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Cuvânt înainte 

 

Municipiul Caransebeș se află la momentul actual în plin proces de dezvoltare, având ca 

pilon de susținere potențialul economic și uman insuficient exploatat, poziția strategică și 

posibilitatea de exploatare a acestora. 

Realizările recente, proiectele implementate dar și cele aflate în implementare la momentul 

actual contribuie la dezvoltarea armonioasă a municipiului. 

Prin elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locală a municipiului Caransebeș 2015 – 2020, 

un document strategic pe termen mediu, dorim identificarea acelor puncte slabe care necesită a fi 

îmbunătățite în municipiul Caransebeș și, concomitent, a punctelor forte care pot fi exploatate 

pentru a susține dezvoltarea municipiului. 

Strategia de dezvoltare a fost realizată prin consultarea tuturor factorilor interesați din 

domeniile de interes prezentate în cadrul acesteia,  care au avut posibilitatea de a-și exprima 

părerea cu privire la necesitățile de dezvoltare a municipiului, asigurând astfel caracterul 

participativ și transparent al acesteia. 

Strategia de dezvoltare Locală a municipiului Caransebeș a fost realizată în jurul 

conceptului de Smart City prin abordarea integrată a 6 principii: utilizarea eficientă a resurselor, 

dezvoltare durabilă, economie sustenabilă, sistem de transport inteligent, nive de trai ridicat și 

condiții optime pentru locuitori, guvernare eficientă și servicii publice de calitate. 

 Strategia de Dezvoltare a Municipiului Caransebeș 2015 – 2020 reprezintă un document 

programatic, realizat în corelare cu nevoile de dezvoltare ale municipiului și ale regiunii de 

dezvoltare Vest și ținând cont de obiectivele Strategiei Europa 2020, fiind menită să contribuie la 

creșterea coeziunii sociale și reducerea disparităților existente la momentul actual, concomitent cu 

oferirea unui instrument aflat la dispoziția Administrației Publice Locale pentru o guvernare mai 

eficientă și trasarea liniilor principale de dezvoltare durabilă în perioada următoare. 

 Le  mulțumesc pe această cale celor implicați în elaborarea strategiei de dezvoltare și celor 

care ai înțeles faptul că prosperitatea unei comunități vine prin implicarea activă a cetățenilor 

acesteia și îmi exprin convingerea asupra faptului că proiectele care vor fi realizate în perioada 

următoare vor fi susținute în continuare de către cetățenii municipiului Caransebeș pentu ca, 
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împreună, să transformăm municipiul Caransebeș într-un veritabil oraș european, atractiv atât din 

punct de vedere social, cât și din punct de vedere economic. 

 

                                                                                                Ion Marcel Vela 

Primarul Municipiului Caransebeș 
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SECŢIUNEA I 

INTRODUCERE 

Context general privind elaborarea strategiei de dezvoltare a municipiului Caransebeş 

Orașele din România reprezintă principalul motor economic pentru susținerea și 

dezvoltarea României, precum și pentru minimalizarea disparităților existente între România și 

alte state membre ale Uniunii Europene. 

Cu toate acestea, în orașele din România pot fi identificate cele mai mari probleme precum: 

o rată a șomajului crescută şi segregare sau sărăcie, fiind necesară aplicarea unor politici 

multidimensionale pentru soluționarea acestora. 

Dimensiunile vieții urbane, precum: dimensiunea socială, dimensiunea economică, cea 

culturală sau de mediu sunt strâns legate între ele fiind necesară abordarea unitară a acestora pentru 

asigurarea unei dezvoltări urbane de succes.  Astfel, investițiile în infrastructură trebuie atent 

corelate cu investițiile în dezvoltarea socială, economică și protecția mediului. 

Mai mult, este necesară realizarea unor parteneriate sustenabile între actori ai sectorului 

public, actori ai sectorului privat, societatea civilă, economia locală și alte grupuri de interes local 

care pot contribui la o dezvoltare sustenabilă. 

O abordare în care să fie implicați toți actorii de mai sus este extrem de importantă având 

în vedere schimbările demografice cu care ne confruntăm la momentul actual, stagnările 

economice existente, creșterea ratei șomajului etc. 

Orașele sunt diferite însă se poate observa o abordare unitară la nivelul Uniunii Europene 

prin intermediul căreia este abordat același set de principii, o atenție sporită fiind direcționată către 

abordarea ”bottom-up” și către implicarea autorităților locale în elaborarea strategiei de dezvoltare, 

tocmai pentru a asigura o dezvoltare urbană durabilă, în conformitate cu obiectivele stabilite în 

cadrul Strategiei Europa 2020. 

În aceste condiții se impune realizarea unor strategii de dezvoltare locală care să abordeze 

nevoile reale ale comunității locale și care să vină cu soluții eficiente pentru soluționarea acestora 

pe termen mediu și lung.  Astfel, se impune identificarea principalelor direcții de acțiune pentru 

perioada 2014 – 2020, a domeniilor prioritare care au nevoie de finanțare și pregătirea portofoliului 
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local de proiecte în conformitate cu fondurile europene nerambursabile alocate perioadei de 

programare 2014 – 2020. 

 

Strategia de Dezvoltare a Municipiului Caransebeș pentru perioada 2015 – 2020 a fost realizată 

luând în considerare perioada de programare 2014- 2020, obiectivele și propritările acesteia. 

Astfel, în procesul de elaborare s-a ținut cont atât de cele 11 priorități tematice ale Fondului 

European de Dezvoltare Regională, cât și de obiectivele strategiei Europa 2020. 

OBIECTIVE TEMATICE FEDR 

 

1
•Consolidarea cercetării, dezvoltării tehnologice și inovării

2
•Îmbunătățirea accesului și a utilizării și creșterea calității TIC

3
•Creșterea competitivității IMM

4
•Sprjinirea  tranziției către o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon în toate sectoarele

5
•Promovarea adaptării la schimbările climatice, a prevenirii și a gestionării riscurilor

6
•Conservarea și protecția mediului  și promovarea utilizării eficiente a resurselor

7
•Promovarea sistemelor de transport durabile

8

•Promovarea ocupării  forței de muncă sustenabile și de calitate și sprijinirea mobilității forței de 
muncă

9
•Promovarea incluziunii sociale , combaterea sărăciei și a  oricărei forme de discriminare

10
•Investițiile în educație  și formare, inclusiv în formare profesională

11
•Consolidarea capacității instituționale a autorităților publice

http://www.caransebesonline.ro/
mailto:primaria.caransebes@gmail.com


 

 

 

 

R O M Â N I A  

JUDEŢUL CARAŞ -SEVERIN 

PRIMĂRIA  MUNICIPIULUI CARANSEBEŞ 
Piaţa Revoluţiei nr.1, Cod poştal 325400 

Tel. (+40 255) 514885, 514887, 514889; 

Fax (+40 255) 515139 

Web: www.caransebesonline.ro 
E-mail: primaria.caransebes@gmail.com 

 

 

 

 
9 

 

Având în vedere obiectivele tematice ale FEDR în perioada 2014 – 2020, putem afirma că 

principalele provocări ale regiunilor europene care trebuie dezvoltate și susținute în perioada 

următoare sunt descrise în cele ce urmeză împreună cu corelarea cu obiectivele tematice descrise 

mai sus. 

 

 Provocări regiuni UE                        Corespondența cu obiectivele tematice FEDR 

 

 

 

 

 

 

Dezvoltare 
economică

Consolidarea cercetării, dezvoltării tehnologice și inovării

Creșterea competitivității IMM

Promovarea ocupării  forței de muncă sustenabile și de calitate și sprijinirea mobilității forței de muncă

Dezvoltare 
socială

Promovarea incluziunii sociale , combaterea sărăciei și a  oricărei forme de discriminare

Promovarea ocupării  forței de muncă sustenabile și de calitate și sprijinirea mobilității forței de muncă

Investițiile în educație  și formare, inclusiv în formare profesională

Dezvoltare 
teritorială

Îmbunătățirea accesului și a utilizării și creșterea calității TIC

Promovarea sistemelor de transport durabile

Protecția 
mediului

Sprjinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon în toate sectoarele

Promovarea adaptării la schimbările climatice, a prevenirii și a gestionării riscurilor

Conservarea și protecția mediului  și promovarea utilizării eficiente a resurselor

Îmbunătățirea 
administrației 
publice

Consolidarea capacității instituționale a autorităților publice
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Metodologia de elaborare 

Strategia de Dezvoltare Locală este realizată atât prin realizarea unei cercetări cantitative, cât și 

prin realizarea unei cercetări cantitative astfel: 

Realizarea unei cercetări cantitative:  

 au fost realizate chestionare pentru fiecare domeniu prioritar identificat – economie, 

infrastructură, mediu, agricultură, cultură, tradiții și sport, cooperare transfrontalieră, 

turism. 

 Au fost constituite grupuri de lucru cu reprezentanți pentru fiecare domeniu prioritar – către 

care au fost transmise chestionarele realizate 

 Pe baza răspunsurilor primite au fost identificate principalele probleme cu care se confruntă 

și realizată o analiză SWOT a fiecărui domeniu prioritar 

Realizarea unei cercetări calitative: 

 Au fost solicitate informații statistice de la INS referitor la domeniile prioritare mai sus 

menționate 

 Au fost analizate documente de programare europene și naționale pentru a asigura 

convergența prezentei Strategii de Dezvoltare Locală cu obiectivele acestora 

 Au fost analizate alte documente cu privire la municipiu 

Metodologia realizării Strategiei de Dezvoltare locală a vizat următoarele elemente cheie: 

 Obținerea unui document complex, cu respectarea principiilor privind relevanța, eficiența, 

eficacitatea, sustenabilitatea; 

 Abordarea bottop –up, prin implicarea activă a tuturor factorilor interesați și a comunității 

în procesul de elaborare a Strategiei de Dezvoltare Locală, pentru a asigura implementarea 

ulterioară a acesteia și a favoriza constituirea de noi parteneriate 

 Includerea unui portofoliu cât mai diversificat de proiecte, care să acopere toate ariile de 

interes identificate și care să asigure atragerea unor fonduri externe cât mai mari dar corelat 

cu capacitatea reală de asigurare a cofinanțării 

 Asigurarea unei structuri logice a documentului 
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Obiectivele care stau la baza realizării Strategiei de Dezvoltare Locală sunt: 

 Realizarea unei analize detaliate a sectoarelor prioritare 

 Identificarea principalelor probleme cu care se confruntă municipiul 

 Prioritizarea celor mai importante sectoare prioritare 

 Identificarea surselor de finanțare pentru soluționarea celor mai stringente probleme 

identificate 

 Realizarea unui plan de acțiune și implementare a Strategiei de Dezvoltare Locală 
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Viziunea și Obiectivul principal al Strategiei de Dezvoltare  

 

 

 

 

 

 

 

 

Viziunea Strategiei de Dezvoltare a Municipiului
Caransebeș: Un municipiu dezvoltat atât din punct de
vedere economic, cât și din punct de vedere social,
prin valorificarea inteligentă a resurselor naturale și
umane existente, precum și a potențialului major de
dezvoltare neexploatat, concomitent cu asigurarea
unor măsuri integrate de protecție a mediului și
incluziune socială

Obiectivul general al Strategiei de Dezvoltare
Regională a municipiului Caransebeș este
reprezentat de asigurarea unei dezvoltări
sustenabile prin exploatarea potențialului local a
municipiului Caransebeș, favorabilă creșterii
economice și incluziunii sociale care să conducă la
reducerea decalajelor existente față de celelalte
municipii ale României.
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CARACTERISTICI GENERALE ALE MUNICIPIULUI CARANSEBEŞ 

 

Aşezare geografică 

 Habitatul urban al Caransebeşului ocupă sectorul nordic al culoarului intramontan al 

Timişului, care separă Carpaţii Meridionali (Grupa Godeanu-Retezat) de Munţii Banatului (Munţii 

Semenicului). Sub raport economico-geografic, poziţionarea municipiului este favorizată de 

răspântia unor importante artere de circulaţie rutieră şi feroviară, Caransebeşul fiind traversat de 

magistrala rutieră E 70 şi magistrala feroviară Bucureşti – Timişoara, ambele racordate la reţeaua 

continentală (fig. 1). 

 

Fig. 1 – Localizarea municipiului Caransebeş (sursa: Liviu Jigoria-Oprea) 

 

 Matematic, poziţia Caransebeşului este marcată de paralela de 45o 26’ latitudine nordică şi 

22 o13’ longitudine estică, aşadar la jumătatea distanţei dintre Ecuator şi Polul Nord. 
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 Cadrul natural 

 Cadrul natural reprezintă un geosistem funcţional specific zonei temperat-continentale cu 

caracteristici imprimate de factorii morfo-climatici. 

 a) Relieful, suportul geosistemic este dominat de o vastă arie depresionară de natură 

tectonică, pe care sunt grefate elemente derivate, ale morfologiei de detaliu rezultate prin activitate 

modelatoare exogenă. Astfel, se impun pregnant în relief terasele fluviatile ale Timişului, 

dezvoltate inegal pe dreapta şi stânga văii Timişului, în funcţie de condiţiile tectonice locale. 

Succesiunea şi larga desfăşurare a acestora pe dreapta Timişului se explică printr-o mai puternică 

înălţare a Munţilor Ţarcu comparativ cu Munţii Semenicului, iar profunda convergenţă 

hidrografică din arealul vetrei depresionare indică o lentă, dar activă, subsidenţă, ca mişcare 

compensatorie negativă în replică la înălţarea zonei montane învecinate. 

 Între ansamblul de terase şi munţii din jur se interpune o zonă colinară de tip piemontan, 

cu dealuri a căror altitudine depăşeşte 300-400 m, culminând la 504 m, în Dealul Corcana. Actuala 

configuraţie a reliefului, cu o dispunere sub formă de trepte morfologice, de la cea inferioară (lunca 

Timişului) cu altitudini între 200-210 m, la cea intermediară, reprezentată de complexul de terase, 

cu altitudini de până la 250-270 m şi apoi la treapta dealurilor piemontane, a fost determinată în 

dezvoltarea şi evoluţia vetrei Caransebeşului, pe de o parte, dar şi în dinamica potenţialului locuibil 

i s-a impus o dezvoltare linear-tentaculară, în timp ce activităţile economice tradiţionale au devenit 

pomicultura şi zootehnia, la început de tip extensiv. 

 b) Condiţiile climatice reflectă caracterul perimontan al depresiunii, cu largă deschidere 

către „golful” de câmpie al Lugojului, fiind determintate, în acelaşi timp şi de interferarea 

influenţelor atlantice, vestice, cu cele sudice, submediteraneene. Caracterul moderat, de tranziţie, 

de la climatul montan specific zonei muntoase învecinate, la cel cu caracteristici stepice din 

România de Vest, este pus în evidenţă de regimul principalelor elemente meteorologice. Astfel, 

analiza datelor statistice multianuale, ne indică: 

 O temperatură medie anuală de 10,3 oC (fig. 2); 

 Valori medii lunare cuprinse între -1,6 oC, în ianuarie şi 20,8 oC, în iulie, rezultând o 

amplitudine termică moderată (22,4 oC); 

 Temperatura maximă absolută: 40,3 oC, înregistrată în data de 24 iulie 2007;  
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 Temperatura minimă absolută: -32,2 oC, înregistrată în data de 11 ianuarie 1929; 

 Un număr de 20-23 zile tropicale pe an, cu valori termice mai mari de 30 oC; 

 Cantităţi medii multianuale de precipitaţii de 774,3 mm/an, înregistrându-se un maxim 

pluviometric în lunile de vară (intervalul mai-iulie); 

 O predominanţă a circulaţiei atmosferice de componentă sud-estică; 

 O frecvenţă mare a zilelor cu vânt: 49% din an. 

 

a 
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Fig. 2 – Temperatura medie anuală (a) şi precipitaţiile medii anuale (b) din Caransebeş şi zona învecinată 

Sursa: Liviu Jigoria-Oprea, 2011  

 

 c) Reţeaua hidrografică de suprafaţă aparţine bazinului hidrografic al Timişului care 

traversează municipiul pe o distanţă de peste 7 km. În spaţiul depresionar Timişul colectează râuri 

şi pârâuri cu trasee cvasiparalele şi cu obârşii pe versantul vestic al Munţilor Ţarcu: Zlagna, Sebeş, 

Potoc. La nord de Jupa, localitate aparţinătoare municipiului, Timişul confluează cu Bistra, râu cu 

izvoare pe versantul nordic al Munţilor Ţarcu şi dispunând, ca Sebeşul, de un important potenţial 

hidroenergetic, pus în valoare prin amenajările lacustre de la Poiana Mărului (Scorilo) şi Zerveşti. 

 d) Potenţialul bio-pedogegrafic este în deplină concordanţă cu condiţiile morfo-

hidrografice, care au impus o dezvoltare zonal-altitudinală atât vegetaţiei, cât şi tipurilor de sol sau 

arealelor faunistice. Vegetaţia iniţială, constituită din păduri de amestec (stejarişe-făgete) a suferit 

de-a lungul veacurilor transformări structurale profunde sub continua presiune antropică, prin 

extinderea culturilor agricole, precum şi prin continua expansiune a vetrei ca urmare a creşterii 

demografice, pe măsura accentuării rolului de polaritate pe care l-a dobândit Caransebeşul pentru 

o extinsă zonă adiacentă. În locul pădurilor de odinioară, pe soluri forestiere, predominant 

b 
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argiloiluviale, s-a instalat o vegetaţie secundară de silvostepă, cu pajişti şi asociaţii arbustice sau 

cu enclave de specii higrofile pe terenuri cvasiplate, precum papura şi pipirigul, ultima sugerând 

şi denumirea celui mai mare cartier al oraşului. Pădurile de odinioară se menţin în areale sporadice, 

având o componenţă floristică eterogenă, dobândind rezonanţă în toponimia locală (ex. Teiuş). 

Istoric 

Activitatea antropologică atestată istoric poate deveni o resursă foarte valoroasă în 

contextul identificării și prezentării municipiului atractiv și competitiv. 

Din punct de vedere istoric, Caransebeșul este atestat documentar începând cu anul 1290, 

însă urme ale locuirii sunt depistate încă din perioada neolitică, continuând cu epoci diferite, 

precum cele romane și bizantine.  Spre exemplu, puternica așezare de la Tibiscum a fost construită 

aici de către romani. 

În Evul Mediu, Caransebeșul a fost atestat documentar ca fiind o așezare românească de 

graniță, un târg al cărui locuitori s-au bucurat de multe privilegii. 

Între anii 1343-1347 au fost menționate localitățile Sebeș și Caran, ca fiind separate, abia 

din 1484, la o diferență impunătoare de timp, a avut loc unirea celor două așezări, atestată ca formă 

întregită, Caransebeș. La 30 ianuarie 1498 i-au fost acordate privilegii extinse, aceleaşi cu cele 

avute de oraşul Buda. Începând cu anul 1556 deţine statutul de oraş şi prin urmare se transformă 

într-un mic centru comercial şi cultural, situat la intersecţia a două rute comerciale intens circulate. 

Călătorul străin Giovan Andrea Gromo, trecând prin Caransebeş la 1564-1565, în drumul 

său spre Transilvania, scria despre acesta că este capitala "Valahiei de dincoace de Carpaţi" şi 

"târgul românilor, capitala acestui ţinut".  Descrie oraşul ca fiind bine populat, cu suburbii mari, 

cu case de lemn mari şi arătoase, cu o cetate cu ziduri groase dar fără flancuri şi fără şanţuri.   

În 1658 Caransebeşul îşi pierde însemnătatea pe care o avea înainte, fiind ocupat de turci.   

Totuși, după decadenţa din perioada otomană va urma o perioadă de creştere lentă în cadrul 

Banatului imperial.  La 1717 după nenumărate războaie turco-austriece, Caransebeşul avea 400 de 

case.   După acest moment începe o nouă etapă de dezvoltare a oraşului. 

Imperiul habsburgic înfiinţează comunităţile grănicereşti, cu rol de apărare a graniţei 

Imperiului cu turcii, iar centrul administrativ s-a stabilit la Caransebeş.   În aceeaşi perioadă, pe 
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plan cultural devine un focar de cultură românească, rol pe care-l va juca până la unirea Banatului 

cu România. 

Economie 

  

Ocupând spaţial o poziţie privilegiată într-un habitat uman cu condiţii fizico-geografice 

extrem de favorabile, Caransebeşul s-a remarcat, încă din vremuri medievale, printr-o dublă 

vocaţie economică: însemnat centru de producţie pomicolo-zootehnică şi piaţă de desfacere a 

produselor agricole şi artizanal-manufacturiere. Această asociere de funcţii economice, agricolă şi 

comercială, a reprezentat premisa fundamentală a urbanizării spaţiului geografic situal la răspântia 

unor importante căi de comunicaţie.  

 În timp, Caransebeşul, deşi confruntat cu diverse evenimente social-istorice, a înregistrat o 

dinamică urbană de cele mai multe ori pozitivă şi implicit, o creştere şi diversificare a funcţiilor 

economice. Actualmente, municipiul de pe Timiş şi Sebeş în pofida anvergurii demografice 

modeste (cca. 22 000 locuitori), este un oraş cu funcţii complexe (fig. 3) constituind un sistem 

economic ale cărui componente structurale sunt într-o evidentă relaţie de interacţionare.  
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Fig. 3 – Zonele funcţionale ale municipiului Caransebeş (sursa: Dragoş Onea) 

 

 Sectorul primar (agricultura) şi-a păstrat şi perpetuat specificitatea, fiind profilat, pe mai 

departe, pe pomicultură şi creşterea animalelor, valorificând favorabilitatea condiţiilor naturale. 

Se înregistrează, însă, o scădere a ponderii acestui sector în balanţa economică şi, implicit, 

estompare progresivă a particularităţilor de „oraş patriarhal” pe care le avea Caransebeşul cu 

decenii în urmă. Cu toate acestea mai dăinuie încă activităţi cu caracter rural precum: grădinăritul 

şi legumicultura, favorizate de productivitatea solurilor aluvionare din luncile Timişului şi 

Sebeşului, apicultura, care valorifică bogata şi diversa floră din zonă, recoltarea fructelor din 

pădure şi a unor plante medicinale etc. 
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 Sectorul secundar (industria) este axat încă de la începutul veacului trecut, pe exploatarea 

şi prelucrarea lemnului (fig. 4). În Caransebeş (la Balta Sărată) a funcţionat până în anii ’90 unul 

din cele mai mari combinate de prelucrare a lemnului din ţară (denumit iniţial Mundus, apoi 

Combinatul de prelucrare a lemnului Caransebeş), în prezent dezafectat. Industria municipiului se 

diversifică după anul 1970, prin construirea întreprinderii de Contrucţii de Maşini („Caromet”), 

profilată pe producţia de turbine hidraulice şi boghiuri pentru locomotive şi vagoane. În prezent 

capacitatea acestei întreprinderi este mult restrânsă.  

 Până în anul 1990, cele două mari întreprinderi concentrau aproape 10 000 de locuri de 

muncă. După acest an, declinul general al industriei la nivel naţional a afectat şi întreprinderile 

locale. După anul 2004, o serie de facilităţi acordate investitorilor, precum şi mediul propice de 

afaceri, au reprezentat premisele favorabile pentru o evidentă revigorare industrială. În acest 

context, au fost amplasate noi unităţi de producţie, cu capital străin sau autohton, precum: TMD 

Friction SA, cu capital anglo-german, profilată pe producţia de plăcuţe de frână pentru 

autovehicule, întreprinderea „Masiv Forest SA” (prelucrarea lemnului cu capital american etc.). 

Acestora li se adaugă unităţi de tip industrial de interes local care valorifică resursele din zonă 

(prelucrarea laptelui, industrializarea fructelor şi a legumelor etc.) 
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Fig. 4 – Evoluţia spaţiului construit şi peisajul industrial actual din Municipiul Caransebeş (sursa: Liviu-

Jigoria-Oprea) 

  

Sectorul terţiar (transporturi, comerţ, servicii) rămâne încă preponderent în viaţa social-

economică a municipiului, perpetuând vocaţia primordială, accea de oraş comercial pe care o avea 

Caransebeşul cu veacuri în urmă. 

Perioada actuală este una fastă, sub raport economic, pentru municipiul Caransebeş, 

înregistrându-se, în mod indubitabil, o revigorare a activităţii în toate domeniile: industrie, 

transporturi, diverse servicii etc., cu consecinţe extrem de benefice în plan social: scăderea ratei 

şomajului, creşterea salariilor ca efect al spiritului concurenţial manifestat pe piaţa muncii ş.a.  

Se prefigurează perspective deosebit de frumoase pentru municipiul Caransebeş prin: 
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- Diversificarea şi extinderea activităţilor industriale, prin atragerea de noi investitori străini 

şi autohtoni, în domenii devenite deja tradiţionale: construcţii metalice, prelucrarea 

lemnului, fabricarea produselor lactate, prelucrarea fructelor etc.; 

- Valorificarea potenţialului pomicol al zonei; 

- Dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii transporturilor rutiere, feroviare, aeriene, 

speciale (reabilitarea sistemelor de alimentare cu apă potabilă, canalizare etc.) 

- Modernizarea şi eficentizarea sistemului de iluminat public 

- Valorificarea potenţialului eolian al zonei, frecvenţa vântului fiind, la Caransebeş, de 61 

zile/an; 

- Implementarea unui sistem modern de gestionare a deşeurilor menajere, prin accesarea de 

fonduri structurale, nerambursabile „Phare”. 

Caransebeşul, prin funcţiile sale economice, a fost şi rămâne în continuare un centru 

important de polarizare a activităţilor social-economice din zonă. Situat la intersecţia unor 

importante artere de circulaţie, municipiul Caransebeş exercită o atracţie deosebită asupra 

potenţialilor investitori; în plus configuraţia de ansamblu a extravilanului, reprezintă o premisă 

extrem de favorabilă pentru dezvoltarea spaţială a investiţiilor antreprenoriale. Factorul primordial 

rămâne însă atitudinea pozitivă a administraţiei locale şi a primarului municipiului, în raporturile 

de negociere cu potenţialii investitori. Administraţia locală facilitează elaborarea operativă a 

întregii documentaţii necesare demarării investiţiilor, eliminând orice tergiversare de tip birocratic. 

Implicarea administraţiei locale este totală şi în direcţia asigurării ansamblului de utilităţi: 

alimentare cu apă, energie electrică, gaze, căi de acces etc. 

 La toate acestea se adaugă potenţialul de forţă de muncă pe care-l oferă Caransebeşul şi 

zona adiacentă tuturor celor care doresc să dezvolte investiţii şi afaceri în această parte a Banatului 

montan, care va beneficia curând, fără îndoială, şi de serviciile civilizate ale unei infrastrucuri de 

transport aerian.   

  Spiritul întreprinzător, dinamismul şi entuziasmul executivului administraţiei locale 

explică şi sprijinul financiar substanţial al Guvernului României, acordat în ultimii ani 

Caransebeşului în domeniile: edilitar, economic, social. 
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 În dorinţa administraţiei locale de a asigura un trai cât mai decent şi prosper concetăţenilor, 

direcţiile de acţiune sunt multiple: protecţia minorilor, a persoanelor vârstnice şi cu handicap, 

gestionarea corespunzătoare a problemei şomajului, sprijinirea materială a familiilor cu venituri 

mici etc. Toate aceste acţiuni se derulează în mod planificat prin serviciul de specialitate al 

Primăriei, în temeiul legislaţiei în vigoare şi al HCL.  

Tradiție și cultură 

Municipiul găzduiește anual diferite concerte de muzică clasică, lansări și editări de carte 

și revistă, întâlniri cu scriitori: simpozioane,  mese rotunde, conferințe, expoziții tematice și pe 

domenii, expoziții de artă individuale sau colective, spectacole folclorice, spectacole teatrale, 

festivaluri și concursuri naționale și internaționale.   Dintre acestea, amintim:  

 Concursul Național de Interpretare Vocală și Instrumentală „Luță Ioviță” (ce își 

propune promovarea folclorului și a tinerelor talente) 

  Ziua internațională a Rromilor (manufestări specifice de integrare europeană a 

rromilor) 

 Zilele credinței și culturii în Episcopia Caransebeșului 

 „Ruga la oraș”  (manifestare ce are ca motivație respectarea și transmiterea 

obiceiurilor tradiționale și locale) 

 Hramul Bisericii 

 Concursul național de poezie „George Suru” 

 Tabăra de sculptură - Simpozionul Internaţional de Sculptură de la Caransebeş 

 Festivalul de muzică corală „Antoniu Seqvens” 

 Festivalul de muzică corală „Timpotei Popovici” 

 Festivalul Internațional de Epigrame (promovarea epigramei ca specie tânără în 

contextual literaturii noastre) 

 Tabăra de creație și traducere literară „Sorin Titel” 

 Serbările Cetății (ce vor cuprinde evocarea unor momente din istoria 

Caransebeșului) 

 Toamna la Gugulani  
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 Festivalul intercommunal „Izvoare secate” (menținerea și conservarea tradițiilor 

populare din zonă și din țară) 

 Festivalul „Gugulan cu car cu mere” (manifestație dedicate copiilor și tinerilor ce 

are ca scop conservarea folclorului autentic) 

 Manifestări dedicate Zilei Naționale și Revoluției din 1989 

 Manifestări dedicate Crăciunului și Anului Nou 

 Expoziţia de caricatură "Ştefan Popa Popa's" 

Date demografice 

Pentru realizarea studiului demografic s-au avut în vedere recensămintele organizate în anii 

2012, 2013 și 2014.   

Conform fișei municipiului Caransebeș furnizată de Institutul național de Statistică, pentru 

anul 2012 în data de 1 ianuarie, numărul de persoane stabile în 1 ianuarie este de 28.169, pe când 

în data de 1 iulie se stablește un număr de 27.864, împarțite pe grupe de vârstă și sex. 

Principalele minorități sunt cele de rromi (2,13%), ucrainieni (1,4%) și germani (1,07%).  

Pentru 12,01% din populație, apartenența etnică nu este cunoscută.   

Din punct de vedere confesional, majoritatea locuitorilor sunt ortodocși (77,07%) dar există 

și minorități de baptiști (3,5%), romano-catolici (3,5%) și penticostali (2,42%). 

Conform tabelului de mai jos, atât pentru anul 2013 cât și pentru 2014, putem observa 

faptul că populația predominantă este cuprinsă în intervalul 20-60 ani dar și o creștere descendentă 

pentru anul 2014 față de anul 2013. 

Vârste și grupe de vârstă 
Anul 2013 Anul 2014 

TOTAL Bărbați Femei TOTAL Bărbați Femei 

Total 31106 14991 16115 30803 14847 15956 

0- 4 ani 1305 693 612 1206 647 559 

5- 9 ani 1487 793 694 1437 776 661 

10-14 ani 1448 752 696 1433 758 675 

15-19 ani 1561 755 806 1548 755 793 

20-24 ani 2122 1026 1096 1922 926 996 

25-29 ani 2591 1331 1260 2628 1338 1290 

30-34 ani 2405 1216 1189 2296 1168 1128 
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35-39 ani 2541 1265 1276 2547 1268 1279 

40-44 ani 2656 1277 1379 2518 1236 1282 

45-49 ani 2301 1093 1208 2521 1189 1332 

50-54 ani 2099 1031 1068 2001 972 1029 

55-59 ani 2587 1208 1379 2532 1168 1364 

60-64 ani 2041 943 1098 2092 974 1118 

65-69 ani 1253 574 679 1444 655 789 

 70-74 ani 1062 458 604 964 425 539 

75-79 ani 790 281 509 836 296 540 

80-84 ani 486 186 300 498 180 318 

85 ani si peste 371 109 262 380 116 264 

 

Sporul natural este negativ în anul 2012, numărul născuţilor vii este mai mic decât numărul 

decedaţilor. 

 
Născuţi 

vii 

Născuți vii cu 

reședință 

obișnuită în 

România 

Decedaţi 

Decedați cu 

reședință 

obișnuită în 

România 

Spor 

natural 
Căsătorii Divorţuri 

Decedaţi 

sub 1 an 

Anul 

2012 
264 218 318 314 -150 205 79 2 
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SECŢIUNEA II 

ANALIZA PRINCIPALELOR SECTOARE PRIORITARE ALE MUNICIPIULUI 

CARANSEBEŞ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEDIUL PRIVAT 

a) Caracteristici generale 

Mediul privat reprezintă un sector important pentru dezvoltarea municipiului Caransebeș.   

Dezvoltarea zonei se bazează, în principal, pe acțiunile întreprinzătorilor privați, pentru a 

asigura creșterea sau dezvoltarea acelor ramuri și subramuri ale economiei zonei, pentru 

expoatarea la maximum a potențialului local existent. 

În acest fel, se preconizează creșterea atractivității mediului de afaceri, îmbunătățirea 

infrastructurii fizice (tehnice) și instituționale dependente de organele puterii locale, adoptarea 

unor reglementări locale coerente și stabile, vizând atragerea investitorilor autohtoni și, mai ales, 

străini. 
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 Contribuția sectoarelor prioritare la formarea cifrei de afaceri:  

După cum se poate observa și în graficul de mai jos, cea mai mare contribuție la formarea 

cifrei de afaceri este sectorul producției de piese pentru autovehicule și motoare de autovehicule. 

Pe lângă sectoarele menționate în grafic, mai amintim și  fabricarea mobilei ,fabricarea 

băuturilor, fabricarea produselor din lemn, plută, paie și din alte materiale vegetale, fabricarea 

mașinilor și utilajelor pentru agricultură și exploatări forestiere, fabricarea materialului rulant, 

recuperarea a materialelor reciclabile, comerț cu autovehicule, comerț cu amănuntul și 

echipamentul informatic și de telecomunicații în magazinele specializate, restaurante, baruri și alte 

activități de servire a băuturilor, închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau 

închiriate, activități de protecție și gardă, activități de jocuri de noroc și pariuri. 

Figura 1 – Contribuția sectroarelor prioritare la formarea cifrei de afaceri (Lei) 
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 Numărul întreprinderilor active pe sectoare de activitate 

Conform datelor furnizate de INS, în municipiul Caransebeș există un număr de 527 

întreprinderi active. 

Cu privire la numărul întreprinderilor active pe sectoare de activitate, s-a identificat 

sectorul de comerț cu amănuntul (cu excepția autovehiculelor și motocicletelor) ca fiind cel mai 

activ sector din municipiul Caransebeș.   

Pe lângă sectoarele enumerate mai jos, mai amintim următoarele sectoare cu o activitate 

mai redusă dar totuși importante cum ar fi: agricultură, vânătoare şi servicii anexe, silvicultură şi 

exploatare forestieră, alte activităţi extractive, fabricarea băuturilor, fabricarea articolelor de 

îmbrăcăminte, fabricarea hârtiei şi a produselor din hârtie, fabricarea altor produse din minerale 

nemetalice, industria construcţiilor metalice şi a produselor din metal (exclusiv maşini, utilaje şi 

instalaţii), fabricarea de mobilă, colectarea, tratarea şi eliminarea deşeurilor; activităţi de 

recuperare a materialelor  reciclabile, lucrări de geniu civil, activităţi de poştă şi de curier, 

telecomunicaţii, activităţi de servicii în tehnologia informaţiei, intermedieri financiare (cu excepţia 

activităţilor de asigurări şi ale fondurilor de pensii), activităţi juridice şi de contabilitate, publicitate 

şi activităţi de studiere a pieţei, alte activităţi profesionale, stiinţifice şi tehnice, activităţi de 

secretariat, servicii suport şi alte activităţi de servicii prestate în principal întreprinderilor. 
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Figura 2 – Numărul întreprinderilor active pe sectoare de activitate 

 

 

 Cifra de afaceri a întreprinderilor active 

La formarea cifrei de afaceri, întreprinderile cu cea mai mare contribuție sunt din sectorul 

fabricării autovehiculelor de transport rutier, a remorcilor și semiremorcilor, cu o cifră de afaceri 

de 206.731.840 lei. 

Sectorul de comerț cu amănuntul este cel de-al doilea sector cu o activitate ridicată, mai 

exact 143.602.399.  Alte sectoare cu cifre de afaceri ridicate sunt: 

- Industria alimentară; 

- Fabricarea hârtiei şi a produselor din hârtie; 

- Fabricarea de maşini, utilaje şi echipamente n.c.a.; 
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- Silvicultură şi exploatare forestieră; 

- Agricultură, vânătoare şi servicii anexe. 

Figura 3 – Cifra de afaceri a întreprinderilor active 
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 Număr de angajați din întreprinderile active  

Figura 4 – Numărul mediu al salariaților întreprinderilor active 

 

Referitor la numărul mediu de salariați, cel mai mare număr de angajați s-a identificat în 

sectorul de comerț cu amănuntul (cu excepția autovehiculelor și motocicletelor), sector care s-a 

demonstrat ca fiind cel mai activ sector din muncipiu Caransebeș.   
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Un număr mai redus de salariați, aproximativ 30-40 angajați per sector mai întâlnim și 

pentru următoarele sectoare: 

- Fabricarea băuturilor; 

- Fabricarea altor produse din minerale nemetalice; 

- Repararea, întreţinerea şi instalarea maşinilor şi echipamentelor; 

- Activităţi auxiliare pentru  intermedieri financiare, activităţi de asigurare şi fonduri 

de pensii; 

- Activităţi de secretariat, servicii suport şi alte activităţi de servicii prestate în 

principal întreprinderilor; 

- Activităţi referitoare la sănătatea umană. 

 

 Forța de muncă  

În urma analizei informațiilor oferite de Directia de Statistică Caransebeș pentru anul 2012 

s-a indentificat un număr de 7.697 salariați și 351 șomeri dintre care 194 barbați și 157 femei. 

Forţa de muncă FOM104D - Numar 

mediu de salariati 

    Numar 

persoane 

7697 

Forţa de muncă SOM101E - Someri 

înregistrati la sfârsitul 

anului, pe sexe 

Sex – Total   Numar 

persoane 

351 

Forţa de muncă SOM101E - Someri 

înregistrati la sfârsitul 

anului, pe sexe 

Sex - Masculin   Numar 

persoane 

194 

Forţa de muncă SOM101E - Someri 

înregistrati la sfârsitul 

anului, pe sexe 

Sex - Feminin   Numar 

persoane 

157 

 

În comparație cu statisticile din anul 2014, se observă o scădere a numărului de șomeri, de 

la 351 în 2012 până la 270 în 2014 (bărbați 130, femei 140). 
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ȘOMERI PE SEXE- MUNICIPIUL CARANSEBEȘ 

 

  
Anul 2014 

Număr persoane 

Total 270 

Masculin 130 

Feminin 140 

 

b) Oportunităţi şi provocări 

Investițiile din mediul privat vor fi benefice pentru o dezvoltare armonioasă și durabilă a 

Caransebeșului și a zonei.  Atragerea, atât a investitorilor străini, cât și obținerea de fonduri 

europene va presupune, nu doar o mai puternică integrare a Zonei Caransebeș în Regiunea  Vest 

și în Euroregiunea Dunăre - Criș - Mureș – Tisa, ci și constituirea unui mediu favorabil vieții și 

activităților economice.   

În acest fel se preconizează creșterea atractivității mediului de afaceri, îmbunătățirea 

infrastructurii fizice (tehnice) și instituționale dependente de organele puterii locale, adoptarea 

unor reglementări locale coerente și stabile, vizând atragerea investitorilor autohtoni și, mai ales, 

străini.   

Se pune un accent foarte mare pe implementarea unor activități industriale care să poată fi 

competitive pe piata europeană, prin utilizarea de către acestea a unor echipamente și tehnologii 

avansate care să confere produselor un avantaj competitiv și serviciilor un nivel de calitate ridicat. 

De asemenea este necesară încurajarea apariției de mici întreprinderi, mobile și dinamice, 

precum și dezvoltarea ramurii serviciilor. 

Unul dintre punctele esențiale care trebuie urmărit și atins este corelarea legislației locale 

cu aquis-urile comunitare acceptate de către România odată cu aderarea la UE.  Astfel, se vor 

asigura condițiile necesare dezvoltării sectorului economic din municipiul Caransebeș în 

conformitate cu prevederile legislației naționale și europene. 

Unul dintre provocările cu care se confruntă municipiul Caransebeș în momentul actual și 

care, pe viitor va pune municipiul Caransebeș pe harta principalelor municipii dezvoltate din punct 
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de vedere economic, este înființarea unui punct vamal – municipiul Caransebeș fiind oraș de tranzit 

– activitate care se derulează foarte greu din cauza legislatiei greoaie. 

 

c) Rezultate cercetare  

Slaba implicare a mediului de afaceri în dezvoltarea municipiului Caransebeș a fost 

remarcată cu precădere de către majoritatea respondenților (69,56%), care s-au confruntat cu 

problema găsirii unui loc de muncă și a slabei pregătiri practice dobândite în timpul studiilor, 

având în vedere și problemele identificate la unitățile de învâțământ. 

Figura 5 – Nivelul de dezvoltare al mediului privat 

 

Nivelul scăzut a infrastructurii de afaceri a fost identificat de majoritatea caransebeșenilor, 

53 respondenți afirmând faptul că infrastructura de afaceri nu este suficientă pentru asigurarea unei 

dezvoltări optime a mediului de afaceri. 
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Figura 6 -  Nivelul infrastructurii de afaceri pentru asigurarea unei dezvoltări optime a mediului de 

afaceri 

 

Aceeași situație deficitară o întâlnim și la întrebarea: „Considerați că APL (Autoritatea 

Publică Locală) oferă suficient sprijin dezvoltării mediului privat?” 

Caransebeșenii nu s-au identificat ca fiind mulțumiți de implicația APL în dezvoltarea 

mediului privat așa cum se poate observa în graficul de mai jos, 47 din 69 respondenți. 

Figura 7 – Sprijinul APL în dezvoltarea mediului privat 
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„Dezvoltarea economică”, a fost considerat drept foarte important de către 66%, dintre 

persoanele participante la studiu, semnificând faptul că acest sector este prioritar pentru 

dezvoltarea muncipiului Caransebeș. 

Figura 8 – Prioritatea pentru dezvoltarea economică 

 

d) Concluzii şi recomandări 

Municipiul Caransebeș deține un potențial ecomomic foarte mare, conferit atât de 

poziția geografică, cât și de resursele deținute însă aceasta nu este suficient exploatat la momentul 

actual. 

Recomandări 

În urma rezultatelor obţinute în urma analizei mediului privat se oferă următoarele 

recomandări: 

 Implementarea în zonă a tehnologiilor înalte, cât și formarea/recalificarea forței de 

muncă în conformitate cu cerințele economiei reale moderne specifice zonei; 

 Încurajarea investițiilor străine; 

 Atragerea și susținerea IMM-urilor prin oferire de forță de muncă calificată; 
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 Accesarea fondurilor europene pentru menținerea și dezvoltarea sectoarelor 

prioritare ale muncipiului cum ar fi cel al producției de piese pentru autovehicule și 

motoare de autovehicule; 

 Înființarea unui punct vamal în municipiul Caransebeș; 

 Susținerea dezvoltării economice a firmelor de producție și utilizarea resurselor 

naturale existente, precum și a forței de muncă. 
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INFRASTRUCTURĂ (EDUCAȚIONALĂ, DE SĂNĂTATE, SOCIALĂ, TRANSPORT) 
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a) Caracteristici generale 

Conform statisticilor din fondul funciar 2013, numărul total de populație înscrisă pe nivele de 

educație este de 6.105, distribuiți după cum urmează: 

 

 Municipiul Caransebes – Populația școlară pe niveluri de educație 

Niveluri de instruire Anul 2013 

Număr persoane 

Total 6105 

Copii înscriși în gradinițe 721 

Elevi înscrisi în învățământul preuniversitar 5384 

Elevi înscriși în învățământul primar și gimnazial (inclusiv învățământul special) 2292 

Elevi înscriși în învățământul primar (inclusiv învățământul special) 1141 

Elevi înscriși în învățământul gimnazial (inclusiv învățământul special) 1151 

Elevi înscriși în învățământul primar și gimnazial 2190 

Elevi înscriși în învățământul primar 1121 

Elevi înscriși în învățământul gimnazial 1069 

Elevi înscriși în învățământul special primar și gimnazial 102 

Elevi înscrișiîin învățământul special primar 20 

Elevi înscriși în învățământul special gimnazial 82 

Elevi înscriși în învățământul liceal 2847 

Elevi înscriși în învățământul profesional 68 

Elevi înscriși în învățământul postliceal 177 

 

Municipiul Caransebeș dispune de 10 unități scolare.  Există trei instituții de învățământ 

preșcolar, o unitate pentru învățământ primar și gimnazial și 6 licee.   

 

 

INFRATRUCTURĂ EDUCAȚIONALĂ 
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Figura 9 – Unități școlare din municipiul Caransebeș 

 

În ceea ce privește numărul de absolvenți aferenți anului 2012 numărul total este de 925 

majoritatea fiind absolvenți de liceu (588 elevi). 

Figura 10 – Absolvenți pe niveluri de educație 
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 În municipiul Caransebeș, în anul 2013 s-a înregistrat un număr de 925 absolvenți, marea 

majoritate fiind absolvenții de liceu (588) aproximativ un procent de 0,25% din totalul de 2847 

elevi înscriși: 

- Primar și gimnazial (inclusiv special) 291 

- Gimnazial 282 

- Gimnazial special 9 

- Licee 588 

- Școli postliceale 46 

Figura 11 – Personal didactic 
 

 

Cu privire la personalul didactic, s-a identificat un total de 432 persoane.  Pe nivele de 

educație, personalul didactic se împarte astfel: 

- Învățământ preșcolar 56; 

- Învățământ primar și gimnazial (inclusiv invățământul special) 105;  

- Învățământ primar 41;  

- Învățământ gimnazial (inclusiv învățământul special) 64;  

- Învățământ  liceal 27. 
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Conform datelor statistice furnizate de INS, în anul 2013 municipiul Caransebeș dispunea 

de următoarea bază materială pentru învățământ: 

Figura 12 – Baza materială de învățământ din municipiul Caransebeș 

 

Municipiul Caransebeș dispune de 222 săli de clasă, cele mai multe săli fiind pentru 

învățământul liceal (184), urmat de învățământul primar și gimnazial. 

 

În municipiul Caransebeș pe niveluri de educație întâlnim următoarele dotari: 

- Laboratoare școlare, pe niveluri de educație 34;  

- Săli de gimnastică, pe niveluri de educație 6;  

- Ateliere școlare, pe niveluri de educație 26; 

- Numărul PC-urilor, pe niveluri de educație 332;  

- Terenuri de sport 4. 
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Figura 13 -  Baza de învățământ - Dotări 

 

Municipiul Caransebeș dispune de 7 școli pentru diferite domenii de specializare: 

constructoare de mașini, pedagogic, forestier, teologic,arte etc.   

 

A. Colegiul National „Traian Doda”  

În prezent liceul dispune de:  

DOTĂRI 

48 săli de clasă o sală de festivităţi o bibliotecă franceză (cu 3000 

vol.) 

10 cabinete şi laboratoare  2 amfiteatre un internat şi o cantina 

2 săli de sport o bibliotecă în limba română (cu 

30.000 vol.) 

 

NUMĂR ELEVI : 1200 

NUMĂR DE CLASE: 45, din care:  

învăţământul primar - 14 

clase 

învăţământul gimnazial - 15 clase învăţământul liceal: 16 clase cu 

următoarele specializări:  

 matematică-informatică 
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 matematică informatică, 

 ştiinţe ale naturii  

 filologie 

 

COLECTIV DIDACTIC: 71 cadre didactice, din care: 

15 învăţători  56 rofesori titulari şi suplinitori  

 

B. Colegiul Național C.  D.  Loga  

În prezent liceul dispune de:  

DOTĂRI 

18 săli specializate pentru 

învățământ primar, 36 săli clase 
 

1 bibliotecă cu peste 50000 de 

volume 

1 muzeu școlar 

4 cabinete şi laboratoare  2 săli de lectură o cantină cu peste 120 locuri 

 

1 săli de sport 1 atelier scoală 1 amfiteatru 

NUMĂR ELEVI : 1394 

NUMĂR DE CLASE: 71, din care:  

Învăţământul primar - 22 

clase 

Învăţământul gimnazial - 20 clase Învăţământul liceal: 29 clase cu 

următoarele specializări:  

 Profil real 

 Profil uman, 

 Profil Pedagogic 

 

COLECTIV DIDACTIC: 94 cadre didactice, din care: 

18 învăţători  76 profesori titulari şi suplinitori  

Pentru Colegiul Naţional „C.D.  Loga” s-a dezvoltat un proiect ce presupune construirea 

unui campus universitar, a unor lucrări de amenajare.  Acesta va fi continuat în oraşul de pe Timiş 

şi Sebeş, administraţia locală afirmând faptul că se vor lua măsurile necesare pentru dezvoltarea 

investiţiei. 

Obiectivul principal al proiectului „Realizare (construire) campus şcolar la liceul 

pedagogic C.D.  Loga din Caransebeş, județul Caraş-Severin” este reprezentat de asigurarea unor 

condiţii optime de desfăşurare a activităţilor din cadrul colegiului național C.D.  Loga prin 

reabilitarea şcolii, a şcolii de muzică şi a cantinei şi construirea unui campus preuniversitar. 
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Proiectul „Realizare (construire) campus şcolar la liceul pedagogic C.D.  Loga din 

Caransebeş, jud.  Caraş-Severin” contribuie la atingerea obiectivelor Programului Operaţional 

Regional, Axa prioritară 3 „Îmbunătăţirea infrastructurii sociale”, Domeniul Major de Intervenţie 

3.4 „Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale 

preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru formare profesională continuă”. 

Deoarece locaţia de implementare a proiectului este situată în municipiul Caransebeş, 

reabilitarea colegiului național C.D.  Loga şi construirea unui campus va genera efecte benefice 

nu numai pentru elevii din municipiu ci şi pentru cei din localităţile învecinate  oferindu-le acestora 

oportunitatea şi condiţiile necesare pentru efectuarea studiilor. 

 

C. Liceul Tehnologic „Trandafir Cocarla”  

Din anul 1995, Școala Profesională se transformă în Grup Școlar de Transporturi Auto 

Caransebeș cu scopul de a pregăti forţa de muncă pentru sectorul de transporturi auto, asigurând 

personal calificat pentru judeţele Caraş-Severin şi Timiş. 

Paleta de meserii în care se pregătesc elevii corespunde actualei cerințe ale pieței muncii.   

DOTĂRI 

8 săli clase 1 bibliotecă cu peste 5000 de 

volume 

3 autovehicule școală și un 

autocamion 

7 cabinete şi laboratoare  Centrală proprie   

o cantină cu peste 300 locuri 

 

Teren handbal și teren baschet   

NUMĂR ELEVI : 929 

CLASE  

Liceul tehnologic profil tehnic cu 

specializările: 

 Școala de Arte și Meserii cu specializările: 

 Tehnician transporturi   Lucrător în lăcătușerie mecanică 

structure și de motoare 

 Tehnician electronist   Lucrător în mecanică de motoare 

 Tehnician mecanic pentru 

întreținere 

  Lucrător în electrotehnică 

 Tehnician în instalații electrice   Mecanic auto 
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 Tehnician mecatronist   Electrician electronist auto 

   

COLECTIV DIDACTIC: 54 cadre didactice 

   

 

D. Liceul Tehnologic „Dacia”  

Repere istorice  

Învățământul forestier din Caransebeș își are începutul din anii 1881-1889, urmare a 

bogatelor resurse forestiere existente în județ și înființării primei fabrici de furnire estetice din țară, 

în anul 1873, la Balta Sărată.   

În decursul timpului au funcționat următoarele tipuri de școli:  

 școala profesională: tâmplari, dulgheri, dogari, pădurari, electricieni, tapițeri, sculptori, 

mecanizator exploatări forestiere;  

 școala de maieștri: tâmplari cherestea, placaj, panel și furnire, exploatări forestiere;  

 liceu industrial: prelucrarea lemnului, silvicultură, exploatări construcții și transporturi 

forestiere, mecanic, electrotehnic.   

Prezent și perspective: Liceul Tehnologic Dacia Grupul Școlar Forestier Caransebeș 

asigură pregătirea elevilor în următoarele profiluri și meserii:  

 Liceu curs de zi: prelucrarea lemnului, mecanizatori exploatări forestiere, silvicultura;  

 Liceu curs seral: științe ale naturii;  

 Școala profesională: tâmplar, tapițer, mecanic întreținere, mecanizator exploatări 

forestiere;  

 Școala de ucenici: tapițer, dulgher;  

 Școala postliceală: contabilitate, agent de gestiune, tehnician silvic.  Având in vedere 

resursele umane existente, baza materială și comanda socială se dorește o lărgire a spectrului 

elevilor prin înființarea unor clase în domeniul silviculturii, protecția mediului și bancar.   

DOTĂRI 

12 săli clase 
 

1 bibliotecă cu peste 15000 de 

volume 

Mijloace de învățământ 

moderne 
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12 cabinete şi laboratoare  Centrală proprie  

1 internat cu o capacitate de 250 

locuri 

4 ateliere scoală O cantină cu o capacitate de 

80 locuri/schimb 

 

CLASE  

 Liceu curs de zi  Școala profesională  Școala postliceală 

 Liceu curs seral  Școala de ucenici  

 

Servicii oferite de școală  

 pregătire conform specificului meseriei;  

 cazare internat;  

 masă cantină;  

 practică în ateliere sau agenți economici;  

 permis de conducere a tractorului pentru clasele de silvicultura și mecanizatori exploatări 

forestiere;  

 perspectiva ocupării unui loc de muncă.   

 

E. Liceul Tehnologic „ Decebal ”  

Repere istorice  

La baza înființării Grupului Școlar a stat Secția Școlară din cadrul Grupului Școlar ICM Reșița, 

care își avea sediul în Caransebeș și care în anul școlar 1972 - 1973 a funcționat cu trei clase.  

Secția Școlară a funcționat în 1972 -1973 sub conducerea dir.  adj.  al Grupului Scolar ICM Reșita, 

ing.  Bostioca Ioan.   

Începând cu anul 1973 - 1974, în baza HCM 655 / 1973, s-a înființat oficial "Grupul Școlar 

pentru Construcții Mașini Caransebeș", cuprinzând: - liceu mecanic; - școală profesională; - școala 

de maieștri.  Grupul Școlar a fost înființat cu scopul asigurării cu muncitori calificați și cadre medii 

de specialitate a Întreprinderii de Construcții Metalice Caransebeș, precum și a noilor unități 

industriale preconizate a se înființa pe platforma industrială a orașului Caransebeș. 

 Din 1982 a mai fost atasat un P + 3, cu un număr de 16 săli de clasa, 4 laboratoare și 3 cabinete. 

De atunci și până la Revoluție, nu s-au mai produs modificări semnificative.   
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Dupa Revoluție au început, ca în toate sectoarele de activitate a societății românești, modificări 

semnificative, datorate Reformei din învățământul preuniversitar.   

Servicii oferite  

Fiecare clădire, din complexul Grupului Școlar, este prevăzută cu încălzire, centrală proprie, 

au fost modernizate cu forțe proprii și ajutoare externe laboratoarele și cabinetele existente, 

mobilierul din întregul Grup Scolar.   

DOTĂRI 

29 săli clase 
 

1 bibliotecă cu peste 19000 de 

volume 

o cantină cu o capacitate de 

900/3 

 

11 cabinete şi laboratoare  7 ateliere   2 internate cu 312 locuri 

 

 

2 săli de gimnastică centrală proprie  

   

 

F. Seminarul Teologic „Episcop Ioan Popasu”  Școala Teologică.   

G. Școala de Muzică și Arte Plastice Caransebeş 

 

b) Oportunităţi şi provocări 

Oferta de învățământ pentru municipiul Caransebeș este relativ limitată iar cadrele 

didactice existente nu sunt susținute și motivate.   

O bună pregătire a elevilor are ca rezultat rată de absolvire mare, lucru care conform 

statisticilor pentru municipiul Caransebeș, trebuie îmbunătățit. 

O pregătire a cadrelor didactice pentru o societate informationalizată ar fi o oportunitate de 

dezvoltare a acestui sector al învâțământului.  Proiectele de finanțare dar și susținerea comunității 

locale (Consiliul local, ONG-uri) de asemenea pot fi identificare ca un instrumente de dezvoltare. 

Interesul comunității școlare față de oferta educațională a școlii, dezvoltarea și promovarea 

imaginii pozitive a educației se pot identifica drept strategii de promovare, depistarea de resurse 

extrabugetare în vederea achiziționării de echipamente pentru dotarea spațiilor de învățământ și 

ale cabinetelor și laboratoarelor. 
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Evaluarea informativă ce nu urmăreşte creativitatea, originalitatea, dobândirea unor 

deprinderi de muncă intelectuală şi/sau practice la elevi, scade interesul acestora pentru învăţare. 

Decalajul între curriculum-ul preuniversitar şi cel universitar riscă să pregătească elevii şi 

studenţii pentru a dobândi o cultură generală inutilă pentru piaţa muncii de aceea trebuie oferite 

informații clare și acurate cu privire la specificul fiecărei şcoli. 

Se propune intensificarea si continuarea  reabilitarii infrastructurii o reabilitare a 

infrastructurii de educaţie prin modernizarea și/sau extinderea unităților de învățământ, reabilitarea 

spațiilor de cazare și masă care deservesc unitățile școalare, dotarea cu echipamente moderne a 

laboratoarelor și atelierelor școlare, asigurarea mijloacelor de transport pentru elevii din localitățile 

izolate, etc.   

O altă arie de intervenție este modernizarea procesului de invățământ și crearea de servicii 

de consiliere, orientare și informare privind cariera prin adaptarea curriculei și metodelor educative 

la cerințele angajaților, corelarea pregătirii profesionale a elevilor și studenților cu cerințele pieței 

muncii, promovarea parteneriatelor etc. 

 

c) Rezultate cercetare 

În continuare, am analizat problemele întâmpinate în funcție de starea unităților de 

învățământ de către respondenți.  Astfel, tabelele corespunzătoare sunt: 

Figura 14 - Starea unităților de învățământ din municipiul Caransebeș 
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Din tabelul de mai sus observăm faptul că  54 din 69 de respondenți au răspuns că unitățile 

de învățământ din Caransebeș necesită îmbunătățiri, mai exact 78,26%, restul de 15 respondenți 

identificându-se cu afirmația că aceste instituții sunt modernizare și dotate corespunzător. 

Aceeași situație o întâlnim și în cazul grădinițelor și creșelor așa cum se poate observa în 

graficele de mai jos: 

Figura 15 – Starea grădinițelor în municipiul Caransebeș 

 

S-au identificat 62 respondenți din totalul de 69 cu răspunsul referitor la necesitatea unei 

îmbunătățiri a grădinițelor din municipiul Caransebeș și doar 7 au susținut faptul că nu necesită 

îmbunătățiri, reabilitări sau extinderi. 

Figura 16 -  Starea creșelor din municipiul Caransebeș 

 

 Situația în cazul creșelor este asemănătoare cu cea a grădinițelor, majoritatea 

respondenților, mai exact 91.3% doresc să se aducă îmbunătățiri și reabilitări creșelor.   
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 Starea creșelor nu este singura problemă identificată dar și numărul insuficient de creșe 

raportat la numărul de copiii.    

 După cum se poate observa în tabelul de mai jos, mai mult de jumătate din repondenți 

(55%) au afirmat faptul că numărul creșelor este insuficient. 

  Figura 17 – Numărul creșelor și necesitatea înființării unor unități noi 

 
 

 

 

 

d) Concluzii și recomandări 

Unitățile de învățâmânt din municipiul Caransebeș sunt corelate cu numărul de elevi însă 

acestea necesită intervenții în ceea ce privește infrastructura și dotarea acestora pentru a asigura 

condiții optime de desfășurare a activităților. 

În ceea ce privește numărul grădinițelor, este necesară suplimentarea/înființarea unor noi 

locații pentru a asigura accesul tuturor copiilor. 

Recomandări: 

 Realizarea de investiții în modernizarea, extinderea și dotarea unităților de învățământ 

din municipiul Caransebeș; 

 Promovarea importanței educației cât și o segmentare mai specifică pentru fiecare 

centru educational în funcție de specializare; 
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 Oferirea de consiliere, orientare, informare prinvind cariera prin adaptarea curriculei și 

metodelor educative la cerințele angajaților; 

 Promovarea parteneriatelor și a schimbului de experiență; 

 Îmbunătățirea infrastructurii de transport pentru elevii din zonele învecinate. 
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INFRASTRUCTURA DE SĂNĂTATE 

 

 

a) Caracteristici generale 

În domeniul asistenței medicale spitalicești există o dispersie neuniformă a cadrelor 

medicale cu studii superioare (medici, farmaciști, biologi, etc.).  

Direcţia judeţeană de Sănătate Publică şi Serviciul Judeţean de Ambulanţă au prezentat 

activitatea pe serviciile de urgenţă coroborată în mod direct cu resursa umană disponibilă pe acest 

segment.  În județ funcţionează două servicii de urgenţă spitaliceşti – Unitatea de Primiri Urgenţe 

(UPU) Reşiţa şi Centrul de Primiri Urgenţe (CPU) Caransebeş. 

Structura de personal la Reşiţa este formată din 7 medici, 47 asistenţi medicali şi 45  

personal auxiliar.  Portrivit DSP, la Caransebeş structura este subdimensionată, respectiv 4 medici, 

12 asistenţi medicali şi doi alţi angajaţi.  În ceea ce priveşte parametrii activităţii, la Reşiţa, din 

aproape 50.000 de prezentări sau solicitări, 9.100 au fost chirurgicale, 8.766 – pediatrice şi 31.000 

alte tipuri. 

Ca urmare au fost efectuate 9.500 de internări, aproape 40.000 au fost tratate ambulator şi 

372 au reprezentat transferuri către alte unităţi. 

Centre medicale: Cabinet Școlar Caransebeș, Serviciul Ambulanță Stație Caransebeș, 

Spitalul Municipal de Urgență Caransebeș. 

Unităţi sanitare, pe categorii de unităţi sanitare şi forme de proprietate:  

 

 

 

 

INFRATRUCTURA DE SĂNĂTATE 
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Figura 18 – Unități sanitare pe forme de proprietate 
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Figura 19 -  Categorii de cadre medico-sanitare 

 

Spitalul Municipal de Urgență Caransebeș 

Spitalul Municipial de Urgență din municipiul Caransebeș a beneficiar de fonduri pentru 

reabilitarea acestuia, fonduri primite în cadrul Programului Operațional Regional 2007 – 2013. 

Proiectul „Reabilitarea, modernizarea si dezvoltarea activitatilor de ambulatoriu in 

specialitatea radiologie-imagistica medicala si TBC din Spitalul Municipal de Urgenta 

Caransebes, jud.  Caras-Severin” vizeaza imbunatatirea calitatii infrastructurii serviciilor de 

asistenta medicala din Caransebes si localitatile limitrofe in vederea cresterii calitatii vietii 

locuitorilor municipiului. 

Ca urmare a implementarii proiectui, ambulatoriul cu specialitatea radiologie-imagistica 

medicala si TBC din Spitalul Municipal de Urgenta Caransebes dispune de 6 noi tipuri de servicii 

medicale, 13 noi echipamente medicale performante (angiograf multifunctional, mamograf digital, 

aparat radiologie dentara panoramica, aparat radiologie dentara retroalveolara, aparat developare 

clasica automat, imprimanta profesionala pe film diagnostic, C-arm mobil, aparat grafie digitala 

dispensar TBC, aparat grafie digitala in urgenta, sistem printare pe hartie, statie pacs de mare 

capacitate, detector digital pentru aparat roentgen clasic, aparat rezonanta magnetica nucleara) si 

o suprafata reabilitata/modernizata de 722,9 mp. 
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b) Oportunități și provocări 

O problemă nu doar a orașului, ci existentă la nivel național, este migrarea de personal 

medical (medici, asistente) în spațiul European.   

Modul de rezolvare ar putea fi definirea unei oferte publice pentru atragerea acestor 

specialiști. 

Principalele probleme sau obstacole întâmpinate sunt legate de insuficienţa personalului de 

specialitate, timpi de așteptare mari pentru recepția rezultatelor investigațiilor paraclinice şi la 

solicitarea consultărilor de specialitate, precum şi absenţa spaţiilor cu destinație de izolator.   

Printre proiectele pentru 2015 se numără reamenajarea şi extinderea serviciilor medicale 

de urgență, continuarea dotării cu aparatură și echipamente medicale, recrutarea de personal de 

specialitate, precum şi înfiinţarea unui cabinet de medicină dentară de urgenţă. 

Dezvoltarea sistemului de servicii de sănătate implică în primul rând reabilitarea 

infrastructurii de sănătate prin renovarea spitalelor, dotarea cu echipamente medicale performante, 

asigurarea de personal medical astfel încât să se realizeze o apropiere a indicatorilor de sănătate 

cu țările dezvoltate. 

 

c) Rezultate cercetare 

Starea proastă a infrastructurii de sănătate a fost remarcată în proporție de aproape 100%, 

mai exact 98,55% dintre respondenți au specificat necesitatea îmbunătățirii infrastructurii de 

sănătate, atât a serviciilor cât și a instrumentelor. 

În urma acestei analize, dotarea necorespunzătoare a unităților medicale publice este o 

problemă menționată de majoritatea cetățenilor.   

Acest lucru se poate datora atât salariilor scăzute, ceea ce atrage lipsa personalului calificat, 

cât și lipsa unor investiții pentru achiziționare de aparatură profesionistă, toate cele menționate 

ducând la un nivel foarte scăzut a serviciilor de sănătate. 
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Figura 20 – Situația infrastructurii de sănătate 

 

Cum se poate observa în graficul de mai jos, problema lipsei investițiilor în perfecționarea 

cadrelor medicale este recunoscută de către respondent în proporție de 94,2%.  Doar 4 din 69 

respondenți au afirmat faptul că nu se necesită investiții în acest domeniu. 

Figura 21 -  Necesitatea investițiilor în perfecționarea cadrelor medicale 

 

În plus, infrastructura de sănătate are nevoie de îmbunătățiri și la capitolul centre de 

zi/centre de recuperare, 75,36% din caransebeșeni au afirmat faptul că nu există centre de 

recuperare sau de zi în municipiu. 
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Figura 22 – Centre de zi/Centre de recuperare în municipiul Caransebeș 

 

Pentru identificarea exactă a serviciilor medicale ce necesită îmbunătățiri, respondenții au 

fost rugați să răspundă la următoarea întrebare: „Ce noi specialități medicale și ce noi servicii 

medicale ar trebui să se dezvolte  în Caransebeș?” 

În urma analizei răspunsurilor, cele mai multe răspunsuri au fost: urologia (15,94%), 

oncologia (10,14%), oftalmologia (10,14%), ortopedia și ORL (8,69%) și cardiologia (5,79%). 

Pe lângă cele specificate mai sus, s-au mai identificat și neurologia, dermatologia, 

reumatologie, endocrinologie, reabilitarea și modernizarea spitalului dar nu în ultimul rând faptul 

că caransebeșenii sunt nevoiți să meargă în alt oraș, cum ar fi Timisoara, pentru a-și realiza un 

control de sănătate de orice tip. 
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Figura 23 – Specializări medicale/noi servicii medicale care trebuie îmbunătățite 

 

Nivelul de prioritate pentru dezvoltarea comunității pentru infrastructura și serviciile de 

sănătate a fost considerat de 55,07% dintre caransebeșeni drept „foarte importante” urmat de zona 

„important” cu 20,28%. 

Figura 24 -  Prioritățile pentru dezvoltarea infrastructurii și serviciilor de sănătate 

 

d) Concluzii și recomandări 

Este necesară realizarea unor investiții în extinderea specializărilor prin care se acordă 

servicii medicale, concomitent cu modernizarea infrastructurii medicale de bază, pentru asigurarea 

de condiții optime locuitorilor municipiului. 
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Recomandări: 

Ca urmare a realizării analizei infrastructurii de sănătate, principala problemă identificată 

este insuficiența personalului calificat și infrastructura deficitară care necesită îmbunătățiri pentru 

a a se asigura servicii medicale de calitate locuitorilor din municipiul Caransebeș și nu numai. 

Principala recomandare pe lângă atragerea și menținerea persoanelor calificate,continuarea 

dotarii dotarea spitalelor cu echipamente medicale performante și reabilitarea Spitalului Municipal 

de Urgență. Pe lângă acestea, se propune reabilitarea termică a Spitalului Municipal de Urgenţe 

Caransebeş. 
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INFRASTRUCTURA SOCIALĂ 

 

a) Caracteristici generale 

Principalele organisme specializate din domeniul asistenței sociale sunt: 

1. Serviciul Public de Asistență Socială; 

2. Complexul de servicii sociale Bunavestire Caransebeș. 

Acesta este un centru specializat pentru copiii cu dezabilități, centru de recuperare și 

reabilitare, centru de integrare prin terapie ocupațională pentru persoane adulte, centru care acordă 

servicii pentru dezvoltarea deprinderilor de viața independentă. 

Tipurile de servicii sociale oferite de acest centru sunt: găzduire pe perioada  

nedeterminată, asistență medicală și îngrijire, suport emoțional, consiliere socială și 

orientare profesională, recuperare/reabilitare, educare, socializare și petrecere a timpului liber, 

reintegrarea familială și comunitare, îngrijire personală, informare și orientare, 

integrare/reintegrare profesională, informare, integrare comunitară. 

Beneficiarii acestui complex sunt copii și tineri cu dezabilități.  Aceștia s-au identificat într-

un număr de 48 în data de 31.12.2006.  Statisticile pentru 31.12.2007 au fost de 62 copii și tineri 

cu dezabilități.   

Complexul de servicii sociale “Bunavestire”: a avut un număr de 109 persoane cu 

dezabilități în anul 2001.  În decursul anilor numărul s-a arătat descrescător, mai exact în 2003 au 

fost 46 persoane cu dezabilități iar în 2005 doar 35. 

Situația copiilor cu nevoi speciale ce necesită încadrarea sunt într-un total de 115 persoane. 

Programele de Interes Național finanțate de Autoritatea Națională pentru Protecția 

Drepturilor Copiilor (ANPDC) contribuie la realizarea obiectivelor de reformare a sistemului de 

servicii și instituții destinate îngrijirii, protecției și promovării drepturilor tuturor copiilor și la 

asigurarea funcționării adecvate a acestui sistem, în vederea îmbunătățirii indicatorilor de 

performanță și a respectivelor servicii și instituții. 

INFRATRUCTURA SOCIALĂ 
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ONG-uri și fundațiile active acreditate din domeniul social sunt:  

 Asociația Caritas 

 Fundația Crestină Copii Nostri 

 Asociatia Ioan Popașu. 

În data de 8 ianuarie 2015 a fost semnat un contract de finantare pentru centru de educație 

și îngrijire “Sfântul Vasile cel Mare”, aplicantul proiectului fiind Consiliul Județean Caraș-Severin 

în parteneriat cu Episcopia Caransebeșului.  Valoarea proiectului este de 1.448.939,3 lei respective 

323.085 euro.   

Obiectul proiectului este “Creșterea gradului de conștientizare privind problematica de gen 

în rândul populației rome din zona Caransebeș”.  Înființarea unui centru de educație și îngrijire 

adresat copiilor de la 0 la 3 ani din familii sărace, monoparentale și din familii dezorganizate din 

zona Caransebeș.   

Centrul va oferi activități educaționale, recreative și de îngrijire specializate.   

Deoarece principala minoritate este cea a rromilor (2,13%), se urmărește organizarea unui 

seminar și a patru grupuri de lucru privind abordarea problematicii egalității de gen, promovarea 

egalității de gen și a echilibrului între viața profesională și cea privată.   

Conform informațiilor furnizate de Biroul Judetean al Rromilor ce funcționează în cadrul 

Instituției Prefectului, problemele cu care se confruntă comunitățile de rromi din Caransebeș sunt 

majore, foarte numeroase și de mare diversitate:  

- Lipsa actelor de identitate, acte de stare civilă, acte de proprietate terenuri și imobile; 

- Lipsa asigurărilor de sănătate, medici de familie; 

- Lipsa acuta de locuințe, locuințe degradate, locuințe suprapopulate, dotări edilitare 

minime; 

- Cazuri de copii bolnavi, cu handicap, cu HIV sau SIDA; 

- Cazuri numeroase de abandon școlar; 

- Lipsa locurilor de muncă, etc. 

Referitor la siguranța publică, pentru managementul situațiilor de urgență (inundații, 

incendii, explozii, avarierea gravă a sistemelor de gospodărie comunală, etc) funcționează din 

2005, Inspectoratul General pentru situații de urgenta “Semenic” al județului Caraș-Severin cu 
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subunități la Caransebeș, împreună cu C.J.S.U.  (organism inter-instituțional de sprijin în 

managementul situațiilor de urgență).   

Alimentare cu energie electrică: gestiunea energiei electrice până la consumatori este 

realizată de societatea comercială Enel Distribuție Banat. 

Caransebeș se afla în programul de dezvoltare a Enel Distributie Banat, datorită necesității 

extinderii de rețele electrice.   

Obiectivul acestui program este asigurarea cu energie electrică a consumatorilor în condiții 

de calitate și eficiență cu respecarea legislației de mediu, reașezarea acestuia se face prin lucrări 

de exploatare, mentenanță și modernizare a instalațiilor electrice parametri de calitate și siguranța 

proiectată.   

Iluminatul public din interiorul localitatilor este asigurat de catre administraţiile locale 

aflate în gestiunea filialei, ce au ca rezultat final menținerea și/sau dezvoltarea instațiilor. 

Din punct de vedere al infrastructurii de locuit, situația din municipiul Caransebeș se 

prezintă astfel 

Municipiul Caransebeș - Locuințe existente și suprafața locuibilă la sfârșitul anului pe forme de proprietate 

   

Forme de proprietate 

Anul 2013 

Număr Metri patrăți arie desfașurată 

Total 11.916 567.200 

Proprietate publică 201 5.180 

Proprietate privată 11.715 562.020 

Conform datelor statistice din anul 2012 furnizate de Direcția Județeană de Statistică  

Suprafața locuibilă totală existentă în municipiul Caransebeș este de 567.200 metri pătrați 

arie desfășurată, din care proprietatea publică se extinde pe o suprafață de 5180 metri pătrați, iar 

restul de 562.020 metri pătrați este alcătuită din proprietățile private. 
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Figura 25 – Metrii pătrați de arie desfășurată 

 

Numărul de locuințe existente la sfârșitul anului 2013, conform statisticilor este de 

11.896.  După forma de proprietate se identifică un număr de 202 pentru sectorul public și un 

număr semnificativ mai mare, de 11.694 pentru sectorul privat. 

 

Figura 26 – Locuințe existente 
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b) Oportunități si provocări 

Cu privire la sectorul social, s-a identificat o infrastructură inadecvată segmentelor de 

populație defavorizată, insuficiența dezvolării infrastrucurii și serviciilor sociale pentru categoriile 

defavorizate de persoane nu duce decât la scăderea nivelului de trai și o creștere a sărăciei. 

Oportunitățile cu privire la acest sector ar fi cofinanțarea din bugetul consiliului județean a 

“Centrului de igienă mamă și copil”, obținerea unor finanțări nerambursabile pentru înființarea 

unui centru de reeducare al copiilor și unui centru pentru persoanele suferinde de boala Alzheimer, 

dezvoltarea de parteneriate cu Episcopia Caransebeșului. 

Pentru incluziunea socială se urmărește facilitarea participării la formare profesională 

pentru persoanele care provin din grupuri dezavantajate, integrarea pe piața muncii a rromilor prin 

Programul special de ocupare a forței de muncă cu număr mare de etnici rromi și Bursa locurilor 

de muncă pentru persoanele de etnie rromă. 

c) Rezultate cercetare 

Urmare a aplicării chestionarelor s-a identificat necesitatea realizării unor programe de 

integrare socială a grupurilor defavorizate, promovarea culturii antreprenoriale și a economiei 

sociale în rândul acestora, precum ș înființarea/modernizarea centrelor comunitare. 

 

d) Concluzii și recomandări 

În urma analizei infrastructurii sociale, se recomandă:  

 Dezvoltarea de parteneriate cu ONG-urile din domeniu;  

 Desfășurarea de acțiuni comune cu ONG-uri din domeniul social;  

 Promovarea inițiativelor de protecție a copilului (prevenirea abandonului, 

menținerea și dezvoltarea relațiilor beneficiarilor cu părinții/familia, prevenirea și 

combaterea abuzului și a neglijării copilului);  

 Asigurarea finanțării/cofinanțării de asistență socială și unităților medico-sociale 

precum Programelor de interes național, în vederea prevenirii excluziunii sociale. 
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INFRASTRUCTURA DE TRANSPORT 

 

a) Caracteristici generale 

Municipiul Caransebeș se găsește la încrucișarea a patru drumuri principale ale Banatului 

care duc spre nord – prin Lugoj – la Timișoara, spre sud – prin Poarta Orientală – la Orșova și 

Dunăre (DN 6 – E 70), spre vest – pe văile Pogăniciului și Bârzavei – la Reșița (DN 58), iar spre 

est – prin trecatoarea Porților de Fier ale Transilvaniei, prin Sarmisegetuza – La Deva și Hunedoara 

(DN 68). 

Situat în partea de nord a județului Caraș – Severin, pe DN 6, municipiu Caransebeș se află 

la o distanță de 104 km de Timișoara și 45 km de Reșița.   

Căi rutiere:  

Situația drumurilor naționale în România 

 

Un important coridor de transport auto se desfășoară pe D.N.58B, D.N.58 si D.N.68.  pe 

direcția Timișoara-Berzovia-Bocna-Resița-Caransebeș-Otelu Roşu-Haţeg-Hunedoara și apoi spre 

centrul țării.   

INFRATRUCTURA DE  TRANSPORT 
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Aceste drumuri au o singură bandă de circulatie pe sens, traversează numeroase localități 

urbane și rurale ceea ce duce la numeroase conflicte.  Starea lor tehnică și geometria lor nu permit 

un trafic intens. 

Drumul Național 58 (DN 58) 

 

 

DN 68 Caransebeș – Oțelu Roșu - Subcetate  

 

Starea tehnică a drumurilor județene a cunoscut o îmbunătațire continuă, în prezent cca 

66,15% din lungimea drumurilor fiind modernizate.   
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Transportul în comun: În municipiul Caransebeş nu există linii de transport în comun.  

Singurele mijloace de transport în comun sunt asigurate de firme particulare.   

În lista de proiecte MPGT (Master Planul General de Transport al României), variantele de 

ocolire rezolvate prin implementarea autostrăzilor și drumurilor expres recomandate se află și 

Caransebeș (DE Lugoj-Craiova). 

 În sectorul rutier s-au identificat câteva proiecte în cadrul MPGT pentru Caransebeș pe 

sectorul rutier Caransebeș – Reșița- Bocşa – Voiteg,  cu o lungime de 104 km.  Costul estimat 

pentru acest drum este de 62,6 mil euro. 

Transport aerian: În municipiul Caransebeș exista singurul aeroport din judetul Caraş-

Severin, destinat doar zborurilor interne. În prezent, Primaria Caransebeș se luptă pentru preluarea 

aeroportului şi redezvoltarea acestuia. 

Rețele de cale ferată: Există trasee CFR care leagă municipiul Caransebeş de toate 

celelalte oraşe importante. 

 În ciuda dezvoltarii infrastructurii feroviare din Regiunea Vest, care se poziționează mai 

bine în comparatie cu alte regiuni, problemele majore sunt de natura condițiilor tehnice precare a 

căilor ferate și zonelor de linii neelectrificate.   

Echipamentele depreciate, locomotivele și materialul rulant învechite, conduc la reducerea 

vitezei de transport pe calea ferata în aceasta regiune.   

Acest lucru face ca durata călătoriilor să crească.   

Și pentru sectorul feroviar s-au identificat intervenții ale MPGT, fiind vizată linia cu 

potențial turistic Caransebeș – Subcetate în valoare de 78 mil euro/77 km, fiind denumită “Linia 

Sarmizegetusa”.  Lungimea acestei linii este de 429 km, prețul estimat ajunge la o valoare de 385 

mil euro. 

Caransebeș este un important nod feroviar cu 4 directii: Lugoj, Reşita, Orşova și Boutari.  

Referitor la modul de organizare al circulației trenurilor, în funcție de dotarea cu care sunt 

înzestrate stațiile de circulație, pe raza Regionalei CFR Timișoara, se întâlnesc 5 sisteme de 

circulație cu secții cu conducere dispecer (Caransebeș - Orșova).   

Ruta feroviară pentru secția Timișoara-Caransebeș-Orșova se înregistreaza un număr de 

aproximativ 110.000 călători lunar, pentru secția Caransebeș – Reșita-Sud un număr de 30.000 
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călători lunar.  Trasee ale operatorilor privați de cale ferata 2012: - Caransebeș –Oțelu Roșu – 

Boutari: 37km, Caransebeș – Lugoj-Ilia-Deva-Războieni-Cluj Napoca: 324 km 

 

b) Oportunităţi şi provocări 

O creştere a accesibilitatii polilor de dezvoltare urbană, a zonelor cu potenţial de dezvoltare 

economică precum și accesibilității zonelor de pe teritoriul României care au acces indirect la 

rețeaua de autostrăzi/drumuri naționale va îmbunătăți mobilitatatea populației și a mediului de 

afaceri de-a lungul rețelei de transport, a coridoarelor de conectivitate natională, precum și a 

coridoarelor de conectivitate regională.   

Infrastructura de transport accesibilă și modernizată va avea impact pozitiv și asupra 

sectorului turismului, multe zone fiind evitate de către turiști datorită drumurilor defectuase, 

neaccesibile sau cu un trafic aglomerat (doar o singură bandă pe sens). 

Îmbunătățirea condițiilor de siguranță în transport și reducerea riscului de accidente în 

zonele cu potențial de accidente determinate de blocajele rutiere, întârzierile în trafic și condițiilor  

dificile de trafic va fi de asemenea un potenţial traseu vizat pentru turiști/călători.   

Provocările și problemele identificate pot fi: costurile de execuţie relativ mari pentru  

proiecte noi de infrastructura rutieră, feroviară, terminale intermodale sau proiecte de îmbunătățire 

a infrastructurii existente. 

Pentru a răspunde necesităților existente la nivel de infrastructă rutieră va fi nevoie de 

definirea obiectivelor specifice și identificarea intervențiilor care răspund acestor obiective în 

modul cel mai eficient din punct de vedere economic.   

 

c) Rezultate cercetare  

Municipiul Caransebeș nu dispune de transport public, din această cauză, o altă problemă 

identificată pentru caransebeșeni este absența acestui tip de transport.  60 respondenți din 69 au 

afirmat faptul că este necesară dezvoltarea unui sistem de transport în cadrul municipiului. 
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Figura 27 – Necesitatea dezvoltării unui sistem public de transport 

 

 

 O altă problemă menționată de către populație este absența unei piste de ciclism.  Acesția, 

într-un număr de 61 au identificat acest aspect ca fiind important, pe când doar 8 au considerat 

neimportantă această problemă.   

Figura 28 – Necesitatea realizării de piste de ciclism 

 

d) Concluzii şi recomandări 
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 Accesarea fondurile structurale pentru transport aferente perioadei 2014-2020 pentru 

creșterea capacității portante a drumurilor europene și naționale din județ si a drumurilor 

locale si comunale;  

 Crearea de conexiuni adecvate cu rețelele rutiere regionale și europene dar și pentru 

construirea inelelor de centură și by-passuri  

 Construcția variantei III a șoselei de ocolire a orașului va da un puternic impuls dezvoltării 

unei zone industriale în jurul traseului ei. 

 Modernizarea DJ 608A (37,5 km), Caransebeș - Muntele Mic, continuarea drumului din Valea 

Șucu, care va lega Poiana Mărului de Muntele Mic;  

 Construcția unui drum de acces de 4 km până la stația meteorologică Cuntu și stimularea 

turismului rural – îmbunătățirea accesului la zonele turistice importante pentru municipiul 

Caransebeș. 

 Construirea de piste pentru biciclete pe raza municipiului Caransebeş 

 Continuarea  procesului de realizare a transportului in comun 

 Revigorarea si reorientarea transportului aerian. 
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TURISM 

 

 

 

a) Caracteristici generale 

Valorile turistice ale regiunii vestice sunt date de cadrul natural deosebit de bogat și variat.   

Turismul este o activitate economică importantă, cu o evoluție rapidă având implicații socio-

culturale și de mediu, cu o contribuție importantă la creșterea economică și ocuparea forței de 

muncă.   
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Figura 29 – Indicatori de turism 

 

Pentru numărul de sosiri ai turiștilor, s-a definit un număr de 7.163 și 14.005 

înnoptări. 

Obiectivele turistice din Caransebeș și de pe raza acestuia sunt: 

ZONA TURISTICĂ SEMENIC 

Zona turistică Semenic este situată în judeţul Caraş-Severin, la o distanţă de aproximativ 

35 km de oraşul Caransebeş.   

Zona este bogată în obiective turistice naturale, precum lacuri, păduri sau rezervaţii 

naturale, fiind căutată de către turişti atât pentru odihnă şi relaxare, cât şi pentru practicarea 

diferitelor activităţi sportive, precum schi, pescuit sau vânătoare. 

Complexul turistic Semenic este situat la peste 1.400 m altitudine, între Vârful Piatra 

Goznei şi Vârful Semenic, fiind plasat într-un cadru natural extrem de atractiv pentru turişti şi 

amenajat pentru practicarea a diferite tipuri de turism. 

În cadrul acestui areal, turiştii pot vizita Parcul Naţional Semenic – Cheile Caraşului.   
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Parcul Naţional Semenic – Cheile Caraşului 

Parcul Naţional Semenic – Cheile Caraşului se întinde pe o suprafaţă de aproximativ 6.214 

ha, fiind format din 8 rezervaţii naturale. 

Relieful parcului naţional este predominant calcaros, fiind format din peşteri şi doline.   

Cheile Caraşului, parte integrantă a parcului natural, se numără printre cele mai lungi şi 

mai sălbatice chei din România, întinzându-se pe o distanţă de aproximativ 19 km. 

În ceea ce priveşte fauna şi flora specifice parcului, turiştii au posibilitatea de a vedea 

diferite specii de plante şi animale, unele dintre ele unice în Europa. 

Specificitatea Parcului Naţional Semenic – Cheile Caraşului este dată de existenţa în 

cadrul acestuia a nu mai puţin de 33 de specii de orhidee, dezvoltarea acestora fiind favorizată de 

climatul submediteranean.   

De asemenea, turiştii pot parcurge diferite trasee turistice în cadrul parcului, fiind amenajaţi 

115 km spre crestele munţilor, puncte de belvedere, peşteri sau vestigii istorice. 

Principalele obiective turistice existente în cadrul Parcului Naţional Semenic  -  Cheile 

Caraşului sunt: 

a) Cheile Caraşului 

 

Cheile Caraşului alcătuiesc o arie protejată de interes naţional, fiind situate pe teritoriul 

administrativ al comunei Caraşova. 
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Rezervaţia naturală se întinde pe o suprafaţă de 578 ha, fiind amplasată în Munţii Aninei, 

între confluenţa Pârâului Comarnic cu Caraşul. 

b) Peşterile Comarnic, Racoviţa, Popovăţ şi peştera Liliecilor 

Peştera Comarnic a fost declarată de Academia Română în anul 1947 rezervaţie naturală.  

Aceasta este una dintre cele mai mari şi mai frumoase peşteri din Banat, nefiind momentan 

amenajată şi electrificată.  Acest fapt conferă peşterii un aer de mister şi aventură şi atrage anual 

un număr mare de turişti. 

Sistemul de galerii s-a format sub acţiunea Ogaşului Ponicova care a format mai întâi etajul 

superior şi mai apoi etajul inferior. 

Sala Zebrelor reprezintă cel mai important punct de atracţie al peşterii, pereţii şi tavanul 

acesteia fiind dungaţi de calcare stratificate cu intercalaţii de silex înnegrite la suprafaţă.  Din 

tavanul sălii atârnă stalactite din cele mai variate tipuri. 

                                        

Peştera Racoviţa este situată în judeţul Caraş-Severin, fiind o peşteră de mărime mijlocie.  

Aceasta a fost creată de râul Caraş şi se compune dintr-o succesiune de săli legate prin galerii largi. 

Principalele atracţii turistice ale peşterii sunt reprezentate de sala Cascadei şi sala 

Minunată, acestea fiind acoperite de cruste stalagmitice, stalactite, scurgeri parietale simple sau în 

relief, coloane sculptate în diferite feluri, etc. 

                                       

Peştera Popovăţ este situată pe raza comunei Covasna, având o suprafaţă de 1.121 m.   

Peştera este formată din diferite săli, dintre care cea mai mare dintre ale este Sala Finală, 

cu o lungime de 80 m şi o lăţime cuprinsă între 10 - 20 m.   

Unicitatea peşterii Popovăţ este redată de Sala cu Oase, care a fost populată de 8 specii, 

unele dintre ele rare în România, precum: myotis becksteini sau eptesicus nilssoni. 

                                          

Peştera Liliecilor este situată pe raza comunei Caraşova, fiind una dintre cele mai 

impresionante obiective turistice ale judeţului Caraş-Severin. 

http://www.caransebesonline.ro/
mailto:primaria.caransebes@gmail.com


 

 

 

 

R O M Â N I A  

JUDEŢUL CARAŞ -SEVERIN 

PRIMĂRIA  MUNICIPIULUI CARANSEBEŞ 
Piaţa Revoluţiei nr.1, Cod poştal 325400 

Tel. (+40 255) 514885, 514887, 514889; 

Fax (+40 255) 515139 

Web: www.caransebesonline.ro 
E-mail: primaria.caransebes@gmail.com 

 

 

 

 
76 

 

Peştera are o suprafaţă de 640 m mp., fiind formată din formaţiuni stalagmitice masive, 

existând şi zone în care eroziunile şi coroziunile păstrează încă urme de hieroglife, marmite, cupole 

sau septe. 

 

ZONA TURISTICĂ MUNTELE MIC 

Zona Turistică Muntele Mic este situată la aproximativ 22 de km de municipiul 

Caransebeş.  Aceasta este bogată în resurse naturale şi antropice, fiind vizitată anual de un număr 

mare de turişti. 

Masivul Muntele Mic este situat în cadrul Munţilor Ţarcului, cea mai mare altitudine 

înregistrată fiind de 2.190 m, pe vârful Ţarcu. 

Ca urmare a reliefului predominant muntos şi a unui climat mai rece care durează 

aproximativ 6 luni pe an, zona turistică este preferată de către turişti în special pentru condiţiile 

oferite pentru practicarea sporturilor de iarnă. 

În prezent, în staţiunea Muntele Mic funcţionează 3 pârtii de schi, atât pentru începători, 

cât şi pentru avansaţi. 

Vegetaţia existentă în această zonă este formată predominant din păduri de fag şi molid, 

alcătuind pentru turişti veritabile trasee turistice. 

Fauna este reprezentată de specii de urşi, mistreţ, cocoşul de munte sau capra neagră. 

De asemenea, lacurile naturale şi antropice existente în zonă pun la dispoziţia turiştilor 

activităţi precum pescuitul sau practicarea sporturilor nautice. 

Pe lângă activităţile puse la dispoziţia turiştilor, precum schiatul sau pescuitul, aceştia pot 

vizita, în cadrul Zonei Turistice Muntele Mic, diferite obiective turistice, precum: 

Rezervaţia Naturală Fâneaţa cu Narcise Zerveşti 

Rezervaţia naturală este situară pe teritoriul administrativ teritorial al comunei Turnu 

Ruieni, fiind declarată arie protejată a naturii în anul 2000. 

Aceasta este o rezervaţie de tip botanic, întinzându-se pe o suprafaţă de aproximativ 40 de 

ha.  Pe toată suprafaţa acesteia creşte o specie floristică de narcise, Narcissus stellaris. 

Rezervaţia Naturală Fâneaţa cu Narcise reprezintă unul dintre cele mai importante 

obiective turistice din Banat. 
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Lacul de acumulare de la Zerveşti 

Lacul de acumulare de la Zerveşti este situat la o distanţă de 6 km de municipiul 

Caransebeş, fiind un loc căutat de turişti atât pentru priveliştea oferită asupra Turnului lui Ovidiu, 

Muntelui Mic şi Muntelui Ţarcu, cât şi pentru posibilitatea practicării pescuitului, principalele 

specii existente aici fiind cleanul şi carasul. 

Turnul lui Ovid 

Turnul lui Ovid reprezenta în Evul Mediu o fortificaţie de apărare şi un punct de 

supraveghere, fiind situat la poalele Muntelui Mic, în apropiere de comuna Turnu Ruieni. 

Numele turnului a fost dat de poetul Ovidiu care, exilat fiind la Tomis a trecut prin această 

zonă şi a rămas impresionat de frumuseţile ei. 

Crucea de pe Muntele Mic 

Crucea fost confecţionată din 8 tulpini de brad, fiind inaugurată în anul 1936.  În perioada 

comunistă aceasta a ajuns în paragină fiind înlocuită de o alta, realizată din structuri metalice. 

Începând cu anul 2006, Episcopia Caransebeşului organizează cu ocazia zile de 14 

septembrie, de praznicul Înălţării Sfintei Cruci, „Pelerinajul de la Muntele Mic”. 

 

ZONA TEIUŞ 

Zona Teiuş este atestată documentar încă din anul 1574, reprezentând un loc de recreaţie 

pentru turiştii şi locuitorii oraşului Caransebeş. 

Această zonă reprezintă centrul sportiv al Caransebeşului, fiind construite aici terenuri de 

fotbal, handbal, baschet sau tenis de masă. 

Printre obiectivele turistice existente în această zonă se numără: 

Parcul Teiuş 

Parcul Teiuş a găzduit pe parcursul a 7 ani, în perioada 2003-2009, Tabăra Internaţională 

de Sculptură Monumentală.   

În cadrul acestui eveniment, coordonat de sculptorul Bata Marianov au fost realizate 33 de 

sculpturi, toate fiind expuse în momentul de faţă în Parcul Teiuş. 

Mănăstirea Teiuş 
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Mănăstirea Teiuş a fost construită în anul 1999 şi poartă hramul Adormirii Maicii 

Domnului.  Aceasta a fost ridicată din dorinţa ieromonahului Justinian Tibil. 

 

ZONA TURISTICĂ POIANA MĂRULUI 

Zona turistică Poiana Mărului este situată la aproximativ 50 de km de municipiul 

Caransebeş, între Muntele Mic şi Vârful Pietrii. 

Poiana Mărului este o zonă foarte renumită pentru locurile pitoreşti şi obiectivele turistice 

existente: 

Schitul Poiana Mărului 

Schitul Poiana Mărului este renumit pentru Icoana Maicii Domnului Făcătoare de Minuni  

existentă în cadrul acestuia.   

Anual, de Sărbătoarea Naşterii Sfântului Ioan Botezătorul, la schitul Poiana Mărului se 

reunesc aproximativ 2000 de credincioşi pentru a se ruga la Icoana Făcătoare de Minuni. 

Lacul Poiana Mărului 

Lacul Poiana Mărului reprezintă cel mai important punct de atracţie din zonă.  Aceasta 

comunică cu hidrocentrala de la Turnul Ruieni. 

 

LOCURI  

Locul fosilifer de la Târnova 

Locul fosilifer de la Târnova este o arie protejată de interes naţional, situat pe teritoriul 

administrativ al comunei Târnova, judeţul Caraş-Severin. 

Rezervaţia se întinde pe o suprafaţă de 2 ha şi este reprezentată de o zonă de deal străbătută 

de Valea Satului şi Valea Surupinii.  Vegetaţia existentă în această rezervaţie este formată din 

arbuşti (porumbar, cărpiniţă, mur, alun), vegetaţie ierboasă (coada şoricelului, golomăţ, păiuş), 

vegetaţie forestieră (fag, carpen, tei). 

Unicitatea acestui loc este redată de resturile fosilifere de lamelibranhiate, gastropode şi 

alge. 
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Locul fosilifer de la Petroşniţa 

Locul fosilifer de la Petroşniţa a fost declarat rezervaţie naturală a naturii în anul 2000.  

Acesta se întinde pe o suprafaţă de 2 ha, reprezentând o zonă importantă din punct de vedere 

paleontologic, în rocile existente aici existând depozite de faună fosiliferă tortoniană, constituite 

din resturi fosile de moluşte, lamelibranhiate şi viermi. 

Locul fosilifer de la Zorlenţu Mare 

Locul fosilifer de la Zorlenţu Mare este situat în Dealurile banatului, judeţul Caraş-Severin, 

pe teritoriul administrativ al comunei Zorlenţu Mare. 

Locul este declarat rezervaţie naturală a naturii, întinzându-se pe o suprafaţă de 3 ha,. 

În rocile sedimentate existente în cadrul acestei rezervaţii naturale se găsesc depuneri de 

faună fosiliferă tortoniană, constituite din resturi fosile de nevertebrate (miriapode, coleoptere, 

etc.) şi vertebrate (păsări, reptile, amfibieni, etc.). 

 

BISERICI ŞI MUZEE 

Muzeul judeţean de Etnografie şi a Regimentului de Graniţă Caransebeş 

Muzeul judeţean de Etnografie şi a Regimentului de Graniţă a fost construit în anul 1952, 

la iniţiativa academicianului Constantin Daicoviciu. 

Din punct de vedere arhitectural, clădirea este construită în stil baroc provincial austriac, 

fiind construită în timpul domniei împărătesei Maria Thereza. 

În ceea ce priveşte împărţirea muzeului, acesta este format din 2 secţiuni, una dintre ele 

adresându-se etnografiei judeţului Caraş-Severin iar cealaltă, istoriei regimentului de graniţă. 

Secţia de istorie  a muzeului este formată din arheologie şi rezervaţia etnografică Valea 

Bistrei. 

Colecţia de arheologie cuprinde microlite de silex din paleolitic, topoare de piatră şi obiecte 

din ceramică provenite din săpăturile de la Tibiscum. 

Biserica „Sfântul Ioan Botezătorul” 

Biserica Sfântul Ioan Botezătorul a fost construită în anul 1780 în stil baroc, din donaţiile 

enoriaşilor ortodocşi şi sfinţită în anul următor de episcopul Caransebeşului, Vichentie Popovici. 
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Biserica este prevăzută cu 3 clopote iar pardoseala bisericii este realizată din piatră şi 

mozaic. 

Biserica Romano – Catolică  

Biserica romano-catolică este situată în centrul municipiului Caransebeş.  Aceasta a fost 

construită ca o nouă biserică a mănăstirii franciscane între anii 1725-1730 în vecinătatea unei alte 

biserici distruse din motive necunoscute. 

Biserica a fost construită în stil baroc însă, ca urmare a restaurărilor la care a fost supusă 

de-a lungul timpului, numai turnul, coridorul şi sacristia mai sunt realizate în acest stil. 

Catedrala „Sfântu Mare Mucenic Gheorghe” 

Catedrala Sfântu Mare Mucenic Gheorghe a fost realizată în anul 1725, sub episcopul 

Moise Stancovici. 

Tradiţia spune că, pe locul pe care este construită biserica, a existat o mănăstire din lemn, 

construită în anul 1444. 

Catedrala a fost construită din piatră şi cărămidă, în stil baroc. 

În anul 2007 au fost descoperite în curtea catedralei oseminte umane, datând probabil din 

perioada în care a funcţionat vechea mănăstire. 

 

În centrul oraşului mai există ruinele unei biserici medievale. 

 

              Catedrala „Invierea Domnului” si  „ Sf.Prooroc Ilie Tesviteanul”   

  

             Catedrala “Învierea Domnului”  si “ Sf.Prooroc Ilie Tesviteanul” din Caransebeș este un 

lăcaș de cult ortodox din Caransebeș, târnosită în data de 12 septembrie 2010 pe locul  pe locul 

fostului claustru al mănăstirii franciscane din Caransebeș.  

          Fundaţia Catedralei a fost executată de S.C. Construct 102 S.R.L. Caransebeş din anul 1997 

până în anul 2000, când s-a ajuns la cota zero. Construcţia zidurilor a început în anul 2000 prin 

S.C. Hidroconstrucţia Caransebeş, până în anul 2005 ajungându-se la nivelul ferestrelor. În anul 

2006 s-a amenajat pentru slujire demisolul, Catedrala Episcopală „Învierea Domnului” intrând în 

circuitul religios liturgic la Sărbătoarea Naşterii Domnului. 
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           În cursul anilor 2007 şi 2008 catedrala a fost ridicată, acoperită şi tencuită exterior. Firmele 

constructoare au fost S.C. LB Crismi SRL şi S.C. Granit Prest S.R.L din Lugoj. În anul 2009 s-au 

continuat lucrările de tencuire şi amenajare interioară, biserica fiind terminată în primăvara anului 

2010. Iconostasul sculptat în lemn şi mobilierul au fost confecţionate de firma S.C. Livadar Impex 

S.R.L. din Arad, iar clopotele, sfinţite şi înălţate la praznicul Sfântului Mare Mucenic Dimitrie 

Izvorâtorul de Mir din anul 2007, au fost executate de firma Hörz din Ulm – Germania. 

După multă trudă din partea tuturor celor implicaţi, cu ajutorul lui Dumnezeu şi cu binecuvântarea 

Preafericitului Părinte Patriarh DANIEL, în 12 septembrie noua catedrală a Caransebeşului, cel 

mai de seamă aşezământ bisericesc al credincioşilor ortodocşi din Episcopia noastră a fost sfinţit  

în anul centenarului instalării episcopului Miron Cristea în scaunul vlădicesc de la Caransebeş 

(1910 – 2010). 

ALTE OBIECTIVE TURISTICE 

Castrul Roman Tibiscum 

Castrul Roman Tibiscum a fost, pe vremea împăratului Gallienus, o cetate dacică şi mai 

apoi oraş, aşezat la ieşirea râului Timiş din munţi şi vărsarea râului Bistra. 

Deşi cetatea a fost distrusă de-a lungul timpului, mai sunt vizibile ruinele unor construcţii 

importante şi ale unor ateliere din castrul roman şi din aşezarea civilă romană Tibiscum.   

Aşezările romane de aici au fost şi rămân cele mai importante vestigii ale antichităţii clasice 

din Banat. 

Cetatea Caraş 

Cetatea Caraş este situată pe teritoriul comunei Caraşova, pe Dealul Zaglavac, având o 

suprafaţă de 2.500 m². 

Pe partea exterioară a cetăţii au fost realizate 2 şanţuri de apărare săpate în stânca naturală 

pe latura de NE a cetăţii, aceasta fiind şi singura cale de acces în cetate. 

Prima atestare istorică a cetăţii datează încă din anul 1200, Cetatea Regală „Castra Regalis” 

fiind comitatul regal de Caraş.                      

Statuia General Ioan Dragalina 

Situată în parcul cu acelaşi nume, statuia Generalului Dragalina a fost realizată de 

sculptorul Mihai Onofrei în anul 1943 
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Statuia General Traian Doda 

Situată în parcul cu acelaşi nume din centrul oraşului, statuia se află în apropiere de biserica 

ortodoxă şi biserica romano-catolică din Caransebeş.   

Importantă personalitate politică, militară şi culturală a Banatului, statuia a fost realizată 

de sculptorul Petre Comisarschi şi dezvelită în anul 1995. 

  

 Parcul de sculptură în andezit  

 Parcul este situat pe Calea Vârşeţului (zona Valea Cenchii), la intrarea în oraş de pe drumul 

naţional 58, dinspre Reşiţa. A fost inaugurat în anul 2013, când au participat mai mulţi sculptori 

renumiţi la nivel mondial. 

 

Multitudinea resurselor turistice naturale şi antropice existente în municipiul Caransebeş şi 

împrejurimile acestuia, fac din această zonă un important punct de atracţie turistică. 

 

b) Oportunităţi şi provocări 

Adevăratul potențial economic al Caransebeșului continuă să fie descoperit. 

Așezarea geografică și resursele nelimitate ale zonei fac din Caransebeș un oraș atractiv și 

de perspectivă. 

Prin modernizarea domeniului turistic Scorilo (Poiana Mărului, Muntele Mic, Țarcu): DJ 

608A (37,5 km), Caransebeș - Muntele Mic, continuarea drumului din Valea Șucu, care va lega 

Poiana Mărului de Muntele Mic, construcția unui drum de acces până la stația meteorologică Cuntu 

și stimularea turismului rural – va spori accesibilitea turiștilor și automat creșterea numărului de 

turiști. 

Pentru stimularea turismului este nevoie de o bună informare a potențialilor turiști de o 

promovare activă, marketing și comunicare, broșuri, site-uri, hărți turistice, ghiduri turistice. 

În acest sens se va construi, până la finalul anului 2015 un Centru Național de Informare și 

Promovare Turistică, finanțat prin Programul Operațional Regional. 

 

c) Rezultate cercetare  
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Turismului i se acordă un interes major din partea autorităţilor judeţene care consideră 

turismul ca domeniu prioritar pentru dezvoltarea orașului. 

Cu toate acestea, nivelul de exploatare a potențialului turistic este definit ca fiind foarte 

mic, mai exact doar 5,79% consideră că potențialul turistic este suficient de exploatat, pe când 

94,21% consideră că municipiul Caransebeș ar avea mai mult de arătat și de câștigat de pe urma 

turismului. 

Figura 30 -  Nivelul de exploatare a potențialului turistic 

 

O problemă care se corelează la nivelul scăzut de exploatare a potențialului turistic al 

municipiului Caransebeș este nivelul scăzut de dezvoltare a infrastructurii de turism identificată 

de un procentaj mare de respondenți, mai exact 94,2%. 
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Figura 31 -  Nivelul de dezvoltare a infrastructurii de interes turistic 

 

Slaba dezvoltare a serviciilor turistice poate avea diferite cauze cum ar fi: locuri de cazare 

limitate și/sau amplasate neadecvat, servicii care nu îndeplinesc cerințele vizitatorilor, nivel scăzut 

de promovare, etc. 

Cu privire la  posibilitatea de acoperire a nevoilor turiștilor de către servicii turistice 

actuale, majoritatea caransebeșenilor susțin că aceste servicii nu sunt eficiente și nici suficiente 

(92,75%).    
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Figura 32 -  Existența serviciilor turistice în funcție de cerere 

 

 

Canale/ medii de promovare a municipiului Caransebeș 

Referitor la întreabrea privind nivelul de promovare pentru Caransebeș, am urmărit 

identificarea unui potențial mediu de comunicare între autoritățile însărcinate cu managementul 

strategiei orașului și public. 

Caransebeș se identifică ca fiind un oraș cu potențial turistic, având ca zone de real interes 

Parcul Dragalina și Parcul Teiuș. 

Caransebeșenii consideră faptul că acțiunile de marketing și publicitate nu sunt suficiente 

pentru încurajarea turismului și valorificarea zonelor cu potențial turistic, 88,4% și doar 11.59% 

consideră faptul că aceste acțiuni sunt suficiente. 
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Figura 33-  Acțiunile de marketing și publicitate 

 
 

Alt element ce a fost încadrat la „foarte important” este prioritizarea „mediului natural” în 

procent de 40,57%, urmat de zona „important”  de 20,08%. 

Figura 34 – Prioritatea pentru dezvoltarea mediului natural 
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d) Concluzii şi recomandări 

Municipiul Caransebeș deține un potențial turistic uriaș care nu este suficient de exeploatat 

la momentul de față.  Lipsa unor acțiuni de marketing care să facă vizibilă zona turistică deținută 

de municipiul conduce la atragerea unui număr redus de turiști. 

Recomandări 

 Crearea unui brand al orașului în funcție de identitatea turistică 

 Amenajarea, dezvoltarea și modernizarea spațiilor special amenajate de agreement 

reprezintă de asemenea o arie de intervenție pentru promovarea turismului într-un mediu 

ecologic 

 Modernizarea zonelor turistice 

 Facilitarea accesului turiștilor la obiectivele turistice. 
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CULTURĂ, TRADIȚIE ȘI TINERET 

 

a) Caracteristici generale 

Caransebeș deține un important patrimoniu monumental, acoperind domeniile istorie veche 

și medievală, etnografie, istoria industriei cărășene. 

Patrimoniul cultural de clasă A (importanță națională) și B(importanță locală) este: 

Nr.  

Crt. 

Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare 

1. CS-I-s-A-10805 Castrul roman de la 

Tibiscum 

Municipiul 

Caransebeș 

„Peste ziduri”, Cartier 

Jupa 

Sec.  II-IV p.  

Chr., Epoca 

Română 

2. CS-I-m-A-

10805.01 

 

Castru de piatră Municipiul 

Caransebeș 

„Peste ziduri”, Cartier 

Jupa pe malul stâng al 

Timișului, la 200m de 

fostul sat și 6km de oraș 

Sec.  II-IV p.  

Chr., Epoca 

Română 

3. CS-I-m-A-

10805.02 

Canabae Municipiul 

Caransebeș 

„Peste ziduri”, Cartier 

Jupa pe malul stâng al 

Timișului, la 200m de 

fostul sat și 6km de oraș 

Sec.  II-IV p.  

Chr., Epoca 

Română 
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4. CS-II-m-A-11063 Cazarma 

grănicerilor, azi 

Muzeul Județean de 

Etnografie și al 

Regimentului de 

Graniță Caransebeș 

Municipiul 

Caransebeș 

Piața Dragalina Ion, 

general 2 

1739, renovat 

1753 

5. CS-I-s-B-10797 Situl arheologic de 

la Caransebeș, 

cartierul Balta 

Sărată - „Câmpul 

lui Andrei” 

Municipiul 

Caransebeș 

„Câmpul lui Andrei”  

6. CS-I-m-B-

10797.01 

Așezare Municipiul 

Caransebeș 

„Câmpul lui Andrei” 

cartier Balta Sărată, la 

cca.  150m E de șoseaua 

Caransebeș - Orșova 

Epoca 

medievală 

timpurie 

7. CS-I-m-B-

10797.02 

Așezare Municipiul 

Caransebeș 

„Câmpul lui Andrei” 

cartier Balta Sărată, la 

cca.  150m E de șoseaua 

Caransebeș - Orșova 

Hallstatt 

8. CS-I-m-B-

10797.03 

Așezare Municipiul 

Caransebeș 

„Câmpul lui Andrei” 

cartier Balta Sărată, la 

cca.  150m E de șoseaua 

Caransebeș - Orșova 

Epoca 

bronzului 

9. CS-I-m-B-

10797.04 

Așezare Municipiul 

Caransebeș 

„Câmpul lui Andrei” 

cartier Balta Sărată, la 

cca.  150m E de șoseaua 

Caransebeș - Orșova 

Neolitic 

10. CS-I-s-B-10798 Situl arheologic de 

la Caransebeș 

Municipiul 

Caransebeș 

  

11. CS-I-m-B-

10798.01 

Așezare Municipiul 

Caransebeș 

Cartier Balta Sărată, la 4 

km de oraș 

Epoca 

bronzului 

12. CS-I-m-B-

10798.01 

Așezare Municipiul 

Caransebeș 

Cartier Balta Sărată, la 4 

km de oraș 

Neolitic 

13. CS-I-s-B-10799 Situl arheologic de 

la Caransebeș, 

punct „Mehala” 

Municipiul 

Caransebeș 

„Mehala”  
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14. CS-I-m-B-

10799.01 

Necropolă Municipiul 

Caransebeș 

„Mehala” lângă 

complexul zootehnic, pe 

partea stângă a râului 

Sebeș, la 1,5 km de șosea 

Sec.  XIV 

15. CS-I-m-B-

10799.02 

Villa rustica Municipiul 

Caransebeș 

„Mehala” lângă 

complexul zootehnic, pe 

partea stângă a râului 

Sebeș, la 1,5 km de șosea 

Sec.  II-III p.  

Chr., Epoca 

romană 

16. CS-I-s-B-10806 Cetate Municipiul 

Caransebeș 

Str.  Cetății și Potocului 

în curțile locuitorilor 

Sec.  XIV-XV 

17. CS-I-s-B-10807 Biserică de tip 

romanic 

Municipiul 

Caransebeș 

Piața Revoluției la 50 m 

de Biserica romano-

catolică 

Sec.  XIII-XIV 

 

18. CS-II-m-B-11054 Vila Antoniu 

Sequens 

Municipiul 

Caransebeș 

Cartier Teiuș Sec.  XVIII 

19. CS-II-m-B-11055 Vila Gheoghe Baba Municipiul 

Caransebeș 

Cartier Teiuș Sec.  XVIII 

20. CS-II-a-B-11056 Ansamblul Pieței 

Revoluției 

Municipiul 

Caransebeș 

Delimitat de străzile 

Alecsandri V., Ardealului, 

Episcopiei (pietonal), 

Mihai Viteazul (pietonal), 

până la Piața Dragalina 

Ion general 

Sec.  XIX-

1900-1925 

21. CS-II-a-B-11057 Ansamblul urban 

„Piața General Ion 

Dragalina” 

Municipiul 

Caransebeș 

Piața Dragalina Ion 

General, marcată de 

începutul străzilor 

Bălcescu N., Cazărmii, 

Racoviță E., Groza M.  

general, Tribunalului 

Sec.  XIX-

1900-1925 

22. CS-II-a-B-11058 Ansamblul urban II Municipiul 

Caransebeș 

Străzile Popea Nicolae 

Episcop, Calea Orșovei, 

Str.  Libertății până la Str.  

Horea, străzile Bălcescu 

N., Traian, Cazărmii, 

Școlii 

Sec.  XIX-

1900-1925 

23. CS-II-s-B-11059 Situl urban 

„Cartierul Teiuș” 

Municipiul 

Caransebeș 

Cartierul Teiuș Sec.  XIX 
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24. CS-II-m-B-11086 Primăria veche (fost 

Prefectura 

Caransebeș), azi 

spațiu școlar pentru 

Seminarul Ortodox 

Ion Popasu 

Municipiul 

Caransebeș 

Str.  Ardealului 29 1800 – 1850 

25. CS-II-m-B-11061 Palatul Korongy, 

azi spații firme, 

locuințe, amenajare 

hotelieră 

Municipiul 

Caransebeș 

Str.  Doda Traian 1 1877, 1912 

26. CS-II-m-B-11062 Pavilionul ofițerilor, 

azi spații firme, 

amenajare hotelieră, 

locuințe 

Municipiul 

Caransebeș 

Str.  Dragalina Ion, 

general 1 

1874 

27. CS-II-m-B-11068 Palatul Comunității 

de Avere 

Municipiul 

Caransebeș 

Str.  Episcopiei 1 1901 

28. CS-II-m-B-11070 Judecătoria 

Caransebeș, azi 

judecătorie, 

notariat, birou carte 

funciară 

Municipiul 

Caransebeș 

Str.  Episcopiei 4 1905-1906 

29. CS-II-m-B-11071 Locuință, cu sală de 

dans, azi Casa 

municipal de 

cultură „George 

Suru” 

Municipiul 

Caransebeș 

Str.  Episcopiei 6 1886 

30. CS-II-m-B-11072 Sediul Comitatului 

de Severin, azi 

grădiniță 

Municipiul 

Caransebeș 

Str.  Episcopiei 7 Sec.  XVIII, 

modificări 

1909 

31. CS-II-m-B-11073 Restaurantul 

„Pomul Verde”, azi 

restaurant și sedii 

firme 

Municipiul 

Caransebeș 

Str.  Episcopiei 8 1740, 

modificări 

1850 

32. CS-II-m-B-11074 Casa grănicerilor, 

azi Protopopiatului 

Ortodox Român 

Municipiul 

Caransebeș 

Str.  Episcopiei 9 Mij.  sec.  

XVIII, refaceri 

1891 
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33. CS-II-m-B-11075 Hotel, azi sediu 

firme, locuințe 

Municipiul 

Caransebeș 

Str.  Episcopiei 10 1750 – 1800 

34. CS-II-m-B-11076 Prima farmacie 

română din Banat, 

atelier foto, 

magazine, azi 

locuințe, cu parter 

comercial 

Municipiul 

Caransebeș 

Str.  Episcopiei 12 1750 – 1800 

35. CS-II-m-B-11077 Casa Diecesană, azi 

sediu Casei de 

Pensii – Oficiul 

Caransebeș și 

locuințe 

Municipiul 

Caransebeș 

Str.  Episcopiei 14 1850 – 1900 

36. CS-II-a-B-11078 Fosta mânăstire 

franciscană 

Municipiul 

Caransebeș 

Str.  Episcopiei 22 1725 

37. CS-II-m-B-

11078.01 

Biserică franciscană Municipiul 

Caransebeș 

Str.  Episcopiei 22 1725 

38. CS-II-m-B-

11078.02 

Claustru (ruine) Municipiul 

Caransebeș 

Str.  Episcopiei 22 1725 

39. CS-II-m-B-11064 Școala de 

Matematică și 

Subofițeri a 

Regimentului de 

Graniță, azi 

proprietate a 

Comunității de 

Avere 

Municipiul 

Caransebeș 

Str.  Groza Moise, general 

2 

1868 

40. CS-II-m-B-11065 Poștă Municipiul 

Caransebeș 

Str.  Libertății 12 1900 – 1925 

41. CS-II-m-B-11066 Școală, azi Școala 

Normală „C.D.  

Loga”, Colegiul de 

institutori al 

Universității de 

Vest – Timișoara, 

grădiniță 

Municipiul 

Caransebeș 

Str.  C.  D.  12 1900 – 1925 
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42. CS-II-a-B-11067 Ansamblul urban 

„Str.  Mihai 

Viteazul - II” (8 

case macedonene) 

Municipiul 

Caransebeș 

Str.  Mihai Viteazul  între 

nr.  24 – 34, 38 - 40 

Sec.  XVIII, 

modificări sec.  

XIX 

43. CS-II-a-B-11079 Ansamblul urban 

„Str.  Mihai 

Viteazul - II” 

(casele Ostoia, 

Vasilievici, 

Loboncz, Banca 

Banatului, casă 

fronton circular) 

Municipiul 

Caransebeș 

Str.  Mihai Viteazul   27 – 

23 Str.  Trapșa M, nr.  1 

Sec.  XVIII 

44. CS-II-m-B-

11079.01 

Casa Ostoia Municipiul 

Caransebeș 

Str.  Mihai Viteazul   27 Sec.  XVIII 

45. CS-II-m-B-

11079.02 

Casa Vasilevici Municipiul 

Caransebeș 

Str.  Mihai Viteazul   29 Sec.  XVIII 

46. CS-II-m-B-

11079.03 

Casa Loboncz Municipiul 

Caransebeș 

Str.  Mihai Viteazul   31 Sec.  XVIII 

47. CS-II-m-B-

11079.04 

Casă, azi sediu 

firme, locuință 

Municipiul 

Caransebeș 

Str.  Mihai Viteazul   33 Sec.  XVIII 

48. CS-II-m-B-11080 Locuință negustori 

macedonieni, azi 

sediu firme și 

locunțe 

Municipiul 

Caransebeș 

Str.  Mihai Viteazul   36 Sec.  XVIII, 

modificări sec.  

XIX 

49. CS-II-m-B-11081 Magazine și 

restaurant, azi 

Biblioteca 

municipală „M.  

Halici” 

Municipiul 

Caransebeș 

Str.  Mihai Viteazul   39 Sf.  sec.  XIX 

50. CS-II-m-B-11082 Noua Casă de 

păstrare, azi spații 

comerciale și 

locuințe 

Municipiul 

Caransebeș 

Str.  Mihai Viteazul   42 1900 – 1925 

51. CS-II-m-B-11083 Banca Graniței, azi 

Banca Comercială 

Agenția Caransebeș 

Municipiul 

Caransebeș 

Str.  Mihai Viteazul   44 1810 
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52. CS-II-m-B-11084 Biserica „Sf.  Ioan 

Botezătorul” 

Municipiul 

Caransebeș 

Str.  Muntele Mic 40 1780 

53. CS-II-m-B-11085 Sinagogă Municipiul 

Caransebeș 

Str.  Orșovei 2 1893 – 1894 

54. CS-II-m-B-11087 Sală de spectacole, 

fost Cinematograful 

„Tineretului” (azi 

dezafectat) 

Municipiul 

Caransebeș 

Piața Revoluției 1 1927 

55. CS-II-m-B-11088 Locuințe oficiali, 

azi locuințe și spații 

comerciale 

Municipiul 

Caransebeș 

Piața Revoluției 2 - 4 Sec.  XIX 

56. CS-II-m-B-11089 Casa Orașului, azi 

Primăria 

municipiului 

Caransebeș 

Municipiul 

Caransebeș 

Piața Revoluției 3 1903 

57. CS-II-m-B-11060 Biserica „Sf.  

Gheorghe” 

Municipiul 

Caransebeș 

Piața Sf.  Gheorghe 2 

Cartier Potoc 

1444, 

reconstruită 

1739, 

modificări 

1759 

58. CS-II-m-B-11090 Uzina hidroelectrică 

Sebeș 

Municipiul 

Caransebeș 

Str.  Subdeal 14 1889 

59. CS-II-m-B-

11079.05 

Casă Municipiul 

Caransebeș 

Str.  Trapșa, M.  1 Sec.  XVIII 

60. CS-II-m-B-11069 Tribunl military și 

închisoare, azi 

sediul Parchetului 

Caransebeș 

Municipiul 

Caransebeș 

Str.  Tribunalului 2 1700 – 1750 

61. CS-II-m-B-11091 Liceul „Traian 

Doda” 

Municipiul 

Caransebeș 

Str.  Zăcan Efrem 3 1915 

62. CS-III-m-B-11239 Statuia generalului 

Ion Dragalina 

Municipiul 

Caransebeș 

Piața Dragalina Ion, 

general f.n. 

1943 

63. CS-III-m-B-11240 Bustul dr.  Iuliu 

Iosif Olariu 

Municipiul 

Caransebeș 

Piața Sf.  Gheorghe 1936 
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64. CS-III-m-B-11241 Bustul episcopului 

Ioan Popasu 

Municipiul 

Caransebeș 

Piața Sf.  Gheorghe 1935 

65. CS-III-m-B-11242 Statuia „Pro Patria” Municipiul 

Caransebeș 

Str.  Zăcan Efrem 3 în 

fața Liceului „Traian 

Doda” 

1918 

66. CS-IV-m-B-11245 Cruce de hotar Municipiul 

Caransebeș 

Cartier Mehală Sec.  XVIII – 

XIX 

67. CS-IV-m-B-11246 Casa generalului 

Ion Dragalina, azi 

locuință 

Municipiul 

Caransebeș 

Str.  Ardealului 6 Sec.  XIX 

68. CS-IV-m-B-11247 Mormântul 

profesorului 

Contantin 

Diaconoviciu Loga 

Municipiul 

Caransebeș 

Str.  Muntele Mic 40 

Cimitirul bisericii 

ortodoxe „Sf.  Ioan 

Botezătorul” 

1895 

69. CS-IV-m-B-11249 Mormântul 

istoricului Patriciu 

Dragalina 

Municipiul 

Caransebeș 

Str.  Muntele Mic 40 

Cimitirul bisericii 

ortodoxe „Sf.  Ioan 

Botezătorul” 

1917 

70. CS-IV-m-B-11250 Mormântul 

etnografului Iuliu 

Vula 

Municipiul 

Caransebeș 

Str.  Muntele Mic 40 

Cimitirul bisericii 

ortodoxe „Adormirea 

Maicii Domnului” 

prima jum.  a 

sec.  XX 

 

În mod periodic se desfășoară manifestări culturale care au drept scop conservarea celor 

mai autentice obiceiuri.   

Unele se desfășoară doar ca manifestări locale cum ar fi: “rugile”- sărbătorile locale ale 

zilelor spirituale.  Anual se mai organizează festivaluri: 

Muzeografii din Caransebeș s-au gândit să ofere publicului expozitii sub denumirea “Arta 

în Banatul de Munte”.  Noaptea Muzeelor are loc pe 16 mai , programul de vizitare făcându-se în 

intervalul: 16.00 – 05.00.  ”Anul acesta sub egida Muzeului Județean de Etnografie și al 

Regimentului de Graniță Caransebeș se va realiza un circuit expozițional: Arta în Banatul de 

Munte, care cuprinde expoziția de artă religioasă și laica a Muzeului din Caransebeș ce se va 

desfasura la sediul:  Biserica Ferdinand din Oțelu Roşu (pictată de celebrii Gheorghe și Corneliu 
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Baba), Muzeul de Geografie Literara „Tiberiu Boscaiu” din Oțelu Rosu (oferă spre vizitare 

manuscrise ale scriitorilor români de mare valoare literară) și Muzeul Memorial ”Constantin și 

Hadrian Daicoviciu” (ilustrează arta română din provincia Dacia).   

Parteneri ai acestui eveniment sunt: Consiliul Judetean Caraș-Severin, Rețeaua Națională 

a Muzeelor din România,  Ministerul Culturii și Comunicării din Franta, Liceul ”Banatean” Oțelu 

Roșu, Asociația ASTRA – Filiala Otelu Roșu, Episcopia Ortodoxă a Caransebeșului – Parohia 

Ortodoxă Ferdinand – Oțelu Roșu. 

În ceea ce priveste acțiunile anuale destinate tineretului sunt deja consacrate la nivel 

județean: Actiunea Noaptea Albă, Ziua europeană fără maşini, Balul voluntarilor. 

 

 

SĂRBĂTORI ŞI TRADIŢII 

Ruga la Oraş 

Sărbătoarea „Ruga la Oraş” este organizată anual în municipiul Caransebeş în perioada 

imediat următoare sărbătorilor pascale. 

În cadrul acestei sărbători sunt organizate spectacole folclorice în aer liber, parade ale 

portului popular tradiţional, demonstraţii de dans sportiv, concerte, etc. 

Sărbătoarea se desfăşoară în Parcul Teiuş, special amenajat pentru a oferi localnicilor şi 

turiştilor 3 zile de cântec şi voie bună. 

Serbările Cetăţii 

Serbările Cetăţii din Caransebeş este un eveniment organizat anual de către municipalitate 

în prima jumătate a lunii septembrie. 

Ajunsă deja la ce-a de-a IX-a ediţie, sărbătoarea transformă municipiul Caransebeş pentru 

câteva zile în vechiul oraş medieval care a fost o dată. 

Locuitorii şi turiştii care participă la acest eveniment au parte de lupte stradale, lupte între 

cavaleri, dansuri medievale, concerte de muzică medievală dar şi show-uri aviatice. 
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Sărbătoarea Narciselor de la Zerveşti 

Sărbătoarea Narciselor este un eveniment binecunoscut, organizat anual în localitatea 

Turnu Ruieni din judeţul Caraş-Severin. 

Prima ediţie a celebrei sărbători a fost organizată în anul 1965 însă după Revoluţie 

localnicii au renunţat la organizarea acesteia. 

Sărbătoarea a fost reorganizată începând cu anul 2000, în cadrul acesteia desfăşurându-se 

concerte de muzică populară, dansuri populare şi prezentare de costume tradiţionale. 

 

 Toamna la gugulani 

 Este o manifestare etno-folclorică legată de îndeletnicirile tradiţionale ale locuitorilor din 

zonă: pomicultura, creşterea animalelor etc. 

 

b) Oportunităţi şi provocări 

În contextul actual al europenizării şi globalizării, se impune cercetarea fenomenelor 

cultural-spirituale existente în comunitatea rurală și urbană, tradiţională ca spaţiu de referinţă din 

cauza tendinței de modernizare excesivă și pierderea tradițiilor și culturilor care definesc fiecare 

zonă în parte. 

Caransebeș se identifică ca fiind un oraș cu potențial istoric și cultural care găzduiește anual 

diferite concerte de muzică clasică, lansări și editări de carte și revistă, întâlniri cu scriitori: 

simpozioane,  mese rotunde, conferințe, expoziții tematice și pe domenii, expoziții de artă 

individuale sau colective, spectacole folclorice, spectacole teatrale, festivaluri și concursuri 

naționale și internaționale. 

Menținerea tradiției și culturilor este o oportunitate de segmentare și atacție turistică pentru 

potențialii turiști străini. 

De asemenea, se impune şi reabilitarea şi amenajarea unor obiective de patrimoniu cultural, 

precum Vila Popov şi alte astfel de clădiri din această categorie. 
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c) Rezultate cercetare  

În ceea ce privește lipsa spațiilor verzi, respondenții menționează faptul că raportul dintre 

spațiile verzi publice și multitudinea de fântâni arteziene este una mare, mai exact 59 din 6 

respondenți doresc existența unui număr mai mare de spații verzi și parcuri pe când doar 10 susțin 

faptul că infrastructura de agrement nu necesită îmbunătățiri. 

Figura 35 -  Necesitatea investiției în infrastructura de agrement 

 

Pentru menținerea tradițiilor și culturii, respondenții au afirmat faptul că infrastructura nu 

este suficientă pentru desfășurarea în mod regulat și constant a acestor evenimente, mai exact 55%. 

0 20 40 60

Da

Nu

Da Nu

Series1 59 10

Necesitatea investiției în infrastructura de agrement 
(parcuri, scuaruri, etc.)

http://www.caransebesonline.ro/
mailto:primaria.caransebes@gmail.com


 

 

 

 

R O M Â N I A  

JUDEŢUL CARAŞ -SEVERIN 

PRIMĂRIA  MUNICIPIULUI CARANSEBEŞ 
Piaţa Revoluţiei nr.1, Cod poştal 325400 

Tel. (+40 255) 514885, 514887, 514889; 

Fax (+40 255) 515139 

Web: www.caransebesonline.ro 
E-mail: primaria.caransebes@gmail.com 

 

 

 

 
99 

 

Figura 36 -  Existența infrastructurii la un nivel suficient pentru sprijinirea activităților culturale 

 

Așa cum s-a observat și la analiza unităților de învățământ, problema tinerilor este una des 

întâlnită și reamintită datorită nivelului scăzut de oportunități oferite tinerilor în municipiul 

Caransebeș.  Referitor la necesitatea realizării unor proiecte de tineret în cadrul municipiului, 68 

din 69, mai exact 98,55% dintre respondent susțin implementarea unor astfel de programe. 

Figura 37 – Necesitatea realizării de proiecte de tineret 

 

Atât lipsa acestor initiative dar și lipsa locurilor/clădirilor în care aceștia să își poată 

desfășura activitatea resprezintă o problemă de interes major.  Dupa cum se poate observa în 
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graficul de mai jos, 50% dintre respondent au afirmat faptul că nu există astfel de locații în 

municipiul Caransebeș. 

Figura 38 – Infrastructura pentru desfășurarea de activități 

 

În ceea ce privește prioritatea pentru dezvoltarea comunității oferită sistemului de 

învățământ și cultura, cele mai multe răspunsuri au fost în zona de „foarte important”, cu 50,72 de 

procente, urmată de zona „important”, cu 20,28 de procente. 

Figura 39 – Prioritatea pentru dezvoltarea culturii 

 

 

0 10 20 30 40 50

Da

Nu

Nu știu

Da Nu Nu știu

Series1 17 50 2

Infrastructură (clădiri publice) în care tinerii să desfășoare 

activități

Deloc important

Putin important

Destul de important

Important

Foarte important

7

6

7

14

35

Prioritatea pentru dezvoltarea comunităţii 

Învăţământul şi cultura

http://www.caransebesonline.ro/
mailto:primaria.caransebes@gmail.com


 

 

 

 

R O M Â N I A  

JUDEŢUL CARAŞ -SEVERIN 

PRIMĂRIA  MUNICIPIULUI CARANSEBEŞ 
Piaţa Revoluţiei nr.1, Cod poştal 325400 

Tel. (+40 255) 514885, 514887, 514889; 

Fax (+40 255) 515139 

Web: www.caransebesonline.ro 
E-mail: primaria.caransebes@gmail.com 

 

 

 

 
101 

 

Varianta „Foarte important” a fost bifată cel mai des și în cazul dezvoltării urbane 

(42,02%), a spațiilor verzi, spațiilor de joacă, parcuri, piețe și zone de agrement sugerând faptul că 

aceste elemente sunt foarte reprezentative în cazul dezvoltării comunitare. 

 

Figura 40 -  Prioritatea pentru dezvoltarea urbană 

 

d) Concluzii şi recomandări 

Deși este un oraș cu tradiție, este necesară accentuarea păstrării acestora prin organizarea 

a diferite evenimente culturale menite să mențină vie tradiția locală. 

De asemenea, este necesar a se identifica posibilități de implicare a tinerilor în comunitate 

și, de asemenea, de a le oferi acestora locații de petrecerere a timpului liber. 

Recomandări: 

 Promovare intensă a culturii și potențialului istoric prin colaborarea cu diferite parteneriate 

atât național cât și internațional, spre exemplu cu Centrele de Informare Turistică; 

 Organizarea, în continuarea, a evenimentelor culturale specifice și păstrarea tradițiilor 

locale; 

 Organizarea de evenimente cu și pentru tinetri, si scopul de a-i atrage pe aceștia și astfel, 

de a păstra tadițiilor. 
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SERVICIILE PUBLICE – AUTORITĂȚI LOCALE 

 

a) Caracteristici generale 

UNITĂŢI POLITICO-ADMINISTRATIVE:  

Primăria municipiului Caransebeş  

Primăria Caransebeș funcționează în regim normal.   

Serviciile oferte de Primăria Municipiului Caransebeș sunt: 

- Biblioteca Municipală Mihail Haici; 

- Compartimentul Control Comercial; 

- Serviciul Impozite și Taxe; 

- Biroul Administrație Locală și Autoritate tutelară; 

- Compartimentul Autorizări; 

- Biroul Resurse Umane; 

- Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență; 

- Serviciul Stare Civilă; 

- Serviciul Financiar-Contabil; 

- Serviciul de Integrare Europeană, Informatizare, Protecția Mediului și Comunicare; 
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- Compatimentul Agricol; 

- Compatimentul Urbanism și Amenajarea Teritoriului; 

- Serviciul Public de Asistență Socială. 

Conducerea primăriei este asigurată de patru autorități: Primar, Viceprimar, Secretar și 

Administrator Public - City Manager. 

 

Consiliul Local al municipiului Caransebeş 

Comisiile Consiliului Local Caransebeș se își desfășoară activitatea pe domenii de 

specialitate: 

- Comisia de specialitate nr.  l pentru studii, prognoze economico - sociale, buget finanţe 

şi administrarea domeniului public şi privat; 

- Comisia de specialitate nr.  2 pentru organizarea şi dezvoltarea urbanistică, realizarea 

lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi 

de arhitectură; 

- Comisia de specialitate nr.  3 pentru servicii publice, comerţ, agricultură şi turism; 

- Comisia de specialitate nr.  4 pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, 

protecţie socială sportive și de agrement; 

- Comisia de specialitate nr.  5 pentru administraţie publică locală, juridică, disciplină, 

apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și a libertăţii cetăţenilor; 

Comisiile de specialitate lucrează valabil în prezenta majorității membrilor și iau hotărâri 

cu votul majorității membrilor lor. 

Comisia poate invita să participe la sedințele sale specialiști din cadrul aparatului propriu 

al consiliului local sau din afara acestuia, în special de la unitățile aflate în subordinea consiliului.  

Aceștia au dreptul să participe la sedințele comisiei, de asemenea și consilierii care au făcut 

propunerile ce stau la baza lucrărilor comisiei.   

Sedințele comisiei de specialitate sunt, de regulă, publice. 

 

Poliţia municipiului Caransebeş  

Programul de audiențe a Poliției municipiului Caransebeș: 
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- În fiecare zi de luni între orele 10.00 – 13.00; 

- În fiecare zi de miercuri între orele 13.00 – 16.00. 

Servicii oferite: 

- Serviciul Cabinet; 

- Serviciul Resurse Umane; 

- Serviciul de Comunicații și Informatică; 

- Serviciul Cazier Judiciar, Statistică și Evidențe Operative; 

- Serviciul Financiar; 

- Serviciul de Ordine Publică; 

- Serviciul Rutier; 

- Serviciul pentru Acțiuni Speciale; 

- Serviciul de Investigații Criminale; 

- Serviciul de Investigare a Fraudelor; 

- Serviciul Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase; 

- Centrul de Reținere și Arestare Preventivă (la nivel de birou); 

- Serviciul Criminalistic; 

- Structura de Securitate. 

Programul de lucru cu publicul al Serviciului Poliţiei Rutiere este: 

Luni-Vineri - 8:30-10:00 (preluare documente); 12:00-15:30 (eliberare documente). 

Poşta municipiului Caransebeş 

 Instituţia este parta integrantă din sistemul naţional poştal oferind servicii poştale şi de 

coletărie. 

 

b) Oportunităţi şi provocări 

Autoritățe locale joacă un rol esențial pentru o bună organizare și funcționare a muncipiului 

din punct de vedere legislativ.   
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Pe lângă serviciile oferite de către Primăria Municipiului Caransebeș cum ar fi: Serviciul 

Stare Civilă, Serviciul Public de Asistență Socială, Urbanism, un rol la fel de important îl joacă și 

Poliția Municipiului Caransebeș în primul rând pentru oferirea siguranței publice. 

Principala provocare cu care se confruntă municipiul Caransebeș și serviciile publice 

oferite de aceasta este reprezentată de timpul mare de așteptare pentru obținerea unor documente 

generat de lipsa unor programe informatice performante care să asigure o funcționare oprimă a 

acestuia. 

 

c) Rezultate cercetare  

Eficiența serviciilor publice a fost o altă problemă identificată în urma analizei 

răspunsurilor caransebeșenilor.   

Aceștia consideră într-un procent de 68,11% faptul că serviciile publice nu sunt eficiente. 

 

Figura 41 -  Eficiența serviciilor publice 

 

Durata medie de așteptare pentru plata impozitelor este de 5-10 minute (46,37%), urmat de 

intervalul mai mult de 10 minute (30,43%), restul de 23,18% fiind nevoiți să aștepte mai puțin de 

5 minute. 
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Figura 42 -  Durata minimă de așteptare pentru plata impozitelor locale 

 

Referitor la problema eficientizării serviciilor publice, poate exista atât din cauza 

numărului scăzut de angajați în sectorul public, lucru care îngreunează și rapiditatea servirii dar și 

din cauza unui slabe calificări.   

Caransebeșenii, într-un procent de 85,5% au afirmat faptul că este nevoie de o investiție 

pentru eficientizarea serviciilor publice puse la dispoziția populației.   
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Figura 43 -  Necesitatea investițiilor pentru eficientizarea serviciilor publice 

 

O problemă de real interes este infrastructura deficitară de apă și canalizare.  Există zone 

în Caransebeș care nu au acces la apă și nici canalizare.   

Respondenții în proporție de aproximativ 100% sunt conștienți de această problemă și de 

necesitatea investiției în infrastructurii de apă și canalizare, mai exact 98,55% 

Figura 44 -  Necesitatea investiției în infrastructura de apă și canalizare 
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Cu privire la modernizarea piețelor, se dorește aducerea acestora la standardele europene 

prin încurajarea investițiilor în modernizare și reabilitare.   

Procentajul identificat pentru respondenții ce susțin acest demers este de 73,91%. 

Figura 45 -  Necesitatea investiției în modernizxarea piețelor 

 

Varianta „destul de important” a fost cel mai des bifată la categoria priorității dezvoltării 

comunității pentru asistența socială (33,33 de procente) sugerând faptul că acest element nu este 

foarte reprezentativ în cazul dezvoltării municipiului, necesitând îmbunătățiri pentru a se 

transforma în avantaje comparative. 
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Figura 46 – prioritatea pentru dezvoltarea serviciilor de asistență socială 

 

Dezvoltarea capacității administrative a fost considerată de 24,23% dintre caransebeșeni 

drept „Important” sau cu relevanță destul de mare pentru dezvoltarea orașului Caransebeș respectiv 

„Foarte important” cu 23,18%.   

Figura 47 – Prioritatea pentru dezvoltarea capacității administrative 
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Figura 48 – Prioritatea pentru dezvoltarea serviciilor publice 

 

 

d) Concluzii şi recomandări 

Asigurarea unor servicii publice de calitate locuitorilor este extrem de important și 
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AGRICULTURA 

 

a) Caracteristici generale 

Teritoriu administrativ din municipiul Caransebeș și satul Jupa, se întinde pe o suprafață 

de 7358,41 ha, din care: 4353,17 ha reprezintă teren agricol, 808 ha pădure, ape 854,86 ha, drumuri 

220,45 ha, construcţii 1774,72 ha, iar terenurile neproductive au o suprafaţă de 47 ha.  

În zona cea mai joasă, albiile minore și luncile apelor, solul este format din aluviuni noi – 

nisipuri, prundișuri și argile.   

În lungul Timișului solul aluvionar se prezintă sub forma unei fâșii, mai ingustă la sud de 

Caransebeș – unde albia este mărginită de maluri înalte – și mai lată în aval, unde zona inundabilă 

a fost mai mare, în special pe malul drept, care este mai jos decât cel stâng.   

Aici la suprafață solul este alcătuit din nisip și argilă, iar la bază din prundișuri, un amestec 

care dă naștere celui mai fertil sol din zonă și unde se cultivă cerealele.   

Această fâșie îngustă este mărginită, de o parte și de alta, de o suprafață îngustă de podzol, 

solul caracteristic regiunilor de dealuri, sol sărac în humus.  Aceste suprafețe sunt favorabile 

plantelor de nutreț și pomilor fructiferi. 
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Subsolul bazinului Caransebeș este format, până la mari adâncimi, din roci friabile (argile, 

nisipuri, pietrișuri), depuse în acest șanț tectonic în neogen.   

Agricultura reprezintă sectorul economic de bază al județului Caraș-Severin angrenând cel 

mai mare procent al populației ocupate în agricultură din Regiune de Vest (37,8%).   

Agricultura practicată în acest județ este și ea una de subzistență, de autoconsum și deci 

neperformantă.   

Privind criteriile de folosință ale suprafețelor agricole, Caraș -Severin deține un potențial 

important de valorificare a culturilor pomicole Făcând o comparație la nivel regional, cât și 

național, evoluția suprafeței agricole este nesemnificativă, suprafețele acestora scăzând în 

intervalul 2005-2011 cu -1,2% la nivel regional. 

Caransebeșul deține un important potential de valorificare a viței-de-vie.  Producția de 

cereale atinge cote importante de productivitate, dintre care se evidențiază grâul, secara, orzul, 

ovăzul și orzoaica, însă cea mai mare productivitate o deține porumbul. 

Despre Regiune de Vest, implicit Caransebeș, se poate spune că deține o largă tradiție a 

valorificării viței de vie.   

Conform Recensământului General Agricol, în Regiunea de Vest din totalul de 273,891 

exploatații agricole, 71,1% sunt exploatații care au o utilizare mixtă (se practică atât cultivarea 

plantelor cât și creșterea animalelor), 25,3% sunt utilizate numai pentru suprafețe agricole și 3,6% 

sunt utilizate numai pentru creșterea animalelor.   

Cu privire la creșterea animalelor, Caransebeș se situează cel mai bine la numărul de 

porcine, urmând creșterea de bovine, caprine și păsări. 

Din totalul suprafeței județului Caraș-Severin aproximativ 47% reprezintă teren agricol, 

ceea ce conferă județului un potențial agricol ridicat.  Ponderea suprafețelor ocupate de păduri este 

de asemenea foarte mare în județul Caraș-Severin (48,27%) din care 25% se încadrează în clasa 

de vârstă V, adică este 100 ani.    

http://www.caransebesonline.ro/
mailto:primaria.caransebes@gmail.com


 

 

 

 

R O M Â N I A  

JUDEŢUL CARAŞ -SEVERIN 

PRIMĂRIA  MUNICIPIULUI CARANSEBEŞ 
Piaţa Revoluţiei nr.1, Cod poştal 325400 

Tel. (+40 255) 514885, 514887, 514889; 

Fax (+40 255) 515139 

Web: www.caransebesonline.ro 
E-mail: primaria.caransebes@gmail.com 

 

 

 

 
113 

 

Figura 49- Suprafaţa fondului funciar după modul de folosinţă 

 

b) Oportunităţi şi provocări 

PAC (Politica Agricolă Comună) reprezintă una dintre construcțiile de bază ale Uniunii 

Europene.   

Propunerile de finanțare sunt de maximă importanță în contextual în care Regiunea de Vest 

și implicit Caransebeș dispune de un mare potential de dezvoltare a acestei ramuri economice, 

luând în considerare faptul că agricultura reprezintă a treia ramură economică pentru Regiune de 

Vest ca importanță.   

Se dorește o mai bună direcționare a ajutoarelor pentru venituri în vederea dinamizării 

creșterii economice și a ocupării forței de muncă, o mai mare atenție acordată zonelor vulnerabile, 

instrumentele de gestionare a crizelor să fie mai bine adaptate și cu o capacitate de reactie sporită 

pentru a face față noilor provocări economice, încurajarea măsurilor de aromediu. 

Crearea unui lanț alimenar mai competitiv și mai echilibrat poate fi vazut nu doar ca pe o 

oportunitate dar și ca pe o provocare având in vedere necesitatea unui personal calificat si 

crearea/implementarea unei strategii 

Lansarea în activitate a tinerilor fermieri, stimularea forței de muncă în mediul rural și a 

spiritului antreprenorial este o oportunitate de dezvoltare a acestui sector.   
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Pentru dezvoltarea agriculturii, un rol important îl au structura și calitățile solurilor.  Prin 

favorabilitatea unor anumiți factori oferiți de cadrul natural (zone de dealuri, anumite soluri 

nisipoase, fertile pentru vița-de-vie, zona de câmpie în care durata de strălucire a soarelui este mai 

mare).   

Provocările și problemele în sectorul agriculturii este reprezentat în mare parte de mediul 

natural cum ar fi: prezența unor soluri hibride, slab productive, diminuarea (distrugerea) 

considerabilă a terenurilor, etc. 

Nu trebuie uitat nici faptul că o atenție deosebită trebuie acordată legislației, aducerea 

produselor la strandardele europene, promovarea produselor de calitate, incurajarea investițiilor 

cu capital, etc. 

Cu privire la populația activă în agricultură, odată cu dezvoltarea sectorului serviciilor și a 

tendințelor țărilor dezvoltate, sectorul primar (agricultura) tinde să agreneze o forță de muncă 

relative restrânsă.  Lipsa dotărilor tehnice de specialitate împreună cu lipsa forței de muncă va avea 

ca rezultat o scădere semnificativă a producției în sectorul agricol. 

 

c) Rezultate cercetare  

Căile de acces, drumurile, furnizarea de electricitate, telecomunicațiile și alte tipuri de 

infrastructuri joacă un rol important în dezvoltarea unui oraș. 

Un rol important în dezvoltarea și stimularea sectorului agricol il are infrastructura 

agricola.   

Referitor la municipiul Caransebeș, respondenții au afirmat faptul că nivelul de dezvoltare 

a infrastructurii agricole este unul scăzut.  49 din totalul de 69 respondenți consideră că acest sector 

are nevoie de îmbunătățiri. 
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Figura 50 -  Nivelul de dezvoltare a infrastructurii agricole 

 

De asemenea cu privire la nevoia de investiții în domeniul agricol, mai exact modernizarea 

drumurilor agricole, finanțarea activităților agricole, susținerea producătorilor locali, răspunsurile 

respondenților au fost afirmative în procent de 92,75%.   

Figura 51 -  Necesitatea investițiilor în domeniul agricol 
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d) Concluzii şi recomandări 

Concluzii 

Regiunea de Vest și implicit Caransebeș dispune de un mare potential de dezvoltare a 

acestei ramuri economice, luând în considerare faptul că agricultura reprezintă a treia ramură 

economică pentru Regiune de Vest ca importanță.   

Importanța acestui sector în regiunea Caransebeș este favorizată de anumiți factori oferiți 

de cadrul natural (zone de dealuri, anumite soluri nisipoase, fertile pentru vița-de-vie, zona de 

câmpie în care durata de strălucire a soarelui este mai mare).   

Recomandări: 

 Crearea unui lanț alimenar mai competitiv și mai echilibrat  

 Accesarea de fonduri și o direcționare eficientă a ajutoarelor pentru venituri în vederea 

dinamizării creșterii economice și a ocupării forței de muncă 

 Promovarea produselor tradiționale. 
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COOPERARE TRANSFRONTALIERĂ 

 

a) Caracteristici generale 

Grupul Teamnet a dezvoltat şi implementat în Serbia un sistem integrat pentru gestionarea 

dezastrelor naturale în zona de frontieră dintre România şi Serbia, ca parte a unui proiect amplu 

de cooperare transfrontalieră pentru siguranţă în situaţii de urgenţă.   

Locuitorii din zonele de frontieră Caransebeş (România) - Districtul Banatul de Sud 

(Serbia) beneficiază astfel de o siguranţă sporită prin îmbunătăţirea procedurilor şi vitezei de 

răspuns în caz de inundaţii, incendii sau alte dezastre naturale, se arată într-un comunicat remis 

redacţiei. 

Proiectul dezvoltat de Teamnet pentru Sectorul pentru Situaţii de Urgenţă din cadrul 

Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Serbia a constat în implementarea unui sistem 

informatic integrat bazat pe tehnologii UAV (Unmanned Aerial Vehicles) şi GIS (Geographic 

Information System) şi livrarea echipamentelor specializate necesare pentru a susţine eforturile de 

gestionare a dezastrelor naturale.  Proiectul reprezintă o premieră pe plan local.   

Proiectul Living Heritage – an Unlimited Resource for Tourism Development, MIS ETC 

Code 1324.   
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Obiectivele proiectului vin în întâmpinarea politicilor europene de dezvoltare comunitară din 

zona transfrontalieră și anume: 

o identificarea patrimoniului cultural şi natural transfrontalier; 

o sensibilizarea comunităţilor în privinţa valorii moștenirii culturale pe care o deţin; 

o creşterea calităţii ofertei turistice a zonelor investigate. 

În scopul atingerii lor, au fost create patru pachete de activităţi cum ar fi: 

o cercetare de teren și valorificarea lor prin publicații științifice; 

o elaborare de produse turistice (rute turistice, panouri de semnalizare a obiectivelor de 

patrimoniu, introducerea unor obiective turistice pe GPS); 

o campanie de educaţie pentru patrimoniu; 

o realizarea de traininguri profesionale, pentru formare de specialişti care vor asigura 

sustenabilitatea proiectului. 

Arealul transfrontalier a fost compartimentat în şapte zone etno-geografice, selectate pentru 

implementare.   

Cele şapte areale sunt Herneacova, Făget, Herculane, Caransebeş, Dubova, Uzdin şi Kikinda, 

iar rezultatele cuantificate arată astfel: 8 cercetători, însoţiţi de 40 de studenţi ai specializărilor 

Studii culturale şi Geografie au intervievat 172 de persoane, au realizat 23.504 fotografii și au 

străbătut 44 de localități. 

Temele cercetării au acoperit o largă paletă de subiecte: poveşti de viaţă, meşteşuguri 

tradiţionale şi meşteşugari care transmit mai departe cunoaşterea, povestitori remarcabili ai 

comunităților transfrontaliere, calendarul sărbătorilor, rețete tradiţionale, pictorițe de artă naivă, 

muzee și case memoriale, arhitectură vernaculară valoroasă și peisaje de poveste. 

Activitatea de cercetare stă la baza dezvoltării de produse turistice, care vor valorifica 

potenţialul zonelor investigate.  În acest sens, s-au propus hărţi şi rute turistice tematice, destinate 

dezvoltării turismului local şi regional, prin promovarea valorilor din imediata apropiere.   

Aceste documente vor conţine nu doar indicaţii specifice hărţilor, ci şi explicaţii de factură 

culturală, legate de istoria locului, de tradiţii şi obiceiuri, alături de fotografii ale celor mai 

importante obiective culturale şi naturale ale zonei transfrontaliere. 
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Pentru a facilita accesul turiştilor, proiectul propune înscrierea pe coordonate GPS a 

comunităţilor care au fost parcurse în timpul cercetării şi în care se păstrează vie moştenirea 

culturală.    

De asemenea, partenerii implicaţi vor organiza un târg cu produse tradiţionale specifice 

arealului investigat, prin care dorim să încurajăm micii producători locali, dar şi consumul de 

produse autentice bănăţene.  Răchia, brânzeturile de Mokrin sau meara de prune au potenţial de a 

deveni mărci ale unei identităţi transfrontaliere. 

De asemenea, va fi dezvoltat un pachet de produse care include publicaţii, în format tipărit 

sau digital.  Astfel, se vor tipări, ca rezultate ale proiectului: un volum cu reţete tradiţionale 

bănăţene culese în timpul cercetărilor de teren şi un volum de legende ale locurilor memorabile 

din Banat, care mizează pe caracterul intercultural al regiunii.  Se creează şi produse multimedia 

care includ: un CD cu performeri excepţionali din localităţile investigate, un DVD al muzicienilor 

din Banat, un alt DVD care prezintă dansatori din Banat, respectiv un al treilea DVD cu 

reproduceri ale şcolii de pictură naivă din Uzdin.  De asemenea, a fost realizat şi un calendar 

intercultural care marchează sărbătorile importante ale zonei transfrontaliere – fie ele Crăciunul 

sau Paştele, dar şi Sântoaderul, Precupul sau rugile specifice satelor bănăţene.  Volumele şi 

materialele din această serie se regăsesc în ediţii trilingve: engleză, română, sârbă. 

Activitatea de educaţie pentru patrimoniu se va dezvolta prin subactivităţi care au drept 

scop sensibilizarea opiniei publice în vederea valorificării patrimoniului cultural şi natural.  

Implementarea se va face prin organizarea unei şcoli de iarnă, la Timişoara, în cadrul căreia 

participanţii (elevi, studenţi, activişti culturali, reprezentanţi ai administraţiei locale, reprezentanţi 

ai mediului de business) vor învăţa să identifice şi să valorifice aspectele interculturale ale 

patrimoniului, prin cursuri de management cultural, turism cultural, respectiv cultură şi civilizaţie. 

În cadrul acestei activităţi, se va derula şi o campanie de sensibilizare a comunităţilor în 

care s-au făcut cercetări prin cursurile de educaţie pentru patrimoniu şi conferinţe publice pe tema 

patrimoniului.  Acestea se vor derula in situ, în localităţile care sunt reprezentative pentru zonele 

investigate.   
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Specialişti ai Universităţii de Vest, ai Institutului Intercultural şi ai partenerului sârb, 

Primăria oraşului Kikinda, vor intra în contact direct cu oamenii, în special cu tinerii, pentru a le 

oferi resursele de cunoaştere necesare unei dezvoltări sustenabile prin patrimoniul local. 

Pentru ca activităţile să fie cât mai vizibile, proiectul a presupus şi crearea unei expoziţii 

foto itinerante, care va fi vernisată la Universitatea de Vest din Timişoara, dar mai apoi va parcurge 

Banatul, fiind prezentată oamenilor din comunităţile investigate.   

Au fost create materiale promoţionale care conferă identitate vizuală şi marcă proiectului, 

marşând pe ideea continuităţii moştenirii culturale.   

Flyere, fluturaşi, broşuri de prezentare au fost creaţi pentru a face informaţia cât mai 

accesibilă.  Proiectul are şi o pagină de Facebook, caracterul ei interactiv asigurând o excelentă 

diseminare a informaţiei. 

Reacţiile în timp real atunci când administratorul paginii postează fotografii sau rezultate 

ale diferitelor activităţi ne asigură nu doar de faptul că un astfel de proiect a fost extrem de necesar, 

ci şi de susţinerea necondiţionată a oamenilor din comunităţi, care devin conştienţi şi mândri de 

regiunea în care trăiesc. 

Nu în cele din urmă, continuitatea proiectului va putea fi asigurată prin trainingurile unor 

profesionişti, în cadrul cursurilor organizate de Institutul Intercultural şi de Camera de Comerţ, 

Industrie şi Agricultură a judeţului Timiş.   

Cursurile propuse de trainerii celor două instituţii sunt: un curs de valorizare a 

patrimoniului cultural, respectiv un curs de ghizi.  În cadrul cursurilor de valorizare a patrimoniului 

se va focaliza asupra aspectelor care ţin de managementul proiectului cultural, dezvoltare 

comunitară şi interculturalitate.   

Cursul se adresează funcţionarilor publici, reprezentanţilor administraţiei locale care 

lucrează în domeniul cultural, agenţilor de turism, cadrelor didactice interesate de valorificare 

resursei patrimoniale. 

Cursul de ghizi va include prelegeri de istorie locală, cultură şi civilizaţie, folclor, geografie 

umană şi comunicare interculturală.  Astfel pregătiţi, participanţii la cursuri vor putea asigura nu 

doar continuitatea activităţilor proiectului, ci a chiar ideii care a stat la baza lui: aceea că 

patrimoniul e un organism viu, care găseşte în permanenţă resursele necesare supravieţuirii. 
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O altă implicare a grupului Teamnet este un proiect dezvoltat pentru Sectorul de Situații de 

Urgență din cadrul Ministerului Afacerilor Interne ale Republicii Serbia.  Acest proiect a presupus 

implementarea unui sistem informatic integrat bazat pe tehnologii UAV și GIS și livrarea 

echipamentelor specializate necesare pentru a susține eforturile de gestionare a dezastrelor 

naturale. 

Proiectele de cooperare transfrontalieră pot asigura o dezvoltare a municipiului Caransebeș 

în parteneriat cu alte localități din Sebia și schimbul de bune practici cu aceștia, generând efecte 

benefice asupra municipiului, atât din punct de vedere economic, cât și din punct de vedere social. 

b) Oportunităţi şi provocări 

Misiunea aceste cooperări este acela de a îmbunătăți calitatea vieții pentru comunitățile de 

tineri, prin crearea condițiilor pentru dezvoltarea activităților destinate acestora și a cooperării 

transfrontaliere între tinerii din regiunea de graniță a României cu Republica Serbia. 

Oportunitățile identificate sunt: 

o socializarea tinerilor 

o posibilitatea desfăşurării de activităţi sportive 

o posibilitatea desfăşurării de activităţi culturale diversificate 

o asigurarea şi dezvoltarea bunăstării fizice, sociale şi sufleteşti al tinerilor; 

o încurajarea şi sustinerea practicării sportului şi a activităţi culturale în rândul 

copiilor şi tineretului 

o sprijinirea metodelor comune inovatoare în domeniul învăţământului,sporturilor, 

tineretului, recreării şi a activităţilor de schimburi în aceste domenii 

c) Rezultate cercetare  

Obiectivul unei cooperări transfrontaliere este acela de a îmbunătăți calitatea vieții pentru 

comunitățile de tineri, prin crearea condițiilor pentru dezvoltarea activităților destinate acestora și 

a cooperării transfrontaliere între tinerii din regiunea de graniță a României cu Republica Serbia. 

Cu privire la cele mai importante trei domenii de activitate în care ar trebui să se desfășoare 

mai multe evenimente în regiune trasnfrontalieră s-a identificat educația (57,97%), sănătatea 

(57,97%) și turismul (52,17%).  Următoarele domenii cu un nivel destul de important sunt: afaceri 
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(40,57%), cultură (26,08%), comerț (24,63%), sport (20,28%), agricultură (17,39%), știință 

(11,59%), construcții (10,17%). 

 

Figura 52  -Top domenii de activitate pentru cooperare transfrontalieră

 

Avantajele oferite de către o cooperare transfrontalieră ar fi: socializarea tinerilor, 

posibilitatea desfăşurării de activităţi sportive, posibilitatea desfăşurării de activităţi culturale 

diversificate, asigurarea şi dezvoltarea bunăstării fizice, sociale şi sufleteşti al tinerilor, încurajarea 

şi sustinerea practicării sportului şi a activităţi culturale în rândul copiilor şi tineretului, sprijinirea 

metodelor comune inovatoare în domeniul învăţământului,sporturilor, tineretului, recreării şi a 

activităţilor de schimburi în aceste domenii.   

Necesitatea realizării unor proiecte de cooperare trasnfrontalieră a fost identificată de un 

procent de 91,3% dintre respondenți. 
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Figura 53 – Necesoitatea realizării unor proiecte de cooperare transfrontalieră 

 

Contribuția proiectelor de cooperare trasnfrontalieră se identifică a fi de real interes pentru 

mediul de afaceri asigurând dezvoltarea acestuia.  Respondenții într-un procent de 88,4% 

consideră că aceste proiecte pot contribui la dezvoltarea mediului de afaceri. 

Figura 54 – contribuția proiectelor de cooperare transfrontalieră la dezvoltarea mediului de afaceri 
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Alte aspecte importante 

 

 

                   În studiul de caz privind realizarea strategiei de dezvoltare a municipiului Caransebeș 

, s-au utilizat date culese cu ajutorul chestionarului online completat de către caransebeșeni. 

 Perioada de aplicare a chestionarelor: iunie- iulie 2015 

 Număr de chestionare completate: 

- 69 chestionare online în limba română  

 

Profilul respondenților 

Repartiția pe sexe a respondenților este una fragmentată,  33,3% reprezentând sexul 

feminin,  63,76% reprezintă sexul masculin și restul de 2,9% au refuzat să răspundă la această 

întrebare. 
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Figura 55 -  Sexul respondenților 

 

În ceea ce privește vârsta respondenților, s-a remarcat faptul că cea mai mare parte a 

respondenților face parte din categoria 18-30 ani (32,23%), urmați îndeaproape de intervalul de 

vârstă 31-45 ani (31,88%), 45-60 ani (28,98%) și doar 2,89 cu vârstă peste 60 ani. 

Distribuția pe grupe de vârstă este reprezentată după cum se observă în graficul următor: 

Figura 56 – Vârsta respondenților 
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Referitor la distribuția în funcție de ultima formă de învățământ absolvită, respondenții s-

au identificat în cea mai mare măsură ca absolvenți de studii superioare nivel master (36,23%), 

urmați de absolvenții de studii superioare nivel licență (31,88%), nivel liceu 18 respondenți 

(26,08%), școala profesională și nivel doctorat înregistrând ambele același număr de 2 respondenți, 

mai exact 2,89%. 

Figura 57 -  Forma de învățământ absolvită 
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câteva propuneri pentru dezvoltarea sectorului cel mai important și cu potențial ce poate contribui 

la economia muncipiului. 

0

5

10

15

20

25

Școala 

profesională 

 Liceu Studii 

superioare –

nivel licență

Studii 

superioare –

nivel master

Studii

doctorale

Series1 2 18 22 25 2

Forma de învățământ absolvită

http://www.caransebesonline.ro/
mailto:primaria.caransebes@gmail.com


 

 

 

 

R O M Â N I A  

JUDEŢUL CARAŞ -SEVERIN 

PRIMĂRIA  MUNICIPIULUI CARANSEBEŞ 
Piaţa Revoluţiei nr.1, Cod poştal 325400 

Tel. (+40 255) 514885, 514887, 514889; 

Fax (+40 255) 515139 

Web: www.caransebesonline.ro 
E-mail: primaria.caransebes@gmail.com 

 

 

 

 
127 

 

Figura 58 -  Principalele elemente reprezentative pentru municipiul Caransebeș 

 

După cum se poate observa în graficul de mai sus, principalul element reprezentativ pentru 

municipiu este centrul istoric, urmat de Parcul Teiuș, Parcul Dragalina și activitățile culturale. 
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 Amenajarea unor locuri speciale de agrement 

 Modernizarea infrastructurii de transport 

 Crearea unor locuri de muncă în domeniu IT pentru păstrarea forței de muncă tinere 
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ANALIZA SWOT  
 

Mediul privat 

Puncte tari (Strengths) 

 Mediu de afaceri atractiv 

 Situarea regiunii la extremitatea vestică a 

României pe principalele trasee rutiere și 

ferate de intrare dinspre Vest în România 

 Tradiție industrială 

 Existența unui fond forestier bogat, 

necesar industriei 

Puncte slabe (Weaknesses) 

 Numărul redus de IMM-uri 

 Șomaj ridicat 

 Cooperare ineficientă între industrie 

și cercetare 

 Regresul pieței tradiționale 

 Lipsa de parteneriate eficiente 

 Productivitatea muncii scăzută 

Oportunități (Opportunities) 

 Creșterea numărului de investiții 

 Valorificarea forţei de muncă tânără 

atrasă din localităţile rurale din zonă 

 Mediatizarea oportunităților de afaceri  

 Modernizarea DJ 608A (37,5 km), 

Caransebeș - Muntele Mic 

 Accesul la fondurile Structurale și de 

coeziune al UE 

Provocări (Threats) 

 Pierderea forţei de muncă 

specializate, atrase de polii de 

creştere 

 Neadaptarea agenților economici la 

condițiile impuse de UE 

 Strategii și proiecte deficitare 

 Forţă de muncă excedentară ieftină şi 

nespecializată 

Infrastructură (educaţională, de sănătate, socială, transport) 

http://www.caransebesonline.ro/
mailto:primaria.caransebes@gmail.com


 

 

 

 

R O M Â N I A  

JUDEŢUL CARAŞ -SEVERIN 

PRIMĂRIA  MUNICIPIULUI CARANSEBEŞ 
Piaţa Revoluţiei nr.1, Cod poştal 325400 

Tel. (+40 255) 514885, 514887, 514889; 

Fax (+40 255) 515139 

Web: www.caransebesonline.ro 
E-mail: primaria.caransebes@gmail.com 

 

 

 

 
130 

 

Infrastructură educațională 

Puncte tari (Strengths) 

 Diversitatea culturală activând în domenii 

variate ale științei 

 Existenţa unor colegii naţionale cu 

rezultate bune la nivel regional 

 Număr de unități școlare  

 Programa școlară diversificată 

 

 

Puncte slabe (Weaknesses) 

 Scăderea numărului cadrelor 

didactice 

 Necorelarea cererii cu oferta 

existentă în cercetare – dezvoltare 

 Rată mare de abandon şcolar 

 Lipsă accesibilitate pentru persoanele 

cu dizabilităţi 

Oportunități (Opportunities) 

 Existența strategiilor de dezvoltare la 

nivelul municipiului 

 Oportunități de finanțare din fonduri UE 

 Înființarea de campusuri şcolare 

 

 

Provocări (Threats) 

 Neadaptarea strategiilor de inovare la 

nevoile și standardele persoanelor 

 Costuri ridicate pentru menținerea și 

dezvoltarea unităţilor de învăţământ 

 Necunoașterea limbilor străine 

limitează accesul la programele 

europene 

 Migrarea absolvenților 

Infrastructură de sănătate 

Puncte tari (Strengths) 

 Existenţa Centrului de 

Primiri Urgenţe (CPU) Caransebeş; 

 Înnoirea echipamentelor medicale şi 

adaptarea la standardele europene a 

serviciilor oferite; 

Puncte slabe (Weaknesses) 

 Lipsa unui sistem informaţional 

integrat; 

 Număr insuficient de cadre medicale; 

 Mortalitate şi morbiditate crescută; 
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 Diversificarea serviciilor medicale şi 

scăderea numărului de pacienţi 

redirecţionaţi. 

 

 

Oportunități (Opportunities) 

 Implementarea Planului strategic al 

Ministerului Sănătăţii Publice (obiective 

legate devinvestiţii în spitale, ambulatorii, 

dotări); 

 Locuri de muncă disponibile; 

 Crearea unor noi secţii specializate din 

domeniul medical. 

Provocări (Threats) 

 Riscul migrării personalului de 

specialitate, mai ales a celui înalt 

calificat şi performant; 

Infrastructura socială 

Puncte tari (Strengths) 

 Acces facil la serviciile sociale a tuturor 

potenţialilor beneficiari fără discriminare 

de sex, vârstă, religie, apartenenţă etnică 

sau naţionalitate;  

 Perfecţionarea continuă a personalului din 

domeniul serviciilor sociale; 

 Acordarea de servicii de informare, 

consiliere și mediere persoanelor cu 

dizabilitati prin centrul pilon existent din 

cadrul AJOFM;  

 Infrastructura bună a sistemului de 

servicii sociale; 

Puncte slabe (Weaknesses) 

 Resurse umane şi materiale 

insuficiente pentru activitatea de 

prevenţie; 

 Lipsa reţelei de voluntariat; 

 Insuficienţa personalului calificat în 

îngrijirea la domiciliu a persoanelor 

vârstnice; 

 Calificarea unui număr redus de 

persoane expuse excluziunii sociale; 

sau a persoane cu dizabilități; 
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 Construirea de locuinţe sociale pentru 

persoanele cu nevoi speciale. 

 

Oportunități (Opportunities) 

 Continuarea reformei protecţiei persoanei 

cu handicap, încadrarea corespunzătoare cu 

personal şi alocarea de fonduri 

corespunzătoare aplicării reglementărilor 

Uniunii Europene 

 Existenţa programelor de finanţare ale 

Uniunii Europene şi a programelor de 

finanţare naţionale în domeniul social; 

 Disponibilitatea Bisericii de a se implica în 

rezolvarea problemelor sociale diverse: 

copii, bătrâni, persoane cu handicap, alte 

categorii defavorizate din judeţ; 

Provocări (Threats) 

 Neasigurarea de resurse financiare 

suficiente pentru a menţine nivelul 

adecvat al protecţiei şi promovării 

drepturilor copilului; 

 Neobţinerea finanţărilor 

nerambursabile 

 Creşterea numărului de copii 

neşcolarizaţi, implicit a celor în 

situaţii de risc; 

 Insuficienta colaborare cu Biserica 

în prestarea serviciilor sociale 

pentru toate categoriile defavorizate 

Infrastructura de transport 

Puncte tari (Strengths) 

 Oraşul este străbătut de coridoare europene 

(rutiere şi feroviare); 

 Reţeaua de transport rutier modernizată; 

 Existenţa unei centuri de ocolire a oraşului; 

 Nod de circulație rutieră şi feroviară cu 4 

directii: Timişoara, Reşita, Orşova și Oţelu 

Roşu 

Puncte slabe (Weaknesses) 

 Lipsa autostrăzilor 

 Lipsa mijloacelor de transport 

 Capacitatea portantă scăzută a 

drumurilor 

 Existenţa unor artere secundare 

nemodernizate 

Oportunități (Opportunities) 

 Modernizarea infrastructurii rutiere 

Provocări (Threats) 

 Neadaptarea infrastructurii de 

transport la cererea existentă 
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 Recuperarea, dezvoltarea şi modernizarea 

aeroportului Caransebeş; 

 

 Calitatea slabă a execuției 

lucrărilor în infrastructură rutieră și 

feroviară 

 Congestionarea traficului în mediul 

urban. 

Turism 

Puncte tari (Strengths) 

 Densitate redusă a populaţiei, în vederea 

practicării ecoturismului în zona rurală 

limitrofă; 

 Poziția geografică, în apropierea granițelor 

cu Ungaria și Serbia; 

 Condițiile geografice favorabile; 

 Zone de agrement protejate, cu suprafeţe 

intinse (rezervaţii naturale, parcuri etc.); 

 Multiculturalismul specific zonei. 

 

Puncte slabe (Weaknesses) 

 Insuficienţa infrastructurii, de acces 

în zonele turistice; 

 Insuficienta promovare a turismului; 

 Degradare continuă a unor obiective 

protejate naturale şi culturale; 

 Lipsa centrelor de vizitare şi a 

punctelor de informare turistică; 

 

Oportunități (Opportunities) 

 Potențial turistic și agroturistic ridicat 

 Potenţial de turism cultural şi religios 

 Posibilitatea accesării de fonduri interne şi 

externe pentru reabilitarea monumentelor 

şi ansamblurilor istorice şi de arhitectură; 

 Tendinţa de extindere şi îmbunătăţire a 

reţelei de informare turistică;  

 Participarea operatorilor de turism la 

târgurile de specialitate naţionale şi 

internaţionale; 

Provocări (Threats) 

 Insuficienta dezvoltare a turismului 

conform principiilor dezvoltării 

durabile; 

 Lipsa unor strategii concrete de 

dezvoltare a turismului, pe tipuri, va 

conduce la pierderea valorilor 

 Concurenţa internă şi internaţională; 
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Cultura, tradiție, tineret 

Puncte tari (Strengths) 

 Existenţa multor obiective turistice de 

interes local şi naţional; 

 

Puncte slabe (Weaknesses) 

 Infrastructură culturală învechită; 

 Insuficiente amenajări pentru 

protecţie şi vizitare a obiectivelor de 

interes cultural; 

Oportunități (Opportunities) 

 Posibilitatea accesării de fonduri structural 

destinate reabilitării infrastructurii 

culturale, de tineret şi de sănătate; 

 Implementarea Programulului prioritar 

national pentru construirea de sedii pentru 

aşezăminte culturale, de drept public, în 

localităţile în care nu există astfel de 

instituţii, din mediul rural şi mic urban şi 

reabilitarea aşezămintelor de cultura din 

mediul mic urban pentru care Guvernul 

României va aloca fonduri din Fondul 

Naţional de Dezvoltare; 

 Modernizarea la standarde internaţionale a 

unor baze sportive: Sala de volei a CSS 

Caransebeş; 

 Modernizarea şi repunerea în funcţiune a 

cinematografului. 

Provocări (Threats) 

 Birocratizarea excesivă a 

instituţiilor pentru accesarea 

fondurilor structurale; 

 Degradarea accentuată a siturilor 

cultural-istorice; 

 Implicarea redusă a sectorului privat 

în activităţile sportive de masa. 

 

Serviciile publice – autorităţi locale 

Puncte tari (Strengths) Puncte slabe (Weaknesses) 
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 Organizarea pe compartimente și comisii 

de specialitate 

 Lipsa unui sistem de management 

integrat 

Oportunități (Opportunities) 

 Posibilitatea accesării de programe cu 

finanțare nerambursabilă 

Provocări (Threats) 

 Lipsa stimulentelor pentru 

funcționarii publici 

Agricultura 

Puncte tari (Strengths) 

 Potenţial pomicol important; 

 Spaţiul rural uşor antropizat, în special în 

zonele înalte favorizează dezvoltarea 

agriculturii ecologice; 

 

 

Puncte slabe (Weaknesses) 

 Fondul pomicol îmbătrânit; 

 Utilizarea de tehnologii 

neperformante; 

 Discrepanţa între eforturile depuse 

şi veniturile obţinute datorită 

subvenţionării defectuoase a 

agricultorilor; 

 Slaba dotare cu maşini şi utilaje 

agricole; 

 Subvenţionarea agricultorilor 

insuficientă; 

Oportunități (Opportunities) 

 Existenţa programelor de finanţare pentru 

dezvoltarea sectorului agricol; 

 Promovarea şi stimularea structurilor de 

producere şi preluare avantajoasă, 

asociativă a produselor agricole; 

 Potenţialul pomicolo-zootehnic al zonei; 

 Crearea unei reţele de servicii alimentare 

competitive și mai echilibrate; 

Provocări (Threats) 

 Îmbătrânirea forţei de muncă; 

 Migrarea populaţiei tinere către polii 

de creştere; 

 Practicarea agriculturii de 

subzistenţă cu impact asupra 

nivelului de trai; 

 Deprecierea continuă a calităţii 

solurilor ca urmare a neefectuării 

lucrărilor de protecţie a solului; 
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 Valorificarea necorespunzătoare a 

producţiilor agricole; 

Cooperare transfronalieră 

Puncte tari (Strengths) 

 Poziția geografică, în apropierea granițelor 

cu Ungaria și Serbia 

 

 

Puncte slabe (Weaknesses) 

 Lipsa promovării 

 Lipsa persoanelor voluntare 

 

Oportunități (Opportunities) 

 Dezvoltarea cooperarii transfrontaliere în 

scopul dezvoltării tuturor tipurilor de 

infrastructura 

 Fondurile Uniunii Europene prin 

instrumentul de Asistenţă pentru 

Preaderare (IPA) şi de la statele partenere 

în acest program, dar și de către prin 

Programul IPA de Cooperare 

Transfrontalieră România - Republica 

Serbia; 

 Posibilitatea desfăşurării de activităţi 

interculturale diversificate; 

 Sprijinirea metodelor comune inovatoare 

în domeniul învăţământului, sportului, 

tineretului şi recreării. 

Provocări (Threats) 

 Diferențe culturale 

 Procesul birocratic dificil. 
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SECŢIUNEA III 

STRATEGIA DE DEZVOLTARE A MUNICIPIULUI CARANSEBEŞ 

Viziune 

Viziunea Strategiei de Dezvoltare a Municipiului Caransebeș: Un municipiu dezvoltat atât 

din punct de vedere economic, cât și din punct de vedere social, prin valorificarea inteligentă a 

resurselor naturale și umane existente, precum și a potențialului major de dezvoltare neexploatat, 

concomitent cu asigurarea unor măsuri integrate de protecție a mediului și incluziune socială. 

Pentru perioada 2014 – 2020, municipiul Caransebeș își propune să devină un centru de 

excelență, dezvoltat atât din punct de vedere economic, cât și din punct de vedere social. 

 

Conceptul de Smart City presupune o modalitate de abordare integrată pentru atingerea 

viziunii de dezvoltare a municipiului Caransebeș, cele 6 teme menționate mai sus oferind o 

perspectivă de ansamblu a factorilor care stimulează dezvoltarea unui oraș: asigurarea unor servicii 

publice de calitate, un mediu de afaceri bine structurat și eficient, capitalul uman, mobilitatea și 

mediul înconjurător.   

SMART CITY

GUVERNARE 
EFICIENTĂ ȘI 

SERVICII PUBLICE 
DE CALITATE

UTILIZARE 
EFICIENTĂ A 
RESURSELOR

DEZVOLTARE 
DURABILĂ

ECONOMIE 
SUSTENABILĂ

SISTEM DE 
TRANSPORT 
INTELIGENT

NIVEL DE TRAI 
RIDICAT ȘI 
CONDIȚII 

OPTIME PENTRU 
LOCUITORI
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Urmare a definirii unor indicatori de dezvoltare, pot fi determinate punctele forte ale 

municipiului Caransebeș, dar și acele puncte slabe care necesită intervenții pentru a crește calitatea 

vieții locuitorilor și a contribui la dezvoltarea municipiului. 

Una dintre cele mai mari provocări cu care se confruntă orașele mici și mijlocii din 

România și alte state ale Uniunii Europene este oferirea unei dezvoltări propice mediului de 

afaceri, concomitent cu asigurarea unor servicii de calitate populației și un nivel de trai ridicat. 

Pornind de la aceste premise, Strategia de Dezvoltare a Municipiului Caransebeș a fost 

realizată în jurul principiului de Smart City (Oraș inteligent) prin abordarea integrată a celor 6 

teme care, împreună, pot aduce numeroase beneficii municipiului, atât din punct de vedere 

economic, cât și din punct de vedere social. 

 

Obiective, direcţii şi măsuri de implementare pe domenii 

Urmare a realizării unei analize detaliate a sectoarelor principale din municipiul 

Caransebeș, au fost identificate principalele puncte slabe, care necesită a fi dezvoltate în perioada 

următoare. 

Obiectivele și măsurile de implementare pe domenii prioritare propuse pentru municipiul 

Caransebeș sunt în conformitate cu obiectivele FEDR 2014 – 2020. 

Obiectivul general al Strategiei de Dezvoltare Regională a municipiului Caransebeș este 

reprezentat de asigurarea unei dezvoltări sustenabile prin exploatarea potențialului local a 

municipiului Caransebeș, favorabilă creșterii economice și  incluziunii sociale care să conducă la 

reducerea decalajelor existente față de celelalte municipii ale  României. 

Obiective specifice: 

1. Un municipiu dezvoltat multipolar și echilibrat 

2. Asigurarea de servicii sociale și educaționale de calitate, adaptate nevoilor populației 

3. Servicii medicale de calitate și accesibile populației 

4. Mobilitate inter și intra zonală crescută 

5. Servicii turistice de calitate, capabile să susțină dezvoltarea economică 

6. Un municipiu capabil să asigure servicii de calitate locuitorilor 

7. Asigurarea de parteneriate inter-regionale  

http://www.caransebesonline.ro/
mailto:primaria.caransebes@gmail.com


 

 

 

 

R O M Â N I A  

JUDEŢUL CARAŞ -SEVERIN 

PRIMĂRIA  MUNICIPIULUI CARANSEBEŞ 
Piaţa Revoluţiei nr.1, Cod poştal 325400 

Tel. (+40 255) 514885, 514887, 514889; 

Fax (+40 255) 515139 

Web: www.caransebesonline.ro 
E-mail: primaria.caransebes@gmail.com 

 

 

 

 
139 

 

8. Un municipiu dezvoltat din punct de vedere cultural 

9. Asigurarea unui mediu înconjurător sănătos 
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Corelare între obiectivele Strategiei 

Europa 2020, obiectivele tematice ale FEDR șu obiectivele specifice ale strategiei de dezvoltare locală și contribuția celor din urmă la atingerea 

obiectivelor strategiei Europa 2020 

OBIECTIVE 

STRATEGIA 

EUROPA 2020 

 

OBIECTIVE 

TEMATICE 

FEDR 

OBIECTIVELE SPECIFICE ALE STRATEGIEI DE DEZVOLTARE LOCALĂ 

OS 1 - Un 

municipiu 

dezvoltat 

multipolar 

și 

echilibrat 

 

OS 2- 

Asigurarea 

de servicii 

sociale și 

educaționa

le de 

calitate, 

adaptate 

nevoilor 

populației 

OS 3- 

Servicii 

medicale 

de calitate 

și 

accesibile 

populației 

 

OS 4- 

Mobilitate 

inter și 

intra 

zonală 

crescută 

 

OS 5 - 

Servicii 

turistice de 

calitate, 

capabile să 

susțină 

dezvoltarea 

economică 

OS 6 - Un 

municipiu 

capabil să 

asigure 

servicii de 

calitate 

locuitorilo

r 

OS 7- 

Asigurar

ea de 

parteneri

ate inter-

regionale  

OS 8 - 

Un 

municipi

u 

dezvoltat 

din punct 

de vedere 

cultural 

OS 9 - 

Asigurar

ea unui 

mediu 

înconjură

tor 

sănătos 
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CERCETARE ȘI 

DEZVOLTARE 

Consolidarea 

cercetării, 

dezvoltării 

tehnologice și 

inovării 

 - - - - - - -  

CERCETARE ȘI 

DEZVOLTARE 

Îmbunătățirea 

accesului și a 

utilizării și 

creșterea 

calității TIC 

-       -  

OCUPAREA 

FORȚEI DE 

MUNCĂ 

Creșterea 

competitivității 

IMM 

 - -   -  -  
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SCHIMBĂRI 

CLIMATICE ȘI 

UTILIZAREA 

DURABILĂ A 

ENERGIEI 

Sprjinirea 

tranziției către 

o economie cu 

emisii scăzute 

de dioxid de 

carbon în toate 

sectoarele 

- - -  -   -  

SCHIMBĂRI 

CLIMATICE ȘI 

UTILIZAREA 

DURABILĂ A 

ENERGIEI 

 

Promovarea 

adaptării la 

schimbările 

climatice, a 

prevenirii și a 

gestionării 

riscurilor 

- - - - -   -  
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SCHIMBĂRI 

CLIMATICE ȘI 

UTILIZAREA 

DURABILĂ A 

ENERGIEI 

Conservarea și 

protecția 

mediului  și 

promovarea 

utilizării 

eficiente a 

resurselor 

- - -       

SCHIMBĂRI 

CLIMATICE ȘI 

UTILIZAREA 

DURABILĂ A 

ENERGIEI 

Promovarea 

sistemelor de 

transport 

durabile 

- - -  -   -  
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OCUPAREA 

FORȚEI DE 

MUNCĂ 

Promovarea 

ocupării  forței 

de muncă 

sustenabile și 

de calitate și 

sprijinirea 

mobilității 

forței de 

muncă 

-  -      - 

LUPTA 

ÎMPOTRIVA 

SĂRĂCIEI ȘI 

EXCLUZIUNII 

SOCIALE 

Promovarea 

incluziunii 

sociale , 

combaterea 

sărăciei și a  

oricărei forme 

de 

discriminare 

-   -     - 
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EDUCAȚIE 

Investițiile în 

educație  și 

formare, 

inclusiv în 

formare 

profesională 

-  - - -  -  - 

CERCETARE ȘI 

DEZVOLTARE 

Consolidarea 

capacității 

instituționale a 

autorităților 

publice 

- -  - -     
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OS 1 - Un municipiu dezvoltat multipolar și echilibrat 

Dezvoltarea economică și socială a municipiului Caransebeș poate crea efecte pozitive orientate 

în mai multe direcții, începând de la nivel macroeconomic, prin creșterea contribuției municipiului 

Caransebeș la formarea PIB a regiunii V, până la nivel microeconomic, prin creșterea nivelului de 

trai și a calității vieții. 

Obiectivul specific mai sus menționat își propune susținerea dezvoltării mediului de afaceri din 

municipiul Caransebeș, diversificarea și specializarea activității IMM-urilor , precum și utilizarea 

la capacitate maximă a resurselor și potențialului existent, concomitent cu dezvoltarea echilibrată 

a municipiului Caransebeș. 

Context actual 

Municipiul Carasebeș are potențial de dezvoltare economică însă acesta nu este suficient exploatat.  

Astfel, majoritatea IMM-urilor activează în domenii vag definite (comerț cu amănuntul) fără a se 

pune accent pe alte domenii cu potențial de creștere. 

De asemenea, este nevoie de o atenție sporită dezvoltării echilibrate a municipiului, concomitent 

cu dezvoltarea economică. 

Argument 

Prin abordarea unei dezvoltări integrate a sectorului economic din municipiul Caransebeș vor fi 

obținute rezultate pozitive, atât din punct de vedere economic, cât și din punct de vedere social. 

Priorități de investiție/Domenii de acțiune 

Priorități de investiții Domenii de acțiune 

Dezvoltarea mediului de afaceri din 

municipiul Caransebeș 

Susținerea înființării de clustere și incubatoare de 

afaceri 

Susținerea organizării de conferințe și prezentări 

pentru identificarea surselor de finanțare 

Susținerea modernizării/înființării afacerilor 

Dezvoltarea sectorului agricol 
Înființarea/modernizarea/dezvoltarea fermelor 

agricole vegetale și animale 
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Asigurarea infrastructurii necesare pentru 

desfășurarea activităților agricole 

Creșterea calității vieții din zona urbană și 

rurală 

Modernizarea spațiilor publice din mediul urban 

Crearea de facilități pentru petrecerea timpului 

liber 

Modernizarea infrastructurii la scară mică din 

mediul rural 

Asigurarea conexiunii la infrastructura 

broadband a mediului de afaceri 

Dezvoltarea de servicii de broadband în zonele cu 

potențial economic de dezvoltare  

 

 

OS 2 - Asigurarea de servicii sociale și educaționale de calitate, adaptate nevoilor populației 

Serviciile sociale de calitate reprezintă un element extrem de important pentru asigurarea coeziunii 

sociale în contextul îmbătrânirii active a populației și  a gradului mare de migrare. 

De asemenea, pregătirea școlară de calitate reprezintă un deziderat pentru dezvoltarea socio-

economică. 

Context actual 

Serviciile sociale existente în municipiul Caransebeș necesită înbunătățiri pentru a asigura 

derularea acestora în condiții optime. 

De asemenea, infrastructura educațională necesită îmbunătățiri, atât din punct de vedere al 

clădirilor și dotărilor existente, cât și din punct de vedere al resurselor umane, insuficiente. 

Argument 

Este necesară abordarea integrată a domeniului socio-educațional, prin asigurarea infrastructurii 

pentru derularea de activități în condiții optime, concomitent cu dezvoltarea resurselor umane și 

motivarea acestora. 
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Priorități de investiție/Domenii de acțiune 

Priorități de investiții Domenii de acțiune 

Modernizarea serviciilor de asistență socială 

Furnizarea de pachete integrate pentru 

grupurile defavorizate 

Reabilitarea/modernizarea/înființarea de noi 

infrastructuri pentru prestarea de servicii 

sociale 

Încheierea de parteneriate cu actori din sectorul 

ONG care activează în domeniul social 

Calificarea resurselor umane care activeză în 

domeniul social 

Construcția/reabilitarea și dotarea locuințelor 

sociale de tip familial și a locuințelor protejate 

Sprijinirea economiei sociale și a 

antreprenoriatului social 

Oferirea de suport pentru întreprinderile sociale 

și de inserție 

Promovarea voluntariatului în domeniul social 

Sprijinirea dezvoltării sectorului educațional 

Investiții în înființarea/ modernizarea/ 

extinderea și dotarea infrastructurii 

educaționale  

Facilitarea accesului la educație în condiții 

nediscriminatorii 

Asigurarea de cursuri de formare profesională 

și perfecționare pentru cadrele didactice 

Asigurarea de măsuri pentru reducerea gradului 

de abandon școlar și părăsire timpurie a școlii 

Integrarea grupurilor defavorizate prin măsuri 

de tip a 2-a șansă 

 

OS 3 – Servicii medicale de calitate și accesibile populației 
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Asigurarea unor servicii medicale de sănătate și ușor accesibile populației reprezintă un deziderat 

important la care țintește municipiul Caransebeș.   

Mai mult, însuși conceptul de dezvoltare durabilă este susținut de un sistem medical bine organizat 

și locuitori sănăoși. 

Context actual 

Serviciile medicale din municipiul Caransebeș se confruntă cu anumite probleme, precum 

dificultatea de atragere a specialiștilor în unitățile sanitare, personal redus și insuficient  motivat, 

lipsa aparatelor necesare pentru derularea activităților și infrastructură care necesită îmbunătățiri. 

Argument 

Este necesară acordarea unei atenții sporite domeniului medical, fiind un subiect puternic susținut 

inclusiv la nivelul Uniunii Europene care propune măsuri de dezvoltare sustenabilă prin  

dezvoltarea sistemelor de sănătate, reducerea inegalităților și formarea personalului medical în 

contextul în care asigurarea unor servicii medicale de calitate reprezintă un element cheie al 

calității vieții, coeziunii sociale dar și a atractivității socio-economice a unui teritoriu. 

Priorități de investiție/Domenii de acțiune 

Priorități de investiții Domenii de acțiune 

Modernizarea infrastructurii de sănătatea și a 

calității serviciilor oferite populației 

Reabilitarea/modernizarea și dotarea cu 

echipamente a infrastructurii de sănătate 

Reabilitarea/modernizarea/extinderea și 

dotarea centreor de zi, a celor de recuperare și 

a altor servicii sociale pentru populație 

Introducerea de sisteme de TIC pentru 

informatizarea informațiilor medicale ale 

pacienților și, implicit, a creșterii calității 

serviciilor 

Îmbunătățirea calității serviciilor medicale 

Furnizarea de servicii medicale integrate  

Asigurarea de cursuri de formare profesională 

și perfecționare personalului 
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Constituirea de pachete motivaționale pentru 

personalul medical 

 

 

OS 4 - Mobilitate inter și intra zonală crescută 

Mobilitatea populației reprezintă un element foarte important pentru asigurarea unei dezvoltări 

durabile a municipiului Caransebeș. 

Fiind un oraș de tranzit, municipiul Caransebeș trebuie să acorde o importanță sporită 

infrastructurii de transport inter zonală însă, în același timp, și cele intra zonale care conferă 

condiții optime de transport locuitorilor municipiului. 

Context actual 

Din punct de vedere al mobilității intra zonale, municipiul Caransebeș se confruntă la momentul 

actual cu o lipsă a unui sistem de transport public, fapt observat și adus în discuție de populația 

acestuia, precum și de lipsa unor piste de biciclete care să ofere posibilitatea alegerii unor metode 

de transport alternativ. 

Din punct de vedere al mobilității inter zonale este importantă asigurarea unor căi rutiere 

modernizate, precum și centuri de ocolire a municipiului. 

Argument 

Asigurarea unui acces facil și a mobilității crescute reprezintă premisele coeziunii sociale și, mai 

ales, a dezvoltării din punct de vedere a municipiului Caransebeș. 

Priorități de investiție/Domenii de acțiune 

Priorități de investiții Domenii de acțiune 

Asigurarea de sisteme și condiții de transport 

alternativ locuitorilor 

Înființarea unui sistem public de transport în 

municipiul Caransebeș, inclusiv achiziționarea 

de mijloace de transport și asigurarea 

infrastructurii necesare 
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Înființarea de piste de biciclete pe teritoriul 

administrativ al municipiului Caransebeș, 

inclusiv infrastructura necesară 

Modernizarea/reabilitarea drumurilor de 

interes local 

Crearea de trasee și zone pietonale  

Dezvoltarea unui sistem de transport cu accent 

pe măsuri de protecție a mediului 

Asigurarea unei dezvoltări durabile a 

sistemelor de transport prin selectarea unor 

mijloace de transport prietenoase cu 

mediul/electrice 

Înființarea de stații de încărcare pentru 

automobile electrice 

Asigurarea de căi de transport rutiere inter 

zonale  

Reabilitarea drumurilor care fac legătura cu 

rețeaua TEN-T 

Construcția de noi centuri ocolitoare a 

municipiului 

Reabilitarea/modernizarea conexiunilor între 

zona urbană și rețeaua TEN-T 

Dezvoltarea/modernizarea infrastructurii 

agricole și silvice 

Înființarea/modernizarea/reabilitarea 

infrastructurii de acces către ferme și a 

infrastructurii de acces către fondul forestier 

Adoptarea de măsuri de creștere a siguranței 

circulației 

Dezvoltarea de sisteme inteligente de 

management a traficului 

Modernizare/reabilitarea/inființarea de 

modalități de semnalizare pentru creșterea 

siguranței circulației 

 

OS 5 - Servicii turistice de calitate, capabile să susțină dezvoltarea economică 
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La nivel european, industria turistică reprezintă ce-a de-a treia activitatea socio-economică 

desfășurată, capabilă să contribuie la dezvoltarea economică. 

Pentru asigurarea atractivității sectorului turistic este necesară conturarea unor servicii turistice de 

calitate, sustenabile și avantajoase, cu accent pe potențialul turistic uriaș deținut de România, 

inclusiv accentuarea bogăției culturale deținute. 

Context actual 

La momentul actual, municipiul Caransebeș se confruntă cu o infrastructură precară și insuficientă 

în domeniul turistic, fiind necesară dezvoltarea unui pachet de servicii turistice atractiv și 

dezvoltarea unităților de cazare cu scopul de a crește numărul de turiști atrași anual. 

De asemenea, lipsa unui brand a municipiului și a unor acțiuni de marketing conduc la o 

atractivitatea scăzută a municipiului din punct de vedere turistic. 

Argument 

Turismul reprezintă o resursă importantă pentru susținerea dezvoltării economice a municipiului 

Caransebeș iar constituirea unei infrastructurii adecvate, pachete de servicii integrate și o 

vizibilitate mai mare pe piața internă și externă reprezintă singura modalitate de atragere a 

turiștilor. 

Priorități de investiție/Domenii de acțiune 

Priorități de investiții Domenii de acțiune 

Conservarea, protejarea și reabilitarea 

patromoniului cultural  și natural 

Reabilitarea patrimoniului cultural și natural de 

pe teritoriul administrativ al municipiului 

Caransebeș 

Dezvoltarea infrastructurii de acces la 

obiectivele turistice 

Înființarea/modernizarea/reabilitarea 

infrastructurii de acces la obiectivele turistice 

Crearea de noi trasee tematice 

Susținerea dezvoltării antreprenoriatului în 

domeniul turistic 

Dezvoltarea competențelor antreprenoriale în 

domeniul turistic 

Facilitarea accesului la informații pentru 

persoanele care activează în domeniul touristic 
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Creșterea vizibilității sectorului turistic din 

municipiul Caransebeș 

Crearea de materiale de prezentare și acțiuni de 

marketing turistic 

 

 

 

OS 6 - Un municipiu capabil să asigure servicii de calitate locuitorilor 

Asigurarea unor servicii de calitatea locuitorilor municipiului Caransebeș reprezintă o premisă 

pentru creșterea calității vieții acestora. 

Context actual 

Municipiul Caransebeș trebuie să adopte o serie de măsuri în ceea ce privește eficientizarea și 

îmbunătățirea serviciilor publice prestate pentru populație. 

Problemele cu care se confruntă acesta la momentul actual sunt relaționate de: timpii mari de 

așteptare la ghișee, infrastructura deficitară de apă și canalizare, necesitatea modernizării piețelor 

publice, și a altor servicii publice. 

Argument 

Asigurarea unor servicii publice de calitate locuitorilor poate contribui atât la creșterea calității 

vieții, cât și la atragerea de noi investitori și, implicit, la dezvoltarea economică a municipiului. 

Priorități de investiție/Domenii de acțiune 

Priorități de investiții Domenii de acțiune 

Asigurarea de servicii publice eficiente 

populației 

Reducerea timpilor de așteptare la ghișee prin 

implementarea unui sistem de management 

integrat al datelor 

Îmbunătățirea accesibilității on-line a datelor și 

informațiilor publice 

Stimularea creării unei baze de date 

interoperabile între diverse instituții publice 

Formarea profesională a funcționarilor publici 
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Introducerea/extinederea utilizării de 

instrumente ale managementului calității 

Asigurarea accesului la servicii de bază 

necesare populației 

Modernizarea/reabilitarea/extinderea 

înființarea infrastructurii de apă și apă uzată 

Modernizarea/reabilitarea și dotarea piețelor 

publice 

Modernizarea/reabilitarea serviciilor publice 

conexe prestate populației: salubrizare, 

siguranța publică etc. 

Dezvoltarea sistemului de iluminat public 

Modernizarea/reabilitarea/extinderea 

sistemului de iluminat public și achiziția unui 

sistem de telegestiune a acestuia 

 

OS 7 - Asigurarea de parteneriate inter-regionale  

Asigurarea unor parteneriate inter-regionale pot contribui temeinic, pe de o parte la dezvoltarea 

socială a comunității iar, pe de altă parte, la dezvoltarea economică a acesteia. 

Context actual 

Municipiul Caransebeș a dezvoltat parteneriate inter-regionale prin intermediul Programului de 

Cooperare Transfrontalieră  România – Serbia, acestea contribuind temeinic la dezvoltarea socio-

economică a municipiului. 

Argument 

Cele mai importante domenii identificate pentru dezvoltarea relațiilor inter-regionale sunt cele din 

domenii precum turism, sănătate și economie, toate având o contribuție majoră la dezvoltarea 

municipiului Caransebeș. 

Priorități de investiție/Domenii de acțiune 

Priorități de investiții Domenii de acțiune 
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Inițierea de parteneriate interregionale 

Identificarea de parteneri în vederea realizării 

de proiecte transfrontaliere cu obiective 

commune 

Realizarea de proiecte în parteneriat inter-

regional pe teme diverse, stabilite de comun 

acord cu partenerii 

 

 

OS 8 - Un municipiu dezvoltat din punct de vedere cultural 

Identitatea culturală a unei zone constă în păstrarea  tradițiilor și obiceiurilor tradiționale specifice, 

concomitent cu asigurarea infrastructurii pentru derularea de activități culturale. 

Context actual 

Municipiul Caransebeș deține o cultură și tradiții specifice vastă care însă nu este suficient pusă în 

valoare. 

De asemenea, obiectivele turistice de interes cultural nu sunt siuficient amenajate și protejate și 

nici puse în valoare. 

Argument 

Asigurarea unor condiții optime de derulare a activităților culturale poate conduce la coeziunea 

socială a municipiului Caransebeș, concomitent cu creșterea numărului de turiști atrași în 

municipiu. 

Priorități de investiție/Domenii de acțiune 

Priorități de investiții Domenii de acțiune 

Investiții în protejarea obiectivelor culturale 

din municipiu 

Reabilitarea/modernizarea clădirilor de 

patrimoniu din municipiul Caransebeș 

Reabilitarea/extinderea/protejarea sit-urilor 

naturale existente pe teritoriul administrativ al 

municipiului Caransebeș 
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Promovarea culturii specifice  
Organizarea de evenimente culturale menite să 

accentueze identitatea culturală a municipiului 

 

OS 9 - Asigurarea unui mediu înconjurător sănătos 

Protejarea mediului înconjurător reprezintă un element foarte important pentru dezvoltarea 

durabilă a orașelor, fiind pus un mare accent pe acest aspect, atât la nivel național, cât și la nivel 

european. 

 

Context actual 

Totalitatea activităților derulate la nivelul municipiului Caransebeș (transport, turism, economie 

etc.) se bazează pe resurse de mediu.  Pentru asigurarea funcționării în condiții optime a tuturor 

sectoarelor de activitate este necesară gestionarea resurselor de mediu într-un mod cât mai eficient 

și reducerea consumului de energie. 

Argument 

Un oraș ”verde” aliniat la standardele impuse de legislația europeană va deveni mult mai atractiv, 

atât persoanele rezidente, cât și pentru mediul de afaceri. 

Priorități de investiție/Domenii de acțiune 

Priorități de investiții Domenii de acțiune 

Reducerea gradului de poluare urbană 

Dezvoltarea/mdernizarea rețelelor de apă uzată 

Dezvoltarea de sisteme integrate de 

management a deșeurilor și încurajarea 

colectării selective a acestora 

Promovarea utilizătii de mijloace de transport 

alternative și crearea de condiții necesare 

pentru acestea 
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Eficientizarea consumurilor de energie 

electrică 

Reabilitarea/modernizarea/eficientizarea 

energetică a clădirilor publice prin adoptarea de 

măsuri de izolare termică și înlocuirea 

corpurilor de iluminat 

Reabilitarea/modernizarea/eficientizarea 

energetică a clădirilor rezidențiale prin 

adoptarea de măsuri de izolare termică si 

înlocuirea corpurilor de iluminat 

Modernizarea sistemelor de iluminat public și 

achiziționarea de sisteme de telegestiune 

Promovarea utilizării surselor de energie 

alternative. 

Protejarea cadrului natural 

Măsuri de conservare pentru ariile naturale 

protejate existente pe teritoriul administrativ al 

municipiului Caransebeș 

Protejarea situ-rilor Natura 2000 și 

implementarea de strategii de management 

pentru acestea 

Acțiuni de creștere a suprafețelor acoperite de 

vegetație și a pădurilor cu rol de protective 

 

 

PLAN DE MANAGEMENT PENTRU IMPLEMENTAREA STRATEGIEI 

Surse de finanțare pentru prioritățile de investiții identificate 

Implementarea priorităților de investiții mai sus menționate poate fi realizată prin utilizarea mai 

multor surse de finanțare, după cum urmează: 
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Număr Prioritate de investiții Domeniu de acțiune 

Surse de finanțare propuse 

Program de 

Finanțare 

Axa 

prioritară/

Măsura 

OS 1 - Un municipiu dezvoltat multipolar și echilibrat 

1.1 

Dezvoltarea mediului de 

afaceri din municipiul 

Caransebeș 

Susținerea înființării de 

clustere și incubatoare de 

afaceri 

  

Susținerea organizării de 

conferințe și prezentări pentru 

identificarea surselor de 

finanțare 

Buget Local  

Modernizării/înființării 

afacerilor 

Programul 

Operațional 

Regional 

2014 – 2020 

 

AP 2 

1.2 
Dezvoltarea sectorului 

agricol 

Înființarea/modernizarea/dezv

oltarea fermelor agricole 

vegetale și animale 

Programul 

Național de 

Dezvoltare 

Rurală 2014 – 

2020 

 

Sub-

măsura 4.1 

Sub-

măsura 6.1 

Asigurarea infrastructurii 

necesare pentru desfășurarea 

activităților agricole 

Programul 

Național de 

Dezvoltare 

Rurală 2014 – 

2020 

 

Sub-

măsura 4.3 
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1.3 
Creșterea calității vieții din 

zona urbană și rurală 

Modernizarea spațiilor 

publice din mediul urban 

Programul 

Operațional 

Regional 

2014 – 2020 

 

AP 5 

Crearea de facilități pentru 

petrecerea timpului liber 

Programul 

Operațional 

Regional 

2014 – 2020 

AP 5 

Modernizarea infrastructurii 

la scară mică din mediul rural 

Buget Local 

Programul 

Național de 

Dezvoltare 

Locală 

 

1.4 

Asigurarea conexiunii la 

infrastructura boradband a 

mediului de afaceri 

Dezvoltarea de servicii de 

broadband în zonele cu 

potențial economic de 

dezvoltare  

  

OS 2 - Asigurarea de servicii sociale și educaționale de calitate, adaptate nevoilor populației 

2.1 
Modernizarea serviciilor 

de asistență socială 

Furnizarea de pachete 

integrate pentru grupurile 

defavorizate 

Programul 

Operațional 

Capital Uman 

2014 - 2020 

AP 6 

Reabilitarea/modernizarea/înf

iințarea de noi infrastructuri 

pentru prestarea de servicii 

sociale 

Buget local  
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Încheierea de parteneriate cu 

actori din sectorul ONG care 

activează în domeniul social 

NA  

Calificarea resurselor umane 

care activeză în domeniul 

social 

Programul 

Operațional 

Capital Uman 

2014 - 2020 

AP 4 

Construcția/reabilitarea și 

dotarea locuințelor sociale de 

tip familial și a locuințelor 

protejate 

Programul 

Operațional 

Regional 

2014 – 2020 

AP 8 

2.2 

Sprijinirea economiei 

sociale și a 

antreprenoriatului social 

Oferirea de suport pentru 

întreprinderile sociale și de 

inserție 

Programul 

Operațional 

Capital Uman 

2014 – 2020 

AP 4 

Promovarea voluntariatului în 

domeniul social 
Buget Local  

2.3 
Sprijinirea dezvoltării 

sectorului educațional 

Investiții în 

înființarea/modernizarea/exti

nderea și dotarea 

infrastructurii educaționale  

Programul 

Operațional 

Regional 

2014 – 2020 

AP 10 

Facilitarea accesului la 

educație în condiții 

nediscriminatorii 

Programul 

Operațional 

Capital Uman 

2014 - 2020 

AP 6 

Asigurarea de cursuri de 

formare profesională și 

perfecționare pentru cadrele 

didactice 

Programul 

Operațional 

Capital Uman 

2014 - 2020 

AP 4 
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Asigurarea de măsuri pentru 

reducerea gradului de 

abandon școlar și părăsire 

timpurie a școlii 

Programul 

Operațional 

Capital Uman 

2014 - 2020 

AP 6 

Integrarea grupurilor 

defavorizate prin măsuri de tip 

a 2-a șansă 

Programul 

Operațional 

Capital Uman 

2014 - 2020 

AP 6 

OS 3 – Servicii medicale de calitate și accesibile populației 

3.1 

Modernizarea 

infrastructurii de sănătatea 

și a calității serviciilor 

oferite populației 

Reabilitarea/modernizarea și 

dotarea cu echipamente a 

infrastructurii de sănătate 

Programul 

Operațional 

Regional 

2014 – 2020 

AP 8 

Reabilitarea/modernizarea/ext

inderea și dotarea centreor de 

zi, a celor de recuperare și a 

altor servicii sociale pentru 

populație 

Programul 

Operațional 

Regional 

2014 – 2020 

AP 8 

Introducerea de sisteme de 

TIC pentru informatizarea 

informațiilor medicale ale 

pacienților și, implicit, a 

creșterii calității serviciilor 

  

3.2 
Îmbunătățirea calității 

serviciilor medicale 

Furnizarea de servicii 

medicale integrate  
Buget local  

Asigurarea de cursuri de 

formare profesională și 

perfecționare personalului 

Programul 

Operațional 

Capital Uman 

2014 - 2020 

AP 4 
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Constituirea de pachete 

motivaționale pentru 

personalul medical 

Buget local  

OS 4 - Mobilitate inter și intra zonală crescută 

4.1 

Asigurarea de sisteme și 

condiții de transport 

alternativ locuitorilor 

Înființarea unui sistem public 

de transport în municipiul 

Caransebeș, inclusiv 

achiziționarea de mijloace de 

transport și asigurarea 

infrastructurii necesare 

Programul 

Operațional 

Regional 

2014 – 2020 

AP 3 

Înființarea de piste de biciclete 

pe teritoriul administrativ al 

municipiului Caransebeș, 

inclusiv infrastructura 

necesară 

Programul 

Operațional 

Regional 

2014 – 2020 

AP 3 

Modernizarea/reabilitarea 

drumurilor de interes local 
Buget local  

Crearea de trasee și zone 

pietonale  

Programul 

Operațional 

Regional 

2014 – 2020 

AP 3 

4.2 

Dezvoltarea unui sistemde 

transport cu accent pe 

măsuri de protecție a 

mediului 

Asigurarea unei dezvoltări 

durabile a sistemelor de 

transport prin selectarea unor 

mijloace de transport 

prietenoase cu 

mediul/electrice 

Programul 

Operațional 

Regional 

2014 – 2020 

AP 3 
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Înființarea de stații de 

încărcare pentru automobile 

electrice 

Programul 

Operațional 

Regional 

2014 – 2020 

AP 3 

4.3 

Asigurarea de căi de 

transport rutiere inter 

zonale  

Reabilitarea drumurilor care 

fac legătura cu rețeaua TEN-T 

Programul 

Operațional 

Regional 

2014 – 2020 

AP 6 

Construcția de noi centuri 

ocolitoare a municipiului 

Programul 

Operațional 

Regional 

2014 – 2020 

AP 6 

Reabilitarea/modernizarea 

conexiunilor între zona urbană 

și rețeaua TEN-T 

Buget local  

4.4 

Dezvoltarea/modernizarea 

infrastructurii agricole și 

silvice 

Înființarea/modernizarea/reab

ilitarea infrastructurii de acces 

către ferme și a infrastructurii 

de acces către fondul forestier 

Programul 

Național de 

Dezvoltare 

Rurală 2014 – 

2020 

 

Sub-

măsura 4.3 

4.5 

Adoptarea de măsuri de 

creștere a siguranței 

circulației 

Dezvoltarea de sisteme 

inteligente de management a 

traficului 

Programul 

Operațional 

Regional 

2014 – 2020 

AP 3 

Modernizare/reabilitarea/infii

nțarea de modalități de 

semnalizare pentru creșterea 

siguranței circulației 

Programul 

Operațional 

Regional 

2014 – 2020 

AP 3 
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OS 5 - Servicii turistice de calitate, capabile să susțină dezvoltarea economică 

5.1 

Conservarea, protejarea și 

reabilitarea patromoniului 

cultural  și natural 

Reabilitarea patrimoniului 

cultural și natural de pe 

teritoriul administrativ al 

municipiului Caransebeș 

Programul 

Operațional 

Regional 

2014 – 2020 

Buget local 

AP 5 

5.2 

Dezvoltarea infrastructurii 

de acces la obiectivele 

turistice 

Înființarea/modernizarea/reab

ilitarea infrastructurii de acces 

la obiectivele turistice 

Buget local  

Crearea de noi trasee tematice Buget local  

5.3 

Susținerea dezvoltării 

antreprenoriatului în 

domeniul turistic 

Dezvoltarea competențelor 

antreprenoriale în domeniul 

turistic 

NA  

Facilitarea accesului la 

informații pentru persoanele 

care activează în domeniul 

turistic 

NA  

5.4 

Creșterea vizibilității 

sectorului turistic din 

municipiul Caransebeș 

Crearea de materiale de 

prezentare și acțiuni de 

marketing turistic 

Programul 

Operațional 

Regional 

2014 – 2020 

AP 5 

OS 6 - Un municipiu capabil să asigure servicii de calitate locuitorilor 

6.1 
Asigurarea de servicii 

publice eficiente populației 

Reducerea timpilor de 

așteptare la ghișee prin 

implementarea unui sistem de 

management integrat al 

datelor 

Buget local  
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Îmbunătățirea accesibilității 

on-line a datelor și 

informațiilor publice 

Buget local  

Stimularea creării unei baze 

de date interoperabile între 

diverse instituții publice 

Buget local  

Formarea profesională a 

funcționarilor publici 

Programul 

Operațional 

Capacitate 

Administrativă 

2014 – 2020 

AP 2 

Introducerea/extinderea 

utilizării de instrumente ale 

managementului calității 

Programul 

Operațional 

Capacitate 

Administrativă 

2014 – 2020 

AP 2 

6.2 

Asigurarea accesului la 

servicii de bază necesare 

populației 

Modernizarea/reabilitarea/ext

inderea înființarea 

infrastructurii de apă și apă 

uzată 

Buget Local 

Programul 

Național de 

Dezvoltare 

Locală 

 

Modernizarea/reabilitarea și 

dotarea piețelor publice 
Buget Local  

Modernizarea/reabilitarea 

serviciilor publice conexe 

prestate populației: 

salubrizare, siguranța publică 

etc. 

Buget Local 
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6.3 
Dezvoltarea sistemului de 

iluminat public 

Modernizarea/reabilitarea/ext

inderea sistemului de iluminat 

public și achiziția unui sistem 

de telegestiune a acestuia 

Programul 

Operațional 

Regional 

2014 – 2020 

AP 3 

OS 7 - Asigurarea de parteneriate inter-regionale  

7.1 
Inițierea de parteneriate 

interregionale 

Identificarea de parteneri în 

vederea realizării de proiecte 

transfrontaliere cu obiective 

commune 

Buget local  

Realizarea de proiecte în 

parteneriat inter-regional pe 

teme diverse, stabilite de 

comun acord cu partenerii 

Programul de 

Cooperare 

Transfrontalieră 

România – 

Serbia 2014 - 

2020 

 

OS 8 - Un municipiu dezvoltat din punct de vedere cultural 

8.1 

Investiții în protejarea 

obiectivelor culturale din 

municipiu 

Reabilitarea/modernizarea 

clădirilor de patrimoniu din 

municipiul Caransebeș 

Programul 

Operațional 

Regional 

2014 – 2020 

AP 5 

Reabilitarea/extinderea/protej

area sit-urilor naturale 

existente pe teritoriul 

administrativ al municipiului 

Caransebeș 

Programul 

Operațional 

Infrastructură 

Mare 2014 – 

2020 

AP 4 

8.2 
Promovarea culturii 

specifice  

Organizarea de evenimente 

culturale menite să accentueze 

identitatea culturală a 

municipiului 

Programul 

Europea pentru 

Cetățeni 
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OS 9 - Asigurarea unui mediu înconjurător sănătos 

9.1 
Reducerea gradului de 

poluare urbană 

Dezvoltarea/mdernizarea 

rețelelor de apă uzată 

Buget Local 

Programul 

Național de 

Dezvoltare 

Locală 

 

Dezvoltarea de sisteme 

integrate de management a 

deșeurilor și încurajarea 

colectării selective a acestora 

Programul 

Operațional 

Infrastructură 

Mare 2014 – 

2020 

AP 3 

Promovarea utilizătii de 

mijloace de transport 

alternative și crearea de 

condiții necesare pentru 

acestea 

Programul 

Operațional 

Regional 

2014 – 2020 

AP 3 

9.2 

Eficientizarea 

consumurilor de energie 

electrică 

Reabilitarea/modernizarea/efi

cientizarea energetică a 

clădirilor publice prin 

adoptarea de măsuri de izolare 

termică și înlocuirea 

corpurilor de iluminat 

Programul 

Operațional 

Regional 

2014 – 2020 

AP 3 

Reabilitarea/modernizarea/efi

cientizarea energetică a 

clădirilor rezidențiale prin 

adoptarea de măsuri de izolare 

termică ți înlocuirea 

corpurilor de iluminat 

Programul 

Operațional 

Regional 

2014 – 2020 

AP 3 
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Modernizarea sistemelor de 

iluminat public și 

achiziționarea de sisteme de 

telegestiune 

Programul 

Operațional 

Regional 

2014 – 2020 

AP 3 

Promovarea utilizării surselor 

de energie alternativa 
Buget local  

9.3 Protejarea cadrului natural 

Măsuri de conservare pentru 

ariile naturale protejate 

existente pe teritoriul 

administrativ al municipiului 

Caransebeș 

Programul 

Operațional 

Infrastructură 

Mare 2014 – 

2020 

AP 4 

Protejarea situ-rilor Natura 

2000 și implementarea de 

strategii de management 

pentru acestea 

Programul 

Operațional 

Infrastructură 

Mare 2014 – 

2020 

AP 4 

Acțiuni de creștere a 

suprafețelor acoperite de 

vegetație și a pădurilor cu rol 

de protecție 

Programul 

Operațional 

Regional 

2014 – 2020 

AP 6 
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Resurse umane 

Pentru asigurarea implementării în condiții optime a Strategiei de Dezvoltare Locală a municipiului este 

necesară întărirea capacității instituționale la toate nivelele. 

Procesul de implementare a strategiei se va derula pe termen mediu, fiind necesară o mobilizare imediată a 

resurselor umane din cadrul primăriei și participarea acestora la cursuri de formare profesională și 

perfecționare.  Printre departamentele care vor fi implicate cel mai des în implementarea strategiei dse 

numără: 

 Urbanism și amenajarea teritoriului 

 Impozite și taxe locale 

 Investiții 

 Proiecte europene 

 Achiziții publice 

În vederea implementării strategiei de dezvoltare a municipiului Caransebeș este necesară atragerea de 

surse de finanțare europene, motiv pentru care este necesar ca personalul din departamentele cheie ale 

primăriei să fie bine pregătite. 

Monitorizarea şi impactul strategiei de dezvoltare 

Etapa de implementare, monitorizare şi control reprezintă sistemul de realizare a 

proiectelor, programelor şi politicilor prevăzute în strategie şi de colectare şi raportare a 

informaţiilor asupra defăşurării proiectelor şi asupra succesului şi impactului acestora relative la 

dezvoltarea comunităţii. 

 Scopul monitorizării şi evaluării implementării strategiei: 

 evaluarea atingerii obiectivelor stabilite 

 constatarea durabilităţii proiectelor implementate 

Succesul realizării unei strategii depinde în mare măsură de participarea tuturor locuitorilor la 

procesul de implementare şi monitorizare a acesteia.  În procesul implementării prezentei strategii 

vor fi implicaţi mai mulţi actori, fiecare urmând responsabilităţi bine determinate: 

 administraţia locală (Consiliul Local, Primarul, Primăria) 

 agenţii economici 

 societatea civilă 
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 locuitorii municipiului 

 

 Etapa de implementare, monitorizare şi control cuprinde în principal 5 etape: 

a) Adoptarea 

 În cadrul acestei etape strategia va fi supusă dezbaterilor publice.  În urma dezbaterilor se 

vor opera recomandările primite şi strategia va fi  înaintată Consiliului Local în vederea 

aprobării. 

b) Implementarea 

 În cadrul acestei etape se vor realize acţiunile, activităţile, măsurile şi proiectele concrete 

de implementare.  Fiecare proiect va conţine obiective stricte, planul activităţilor necesare, 

perioada de desfăşurare, persoanele responsabile în proiect şi partenerii implicaţi în realizarea 

proiectului, sursele de finanţare. 

c) Monitorizare 

Se vor evalua aspecte, precum: activităţi, rezultate, buget, patrimoniu, performanţele 

personalului angajat şi implicit a autorităţii locale (organizaţia în sine), ipotezele formulate iniţial.   

Monitorizarea se va efectua pe categorii: activitatea, informaţia necesară, colectarea 

informaţiei, modul în care a fost folosită informaţia.   

d) Analiza impactului 

  Această analiză apreciază dacă proiectul răspunde politicilor formulate, modul cum 

influenţează criteriile de performanţă privind dezvoltarea eficientă a localităţii.  Se vor efectua 

studii de impact de specialitate inaintea începerii unui proiect sau la o anume perioadă de timp 

după finalizarea proiectului. 

 Etapa de implementare, monitorizare şi evaluare oferă atât permanent, cât şi periodic un 

raport asupra stadiului de implementare a proiectelor. 
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Coerenţa cu politicile existente la nivel naţional şi european. 

Strategia de Dezvoltare Locală a municipiului Caransebeș a fost realizată în conformitate cu 

documentele de programare existente la nivel european, național și local, astfel: 

 

Nivel European 

 Strategia Europa 2020 

 Cadrul Strategic Comun  

 

Nivel Național 

 Acordul de Parteneriat 2014 – 2020 încheiat între România și UE 

 Programul Național de  Reformă 

 Programele Operaționale aferente perioadei de programare 2014 -2020 (PO 

Competitivitate, PO Capital Uman, PO Capacitate Administrativă, PO Regional, 

Programul Național de Dezvoltare Rurală, PO Pescuit și Afaceri Maritime) 

 

Nivel Regional 

 Strategia Națională de Dezvoltare Regională 

 Strategia de Dezvoltare a Regiunii vest 
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