calității locuirii și a vietii comunitare, astfel reducând și 
nevoia deplasării către centrele urbane pentru dotări de calitate superioară. În cadrul acestui 
obiectiv sunt prevăzute intervenții pentru realizarea/modernizarea infrastructurii sanitare, 
educaționale și a celei dedicate activităților în aer liber și sportive. 
 Realizarea/modernizarea și diversificarea dotărilor și activităților sportive, culturale și 
de petrecere a timpului liber, vor contribui la sporirea atractivității comunei Nițchidorf. 
  
 Direcțile strategice avute în vedere în cadrul acestui obiectiv sunt: 
 
DS1- Îmbunătățirea condițiilor de locuire a locuitorilor comunei Nițchidorf; 
 
DS2- Asigurarea accesului locuitorilor comunei Nițchidorf la servicii publice de învătământ, 
sănătate și asistență socială moderne; 
 
DS3- Stimularea performanței școlare, îmbunătățirea procesului educativ; 
 
DS4- Îmbunătățirea și dezvoltarea ofertei de activități culturale, sportive și de petrecere a 
timpului liber la nivelul Comunei Nițchidorf. 
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O3.Conservarea, protejarea și valorificarea patrimoniului cultural s ̦i a identității culturale 
 
 În cadrul acestui obiectiv sunt cuprinse măsuri privind punerea în valoarea a moștenirii 
culturale a Comunei Nițchidorf și valorii naturale a zonei protejate Lunca Pogănișului unde se 
dezvoltă un adevărat monument al naturii, laleaua pestriță. 
  
 Direcțile strategice avute în vedere în cadrul acestui obiectiv sunt: 
 
DS1- Sprijinirea dezvoltării turismului în comuna Nițchidorf  prin valorificarea resurselor 
locale. 
 
O4.Administrație publică locală performantă 
 
 Rolul autorităților locale este de a sprijini comunitatea și potențialii investitori, 
oferindu-le principalele informații și instrumente pentru a se încadra în comunitate, pentru a 
găsi un loc de muncă sau pentru a investi. 
 Acest obiectiv urmărește creșterea capacității administrației publice locale de a 
atrage, ghida și susține comunitatea, actorii economici locali, precum și de a gestiona și 
implementa proiecte prin formarea personalului administrativ și dotarea Primăriei cu 
intrumentele necesare. 
 
 Direcțile strategice avute în vedere în cadrul acestui obiectiv sunt: 
 
DS1- Performanță în gestionarea dezvoltării comunei Nițchidorf; 
 
DS2- Extinderea și modernizarea cladirilor administrative și asigurarea facilităților necesare în 
cadrul Primăriei; 
 
DS3- Întărirea capacității autorității publice locale prin formarea și specializarea personalului 
administrativ. 
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ANEXA 1 Portofoliu de proiecte 

 
 

Nr. 
Crt 

Titlu proiect Sursa potențială de 
finanțare 

Obiectiv 
strategic/Direcție 

strategică 

Orizont de 
timp 

1 Modernizare prin asfaltare 
rețea stradală din sat Duboz și 
sat Blajova 

Buget local,PNDL, 
alte surse 

O1/DS2 2017-2023 

2 Reabilitare drum agricol, 4km, 
Nițchidorf-Izgar 

Buget local, PNDL, 
PNDR,alte surse 

O1/DS2 2017-2023 

3 Montare poduri și podețe 
limitrofe acces pe DJ 529B 
Nițchidorf-Duboz 

Buget local, PNDL, 
PNDR,alte surse 

O1/DS2 2017-2023 

4 Reabilitare trotuare Comuna 
Nițchidorf, Sat Duboz, Sat 
Blajova 

Buget local, PNDL, 
PNDR,alte surse 

O1/DS2 2017-2023 

5 Alimentare cu apa Sat Duboz Buget local, PNDL, 
PNDR,alte surse 

O1/DS2 2017-2023 

6 Rețea de canalizare menajeră 
și stație de epurare a apelor 
uzate în Comuna Nițchidorf, 
județul Timiș 

Buget local, PNDL, 
PNDR,alte surse 

O1/DS2 2017-2023 

7 Reabilitare și extindere clădire 
Primărie Comuna Nițchidorf 

Buget local, PNDL, 
PNDR, SDL GAL 
Timișul de 
Centru,alte surse 

O4/DS2 2017-2020 

8 Realizare sală de sport în 
localitatea Nițchidorf 

Buget local, PNDL, 
PNDR,alte surse 

O2/DS4 2017-2023 

9 Realizare parc de joacă pentru 
copii în localitățile Blajova și 
Nițchidorf 

Buget local, PNDL, 
PNDR, SDL GAL 
Timișul de 
Centru,alte surse 

O2/DS4 2017-2023 

10 Reabilitare Centru de 
permanență Comuna 
Nițchidorf 

Buget local, PNDL, 
PNDR, SDL GAL 
Timișul de 
Centru,alte surse 

O2/DS2 2017-2023 

11 Împădurirea suprafeței de 18 
ha teren aflat în rezervația 
natural ”Lunca Pogănișului” 

Buget local, alte 
surse 

O3/DS1 2017-2023 

12 Reabilitarea și întreținerea 
zonei protejate Lunca 
Pogănișului cu areal de 75 ha 
în zona comunei unde se 
dezvoltă laleaua pestriță- 
monument al naturii 

Buget local, alte 
surse 

O3/DS1 2017-2023 
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13 Realizare sistem de 
supraveghere video a 
localităților Nițchidorf, Duboz 
și Blajova 

Buget local, SDL 
GAL Timișul de 
Centru,alte surse 

O1/DS1 2017-2020 

14 Realizare teren sintetic în 
localitatea Nițchidorf 

Buget local, PNDL, 
PNDR, SDL GAL 
Timișul de 
Centru,alte surse 

O2/DS4 2017-2020 

15 Realizare parc și teren 
multifunctional în localitatea 
Nițchidorf 

Buget local, PNDL, 
PNDR, SDL GAL 
Timișul de 
Centru,alte surse 

O2/DS4 2017-2023 

16 Realizare capelă cimitir 
localitatea Nițchidorf 

Buget local, alte 
surse 

O1/DS2 2017-2020 

17 Punere în valoarea a 
patrimoniului fântânilor 
svăbești prin campanii de 
promovare 

Buget local, alte 
surse 

O3/DS1 2017-2023 

 
 
 

 


