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        Cuvânt înainte         

 
 

Strategia de Dezvoltare Locală a Comunei Ocna de Fier este elaborată prin 

respectarea principiului participativ, deci în urma unei consultări şi dezbateri cu grupuri 

comunitare alcătuite reprezentativ, cat şi în baza concluziilor şi analizelor socio-

economice, a Analizei SWOT ale comunei, efectuate de specialiştii firmei de 

consultanţă, parteneră în acest proces. 

Strategia prin structură şi conţinut, urmăreşte să pună la dispoziţia 

administraţiei locale şi a cetăţenilor, un bagaj de informaţii specifice necesare stabilirii 

profilului socio-economic al comunei şi identificării potenţialului de dezvoltare, 

concretizării in proiecte  finanţate din fonduri europene, guvernamentale şi locale, a 

nevoilor identificate. 

Toate acestea trebuie să conducă în final, la dezvoltarea economică 

armonioasă a Comunei Ocna de Fier, concomitent cu dezvoltarea capacităţii acesteia 

de a se adapta şi a putea răspunde la schimbările economice din ţară, regiune şi 

zonă. 

Strategia reprezintă un cadru de planificare strategică, care defineşte viziunea 

si căile care conduc la împlinirea ei prin folosirea potenţialului local şi oportunităţile de 

finanţare oferite de PNDR 2014-2020. 

Totodată, această strategie constituie baza aplicării  planului de acţiuni pentru 

administraţia publică locală şi organizaţiile partenere, în vederea întocmirii de proiecte, 

în cadrul programelor de finanţare naţionale şi europene, care sprijină dezvoltarea 

rurală. 

Strategia, furnizează o abordare realistă, echilibrată şi integrată privind 

dezvoltarea Comunei Ocna de Fier. 
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Elementele constitutive ale strategiei, oferă oportunităţi egale pentru locuitorii 

comunei Ocna de Fier , a mediului de afaceri şi a mediului instituţionalizat. 

Este foarte important ca efortul de elaborare al strategiei să fie urmat de 

asumarea publică şi conştientă a acesteia. 

Consultarea publică ne-a asigurat că am identificat corect nevoile de dezvoltare 

şi elementele ce corespund viziunii noastre, acestea devenind obiectivele strategice 

de dezvoltare ale comunei, pentru perioada 2015 – 2020. 

Strategia de Dezvoltare Locală, nu este un document al primăriei, al 

administraţiei locale, ci un document al întregii comunităţi,  care trebuie asumat de 

către toate instituţiile cu responsabilităţi pentru viitorul comunei. 

Iată de ce mulţumim tuturor celor care au sprijinit procesul de planificare 

strategică. 

Strategia de Dezvoltare Locală a Comunei Ocna de Fier, pentru perioada 2015-

2020,  prezintă toate acţiunile pe care administraţia locală le va iniţia, pentru a crea 

condiţiile necesare dezvoltării comunei. 

Ca parte a comunităţii europene, comuna Ocna de Fier, are nevoie de o viziune 

clară pentru a orienta eforturile proprii, în vederea valorificării fondurilor europene, 

alocate României, pentru dezvoltarea rurală. 

O asemenea viziune este concretizată în direcţiile de dezvoltare stabilite în 

strategie, pe care comuna trebuie să le urmeze. 

Aceste direcţii se sincronizează cu Strategia de Dezvoltare Naţională pentru 

Mediul Rural, Strategia de Dezvoltare Regională – Vest şi Strategia de Dezvoltare a 

Judeţului Caraş-Severin şi sunt în acord cu valorile şi principiile europene de 

dezvoltare. 

 

Viceprimar  

UNGUREAN MIRCEA 
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CAPITOLUL I 

                                     Introducere 

 
1. Dezvoltarea Romaniei in contextul globalizarii  
 

Daca in perioada de reconstructie socio-economica a Romaniei post 

decembriste, atitudinile pro si contra privind actul de guvernare pot reprezenta subiect 

de analiza si reflexie pe multe din segmentele sale, intalnim totusi o sincronizare si 

unanima parere privind lipsa totala a unor strategii nationale  pe termen mediu si lung 

, in special in zona activitatilor economice, zona politicilor sociale dar si privind 

educatia, cultura, patrimoniul cultural, demografia, cercetarea stiintifica, sanatatea, 

zona energetica, etc. 

Ceea ce trebuia sa fie  un transfer de propietate, restructurare si 

retehnologizare la nivel economic si mai ales la nivelul componentei sale  industria, 

dupa 1989 s-a transformat intr-un  proces haotic, masuri luate de azi pe maine, in 

pierderea unor piete, in disponibilizari masive de forta de munca, migrarea fortei de 

munca spre alte zone geografice ale Europei, transformarea economiei rurale intr-o 

economie de subzistenta. 

In cea mai mare parte a lor, guvernele post decembriste, puse in fata unor 

situatii interne de criza, in fata unor experiente necunoscute si avand asupra capului 

“sabia lui Damocles”, a unor institutii finaniar internationale, dar si exigentele impuse  

(nenegociate???),  de anumite obiective gen: intrarea in NATO si Uniunea Europeana, 

nu si-au asumat  si nu s-au concentrat pe asumarea unor strategii  nationale pe 

termen mediu si lung. 

Pretul pe care il platim acum privind absenta acestor strategii sau aplicarea 

unor strategii facute in pripa, fara competenta profesionala, fara o analiza a starii de 

fapt se masoara in dezvoltari haotice, decalaje intre diverse domenii economice, 

disparitati regionale, subdezvoltare in multe zone ale spatiului rural. 

Intr-un proces de globalizare a vietii economice ne punem intrebarea insa ce rol 

mai au strategiile nationale? 
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Multi oameni politici din Romania sau partide politice, cand ajung la decizie 

sunt tentati sa creada ca statul nu mai poate reprezenta o sursa de ordine si coerenta 

economica, implicit o parghie de dezvoltare economica. Nimic mai fals! 

Teoria statului minimal promovata si sustinuta de Companiile multinationale, 

aduce beneficii doar acestora nu si popoarelor guvernate de aceste institutii statale. 

De asemenea globalizarea nu este o susa nelimitata de  beneficii pentru 

umanitate asa cum sustin unii, dar nici nu este vinovata de toate relele. 

Efectele ei negative pot fi atenuate si minimalizate tocmai prin interventia 

statului cu conditia intradevar de a se alatura acestui proces  dar si de a performa in 

cadrul lui. 

Globalizarea actuala sau etapa actuala a globalizarii a surprins Romania 

nepregatita din multe puncte de vedere. 

Din tot ce s-a intamplat in ultimii 10 ani, am putea spune ca efectele cele mai 

nefaste pentru Romania au fost determinate de: 

a) Globalizarea comertului -  Romania nu a fost pregatita pentru aceasta situatie 

fiind atractiva si devenind mai mult o piata de desfacere pentru diversi 

producatori din UE si dinafara ei, decat o zona de productie. 

Consecinte:  

- falimentarea unor producatori interni; 

- somaj ; 

- migratia fortei de munca; 

- deprofesionalizarea fortei de munca; 

- lipsa de investitii; 

- deficit de capital autohton in zona infrastructurii pentru comert – aici putem veni 

cu un singur exemplu relevant: Explozia de hiper marketuri  si retelele acestora 

apartin unor companii straine. Investitorii romani, SIF-urile, producatorii 

diverselor produse de larg consum, etc, nu au reusit sa creeze o concurenta 

printr-o retea de super marketuri cu capital romanesc. Astfel putinii bani care-i 

castiga romanii, atat in tara cat si in strainatate intra in conturile unor societati 

straine, parasind Romania  si producand  dezvoltare  in tarile respective.  

 

b) Globalizarea financiara  - In Romania nu a avut aproape nici un rol in 

cresterea economica. In schimb, in zona finantelor  bancare  globalizarea s-a 

manifestat prin achizitionarea bancilor romanesti de catre structuri finaniciare 
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internationale, unele puternic sustinute chiar de institutiile statale a tarilor de 

origine. 

 

c) Globalizarea fortei de munca  - si aici tarile dezvoltate sunt in avantaj . Forta 

de munca, in special cea calificata mediu si superior se deplaseaza spre aceste 

tari  acceptand conditii mai proaste de salarizare decat forta de munca 

autohtona. Romania  s-a confruntat cu o migrare masiva neavand posibilitati de 

a mentine forta de munca in interior. Statul roman prin institutiile sale 

specializate,  nu a fost in stare sa gandeasca nici un fel de politica  in acest 

sens. Din contra, in declaratiile politice ale  unor  guvernanti din ultimii ani, 

transpare un sentiment de mandrie  prezenta a milioane de romani pe alte piete 

ale muncii. Ori, acest lucru nu tradeaza decat incapacitatea guvernantilor de a  

pune in aplicare politici de dezvoltare economica in Romania, in special in zona 

industriei, care sa fructifice forta de munca disponibila si bine calificata. Cele 

mai grave consecinte privind pierderea fortei de munca se manifesta in zonele: 

- cercetare; 

- invatamant; 

- sanatate; 

- tehnologii de varf; 

- constructii; 

- industria constructiilor de masini, etc. 

Scaderea ratei somajului in Romania prin indicatorii folositi de ANOFM este 

una din cele mai false  realitati statistice. 

Media populatiei neocupate, din total populatie activa, se situeaza in Romania 

undeva la 27%, din aceasta aproape 60% fiind in mediul rural. 

Daca mai adaugam si numarul mare de pensionari, persoanele cu handicap, 

(foarte multe conform numarului de certificate la 1000 locuitori), pensionarii de boala, 

rezulta un tablou alarmant pentru Romania. 

 

d) Globalizarea productiei de bunuri si servicii – productia de bunuri si servicii  

ca o consecinta normala, nu se mai face potrivit intereselor nationale in cadrul 

globalizarii economice,  ci in functie de interesul Companiilor multinationale. 

Statul poate interveni pe de o parte prin diverse parghii pentru  protejarea  

potentialului de productie al Romaniei  in anumite zone ale economiei , iar pe 
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de alta parte poate sa atraga producatori importanti prin  facilitati, resurse, 

participare. 

Prin urmare in acest context, fructificand statutul de membra UE, Romania 

trebuie sa elaboreze politici de dezvoltare durabila serioase , pe termen mediu si lung 

care sa readuca tara noastra pe o orbita economica europeana si internationala, cel 

putin la un nivel mediu ca standard de dezvoltare . Acest lucru ar permite Romaniei 

sa-si protejeze resursele, forta de munca calificata, piata interna, producatorii 

autohtoni, capitalul autohton. 

Doar politicile coerente de dezvoltare durabila ar putea conduce la implinirea 

acestui deziderat. 

 
2. DEZVOLTAREA DURABILA 

„ Dezvoltarea durabilă corespunde necesităţilor generaţiilor actuale fără a 

compromite abilitatea generaţiilor viitoare de a răspunde propriilor necesităţi”.  

(Comisia Mondiala Pentru Mediu şi Dezvoltare)     

  
Extinderea Uniunii Europene spre Europa Centrală şi de Sud care a inclus şi 

Romania, constituie în acelaşi timp o mare oportunitate, dar şi o provocare fără 

precedent. 

Este recunoscut faptul că în timp ce globalizarea devine un fenomen tot mai 

răspândit în întreaga lume cu consecintele descrise mai sus, noi manifestări ale 

„europenizării” îşi fac simţite prezenţa pe continent. Prin procesul de unificare, timpul 

şi distanţele îşi pierd din semnificaţie. Unele concepte cheie cum ar fi dezvoltarea 

durabilă, identitatea comunităţii, siguranţă, serviciile de sănătate, asistenţă medicală, 

devin din ce în ce mai sensibile pentru procesul de planificare.  

O provocare importantă o reprezintă dezvoltarea proceselor inovative bazate 

pe noi moduri de implicare a tuturor factorilor de decizie pentru a spori nivelul de 

participare şi pentru a satisface interesele comune ale tuturor grupurilor.  

Strategiile pe termen mediu si lung trebuie luate în considerare cu atenţie mai 

ales cu privire la viitoarele rezultate fructificate. Istoria a demonstrat că viitorul este în 

bună măsură determinat de trecut – astfel curentele strategice, aşa cum apar ele în 

prezent, trebuie examinate cu atenţie. În acelasi timp, trebuie acceptat că rezultatul 

real al acestora nu poate fi prevăzut deoarece situaţiile neprevăzute pot şi ele să 

exercite o influenţă importantă asupra acestora.  
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În 1992 în cadrul Sumitului Mondial de la Rio de Janeiro, liderii din majoritatea 

ţărilor lumii au recunoscut importanţa centrală a acţiunilor locale pentru atingerea 

dezideratelor dezvoltării durabile. 

 Începând cu acel moment „Agenda 21” a devenit centralizatorul a numeroase 

proiecte şi iniţiative ce promovează dezvoltarea durabilă la nivel local. „Agenda 21” 

are propriul mecanism de implementare prin strategiile de dezvoltare durabilă 

naţionale, regionale şi Agenda 21 locală.  

Dezvoltarea durabilă înseamnă „A gândi global şi a acţiona local”. 

Dezvoltarea durabilă mai înseamnă recunoaşterea faptului că economia, mediul şi 

bunăstarea socială sunt interdependente şi anume faptul că un mediu afectat din 

punct de vedere al calităţii va influenţa negativ, mai devreme sau mai târziu, 

dezvoltarea economică şi mai ales calitatea vieţii fiecăruia dintre noi. Dezvoltarea 

durabilă înseamnă şi asigurarea satisfacerii nevoilor de bază ale oamenilor, locuinţe, 

căi de comunicaţie sigure, oportunitatea de împlinire prin educaţie, informare, 

participare, sănătate şi agrement.Toate acestea necesită o economie robustă, 

sănătoasă capabilă să creeze mijloace necesare satisfacerii acestor nevoi, atât în 

prezent cât şi în viitor.  

Politica actuală a Uniunii Europene este concentrată pe dezvoltarea durabilă a 

societăţii din toate punctele de vedere. Pentru aceasta, ea pune la dispoziţia statelor 

membre diverse instrumente financiare menite a-ţi rezolva problemele economice şi 

sociale. 

 

           2.1. CONTEXTUL EUROPEAN DE DEZVOLTARE RURALĂ DURABILĂ 
 

 Actorii internaţionali introduc în discursul public dimensiunea rural – urban, 

pliindu-şi diversele problematici globale pe acest „calapod”. Tonul noilor abordări a 

fost dat de unele agenţii ale Naţiunilor Unite care au constatat acutizarea 

problematicilor în mediul rural şi au atenţionat asupra necesităţii abordării diferite, 

specifice, integrate şi multisectoriale a acestuia. 

Demersurile ulterioare la nivel global au fost destul de greoaie şi intermitente. 

În urma multor cercetări şi studii consecutive şi în cadrul multor dezbateri regionale 

sau globale, s-a ajuns la elaborarea unui set conceptual închegat în ceea ce priveşte 

abordarea politicilor de dezvoltare a mediului rural.   
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Concepte prioritare, cum ar fi cel de dezvoltare economică, socială sau umană 

au fost treptat suprapuse, intersectate sau nuanţate. După creşteri successive pe 

diverse dimensiuni a fost elaborat un concept mai „acoperitor” decât toate celelalte, 

şi anume, cel de dezvoltare durabilă. 

Conceptul de dezvoltare sustenabilă promovat de forurile Naţiunilor Unite se 

referă, în principal, la: 

1. dezvoltare economică echitabilă şi echilibrată; 

2. un nivel ridicat al angajării, al coeziunii sociale şi al includerii; 

3. asumarea responsabilităţii pentru folosirea resurselor naturale şi a protecţiei 

mediului; 

4. politici coerente, deschise şi transparente; 

5. cooperare internaţională pentru promovarea dezvoltării sustenabile la nivel 

global. 

          Dezvoltarea rurală în Europa a fost implicit cuprinsă în Politicile Agricole 

Comune (PAC) (Common Agricultural Policy). 

 

          2.2. CONTEXTUL NATIONAL DE DEZVOLTARE DURABILA 
 

Spaţiul rural este un concept deosebit de complex fapt ce a generat o mare 

diversitate de păreri privind definirea, sfera de cuprindere şi componentele sale.  

Pentru a înţelege complexitatea acestui concept este necesară definirea 

principalelor noţiuni specifice şi componentele sale, cum ar fi: 

- Ruralul cuprinde toate activităţile care se desfăşoară în afara urbanului şi 

cuprinde trei componente esenţiale: comunităţile administrative constituite din membrii 

relativ puţin numeroşi şi care au relaţii mutuale; dispersarea pronunţată a populaţiei şi 

a serviciilor colective; rolul economic deosebit al agriculturii şi silviculturii. 

        - Spaţiul rural este o noţiune care, prin complexitatea sa a generat numeroase 

păreri, care diferă de la un autor la altul, dar în esenţă se ajunge aproape la aceleaşi 

concluzii. 

După anumite păreri, se consideră că spaţiul rural poate fi definit în funcţie de 

noţiunile care îl caracterizează, el cuprinzând tot ceea ce nu este urban. Această 

definire generală creează, adesea, confuzii între noţiunea de rural şi noţiunea de 

agricol, ceea ce nu corespunde realităţii.  
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Spaţiul rural din Romania este format în prezent din suprafaţa administrativă a 

celor 2688 de comune existente în teritoriul ţării, care reunesc populaţia rurală a ţării, 

conform Legii 2/1968 de organizare administrativ-teritorială. 

Comunele sunt formate din unu sau mai multe sate, existând în total 12751 de 

sate în spaţiul rural.  

Din punct de vedere administrativ teritorial există 42 de judeţe, care reprezintă 

unităţile administrative de bază.  

Prin Legea nr.151/1998 privind dezvoltarea regională în Romania, au fost 

infiinţate opt regiuni de dezvoltare la nivelul României.  

Pentru o mai bună înţelegere a analizei diagnostic a spaţiului rural românesc, 

comparaţiile se vor face la nivelul regiunilor. 

 Trebuie menţionat ca pe teritoriul administrativ al unor oraşe şi municipii, care 

conform legii de organizare administrativă a teritoriului ţării, este considerat urban, se 

află încă 341 de localităţi care au caracteristici rurale, numite chiar sate, dar ele intră 

numai din punct de vedere administrativ, în componenţa spaţiului urban. 

Spaţiul rural este constituit din toate comunele din România şi este definit în 

articolul 5 al Legii 2/1968: comuna este unitatea administrativ teritorială ce cuprinde 

populaţia rurală unită prin interese comune şi tradiţii.  

O comună este formată din unul sau mai multe sate după condiţii economice, 

sociale, culturale, geografice şi demografice. Organizarea comunei asigură 

dezvoltarea economică, administrativă culturală şi socială a localităţilor rurale". 

Suprafaţa spaţiului rural, astfel delimitat, 

însumează 212,7 mii kmp, reprezentând peste 89% din suprafaţa ţării.  

Comuna este unitatea administrativă de bază pe teritoriul căreia se 

implementează politica rurală. Autorităţile comunale sunt partenerii locali ai 

autorităţilor judeţene şi regionale în realizarea politicii rurale. Populaţia medie a unei 

comune este de 3780 locuitori, dar există o mare varietate a comunelor din Romania 

sub aspectul dimensiunilor demografice.  

O comună este formată din mai multe sate. În medie, revin 4,7 sate pe o 

comună. Peste jumatate din comune (55,4%) sunt formate din 1-4 sate, iar 6,2% din 

comune au mai mult de 10 sate. Satele prezintă o mare diversitate sub aspectul 

numărului de locuitori. Dimensiunea satelor variază, de la cele care au doar câţiva 

locuitori, pâna la sate cu peste 7000-9000 locuitori.  
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Predomină însă satele cu puţini locuitori, numărul mediu de locuitori ai unui sat 

fiind de cca. 800.  

Componenţa satelor după numărul de locuitori şi a comunelor după 

numărul de sate şi de locuitori influenţează în mod semnificativ gradul de asigurare 

a populaţiei cu echipamente şi servicii publice.  

Comunele cu număr mic sau dispersat de locuitori sau cu sate risipite au cele mai 

mari probleme sub aspectul echipării edilitare şi au avut, în ultimele decenii, 

descreşterile cele mai mari de populaţie. 

 
           2.3. CONTEXTUL ECONOMIC AL DEZVOLTARII RURALE 
 

În profil regional, nivelul general de dezvoltare economică, prezintă o 

variabilitate relativ ridicată. Urmare a decapitalizării persistente a agenţilor economici, 

fenomenul de destructurare asimetrică din economia agroalimentară a produs, practic, 

o aşa-numită dublă  ,,fractură”: pe de o parte, între producţia vegetală şi cea animală, 

în interiorul agriculturii; pe de altă parte, între producţia agricolă şi industria 

alimentară. 

În acelaşi timp, analiza structurii sectoriale a valorii adăugate brute relevă faptul 

că, practic, în toate regiunile, ponderile sectorului primar (agricultura plus silvicultura şi 

piscicultura) sunt inferioare celor din sectorul secundar (industrie plus construcţii), de 

aşa natură încât raporturile dintre cotele sectoriale ale VAB sunt exclusiv subunitare. 

Aceste aspecte reflectă nivelul foarte scăzut de productivitate a muncii agricole, 

datorat slabei înzestrari tehnice, a farâmiţării suprafeţelor agricole, a managementului 

inexistent în exploataţiile private. 

România, cu 14,8 milioane hectare teren agricol, ceea ce reprezintă 62,2% din 

totalul suprafeţei ţării, este al doilea mare producător agricol după Polonia în cadrul 

ţărilor Central şi Est-Europene. Odată integrată, ocupă locul şapte, după suprafaţa în 

UE-27, după Franţa, Spania, Polonia, Germania, Italia şi Marea Britanie. Raportând 

suprafaţa agricolă la numărul de locuitor, în România revin fiecărui locuitor 0,41 ha, 

ceea ce este o valoare superioară multor ţări europene şi aproape dublă faţă de 

media europeană care este de doar 0,241 ha/locuitor. 

Cu toate acestea, agricultura României prezintă multe aspecte care ridică mari 

probleme în perspectiva menţionată. După aplicarea Legii fondului funciar, la sfârşitul 

anului 1991, 80% din terenul agricol a intrat în proprietate privată. 
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Agricultura privată este însă, caracterizată printr-o farâmiţare excesivă a 

terenurilor. Mai mult de trei sferturi din pamântul aflat în proprietate privată revine la 

3,9 milioane de gospodării.  

De asemenea, trebuie avută în vedere şi preponderenţa muncii manuale în 

agricultură, generată în principal de lipsa resurselor financiare, ceea ce duce la o 

subutilizare cronică a forţei de muncă. În acest context, mai mult de jumătate din 

populaţia ocupată, aproximativ 50,5%, se încadrează în categoria celor cu durata 

medie a săptămânii de lucru sub 40 ore şi aproximativ 22,7% sub 20 ore. 

Cea mai mare parte din populaţia ocupată în agricultură o reprezintă lucrătorii 

familiali în gospodăriile proprii, statut socio-profesional caracterizat printr-un grad 

ridicat de fragilitate a veniturilor şi o dimensiune derizorie a acestora, la care se 

adaugă şi un randamentul scăzut al producţiei agricole datorat, în special gradului 

redus de dezvoltare al serviciilor pentru agricultură (irigaţii, mecanizare, credite 

agricole, etc).  

Asumarea procesului de integrare europeană înseamnă, în fond, asumarea 

unei etape de „modernizare forţată”, de transformări abrupte (dacă ne raportăm la 

dimensiuni istorice) la nivelul societăţii româneşti, realizate prin concursul “forţei 

externe” exercitată de Uniunea Europeană printr-un set complex de 

elemente stimulative şi de constrângere. 

Atât prin gradul de cuprindere a setului complex de determinări politice şi 

economice ale procesului de integrare a României în Uniunea Europeană, prin 

raportarea la fenomenele pe fondul cărora are loc acest proces, cât şi prin analiza 

condiţionărilor şi variabilelor externe şi interne procesului de integrare europenă, 

lucrarea urmăreşte deopotrivă o analiză a drumului parcurs de România până în 

prezent, în pregătirea agriculturii pentru integrare şi o perspectivă asupra provocărilor 

viitoare pe care le implică traseul către o Uniune Europeană, aflată şi ea în evoluţie. 

Interferenţa influenţelor înzestrării cu resurse şi a performanţelor atinse în 

utilizarea acestora se regăseşte în nivelurile şi dinamicile productivităţilor parţiale ale 

principalilor factori (pamântul, munca, etc.), decalajele regionale ale acestora fiind o 

reflectare a diversităţii condiţiilor în care trebuiesc aplicate politici agricole prin care să 

se amelioreze starea economică a spaţiului rural. 
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3. Comuna Ocna de Fier in  contextul  economic si social national si 

regional 

Procesul de  integrare a României in Uniunea Europeană a presupus o 

serie de  constrângeri socio-economice şi instituţionale, concretizate în acţiuni de 

restructurare, privatizare, închidere sau lichidare, eficientizare şi retehnologizare a 

majorităţii  unităţilor economice  de producţie din ramurile economiei româneşti. 

Acest proces a cunoscut cele mai dramatice şi nepopulare măsuri cât şi cele 

mai grave consecinţe  negative în zona industriei extractive, deci a mineritului de orice 

fel, activitate în care a fost  ancorată  şi economia comunei Ocna de Fier, prima ca 

pondere în  economia locala . 

Ca si in alte localitati de la nivelul judeţului Caraş Severin, activitatea minieră 

de la Ocna de Fier, a reprezentat principalul domeniu de absorbtie a forţei de muncă 

al  comunei, aceasta fiind astfel în bună parte dependentă social  şi economic de 

activitatea desfăşurată de fosta unitate minieră. 

Sub aspect ocupaţional 60% din forţa de muncă activă ocupată a comunei 

Ocna de Fier, si-a desfăşurat activitatea în industria minieră si cea conexă.  

Început înca din anii 1991-1992, prin închiderea unor exploatări miniere, 

procesul masiv de restructurare, de conservare şi de inchidere a zeci de companii 

miniere şi sute de exploatări, care a condus la masive disponibilizări  ale forţei de 

muncă  şi astfel la o explozie a somajului în aceste zone miniere, a fost declanşat în 

anul 1997, ca urmare a presiunii  organismelor financiare internaţionale şi a 

angajamentelor internaţionale ale României. Astfel pana la debutul procesului de 

preaderare a Romaniei in UE, industria extractiva de toate felurile , a fost restructurata 

sau inchisa in proportie de  70%. 

Analizele economice ale institutilor financiare internationale au scos în evidenţă 

faptul că majoritatea acestor unităţi miniere erau mari consumatoare de resurse 

financiare şi materiale şi că un buget naţional  grefat de asemenea costuri fara profit, 

nu ar fi  putut să susţină un proces de eficientizare a economiei nationale in conditiile 

preaderarii si aderarii Romaniei la UE. 

Unul din marile neajunsuri ale acestui proces de restructurare sau inchidere, în 

faza iniţială ,  a fost faptul că nu a inclus şi o componentă  bazată pe o strategie  bine 

definită, de stopare  a declinului economic şi social al acestor zone miniere, de 

identificare şi de susţinere a unor alternative  economice viabile, deşi era previzibil 

şocul şi consecinţele negative ale respectivului proces. 
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Concomitent intr-un proces de declin au intrat şi alte  activitati de la nivel local. 

 

Efectele imediate şi generale  ale acestui proces, pentru zona Ocna de 

Fier  au fost: 

 Explozia şomajului ; 

 Scăderea puterii de cumparare a populaţiei şi implicit scăderea nivelului de trai; 

 Declinul economic şi social al comunei; 

 Apariţia simptomelor  sărăciei; 

 Decuplarea  comunităţii de la viaţa economică şi socială a judeţului şi a regiunii; 

 Scăderea veniturilor la bugetul  local; 

 Migrarea unei părţi a populatiei, exclusiv cea activă şi cea de vârstă tânără şi 

medie, către alte regiuni ale ţării, mai dezvoltate sau în spaţiul comunitar; 

 Deteriorarea infrastructurii locale şi dispariţia unor servicii publice; 

 Scăderea calităţii vieţii oamenilor. 

Zona Ocna de Fier a resimţit din plin acest şoc al restructurării activităţii miniere 

deoarece 60% din populaţia activă de pe piaţa muncii, a lucrat pana in perioada 

 1997 – 2003, în activităţi miniere şi conexe. 

Procesul  de restructurare a industriei extractive declanşat în anul 1997, a 

condus treptat  şi în comuna Ocna de Fier la o depreciere drastică a vieţii economice 

şi sociale, respectivele efecte neputand fi atenuate nici pana în prezent. 

 

 Abordarea reconstrucţiei socio-economice a zonelor miniere  din 

perspectiva politicilor guvernamentale de dezvoltare regională şi locală. 

Aşa cum am precizat, referitor la etapa iniţială a acestui proces de 

restructurare, absenţa unor politici şi strategii de stopare a declinului economic şi de 

regenerare fostelor  zone miniere,  condamnau la subdezvoltare aceste zone, 

transformându-le într-un balast economic. 

 Măsuri de interventie prin crearea unor structuri institutionale.  

Una din masurile de interventie pentru diminuarea impactului social, a fost 

crearea unor pârghii instituţionale guvernamentale, precum Agenţia Naţională pentru 

Dezvoltarea Zonelor Miniere (ANDZM), înfiinţată în anul 1997, prin O.U.G. 64 şi 

organizată prin H.G. 69/1998 şi declararea acestor zone miniere ca zone defavorizate 

si a Grupului de Inchidere si Conservarea a Minelor, care prin programe diversificate, 
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sau prin genul de lucrari specifice finantate prin imprumut de la Banca Mondială, 

urmau sa angajeje o parte din forta de munca disponibilizata. 

 Impreuna cu platile compensatorii, aceste structuri au însemnat primii paşi în 

vederea unei abordari instituţionalizate a problematicii zonelor miniere şi primele 

intervenţii guvernamentale în vederea identificării unor soluţii şi implementării unor 

măsuri socio-economice  de diminuare a impactului social negativ şi apoi de 

reconstrucţie a acestor zone. 

Iniţierea, elaborarea şi implementarea Proiectului Pilot al ANDZM „Diminuarea 

Impactului Social”, cu finanţare de la Banca Mondială în baza unui Acord de Împrumut 

al Guvernului României, demarat în anul 2000 si derulat pana in anul 2012,  a 

reprezentat al treilea pas important privind asistarea acestor zone miniere. Acesta a  

însemnat şi pentru comuna Ocna de Fier, prima posibilitate de accesare a unor 

fonduri destinate doar zonelor miniere pentru Dezvoltarea Locală şi primele acţiuni de 

sprijin pentru comunitate, pentru administraţie si  mediul de afaceri. 

 

Obiectivele urmărite de proiect au fost: 

 Susţinerea unor activităţi pentru crearea de locuri de muncă în zonele miniere; 

 Susţinerea antreprenorilor locali; 

 Acordarea sprijinului necesar pentru intrarea pe piaţa muncii a membrilor 

familiilor minerilor; 

 Susţinerea şi finanţarea  unor proiecte de dezvoltare comunitară; 

 Creşterea capitalului social şi a gradului de coeziune socială şi economică; 

 Crearea unor structuri care să susţină dezvoltarea locală şi să conducă la 

creşterea capacităţii comunităţilor şi a factorilor implicaţi în acest proces; 

 Sprijin pentru administraţiile  locale  din  aceste zone, în acţiuni privind 

elaborarea strategiilor de dezvoltare, scriere de proiecte, identificarea unor 

surse de finanţare, etc. 

Rezultatele implementării măsurilor socio-economice din Proiectul Pilot, derulat 

de ANDZM, a avut un impact minor  asupra comunei Ocna de Fier, deoarece comuna 

nu a fost eligibilă pe toate masurile   Proiectului. 

Impactul pozitiv s-a concretizat in 3 proiecte comunitare si sustinerea a 2 firme 

cu stimulente financiare , creindu-se 22 locuri de munca. 

Timpul îndelungat de demarare a implementării Proiectului dupa lansarea lui, 

formalităţile şi procedurile  la care au fost supuse comunităţile şi beneficiarii în general 
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pentru accesarea programelor, au facut ca pentru Ocna de Fier, contributia la 

diminuarea  declinului economic şi social sa fie minora, acesta mentinandu-se în 

perioada 2000 -2012 si chiar pana in prezent . 

 Comuna Ocna de Fier, fiind o zonă importanta sub aspectul resurselor 

minerale si a potentialului turistic  în judeţul Caraş Severin, poate produce solutii de 

dezvoltare in perioada urmatoare. 

O corelare a PNDR 2014 – 2020, cu potenţialul local, cu viziunea de dezvoltare 

a Administraţiei Locale, cu o strategie de dezvoltare locală, conform viziunii 

comunităţii, cu Planul Naţional de Dezvoltare şi cu Strategia de Dezvoltare Regională 

si Judeteana, va putea conduce la rezultate incomparabil mai bune în procesul de 

dezvoltare al Comunei  OCNA DE FIER, pe termen mediu si lung. 

Elaborarea STRATEGIEI DE DEZVOLTARE LOCALA, în baza cunoaşterii si 

fructificarii masurilor de finantare prin PNDR 2014 -2020 si POR 2014 -2020, a 

aplicării conceptelor de Dezvoltare Locală Durabila şi Dezvoltare Regională, utilizarea 

planificării, aplicarea principiilor de decizie participativă, de elaborare participativă, 

identificarea nevoilor locale  şi stabilirea priorităţilor prin consultare comunitară, 

precum şi identificarea surselor de finanţare existente sau potenţiale, poate da un 

orizont real şi concret procesului de dezvoltare locală. 

 
4.  Corelarea Strategiei de Dezvoltare Locala  a Comunei Ocna de Fier, cu 

Cadrul Strategic Naţional, Regional şi Judeţean 

Fiind ţară membră a Uniunii Europene, de la 1 ianuarie 2007, România şi-a 

racordat, din ce în ce mai strâns, politica naţională de dezvoltare la politicile, 

obiectivele, principiile şi reglementările comunitare în domeniu, în vederea asigurării 

unei dezvoltări socio-economice de tip „european” şi reducerea cât mai rapidă a 

disparităţilor semnificative faţă de ţările Uniunii Europene.  

 Priorităţile de dezvoltare la nivel naţional, regional şi judeţean sunt identificate 

în urma analizei cadrului strategic corespunzător fiecărui nivel. 

Această analiză îşi propune, de asemenea, să identifice influenţa pe care 

strategiile respective o au asupra comunei Ocna de Fier, precum şi importanţa 

comunei Ocna de Fier, reflectată în procesul de elaborare a planurilor de dezvoltare.  

 Cadrul strategic identifică priorităţile stabilite pentru perioada prezentă de 

programare strategică, precum şi pentru perioada 2015- 2020. 
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  Cadrul strategic la nivel naţional 

Planul Naţional de Dezvoltare Rurala 2014-2020 (PNDR), este un concept 

specific politicii europene de coeziune economică şi socială (Cohesion Policy), menit 

să ofere o concepţie coerentă şi stabilă privind dezvoltarea statelor membre ale 

Uniunii Europene, transpusă în priorităţi de dezvoltare, programe, proiecte, în 

concordanţă cu principiul programării fondurilor structurale. 

Planul Naţional de Dezvoltare Rurala (PNDR) este instrumentul fundamental 

prin care România va încerca să recupereze cât mai rapid disparităţile de dezvoltare 

socio-economică faţă de Uniunea Europeană. 

 PNDR este un concept specific politicii europene de coeziune economică şi 

socială şi reprezintă documentul de planificare strategică şi programare financiară 

multianuală, elaborat într-un larg parteneriat, care va orienta şi stimula dezvoltarea 

socio-economică a României în conformitate cu Politica de Coeziune a Uniunii 

Europene. 

PNDR reprezintă un instrument de prioritizare a investiţiilor publice pentru 

dezvoltare. Raţiunea elaborării PNDR este aceea de a stabili direcţiile de alocare a 

fondurilor publice pentru investiţii cu impact semnificativ asupra dezvoltării economice 

şi sociale, din fonduri europene  în scopul diminuării decalajelor de dezvoltare faţă de 

Uniunea Europeană şi disparităţilor interne. 

Totodată, având în vedere rolul PNDR 2014- 2020 de a fundamenta accesul la 

Fondurile Structurale şi de Coeziune ale Uniunii Europene, aceste priorităţi trebuie să 

fie compatibile cu domeniile de intervenţie ale acestor instrumente, conform 

reglementărilor comunitare. 

În ceea ce priveşte Strategia PNDR, Obiectivul Global al PNDR 2014-2020 este 

„Reducerea cât mai rapidă a disparităţilor de dezvoltare socio-economică între 

România şi Statele Membre ale Uniunii Europene”. 

Obiectivul global se sprijină pe trei obiective specifice: 

- creşterea competitivităţii pe termen lung a economiei româneşti; 

- dezvoltarea la standarde europene a infrastructurii de bază; 

- perfecţionarea şi utilizarea mai eficientă a capitalului uman autohton. 

În vederea atingerii obiectivului global şi a obiectivelor specifice şi pornind de la 

aspectele identificate în etapa de analiză socio-economică, au fost formulate şase 

priorităţi naţionale de dezvoltare pentru perioada 2014-2020: 
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- creşterea competitivităţii economice şi dezvoltarea economiei bazate pe 

cunoaştere; 

- dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii de transport; 

- protejarea şi îmbunătăţirea calităţii mediului; 

- dezvoltarea resurselor umane, promovarea ocupării şi a incluziunii sociale şi 

întărirea capacităţii administrative; 

- dezvoltarea economiei rurale şi creşterea productivităţii în sectorul agricol; 

- diminuarea disparităţilor de dezvoltare între regiunile ţării. 

Acest set de priorităţi asigură continuitatea faţă de priorităţile stabilite în 

perioada 2007 – 2013.  

Stabilirea unui număr limitat de priorităţi  este de natură să asigure concentrarea 

resurselor disponibile pe realizarea acelor obiective şi măsuri cu impact maxim asupra 

reducerii decalajelor faţă de Uniunea Europeană şi a disparităţilor interne. 

 

In cotextul integrării României în UE, PNDR-ul, are rolul major de a alinia 

politica naţională de dezvoltare rurala durabila, la priorităţile comunitare de dezvoltare, 

prin promovarea măsurilor considerate stimuli de dezvoltare socio-economică durabilă 

la nivel european. 

Strategia de dezvoltare durabila a Romaniei stabileste obiective concrete 

pentru trecerea intr-un interval de timp rezonabil si realist, la modelul de dezvoltare 

generator de valoare adaugata inalta, propulsat de interesele pentru cunoastere si 

inovare, orientat spre imbunatatirea continua a calitatii vietii oamenilor si a relatilor 

dintre ei, in armonie cu mediul natural. 

Prin complexitatea proceselor si fenomenelor , prin amplitudinea provocarilor si 

problemelor ce trebuie rezovate, dezvoltarea durabila a Romaniei a incetat demult sa 

mai fie atributul exclusiv al elitelor politice, economice si intelectuale. 

In egala masura , dezvoltarea durabila a tarii priveste pe fiecare cetatean al 

Romaniei si in consecinta necesita implicarea si participarea activa a acestora in cele 

mai adecvate modalitati, potrivit cu interesele comunitatii din care face parte. 

 

PNDR 2014 -2020 reprezintă documentul de Planificare Strategică şi programare 

financiară multianuală, aprobat de Guvern şi avizat de UE, elaborat într-un larg 

parteneriat care va orienta dezvoltarea socio-economică a României, în conformitate 

cu politica de coeziune a UE. 
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In accepţiunea politicii de coeziune, PNDR-ul, reprezintă un instrument de 

prioritizare a investiţiilor publice pentru dezvoltare rurala, orientat în principal asupra 

priorităţilor şi obiectivelor compatibile cu domeniile de intervenţie a fondurilor 

structurale şi de coeziune. 

 

PNDR 2014-2020, este o reflectare a nevoilor de dezvoltare ale României, în 

vederea reducerii cât mai rapide a decalajelor existente faţa de Uniunea Europeană si 

intre rural si urban la nivelul tarii. 

Din punct de vedere al interesului privind dezvoltarea locală a comunei 

OCNA DE FIER, cele mai importante obiective din cadrul PNDR sunt : 

 dezvoltarea economiei rurale ; 

 diminuarea disparităţilor de dezvoltare  între comune in cadrul judetului Caras –

severin si  în cadrul regiunii Vest; 

Primul dintre acestea presupune următoarele subpriorităţi: 

 creşterea competitivităţii economiei agroalimentare şi silvice prin adaptarea 

ofertei la cerinţele pieţei; 

 creşterea standardelor de viaţă în zonele rurale prin diversificarea activităţilor 

rurale, stimularea activităţilor non-agricole, promovarea agroturismului, 

dezvoltarea de micro-întreprinderi; 

 dezvoltarea economică durabilă a micrintreprinderilor si intreprinderilor care 

valorifica potentialul uman si natural local si  a exploataţiilor forestiere; 

 promovarea iniţiativelor de tip LEADER; 

 asigurarea pescuitului durabil şi dezvoltarea acvaculturii. 

 

Cea de a doua prioritate naţională, importantă pentru dezvoltarea zonei   

Ocna de Fier include urmatoarele subpriorităţi: 

 imbunătăţirea infrastructurii publice zonale şi locale; 

 consolidarea mediului de afaceri  local şi regional; 

 dezvoltarea turismului local şi regional; 

 cooperarea teritorială europeană. 

 

Implementarea prevederilor PNDR 2014-2020, conform strategiei stabilite şi în 

condiţii de eficienţă, transparenţă şi corectitudine financiară, presupune eforturi 

însemnate din partea instituţiilor publice şi a beneficiarilor. 



 

 Strategia de Dezvoltare Locală - Comuna  Ocna de Fier     
 

 

 24 

Rolul PNDR este si de orientare şi coordonare a marilor programe de investiţii 

pentru dezvoltare, investiţii ce vor fi efectuate şi gestionate  conform regulilor specifice 

diverselor surse de finanţare şi nu direct prin intermediul PNDR. 

 
 Cadrul Strategic la nivel regional 

 

Ca ansamblu de politici şi strategii ale autoritătilor publice  centrale şi 

locale, elaborate în scopul îmbunătăţirii performanţelor economice ale unor arii 

geografice constituite în Regiuni de Dezvoltare şi care beneficiază de sprijinul 

Guvernului Romaniei, al Uniunii Europene, al altor autorităţi naţionale şi internaţionale, 

strategia de dezvoltare regionala trebuie să porneasca de la nevoile de dezvoltare 

locală, pe care  apoi să le sincronizeze cu cele de dezvoltare naţională. 

Strategia de dezvoltare locală  a comunei Ocna de Fier, trebuie să fie în 

strânsă legatură cu Planul de Dezvoltare Regional al regiunii din care face parte zona 

respectivă şi priorităţile identificate de Planul Naţional de Dezvoltare. 

În această perioadă  post integrare, obiectivul general al strategiei de 

dezvoltare regională ramâne: Creşterea gradului de atractivitate şi competitivitate al 

regiunilor prin îmbunătăţirea infrastructurii economice, infrastructurii de transport şi 

intărirea coeziunii sociale. 

Fără înlăturarea disparităţilor intraregionale, un asemenea obiectiv însa nu 

poate fi îndeplinit. 

Zonele miniere, implicit zona  Ocna de Fier din judeţul Caraş- Severin şi din 

Regiunea de Vest, reprezintă un exemplu de disparitate economică şi socială, în 

raport cu celelalte zone. 

 

5. CARACTERISTICILE REGIUNII VEST 

Regiunea Vest este situată in partea de vest a Romaniei, la graniţa României 

cu Ungaria şi Serbia, fiind alcătuită din patru judeţe: Arad, Caraş Severin, Hunedoara 

şi Timiş. 

Istoric vorbind, Regiunea cuprinde provincia Banatului, provincie istorică 

românească cu o dezvoltare economică timpurie şi mai puternică în comparaţie cu 

alte provincii din ţară. 

Regiunea Vest are un relief variat şi armonios distribuit în zone de câmpie, deal 

şi munte. Zonele de câmpie fac parte din Marea Câmpie de Vest şi predomină în 

judeţul Timiş. Clima este continental-moderată, cu influenţe sub-mediteraneene, pe 
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culoarul Dunării şi Valea Cemei, cu temperaturi medii multianuale ce oscilează între 

10-12°C. Căderile de apă se situază în jurul unei medii de 560-580 1/m2 anual, uşor 

mai ridicate în zonele montane. 

Regiunea se leagă de Ungaria şi Serbia şi Muntenegru prin magistrale 

europene, stradale şi feroviare. Oraşele Arad şi Timişoara dispun de aeroporturi cu 

capacitati moderne de preluare a fluxului aerian. 

Regiunea Vest are o suprafaţă de 32 024 kmp, reprezentand 13,4% din 

suprafata tarii. 

Suprafata Regiunii este comparabila cu tari ca Republica Moldova si Belgia. 

Pozitia geografica a celor 3 judete de frontiera, Arad , Caras Severin si 

Timis,asigura Regiunii Vest un grad de deschidere determinanta pentru viitorul sau si 

constitue un atu major, iar prezenta Dunarii, care formeaza partial frontiera cu Serbia, 

intareste aceasta deschidere de “ zona de trecere si contacte”.  

Regiunea Vest are 323 de Unitati teritorial administrative, 12 municipii, 30 de 

orase si 281 de comune. 

Profilul actualei dezvoltări generale a Regiunii Vest, confirmă faptul că aceasta 

se află în ascensiune, cu rezultate economice superioare mediei nationale dupa 

Regiunea Bucuresti Ilfov, dar din păcate mediul de afaceri propice  economiei şi un 

spirit antreprenorial mai accentuat, se manifestă doar în judeţele Timiş şi Arad. 

Regiunea Vest face parte din Euroregiunea Dunăre - Criş - Mureş - Tisa 

(DCMT), care implică cele patru judete ale Regiunii Vest, trei comitate din Ungaria şi 

regiunea autonomă Voivodina din Serbia.' Euroregiunea a fost înfiinţată în 1997 pe 

baza unui protocol de colaborare semnat de către reprezentanţii autoritatilor locale din 

cadrul regiunilor componente.  

Regiunea Vest este văzută ca un spaţiu multicultural, multiconfesional, 

comunitatile române coabitând cu cele ungare, germane, rrome şi sârbe. În 2012, 

minoritatile naţionale reprezentau 11,7% din totalul populaţiei din regiune. 

Din 1990, populaţia regiunii a scăzut constant, de la 2.201.717, la 1 910.469 

locuitori în 2012 locuitori, ca urmare a unei rate negative a natalitatii şi emigraţiei 

exteme a populaţiei din regiune,reprezentand 8,94% din populatia tarii. Densitatea 

populaţiei la 1 iulie 2005 era de 61,1 loc/km2 în 2005, considerabil mai mică fata de 

densitatea populaţiei la nivel naţional (90,9 loc/km2). 
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Regiunea se confruntă cu un proces de îmbătrânire demografică, efectele sale 

în viaţa economică şi socială urmând să fie resimţite după anul 2005, când în 

populaţia în vârstă aptă de muncă vor intra generaţiile, reduse numeric, născute după 

1990. 

Gradul de urbanizare al Regiunii (63,6% populaţie urbană) este mai mare decât 

media naţională (54,9%), iar judeţul Hunedoara are cea mai ridicată rată de 

urbanizare din ţară, după capitală, respectiv 76,9% populaţie urbană. 

În ceea ce priveşte spaţiul rural acesta se caracterizează din punct de vedere 

demografic printr-o densitate redusă a populaţiei, declin demografic datorat migraţiei 

şi îmbătrânirii populaţiei, rata mortalitatii relativ ridicată şi o capacitate scăzută de 

reînnoire demografică. 

 

Zone problemă 

Principalele probleme de dezvoltare se concentrază în judeţele Caraş-Severin 

şi Hunedoara, unde fostele centre mono-industriale au intrat dupa 1997 intr-un declin 

economic.  

Aceste judete se confruntă cu probleme socio-economice majore, determinate 

de faptul că economia  respectivelor  judeţe a fost puternic ancorată în segmentele 

industriei extractive şi metalurgice, sectoare care în ultimii 15 ani au fost supuse unei 

restructurări masive, mergand pana la lichidarea acestor domenii.  

Acest specific a condus la disparităţi intraregionale şi la nivelul Regiunii de 

Dezvoltare Vest. 

În judeţele Hundoara şi Caraş-Severin au fost identificate aceste zone si 

declarate ca zone defavorizate.  

Din pacate programele de sprijin investitional si reconversie profesionala au 

fost insuficiente, incoerente si de scurta durata. Situatia a condus către probleme 

majore în procesul de restructurare economică, echilibru socio-cultural labil şi mediu 

ecologic destabilizat.  

Este necesar ca  cele două judeţe sa beneficieze de finanţare prin programe 

guvernamentale pentru zone asistate, ( Valea Jiului, Hunedoara, Anina, zona Ocna de 

Fier – Dognecea, Moldova Noua, zona Oravita, Otelu Rosu, Resita), care, prin 

valorificarea potenţialului local şi prin programele de investiţii isi pot îmbunătati 

problemele economico-sociale şi de mediu. 
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Forţa de muncă şi migraţia 

Forţa de muncă a regiunii reprezintă factorul care a contribuit cel mai mult la 

dezvoltarea socio-economică, aceasta fiind motivată, flexibilă, inovativă, dar şi cu un 

grad ridicat de specializare, contribuind astfel la dezvoltarea unui mediu antreprenorial 

dinamic. 

Populaţia ocupată în sectorul industrial a scăzut semnificativ în perioada 1993 - 

2012, în mod deosebit în judeţele puternic industrializate - Hunedoara şi Caraş-

Severin, în special ca urmare a disponibilizărilor masive de personal din minerit şi 

siderurgie. Pe acest fond al restructurării şi disponibilizării populaţiei ocupate în 

sectorul industrial, populaţia s-a orientat cu preponderenta spre sectorul serviciilor. 

Rata şomajului a cunoscut fluctuaţii în intervalul 1991- 2012, de la 2,5% în 1991, la 

9,1% în 2012. Cea mai ridicată valoare a ratei şomajului se înregistează în judeţul 

Hunedoara (9,4%), în urma disponibilizărilor din sectorul minier, iar cea mai scăzută în 

judeţul Timiş (2,3%). Cifrele oficiale privind somajul sunt o mare mistificare, conform 

unor studii sociale ale ONG-urilor si Institutelor de Cercetari Sociale care au constatat 

ca in realitate ele sunt mult mai mari, in judetele Caras – Severin si Hunedoara 

somajul real fiind de peste 27% din populatia activa.  

După 1990, odată cu posibilitatea plecării pentru muncă în afara tarii, un număr 

important de cadre specializate au părăsit ţara, urmând vechi relaţii tradiţionale către 

tarile germanice şi Ungaria. Acestea lipsesc în prezent, când tot mai mulţi investitori 

de anvergură întemeiază întreprinderi în această regiune. 

Ca şi în cazul celorlalte regiuni de dezvoltare, teritoriul regiunii Vest - România 

poate fi împărţit în două subregiuni, confruntate cu probleme structurale distincte şi 

grad diferit de dezvoltare. 

Prima, include teritoriul judeţelor Caraş-Severin şi Hunedoara, la care se 

adaugă oraşul Nădrag şi aria adiacentă acestuia, localizate în jud. Timiş. Aici s-au 

dezvoltat timpuriu, încă din sec 19, ramuri ale industriei extractive, siderurgice, 

metalurgice şi ale industriei conexe, cum este industria constructoare de maşini. 

Această mare subzonă a regiunii a intrat într-un puternic declin după 1990, iar 

procesul de restructurare care s-a desfasurat lent şi cu mari dificultati, a generat un 

şomaj foarte ridicat. In acest mare areal, o particularitate aparte o are situaţia 

economiei bazinului carbonifer Valea Jiului (Aninoasa, Petroşani, Uricani, Petrila, 

Lupeni, Vulcan), unde reducerea locurilor de muncă a cauzat convulsii sociale 

repetate, în pofida a numeroase programe de echilibrare a situaţiei. 
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Cea de a doua subregiune cuprinde teritoriul judeţelor Timiş şi Arad.  

Această subregiune cu dezvoltare industrială timpurie, complexă şi diversificată 

(industrie uşoară, constructoare de maşini, electrotehnică etc) este în prezent arealul 

favorit al investiţiilor străine productive în România. Pe fondul creării a numeroase 

locuri de muncă ce necesită populaţie cu o calificare înaltă, şi a exodului masiv al 

forţei de muncă din ultimii ani (emigraţia populaţiei germane a accentuat acest 

fenomen), subzona se confruntă cu o lipsă tot mai accentuată de forta de muncă 

corespunzătoare. Noile investiţii în acest areal se lovesc de lipsa infrastructurilor 

corespunzătoare pentru dezvoltare (in speciali căi de comunicaţii modernizate, 

autostrazi, transport in comun modern feroviar si rutier). 

Zona Hunedoara - Deva, Valea Jiului, culoarul Haţeg - Călan, Deva, zona 

minieră din sudul judeţului Caraş-Severin şi zona minieră din nordul judeţului 

Hunedoara (Brad, Munţii Apuseni), precum şi fostele zone miniere, necesită lucrări 

urgente de infrastructură pentru reintroducerea în circuitul economic şi protejarea 

ecologică a aşezărilor afectate masiv de reziduurile activitatilor miniere (uraniu, metale 

rare şi colorate). 

Valea Jiului (Lupeni, Petrila, Uricani, Vulcan), Moldova Nouă, Sasca, Oraviţa, 

Anina, Ocna de Fier, Dognecea, Rusca Montană,  zona Brad, Teliuc - toate sunt 

areale cu o semnificativă concentrare de forta de muncă disponibilizată din industria 

minieră care trebuie absorbită de alte sectoare. investiţiile în aceste zone trebuie să 

includă în mod necesar ecologizarea haldelor şi reabilitarea suprafeţelor industriale 

dezafectate, ecologizarea întregului areal, modemizarea reţelei de canalizare şi apă 

potabilă. 

Înlăturarea cauzelor  acestor disparităţi presupune  la nivel de regiune 

următoarele priorităţi : 

 dezvoltarea şi reabilitarea infrastructurii  de transport; 

 dezvoltarea mediului de afaceri ; 

 dezvoltarea rurală ; 

 fructificarea resurselor naturale si potentialelor locale ; 

 dezvoltarea resurselor umane şi a serviciilor sociale. 

 

La nivelul Regiunii  Vest, regiune de dezvoltare din care face parte şi judeţul 

Caraş- Severin, implicit comuna Ocna de Fier, ca  fosta comunitate miniera, Strategia 



 

 Strategia de Dezvoltare Locală - Comuna  Ocna de Fier     
 

 

 29 

de  Dezvoltare Regionala  a identificat  prin dezbatere şi consultare  publică  5 

obiective specifice: 

 Asigurarea suportului de infrastructură pentru dezvoltarea durabilă; 

 Dezvoltarea unor produse de marcă regională şi promovarea unor 

afaceri specifice regiunii ; 

 Integrarea socio-economică a grupurilor şi comunităţilor dezavantajate; 

 Dezvoltarea de reţele parteneriale şi acţiune strategică coordonată; 

 Promovarea economiei bazată pe cunoaştere şi formare continuă. 

 

 ANALIZA SWOT – REGIUINEA VEST 
 

 
PUNCTE  TARI 
 
 Situarea regiunii la extremitatea 

vestică a României, pe 

principalele trasee rutiere și ferate 

de intrare, dinspre țările UE spre 
România; 

 Diversitatea domeniilor de 
activitate, a firmelor cu brend bine 

conturat din județele Arad și Timiș; 
 Dezvoltarea puternică a sectorului 

privat în comerț și servicii, acesta 
contribuind cu aproximativ 50% la 
valoarea adăugată produsă; 

 Gamă variată de materii prime 
necesară industriei: hidrocarburi 

lichide și gazoase, minereuri 

metalifere și auroargentifer, 
zăcăminte de cărbune, material de 

construcții, păduri; 

 Forță de muncă bine calificată și 

instruită cu renume în țările 
Europei Centrale; 

 Centre de învățământ superior cu 

tradiție, concentrate în Timișoara, 

Arad și Petroșani; 

 Experiență îndelungată în 
cercetare a personalului din 

institute și universități: 
electrotehnică, cibernetică, 
iformatică, medicină; 

 Rețea dezvoltată de distribuție a 
energiei electrice; 

 
PUNCTE SLABE 
 

 Existența de zone mono–
industriale, intrate în declin 
economic sever, în curs de 

restructurare și care se confruntă 
cu acute probleme sociale: 

Bazinul Petroșani și zonele Reșița, 

Anina, Moldova Nouă, Oravița, 

Oțelu Roșu, Ocna de Fier, 
Dognecea; 

 Existența unor industrii poluante, 
mari consumatoare de energie: 

Județele Hunedoara și Caraș-
Severin; 

 Pondere mică a industriei cu 

tehnologie de vârf în județele 

Hunedoara și Caraș- Severin; 

 Puternice disparități de dezvoltare 

între cele patru județe ale regiunii, 

precum și între mediul rural și 

urban, județul Timiș având rol de 
promovare al dezvoltării; 

 Număr redus de IMM-uri în zonele 
aflate în declin economic sever din 

Caraș-Severin, unde se regăsesc 
doar 13,7% din intreprinderile din 
regiune, iar spiritul antreprenorial 
în mediu rural este slab dezvoltat; 

 Infrastructura de susținere a 
afacerilor este  necorespunzătoare 

și neuniform repartizată în regiune, 
în special în zonele cu mari 
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 Rețea de transport dezvoltată în 

Arad, Timișoara și Deva; 
 Regiunea dispune de 4 

aeroporturi, două dintre ele 

internaționale (Arad și Timișoara); 

 Regiunea deține o pondere 

ridicată din piața turismului, de 

afaceri și de tranzit pe culoarele 

de circulație internațională Nădlac 

– Deva și Timișoara – Herculane; 
 Zone alpine ideale pentru turismul 

sportiv de vară și de iarnă 

(stațiunile Straja, Semenic, 

Muntele Mic, Munții Parâng); 

 Stațiuni balneo-climaterice de 

tradiție: Băile Herculane, Geoagiu 

Băi, Moneasa, Lipova, Buziaș; 
 Rezervații și zone protejate 

recunoscute: Parcuri Naționale – 

Cheile Nerei-Beușnița, Cheile 

Carașului- Semenic, Domoglet – 
Valea Cernei, Retezat – Zărand;  

Parcuri Naturale – Porțile de Fier, 

Munții Orăștiei – Cetățile Dacice; 
Parcuri Dendrologice – Simeria, 

Gurahonț; 

 Existența centrelor urbane 

dezvoltate: Arad și Timișoara; 
 Grad ridicat de urbanizare – 63,7 

% populație urbană; 
 Număr mare de investitori străini 

care operează în regiune și care 

reprezintă 11,03,% din societățile 
comerciale cu capital străin din 
România, ocupând al doilea loc 

după București – Ilfof; 
 Zonă logistică importantă pentru 

activități de import – export; 
 

probleme de reconversie: Bazinul 

Petroșani și județul Caraș-Severin; 

 Declinul industriei miniere și 
siderurgice, principala ramură care 

a fost  generatoare de șomaj; 

 Șomaj ridicat în județele Caraș-
Severin și Hundeoara; 

 Investiții scăzute în resursele 
umane ale IMM-urilor; 

 Densitate foarte mică de drumuri 
modernizate, în partea de sud a 
regiunii; 

 Inexistența unor șosele ocolitoare, 
provoacă mari întârzieri în 

circulație; 
 Insuficiente Incubatoare de Afaceri 

și slaba performanță a celor 
existente; 

 Medie ridicată de vârstă în 
domeniul cercetării, tinerii 
preferând alte locuri de muncă mai 
bine remunerate; 

 Slaba colaborare între autoritățile 
administrative; 

 Dotare tehnică depășită în 
institutele de cercetare; 

  Infrastructură de acces 
necorespunzătoare către obiective 
turistice; 

 Număr redus de organizații de 
promovare a turismului; 

 Zone alpine cu utilizare minimă: 
Zărand, Poiana Ruscă, Godeanu-
Cernei, Parâng, Masivul Găina; 

 Lipsa sau slaba calitate a 
marcajelor turistice; 

 Oferta de servicii turistice este 

redusă și de slabă calitate; 
  

 

OPORTUNITĂȚI  
 

 Fructificarea calității de membră 

UE a țării noastre; 

 Mediatizarea  oportunităților de 
afaceri din Regiune, mai ales cele 
din zonele aflate în declin 
economic ; 

 

AMENINȚĂRI  
 
 Posibilitatea neadaptării 

întreprinderilor, la condițiile de 
calitate impuse de UE; 

 Posibilitatea neadaptării, a 
structurilor administrative 

regionale, județene și locale, la 

exigențele privind calitatea 
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 Creșterea numărului de investitori 

în județele Caraș-Severin și 
Hunedoara, ca urmare a 
fenomenului de migrare a 

acestora dinspre polii Arad și 
Timișoara, către restul Regiunii; 

 Implicarea marilor investitori străini 

în activități de inovare tehnologică 

sau chiar de înființare a Centrelor 

de Inovare, în cadrul unităților 
economice din Regiune; 

 Macrostabilizarea economică și 
scăderea inflației în limite 

acceptabile, ce poate crește 

apetitul pentru credite și investiții 
în producție și servicii; 

 Construirea autostrăzii: Nădlac - 

Arad – Timișoara – Deva – Sibiu; 
 Dezvoltarea aeroportului 

Timișoara, ca centru  intermodal și 
a celui de la Arad, pentru 
decongestionare trafic; 

 Atragerea marilor operatori 

internaționali de turism în regiune 

și integrarea Regiunii Vest în 

circuitele turistice internaționale; 
 Dezvoltarea turismului montan, în 

zonele alpine izolate; 

 Creșterea copetitivității 
întreprinderilor prin investiții în 
proiecte de cercetare-dezvoltare – 
inovare, cu fonduri europene; 

 Creșterea numărului de investitori 

în județele Caraș-Severin și 
Hunedoara, ca urmare a accesării 
fondurilor europene; 

 Fructificarea oportunităților de 
dezvoltare, atât în plan economic, 

cât și social-administrativ, oferite 

de măsurile de finanțare prin 
fonduri europene.  

serviciilor către populație, impuse 
de UE; 

 Invadarea pietei cu produse de 
import; 

 Specializarea îngustă din zonele 

mono-industriale și lipsa unor 
programe coerente, adaptate la 
nevoi de orientare profesională, 
reduc atractivitatea acestor zone 
pentru investitori; 

 Neadaptarea structurii de 
transport la cererea existentă; 

 Întârzirea înființării de Parcuri 
Industriale, în zonele aflate în 
declin economic; 

 Migrarea forței de muncă calificate 

și mai ales înalt calificate, către 

țările dezvoltate ale UE; 

 Investiții scăzute în domeniul 
turismului, în pofida faptului că 

județele Caraș-Severin și 
Hunedoara dețin cele mai mari 

potențialuri din țară în acest sens; 
 Oferetele de produse turistice ale 

regiunii, nu sunt competitive 

internațional, mai ales în județele 

Caraș-Severin și Hunedoara; 

 Administrația public locală, în 

județele Caraș-Severin și 
Hunedoara, nu este sufficient de 

receptivă în legătură ci importanța 
dezvoltării turismului în regiune; 

  Migrarea cercetătorilor din 
institutele de cercetare către  

mediul de afaceri din țările UE; 

 Lipsa unor dotări performante și 
modern din unitățile de educație; 

 Probleme sociale majore, datorate 
restructurării sectorului minier, în 

județele Hunedoara și Caraș-
Severin; 

 Balanță negativă, natalitate -
mortalitate, la nivelul întregii 

regiuni, dar cu preponderență, în 

județele Caraș-Severin și 
Hunedoara;  

 Degradarea infrastructurii de 

sănătate și servicii sociale, în 

special în județele Caraș-Severin 
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și Hunedoara; 
 Slaba corelare între programele 

sectoriale și regionale, cu finanțări 
prin fonduri UE; 

 Aglomerarea excesivă a zonelor 

urbane Timișoara și Arad, care 
riscă să conducă la o degradare a 

vieții citadine a acestor orașe. 
 

 
 

6.Cadrul Strategic la nivel  judeţean 

Prezentarea generală a judeţului Caraş-Severin - Scurt istoric 

Condiţiile geografico-climaterice ale judeţului Caraş-Severin au permis 

dezvoltarea civilizaţiei umane încă din paleolitic, continuând în celelalte epoci istorice, 

dovezi ale vechilor civilizaţii fiind descoperirile arheologice din luncile şi terasele din 

apropierea principalelor cursuri de apă. 

Cercetările arheologice au scos la lumină pe întreg teritoriul judeţului Caraş-

Severin o serie vestigii ale unor aşezări fortificate dacice, iar după ocuparea statului 

dac şi transformarea în provincie romană, numeroasele vestigii demonstrează 

înflorirea economică a zonei. Descoperirile arheologice atestă de asemenea 

continuitatea populaţiei daco-romane la nord de Dunăre şi după retragerea armatei 

romane şi a administraţiei şi autorităţilor imperiale. Condiţiile începând cu secolul IV 

au determinat ruralizarea vieţii pe tot cuprinsul Banatului, populaţia autohtonă s-a 

organizat în perimetre bine delimitate-obşti, constituind şi unele organisme politice, 

economice şi cultural religioase. Evoluţia aşezărilor din perioada următoare, 

înfăţişează întemeierea unor formaţiuni politice şi economice mai evoluate: cnezatul şi 

voievodatul. 

În perioada următoare teritoriul Banatului Montan este organizat în districte, 

care intră sub incidenţa regatului maghiar - până la cucerirea acestuia de turci. După o 

stăpânire turcă de 164 ani, întreg Banatul, regiunea cuprinsă între Mureş - Tisa - 

Dunăre şi Carpaţi este ocupată în timpul războiului austro-turc din 1716 - 1718 de 

către trupele imperiale austriece, iar odată cu semnarea Tratatului de pace de la 

Passarowitz 1718, Banatul este alipit imperiului habsburgic, ca domeniu al coroanei. 

Specifice istoriei Banatului Montan sunt multietnicitatea şi multiculturalitatea, ce-şi au 

rădăcinile la începutul Evului Mediu, care explică faptul că Banatul a devenit în timp 

un spaţiu al toleranţei interetnice, interculturale (interconfesionale) şi a celei 
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economico-politice, în condiţii istorice specifice, diferenţiate pentru perioada 

medievală şi cea modernă. 

Provincie de frontieră la Dunărea de Jos, Banatul a fost încă din secolul Xl-lea 

un spaţiu de interferenţă al Bisericii răsăritene cu cea latină. Structurile administrative 

şi monahale ale celor două confesiuni creştine au interacţionat o îndelungată vreme, 

multiculturalitatea constituind o dominantă a vieţii spiritual-culturale din această 

provincie istorică. Urmărind istoria confesională a Banatului nu se poate afirma faptul 

că între cele două confesiuni au existat conflicte sau confruntări semnificative. 

După 1718 istoria Banatului, implicit a actualului judeţ Caraş-Severin, capătă 

noi valenţe. Ca domeniu privat şi privilegiat al Curţii vieneze, acest spaţiu prin valorile 

sale naturale şi geologice (resursele de materii prime) avea toate atuurile unei 

dezvoltări industriale. Areal preponderent montan, cu vaste suprafeţe împădurite, cu 

importante zăcăminte de fier, neferoase şi cărbune, la care se adaugă o bogată reţea 

hidrografică, precum şi o situaţie demografică avantajoasă, au fost condiţiile care au 

determinat aici începuturile industrializării, nu doar pentru spaţiul românesc, ci şi 

pentru cel sud-est european. 

Statul austriac a întreprins o serie de măsuri pentru organizarea rentabilă a 

activităţii economice în general, a mineritului şi metalurgiei în special. Concomitent s-

au înfiinţat ateliere manufacturiere de prelucrare a minereurilor, ateliere administrate 

direct de la Viena. Primele ateliere de prelucrare au fost inaugurate la Oraviţa 

(Ciclova) în 1718, iar în 1723 s-au pus în funcţiune alte furnale la Dognecea şi Bocşa, 

care au funcţionat până în anul 1764. Curtea de la Viena a decis în 1768 construirea 

Uzinelor metalurgice Reşiţa, care s-au finalizat în 1771. De la înfiinţare uzinele Reşiţa 

produceau laminate, alte produse şi armament (tunuri). În 1851 s-au produs pentru 

prima data şinele de cale ferată necesare liniei Oraviţa-Baziaş, iar în 1872 prima 

locomotivă cu abur. 

Perioada modernă, începând cu secolul al XVIII-lea consemnează noi aspecte, 

inclusiv din punct de vedere al multiculturalităţii specifice Banatului Montan, repere ale 

acestei dezvoltări fiind Anina, Oraviţa, Doman, Dognecea, Ocna de Fier şi nu în 

ultimul rând Reşiţa. De altfel, curtea vieneză care a sesizat potenţialul economic al 

zonei, investeşte în industrie şi trimite cei mai buni specialişti de care dispune pentru 

dezvoltarea acesteia. Astfel, au fost aplicate cu competenţă noile cuceriri tehnologice 

din domeniul industrial apărute în Europa, la scurt timp după brevetarea acestora. 
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În 1854 Curtea Aulică de la Viena, în căutarea unor noi surse de venituri, a fost 

nevoită să concesioneze construirea şi exploatarea căilor ferate şi să vândă la 1 

ianuarie 1855 o parte din domeniile sale împreună cu minele, uzinele şi instalaţiile 

existente societăţii nou înfiinţate K.u.K. Staatseisenbahn Gesseltschaft (StEG), cu 

sediul în Viena şi Paris, care le-a modernizat şi adus la nivelul celor mai moderne 

uzine din Europa. Pe baza contractului de concesiune şi vânzare, StEG a obţinut 

dreptul de a construi şi exploata 90 de ani o mare parte din reţeaua de căi ferate a 

Austriei şi Ungariei.  

Având la bază politică de stat protecţionistă, resurse proprii de materii prime, 

preţuri reduse pentru forţa de muncă a muncitorilor şi o piaţă sigură de desfacere, 

uzinele Reşiţa au devenit o mare intreprindere metalurgică. Pentru a face faţă 

concurenţei de pe piaţa mondială şi realiza profituri cât mai mari, StEG a modernizat 

uzinele, astfel s-au refăcut furnalele, a fost introdusă fabricaţia oţelului Bessemer în 

1868, Reşiţa fiind printre primele uzine din Europa care au adoptat acest procedeu, şi 

s-a construit noua oţelărie care producea după sistemul Siemens- Martin. S-au  

construit turnătoria, fabrica de locomotive, fabrica de armament şi altele. 

În vederea asigurării energiei electrice necesare uzinelor Reşiţa, în 1901-1909 

s-au executat amenajări ale bazinului râului Bârzava şi s-a construit centrala 

hidroelectrică Grebla, iar în 1908-1909 barajul de la Văliug. Aceste amenajări 

hidraulice au avut scopul de a produce energie electrică şi de a asigura transportul 

lemnelor din pădurile din jurul Văliugului (prin plutire). 

Dacă în 1855 uzinele Reşiţa foloseau doar forţa motrice de 300 CP produsă în 

cea mai mare parte cu ajutorul roţilor hidraulice, în 1896 se foloseau 166 de maşini cu 

aburi, care dădeau un total de 15700 CP. 

Odată cu începerea primului război mondial, uzinele din Reşiţa au trecut la o 

producţie specifică pentru susţinerea efortului de război a imperiului austro-ungar, iar 

la sfârşitul războiului mondial, prin actul de la 1 Decembrie 1918, când Banatul intră în 

componenţa statului român, odată cu acesta intră şi importantele uzine şi domenii ale 

StEG. În acest sens, a fost creată societatea anonimă pe acţiuni U.D.R. (Uzinele şi 

Domeniile Reşiţa cu sediul în România la Reşiţa). 

După 1930 U.D.R. şi-au intensificat în mod deosebit activitatea în direcţia 

producţiei de război, comenzile militare fiind o sursă sigură de realizare a unor mari 

profituri. După al II-lea război mondial şi după naţionalizarea mijloacelor de producţie, 

uzinele Reşiţa au fost preluate de stat, devenind parte a aşa-ziselor societăţi mixte 



 

 Strategia de Dezvoltare Locală - Comuna  Ocna de Fier     
 

 

 35 

sovieto-romane (SOVROM) înfiinţate în 1949, care au cuprins activitatea economică a 

României pe o perioadă de peste 5 ani. 

Dezvoltarea în perioada care a urmat a fost marcată de mari modificări în 

relaţiile economico-politice, atât în interiorul ţării cât şi în exterior. Astfel, s-au dezvoltat 

localităţi monoindustriale bazate pe industria extractivă: Anina, Moldova Nouă, Ocna 

de Fier, Dognecea, Oraviţa, Sasca Montana, sau pe domeniul siderurgic şi al 

construcţiilor de maşini: Reşiţa, Bocsa şi Oţelu Roşu. Perioada este caracterizată prin 

creşterea populaţiei urbane şi a fondului de locuinţe colective în blocuri.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

După schimbarea regimului comunist, în urma evenimentelor din decembrie 

1989, se revine la dezvoltarea economică bazată pe economia de piaţă. În perioada 

1990 - 1996 a scăzut cererea de produse siderurgice, cocs, argilă refractară şi se 

începe restructurarea sectorului minier şi siderurgic, fără a exista programe de 

reconversie profesională a salariaţilor. 

 Începând din 1997 majoritatea unităţilor miniere din judeţ sunt restructurate, 

ale căror efectele sociale s-au resimţit în anii următori: creşterea şomajului, pensionări 

anticipate, scăderea numărului de salariaţi, creşterea numărului de pensionari, 

scăderea ratei natalităţii, migrarea unor familii din mediul urban în cel rural, 

practicarea unei agriculturi de subzistenţă, stare precară de sănătate a populaţiei, 

migrarea tineretului spre centre urbane mari din Regiune sau ţări europene etc. 

Aderarea României la Uniunea Europeană marchează debutul unei noi etape 

în dezvoltarea judeţului, orientată pe necesitatea atingerii unor ţinte ferme în toate 

domeniile. Modul în care acestea vor fi atinse a fost stabilit iniţial prin Strategia de 

dezvoltare durabilă a judeţului Caraş-Severin în perioada 2007-2013, iar în prezent 
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prin Strategia de dezvoltare durabila a judetului Caras- Severin 2014 - 2020, strategii 

fundamentate pe Strategiile de dezvoltare locale şi pe pilonii dezvoltării anterioare 

care au marcat specificul judeţului Caraş-Severin, inclusiv cunoaşterea şi 

popularizarea tradiţiilor şi realizări din perioadele în care spiritul european era în acest 

spaţiu mult mai prezent. 

Elementele ce conferă unicitate şi dau valoare spaţiului istorico-geografic al 

Banatului Montan sunt aspectele legate de multietnicitate şi multiculturalitate, în acest 

judeţ convieţuiesc în deplină armonie: români, germani, maghiari, sârbi, croaţi, 

ucrainieni, cehi, rromi etc, din acest punct de vedere Banatul fiind un model de 

convieţuire interetnică, concept care este specific politicii Uniunii Europene. 

 

Poziţie geografică 

Situat în partea de sud-vest a României, judeţul Caraş-Severin se învecinează 

la nord-vest cu judeţul Timiş, la nord-est cu judeţul Hunedoara, la est cu judeţul Gorj, 

la sud-est cu judeţul Mehedinţi, în partea de vest cu Republica Serbia şi Muntenegru, 

pe o lungime de 70 km, iar în partea de sud-vest cu fluviul Dunărea, pe o lungime de 

64 km.  

Cu o suprafaţă de 8519,76 km2 (3,6 % din teritoriul national) judeţul Caraş-

Severin este al treilea judeţ ca întindere dintre judeţele ţării, ocupând 26,59% din 

suprafaţă totală a Regiunii Vest, din care face parte alături de judeţele Timiş, Arad şi 

Hunedoara. Judeţul Caraş-Severin se încadrează între următoarele puncte extreme: 

 NORD – Vf. Rusca 40'10 grade 45" latitudine nordică 26'15 grade 22" 

longitudine estică; 

 EST - Vf. Scărişoara 25'10 grade 45" latitudine nordică 43'30 grade 22 " 

longitudine estică; 

 SUD – Dealul Căprior 35'20 grade 44" latitudine nordică 9'10 grade 29" 

longitudine estică; 

 VEST – localitatea Iam 1'10 grade 45 " latitudine nordică 21'40 grade 21" 

longitudine estică 

 
Judeţul Caraş-Severin are port la fluviu în Oraşul Moldova Veche şi graniţă cu 

Republica Serbia, având intrarea prin Vama Naidăş. 

Poziţia geografică a judeţului Caraş Severin, ca judeţ de frontieră, poate 

constitui un atu major pentru viitorul şi dezvoltarea sa, iar prezenţa Dunării, care 
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formează parţial frontiera cu Serbia,  poate face din judeţul Caraş Severin o zonă de 

trecere, o zonă de contacte economice, o zonă de schimburi economice. 

 

Unităţi administrative 

Judeţul Caraş-Severin cuprinde un număr de 77 unităţi administrativ-teritoriale, 

din care 2 municipii, 6 oraşe şi 69 comune.  

Organizarea administrativă a judeţului la nivelul anului 2013 este prezentată 

astfel: 

 Suprafaţa totală (ha) 851976 

 Număr locuitori 313827 

Din care:  

 populaţie în mediul rural 138287 

 Procent populaţie mediu rural 44,06% 

 Densitate populaţie (loc/km2) 36,83 

 Municipii 2 

 Oraşe 6 

 Localităţi componente ale municipiilor şi oraşelor  14  

 Comune 69 

 Sate 287 

Din care:  

 sate ce aparţin de municipii şi oraşe 6 

Nota: Datele  au fost   furnizate de Direcţia Judeţeană de Statistică Caraş 

Severin. 

 

Cadrul natural - Relief 

Din punct de vedere geografic, Caraş-Severin este un judeţ montan (65,4% din 

suprafaţă), dar are şi largi zone depresionare (15,5%), dealuri (10,8%) şi câmpii 

(7,3%).  

Zona muntoasă este reprezentată de Munţii Banatului, Munţii Ţarcu-Godeanu 

(cu vârful Gugu, cel mai înalt din Banat – 2.291 m) şi Munţii Cernei. Altitudinile cresc 

de la vest la est, masivul Ţarcu -Godeanu cuprinzând înălţimi în intervalul 1600-2200 

m, în timp ce grupul Semenic, Anina, Almăj, Dognecea, Locvei au înălţimi variind între 

600-1400 m. 
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Munţii Banatului, care se înscriu aproape în întregime în limitele judeţului, apar 

delimitaţi de zone joase, care le dau aspectul unui bloc montan unitar, cu altitudini 

medii între 600-800 m. Între acestea, o zonă aparte o constituie Depresiunea 

Almăjului, străjuită din toate părţile de culmi nu prea înalte. Spre vest zona muntoasă 

este flancată de un relief deluros: dealurile Oraviţei, Doclinului şi Sacoş-Zăgujeni. 

Treapta cea mai joasă de relief o formează Câmpiei Timişului cu subunităţile: Câmpia 

Şipetului, Câmpia Moraviţei şi Câmpia Caraşului. 

Climă 

Clima este continental moderată cu nuanţe sub-mediteraneene, subtipul 

climatic bănăţean caracterizându-se prin circulaţia maselor de aer atlantic şi prin 

invazia maselor de aer mediteranean. Apar frecvente perioade de încălzire în timpul 

iernii, cu primăveri timpurii şi cantităţi medii de precipitaţii relativ ridicate.  

Temperatura medie multianuală este cuprinsă între 10° şi 11°C, în zonele de 

câmpie, Dealurile Vestice şi Dognecei, între 9° şi 4°C în Munţii Poiana Ruscă şi 

Semenic, iar în Munţii Ţarcu şi Godeanu temperaturi de 0°C. Precipitaţiile medii 

anuale cresc de la 700 - 800 mm/mp în zonele joase, înregistrând până la 1400 

mm/mp în munţii Ţarcu şi Godeanu. 

Regim eolian  

Valorile temperaturii medii, umidităţii atmosferice, evapotranspiraţia etc., sunt 

influenţate de natura şi intensitatea vânturilor din zonă. Vânturile dominante sunt: 

 Austrul, cu direcţie sud-vest, viteza 1,7 m/s şi frecvenţa de 2,5 %; 

 Coşava, cu direcţia nord-est, are o viteză medie de 1,7 m/s şi o 

frecvenţă de 1,7 %; 

 Föhnul bate frecvent în lunile de iarnă din direcţia nord-est cu o viteză de 

1,7 m/s. 

Hidrografie 

Judeţul dispune de o bogată reţea hidrografică: 3273 km fiind lungime totală a 

cursurilor de apă, Timişul, Caraşul, Cerna, Bârzava, Nera şi afluenţii lor, precum şi ai 

fluviului Dunărea formează principalele artere hidrografice. 

Timişul, cel mai important dintre râurile bănăţene, în lungime de 87 km are ca 

afluenţi: râurile: Bistra, Pogăniş şi Bârzava. 

Caraşul izvorăşte din Munţii Aninei, se varasă în Dunăre şi are ca afluenţi în 

cursul superior: Comarnicul şi Buhuiul, iar în cursul inferior: Gârlişte, Jitin, Ciclova şi 

Vicinic.  
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Bârzava îşi are izvorul pe versanţii nord-vestici ai Munţilor Semenic, în cursul 

său superior fiind amenajate lacurile artificiale: Gozna, Breazova şi Secu.  

Cerna îşi are obârşia pe versanţii sud vestici ai Munţilor Godeanu, pe aproape 

tot cursul său de 84 km având caracter de vale montană. În cursul său superior s-a 

amenajat lacul de acumulare Valea lui lovan, iar în amonte de Herculane, la 7 km, 

Acumularea Herculane.  

Nera izvorăşte din Masivul Semenic, străbate Depresiunea Almăjului şi 

pătrunde apoi în sălbaticele sale chei, cele mai lungi din ţară (22 km). Are ca afluenţi 

râurile: Miniş, Lăpuşnic, Moceriş, Prigor, Rudăria, Bănia şi Şopot. 

Dunărea formează limita sudică a judeţului, pe o lungime de 60 km, unul din 

cele mai impunătoare defilee din Europa, de la confluenţa cu râul Nera şi până în aval 

de localitatea Cozla. Lacurile naturale mai însemnate sunt de natură carstică: Lacul 

Dracului, cel mai mare lac carstic cu o suprafaţă de 700 mp şi Lacul Ochiul Bei în 

Munţii Aninei, cu o suprafaţă de 284 mp.  

Există, de asemenea, lacuri glaciare (lacul crio-nival Baia Vulturilor în Munţii 

Semenic, Iezerul, Ţarcu, Pietrele Albe în Munţii Ţarcu) şi lacuri carstice subterane 

formate prin bararea naturală a unor galerii de peşteră (peşterile Plopa şi Buhui din 

Munţii Aninei). De asemenea, se găsesc rezerve de apă în peşterile (Peştera 

Comarnic, Peştera cu Apă-Gîrlişte, Peştera Bigăr, Peştera Sodol etc ) şi formaţiunile 

carstice din judeţ. 

Lacurile antropice destinate producerii energiei electrice, alimentării cu apă 

potabilă şi industrial a localităţilor sunt: Gozna, Văliug şi Secu, Grebla şi Breazova (pe 

Bârzava), Trei Ape (pe Timiş), Buhui şi Mărghitaş (pe Buhui), Poiana Mărului (pe 

Bistra Mărului), Herculane (pe Cerna), Lacul Poiana Ruscă (pe Râul Rece),Tăria 

(Bozovici), Gura Golumb (pe Miniş), Poneasca (la Poneasca), Zerveşti (pe Sebeş), 

Lacul Mare şi Lacul Mic (la Dognecea), Medrea (pe Izvorul Negru), Oraviţa Mare şi 

Oraviţa Mică (la Oraviţa) etc. 

Cascadele din judeţ sunt: Bigăr, Beuşniţa, Şuşara, Sodol etc. 

Există însemnate rezerve de ape subterane, dintre care se remarcă izvoarele 

termominerale. 

Floră  

Judeţul Caraş-Severin are o floră deosebită, multe specii fiind rare sau 

declarate monumente ale naturii. Dintre acestea se pot enumera: Zada, Pinul Negru 

de Banat, Alunul turcesc, Garofiţa bănăţeană, Garofiţa albă, Bulbuci, Bujorul de 
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pădure, Bujorul de Banat, Măceşul de Beuşniţa, Păducelul negru, Vişinul turcesc, 

Iedera albă, Angelica, Urechea ursului, Floarea de colţ, Floarea Semenicului, Laleaua 

pestriţa , Narcisa, Stânjenelul, Papucul doamnei, Sângele voinicului, Săbiuţa, 

Brânduşa-galbenă etc.  

De menţionat. că există preocupare în special în rândul tinerilor pentru 

marcarea arborilor specii rare ocrotiţi prin lege (Sequoia, Arborele de lalea, 

Gincobiloba etc). 

Începând cu regiunea de câmpie, până la crestele munţilor se succed 

următoarele zone de vegetaţie: 

 Zona stepei şi silvostepei ocupă suprafeţe restrânse în golfurile de câmpie ale 

Caraşului şi Nerei, în care se întâlnesc: plopi, sălcii, asociaţii de fag, stejarul 

pufos, cărpiniţa, scumpina, liliacul sălbatic etc. 

 Zona pădurilor este bine reprezentată şi diferenţiat etajată: etajul quercineelor 

în zona Moldova Nouă, împrejurimile Reşiţei, Bocşei, Caransebeşului şi etajul 

fagului în Munţii Banatului, Defileul Dunării, Munţii Almăjului şi Locvei, în 

împrejurimile Reşiţei şi Caransebeşului şi latura vestică a culoarului Timiş-

Cerna. În aceasta zonă se întâlnesc păduri de fag în amestec cu ulmul de 

pădure, paltin, brad, molid. 

 Zona alpină este formată din: etajul subalpin între 1.700 m şi limita superioară a 

pădurilor, în care predomină pajiştile de iarba câmpului, păiuş, garofiţe de 

munte, ienupăr, tufe de afine, jnepeni şi etajul alpin propriu-zis caracterizat prin 

pajişti de iarba vântului, paruşca, plante lemnoase (sălcii pitice şi azaleea). 

 

Faună 

Fauna cuprinde multe animale şi păsări, printre care: Scorpionul, Faşă, Vipera 

cu corn, Balaurul (cea mai mare reptilă din Europa), Broasca ţestoasă de uscat, Acvila 

regală, Vulturul alb, Licuriciul bănăţean, Fâsa mare, Acvila ţipătoare mare, Acvila 

ţipătoare mică, Corbul, Buha, Egreta mică, Guşterul, Şopârla de ziduri, Potârnichea de 

stancă, Lăstunul de stancă, Lăstunul mare, Rândunica roşcată, Liliacul, Drepeneaua 

mare, Presura bărboasă, Vulturul alb, Barza, Pietrarul bănăţean, Liliacul 

mediteranean, Scorpionul carpatic etc. Avifauna este reprezentată de peste 150 

specii. 
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Multe dintre aceste specii trăiesc pe Cheile Nerei, Clisura Dunării, Valea Cernei 

şi în Munţii Ţarcului, Semenic, Godeanu, prezentând o valoare deosebită pentru 

regiune.  

Dintre animalele specifice pădurilor de foioase frecvente sunt: lupul, şoarecele 

gulerat, veveriţa, pârşul, jderul de pădure, mistreţul, căprioara, iepurele, cocoşul de 

munte, iar numărul speciilor de peşti cunoaşte cea mai mare varietate faţă de regiunile 

ţării: păstrăv indigen, păstrăv curcubeu, zlăvoaca, lipan, mreana de munte (în râurile 

de munte) şi scobarul, cleanul, mreana (în regiunile de câmpie), iar în Dunăre se 

întâlnesc: cega, nisetru, păstruga, morunul, somnul.  

Lumea insectelor este foarte bogată, formată din peste 1500 specii de fluturi, 

albine, termite etc. Speciile de animale de interes cinegetic care habitează teritoriul 

judeţului sunt: urs, lup, râs, cerb carpatin, cerb lopătar, capră neagră, căprior, mistreţ, 

vulpe, pisică sălbatică, jder de piatră, nevăstuică, vidră, iepuri sălbatici, cocoş de 

munte, fazan, prepeliţe, potârniche, raţe, gâşte, lişiţe, becaţine.  

În concluzie, peisajul geografic al judeţului, prin formele de relief, cât şi prin 

numărul foarte mare de fenomene carstice, cu o structură geologică deosebită şi cu 

climă cu nuanţe mediteraneene au determinat menţinerea şi dezvoltarea unei 

biodiversităţi variate de plante şi animale protejate: 

 218 specii de plante de interes naţional şi 18 specii de interes comunitar; 

 230 specii de faună de interes naţional şi 70 specii de interes comunitar. 

 

Soluri 

Aproape tot teritoriul judeţului Caraş-Severin aparţine ca structură geologică 

orogenului Carpaţilor Meridionali, care este constituit din două unităţi geotectonice 

principale: AutohtonulDanubian şi Cristalinul Getic care suportă cuverturi sedimentare. 

Autohtonul Danubian se întâlneşte în partea sudică şi sud-estică a judeţului, 

reprezentând unul dintre nucleele vechi ale cristalinului carpatic. El suportă către 

partea superioară trei zone principale de sedimentare: zona Drencova, zona 

Svinecea-Sviniţa şi zona Presacina. 

Cristalinul Getic se întâlneşte în zona nordică, centrală şi nord-estică a 

judeţului, fiind constituit din două serii cristaline: seria mezocatazonală de Semenic şi 

seria epizonală de Locva-Poiana Ruscă. 
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Zona Reşiţa - Moldova Nouă, orientată NNE-SSV, este constituită în special din 

calcare jurasice şi cretacic inferior, iar în carbonifer şi liaşic sunt cantonate importante 

zăcăminte de huilă. 

Magmatismul laramic, de vârstă paleocenă, este reprezentat prin banatite – 

întâlnite la Ocna de Fier, Dognecea, Surduc, Oraviţa, Ciclova, Ilidia, Sasca Montană şi 

Moldova Nouă. 

Grefate pe o mare diversitate de forme de relief, roci parentale şi condiţii 

climatice, au evoluat o serie aproape completă de soluri, de la cernoziom la solurile 

montane.  

 Clase de sol 

În ceea ce priveşte folosinţa şi destinaţia terenurilor, aproximativ jumătate din 

suprafaţa judeţului este ocupată de păduri şi suprafeţe cu vegetaţie forestieră 

(48,29%) situând judeţul între primele trei pe ţară, suprafaţa agricolă reprezentând de 

asemenea o pondere însemnată (46,58%). 

Repartiţia pe categorii de folosinţă ale suprafeţei agricole este prezentată 

astfel: 

Suprafata  ha 

 Suprafaţa totală 851976 

 Suprafaţa agricolă: 396917 

din care  

 Suprafaţa arabilă 129633 

 Păşuni 179349 

 Fâneţe 76393 

 Vii 772 

 Livezi 10770 

 Păduri şi alte terenuri cu vegetaţie forestieră 411390 

 Ape şi bălţi 8835 

 Construcţii 12880 

 Căi de comunicaţie şi căi ferate 9403 

 Terenuri degradate şi neproductive 12551  
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Resurse naturale 

Judeţul Caraş-Severin dispune de o gamă variată de resurse naturale, 

elementele naturale ale mediului înconjurător, ce pot fi folosite în activitatea umană 

fiind bine reprezentate toate categoriile de resurse: 

 resurse regenerabile - apă, aer, sol, floră, faună sălbatică; 

 resurse neregenerabile - minerale şi combustibili fosili; 

 resurse permanente - energie solară, eoliană, geotermală etc. 

Resursele naturale regenerabile ale judeţului sunt diversificate, constituind 

adevărate bogăţii vitale pentru dezvoltarea economică şi socială, dar în acelaşi timp 

sunt şi limitate. 

Dezvoltarea industrială timpurie a judeţului a fost favorizată de existenţa în 

zonă a unor importante resurse naturale neregenerabile:  

 

Zăcăminte metalifere: 

 zăcăminte de minereu de fier: Ocna de Fier, Dognecea, Delineşti, Târnova, 

Doman, Ogaşu Popii (Reşiţa) şi Tîlva Ţapului (între Câlnic şi Lupac), Munţii 

Poiana Ruscă şi Topleţ; 

 zăcăminte de uraniu: Ciudanoviţa; 

 zăcăminte de cupru: Dognecea, Oraviţa, Sasca Montană şi Moldova Nouă; 

 minereuri de mangan: Delineşti; 

 zăcăminte de plumb şi zinc: zona Ruschiţa şi Dognecea; 

 minereuri de aur şi argint în zonele: Bocşa, Ocna de Fier, Dognecea şi Oraviţa. 

 cărbuni: Secu, Doman, Anina, Lupac, Mehadia, Moldova Nouă şi Almăj; 

 
Zăcăminte nemetalifere deşi larg răspândite pe teritoriul judeţului au fost puţin 

exploatate, principalele zăcăminte sunt: 

 calcar metalurgic: Colţani, Dealul Crucii şi Stîrnic; 

 azbest: Munţii şi Depresiunea Almăjului, Brădişorul de Jos, Voislova şi Borlova; 

 mică albă: Tîrnova şi Secu; 

 talc: Marga şi Voislova; 

 feldspat: Teregova, Armeniş şi Globu Craiovei 

 cuarţ şi cuarţite: Delineşti, Tîrnova, Ocna de Fier, Caraşova, Moniom şi 

Clocotici; 

 caolin: Sicheviţa şi Nermed; 



 

 Strategia de Dezvoltare Locală - Comuna  Ocna de Fier     
 

 

 44 

 nisipuri metalurgice: Doclin şi Surduc; 

 calcar: Caraşova, Ocna de Fier, Reşiţa; 

 pământuri colorate: Gârnic, Coronini, Tirol, Fârliug, Ezeriş, Tîrnova, Gîrlişte, C-

tin Daicoviciu; 

 marmura: Ruschiţa, Ocna de Fier ; 

 granit şi granodiorit: Sicheviţa, Poneasca, Surduc, Topleţ, Cruşoviţa şi 

Brădişorul de Jos. 

 argilă refractară: Anina; 

 dolomită: Armeniş; 

 andezit: Valea Nerei; 

 gresie roşie:Topleţ; 

 amfibolit: Dognecea; 

 granit: Topleţ; 

 diorit negru: Forotic. 

Exceptând petrolul, există cantităţi însemnate de rezerve reprezentând 130 de 

zăcăminte omologate, din care 64 zăcăminte de cărbuni şi minereuri, 50 zăcăminte de 

substanţe nemetalifere şi roci utile şi 6 zăcăminte de ape industriale, termominerale şi 

plate.  

De remarca sunt şi rezervele de marmură de la Ruschiţa, care se aseamănă cu 

apreciata marmură de Carrara. Deşi unităţile miniere s-au închis, de mare interes 

rămân însă zăcămintele de roci utile şi ornamentale localizate în zona de nord-est a 

judeţului: andezitele, calcarele, granitele, serpentinele etc. 

Consumul de resurse neregenerabile, deja insuficiente, este o problemă 

importanta a strategiilor de dezvoltare durabilă, având în vedere necesităţile 

generaţiilor viitoare. 

 

Potenţial turistic - Zone protejate 
 
Zonele protejate reprezintă 30,1% din suprafaţa totală a judeţului (la data de 31 

decembrie 2013) şi cuprind:  

 62 arii naturale protejate de interes naţional,  

din care:  

 1 rezervaţie ştiinţifică în suprafaţă de 1,10 ha (în Parcul Naţional); 
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  4 parcuri naţionale însumând 101.018 ha (Semenic- Cheile Nerei, 

Cheile Nerei-Beuşniţa, Domogled-Valea Cernei şi Retezat); 

 26 rezervaţii naturale în suprafaţă de 30.042,30 ha (în interiorul 

Parcurilor Naţionale şi a Parcului Natural); 

 1 parc natural, în suprafaţă de 74.774 ha (Porţile de Fier); 

 3 arii de protecţie specială avifaunistică (în Parcul Natural); 

 27 rezervaţii naturale în suprafaţă de 5.112 ha (în afara Parcurilor 

Naţionale şi a Parcului Natural). 

 

Domenii schiabile 

Muntii Semenic dispun de un domeniu schiabil amenajat (Semenic, Văliug, 

Gărâna) ce cuprinde 11 pârtii de schi omologate, cu grade de dificultate medie şi 

uşoară, lungimea totală a acestor pârtii fiind de 8.452 m şi instalaţiile de transport pe 

cablu aferente.  

Un alt domeniu schiabil il reprezintă domeniu schiabil amenajat de pe Muntele 

Mic. 

Potenţial balneoclimateric 

Factorii naturali de cură de la Băile Herculane: apele minerale termale 

sulfuroase, clorurate, sodice, calcice, magnezice, oligominerale, hipotone, climatul 

blând, influenţele submediteraneene şi aeroionizarea negativă ridicată din Bocşa si 

Ocna de Fier au efecte beneficie asupra organismului uman. De asemenea, apele 

minerale de la Băile Herculane au multiple întrebuinţări: industria cosmetică (creme, 

apă de faţă etc).  

Există însemnate rezerve de ape subterane, dintre care se remarcă izvoarele 

termominerale, (”Şapte Izvoare Calde” are cele mai radioactive ape din ţară), datorită 

efectelor curative şi vechimei exploatării, staţiunea Băile Herculane fiind renumită în 

Europa 

Izvoarele termominerale de pe DN 57 (lângă Oraviţa) au determinat 

amenajarea recenta a unei baze termale pentru valorificarea acestora, cu o capacitate 

de peste 200 locuri. Trebuie menţionate si apele minerale şi plate de la Calina şi Băile 

Herculane, care sunt valorificate şi în prezent (apa Perena şi Herculane) si apele plate 

de la Dognecea si Ocna de Fier, neexploatate in prezent.  

Zona Marila se remarca printr-un potenţial ridicat curativ datorită aerului ionizat, 

determinat de poziţionarea geografică într-un cadru natural deosebit (Sanatoriul Marila 
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functionaeză din 1950). Aerul puternic ionizat negativ se găseşte în zona superioară a 

versanţilor munţilor acoperiţi de păduri de brad, (concentraţia de ioni negativi creşte 

până la 4000/cm3 spre deosebire de marile oraşe unde este de 150 de ioni/cm cub), 

efectele terapeutice fiind bine cunoscute în tratarea bolilor tiroidiei, tulburărilor de 

circulaţie periferică, depresiei, asteniei si a tulburărilor respiratorii. 

Zona Poiana Mărului este propice dezvoltării activităţilor curative pentru 

afecţiuni pulmonare, datorită ozonului în concentraţie mare.  

Zona Sommerfrisch - Anina este de asemenea o zona propice dezvoltării 

activităţilor curative pentru afecţiuni pulmonare, datorită ozonului în concentraţie mare. 

Zona Semenic este cunoscută şi datorită aerului puternic ozonat. 

 

Infrastructura de transport 

Reţeaua de căi rutiere 

Reţeaua de drumuri publice a judeţului are o lungime de 1.963,546 km, cu o 

densitate de 23,046 km/100 km² teritoriu.  

Lungimea drumurilor la 100.000 locuitori, alt indicator pentru acoperirea 

teritorială cu drumuri publice este de 1,96 km/100.000 locuitori. 

Repartiţia teritorială a centrelor economice, gruparea geografică a surselor de 

materii prime, precum şi relieful muntos şi hidrografia au avut o mare influenţă asupra 

orientării drumurilor în teritoriu, în general acestea se desfăşoară de-a lungul 

principalelor cursuri de ape: Timiş, Cerna, Bistra, Miniş, Caraş. 

Din lungimea totală a drumurilor publice, avem: 

 drumurile naţionale (DN) însumează 575,246 km (29%); 

 drumurile judeţene (DJ) 878,700 km (45%);  

 drumuri comunale (DC) 509,600 km (26%). 

 
Reţeaua de drumuri naţionale 

Pe categorii de drum, reţeaua drumurilor naţionale  se constituie astfel: 

 drumuri naţionale europene (DN-E) –123,162 km (21%) 

 drumuri naţionale principale (DN-P) –132,851 km (23%) 

 drumuri naţionale secundare (DN-S) –319,233 km (56%). 

 

Drumuri naţionale principale -132,851 km: 

 DN 58 Reşiţa – Caransebeş; 
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 DN 58B Reşiţa - Bocşa - limită de judeţ; 

 DN 68 Caransebeş - Oţelu Roşu - limită judeţ Hunedoara. 

Drumuri naţionale secundare -319,233 km: 

 DN 58 Reşiţa – Anina; 

 DN 58A limită de judeţ Timiş – Soceni; 

 DN 57 Cozla – Lăţunaş; 

 DN 57A Pojejena – Socol; 

 DN 57B Oraviţa – Iablaniţa; 

 DN 57C Vama Naidăş; 

 DN 57D Valea Cernei - Băile-Herculane. 

Reţeaua de poduri şi podeţe cuprinde: 

 138 poduri 

din care  

 17 au fost reabilitate din fonduri externe; 

 1590 podeţe; 

 10 pasaje CFR; 

  4 viaducte. 

Judeţul Caraş –Severin este străbătut de drumul naţional european E 70 care 

intră în ţară dinspre Republica Serbia şi face legătura, prin Timişoara, între nordul ţării 

şi capitală, urmând traseul fostului drum roman, deserveşte interesele economice ale 

centrelor urbane şi rurale de-a lungul văilor Timiş – Cerna. 

Cel de-al doilea coridor important de transport auto se desfăşoară pe DN 58B - 

DN 58 – DN 68, pe direcţia Timişoara - Berzovia - Bocşa - Reşiţa – Caransebeş - 

Oţelu Roşu - Haţeg – Hunedoara şi apoi spre centrul ţării. 

În ceea ce priveşte legătura cu Republica Serbia, în judeţ există două puncte 

de trecere a frontierei, la Naidăş şi Moldova Nouă, deservite de DN 57 - Limită judeţ 

Mehedinţi - Limită judeţ Timiş.  
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Reţeaua de drumuri judeţene 

Reţeaua de drumuri judeţene din judeţul Caraş-Severin însumează 878,700 

km, din care: 

 23,874 km se află în administrarea consiliilor locale ale localităţilor urbane pe 

care le traversează; 

  854,826 km se află în administrarea Consiliului Judeţean Caraş-Severin - 

Direcţia de Administrare a Domeniului Public şi Privat. 

Drumurile judeţene importante care asigură legătura cu reşedinţa de judeţ şi cu 

staţiunile turistice sunt: 

 DJ 581, Reşiţa –Grădinari; 

 DJ 582, Reşiţa – Slatina Timiş; 

 DJ 608A, Caransebeş – Staţiunea Muntele Mic. 

Drumul judeţean DJ 572 străbate cele trei judeţe: Caraş - Severin, Timiş şi 

Arad, cu o  lungime totală 128,519 km, are originea la Comorâşte - judeţul Caraş-

Severin, traversează judeţul Timiş şi se termină la Lipova - judeţul Arad. 

 Drumul judeţean DJ 684, cu o lungime de 59,200 km are originea la Coşava - 

judeţul Timiş, finalul fiind la Voislova pe teritoriul judeţului Caraş –Severin. 

 

Programul orientativ de dezvoltare economica şi socială a judeţului 

Caraş- Severin a fost elaborat pe principiile şi coordonatele programului de 

guvernare, a Planului Naţional de Dezvoltare, precum şi a obiectivelor de Dezvoltare 

Regională. Conţinutul programului are un caracter complex, fapt ce permite o urmărire 

riguroasă a modului de aplicare la nivelul întregului judeţ.   

 Programul este restructurat pe următoarele componente:  

1. Programele proprii de măsuri acţiuni şi investiţii, rezultate conform obiectivelor 

şi priorităţilor specifice fiecărei instituţii a statului; 

2. Priorităţile şi Programul de Dezvoltare economică şi socială stabilit de CJC; 

3. Priorităţile  comunităţilor stabilite prin bugetele locale şi strategiile locale de 

dezvoltare; 

Programul de Dezvoltare al judeţului Caraş- Severin are un conţinut amplu, 

fixat pe priorităţile şi obiectivele programului de guvernare cu responsabilităţi pe 

fiecare subcomponentă economică şi socială, pe fiecare structură instituţională cu 

reprezentare în teritoriu şi pe priorităţile  autorităţilor administraţiei publice locale. 
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Programul precizează şi sursele de finanţare necesare pentru realizarea 

obiectivelor propuse.  

Aceste direcţii de dezvoltare economică şi socială a judeţului Caraş-

Severin, în care trebuie să se regasească şi obiectivele comunei Ocna de Fier, 

corelate cu măsurile cuprinse în Programul de Guvernare şi PNDR sunt: 

1. Combaterea şomajului în rândul tinerilor şi a şomajului pe termen lung; 

2. Asigurarea asistenţei tehnice de specialitate în procesul dezvoltării 

activităţilor agricole; 

3. Implementarea măsurilor necesare pentru protecţia mediului; 

4. Pregătirea crescătorilor de animale pentru aderarea la U.E. prin prezentarea 

şi explicarea legislaţiei din domeniu, concomitent cu cerinţele de calitate 

pentru producţia animalieră; 

5. Accesul egal şi sporit la educaţie; 

6. Reconstrucţia învăţămantului rural; 

7. Dezvoltarea instituţională a educaţiei permanente; 

8. Continuarea programelor de reabilitare a şcolilor din judeţul Caraş-Severin; 

9. Susţinerea socială a elevilor pentru frecventarea şcolii; 

10. Sprijinirea de activităţi educative extraşcolare care valorifică tradiţiile 

culturale, locale, ca alternative reale de petrecere a timpului liber al elevilor; 

11. Sporirea eficienţei acţiunilor de orientare profesională, realizată în şcoli; 

12. Creşterea calităţii educaţiei; 

13. Aplicarea strategiilor în domeniul ocupării şi formării profesionale; 

14. Modernizarea serviciilor publice de ocupare a forţei de muncă; 

15. Instituţionalizarea dialogului social în domeniul ocupării şi formării 

profesionale; 

16. Reducerea săraciei şi marginalizării sociale; 

17. Organizarea de tabere multiculturale; 

18. Îmbunatatirea asistenţei medicale în mediul rural; 

19. Înfiinţarea de unităţi medico-sociale; 

20. Reânfiinţarea centrelor de permanenţă;  

21. Finalizarea reformei proprietăţii funciare; 

22. Promovarea unui program naţional de investiţii în ferme vegetale noi, 

adresat cu prioritate tinerilor; 

23. Sprijinirea valorificării produselor agricole; 
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24. Împădurirea terenurilor degradate; 

25. Reconstrucţii şi consolidări de  drumuri publice; 

26. Promovarea instrumentelor economice pentru implementarea politicilor de 

mediu; 

27. Extinderea reţelei de arii protejate si rezervaţii naturale; 

28. Întărirea parteneriatului cu ONG – urile în procesul de elaborare şi aplicare 

a politicilor publice; 

29. Prevenirea şi combaterea criminalităţii;  

 

7. Dezvoltarea Locală. Dezvoltare Comunitară -  Abordare Conceptuală  
 

Strategia de Dezvoltare Locală a Comunei Ocna de Fier  porneşte de la 

aceste obiective specifice, propunandu-şi însă adâncirea specificităţii prin sub-

obiective care îndeplinite vor reduce disparitatea social economică la nivel judeţean şi 

regional dintre aceasta zona fosta minieră şi celelalte zone mai dezvoltate. 

Dezvoltarea locală a Comunei Ocna de Fier  presupune implementarea unor 

politici locale şi zonale multianuale, elaborate participativ, prin investiţii în sectoare 

prioritare, care să conducă la imbunătaţirea potenţialului economic şi social al 

comunei. 

Acest obiectiv local poate fi atins printr-un set de măsuri integrate care 

presupun investiţii în : 

 Reabilitarea infrastructurii de transport, a căilor de comunicaţie locală, 

de acces spre zonele agricole, zonele silvice şi  spre cele cu potenţial 

turistic ; 

 Realizarea de retele de  utilităţi publice,( retea de apa potabila, retea de 

canalizare, retea de gaz metan); 

 Reabilitarea  ecologică a zonelor publice cu valoare  turistică şi istorico-

culturală; 

 Dezvoltarea infrastructurii de afaceri; 

 Dezvoltarea turismului ; 

 Implementarea de proiecte  care să răspundă nevoilor de locuri de 

muncă ; 

 Implementarea de proiecte privind serviciile sociale şi de sănătate ; 

 Cresterea gradului de confort si de siguranta a populatiei ; 
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 Integrarea comunităţii în procesul de dezvoltare zonal şi regional.  

 
Toate acestea au drept scop creşterea gradului de atractivitate al comunei 

pentru investitori şi cresterea calitatii vietii locuitorilor comunei.  

Când discutăm despre dezvoltare  la nivelul unei entităţi administrative, 

elementul central îl constituie comunitatea, în consecinţă nivelul local. 

Multiplicarea dezvoltării locale înseamnă : 

 Nivel regional (suma de comunităţi şi interacţiunea acestora); 

 Nivel naţional (suma de regiuni în interacţiunea acestora); 

 Nivel european (suma de naţiuni şi interacţiunea acestora). 

Dezvoltarea Comunitară – este un proces continuu care se derulează la 

nivelul unei comunităţi şi care presupune: 

 creşterea capacităţilor comunităţilor; 

 implementarea Planului Strategic, elaborat participativ. 

 

Conceptul de comunitate 

Comunitatea – este o formă complexă de organizare umană, aflată la graniţa 

dintre formal şi informal, concretizată prin relaţii sociale interpersonale, stabilite între 

persoane care ocupă un spaţiu precizat şi între care s-a creat o concordanţă de: 

 valori; 

 atitudini; 

 limbaj; 

 tradiţii; 

 interese comune; 

 mod de a se comporta; 

 acţiune; 

 identitate comună. 

La nivel individual într-o comunitate,  interesele, scopurile, nu tind în mod 

obligatoriu în aceiaşi direcţie. 

La nivel de grup  - oamenii tind să lucreze pentru scopuri cu direcţie 

similară/asemănătoare, chiar dacă nu sunt conduşi de acelaşi scop pe termen lung. 

La nivel de echipă – oamenii sunt conduşi de scopuri pe termen mediu, care 

tind spre aceiaşi direcţie. 
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La nivel de organizaţie – avem de a face cu un nivel superior de relaţii între 

diferite echipe care aduc o viziune comună organizaţiei pe termen lung. 

Având în vedere aceste particularităţi putem defini Dezvoltarea Comunitară ca 

un proces menit să creeze condiţiile de progres economic şi social pentru întreaga 

comunitate, cu participarea activă a acesteia şi cu totala încredere posibilă în iniţiativa 

comunităţilor. 

 

 Conceptul de organizaţie comunitară 

Termenul de organizaţie apare în toate abordările privind activitatea publică. 

Este un termen generic, care include diverse tipuri de instituţii dar şi structuri 

administrative. 

Comunităţile de oameni,  de la nivelul unei unităţi teritorial adminstrative, pot 

dobândi caracteristicile unei organizaţii atunci cand işi propun să se instruiască şi să 

aloce resurse  pentru atingerea unor obiective. 

Utilizarea unei  definiţii standard a organizaţiei, se loveşte de numeroase 

dificultăţi, cea mai serioasă fiind multitudinea de forme în care oamenii se asociază 

pentru îndeplinirea unor scopuri. 

În lucrarea “Psihologia organizaţiilor şi conducerii”, autoarea Mihaela 

Vlăsceanu, utilizează o perspectivă psihosociologică, considerând că: ”O organizaţie 

reprezintă o coordonare planificată a activităţilor unor oameni în scopul îndeplinirii 

unor ţeluri comune, explicite, prin intermediul diviziunii muncii, a funcţiilor, precum şi al 

ierarhiei autorităţilor” 

Procesul dezvoltării comunitare, a introdus în ultima perioada în literatura de 

specialitate un termen tot mai des folosit şi anume, cel de: Organizaţie comunitară. 

Aceasta este o organizaţie non profit, un grup informal, constituit de membrii 

unei comunităţi care se asociază pentru a iniţia activităţi ce răspund la nevoile 

identificate de membrii comunităţii. 

Organizaţiile comunitare prezintă urmatoarele caracteristici: 

 sunt formate din membrii unei comunităţi şi prezintă interesele comunităţii 

respective; 

 pot fi atât organizaţii non-profit, cât şi grupuri informale, fară personalitate 

juridică; 

 sunt localizate în comunităţile pe care le deservesc în mediul urban sau rural; 
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 au o abordare participativă şi consultativă în planificarea şi derularea activităţii 

lor; 

 sunt implicate în livrarea unor servicii pentru comunităţile lor. 

Spre deosebire de alte organizaţii, cele comunitare servesc interesele 

membrilor comunităţii, actionând într-o zonă geografică bine stabilită.1 

 

 Dezvoltarea organizaţiei comunitare 

Orice organizaţie trebuie să îndeplinească anumite condiţii, să corespundă 

unor criterii, să parcurgă câteva etape, atunci cand porneşte pe drumul dificil al 

dezvoltării. 

O primă condiţie o constituie definirea  viziunii organizaţiei comunitare. 

Viziunea este o imagine pozitivă, mai elaborată decat o idee, mai concretă, o 

descriere pozitivă a unei realităţi mai bune, proiectată într-un viitor bine definit. 

Viziunea unei organizaţii comunitare, trebuie să fie: 

- dezirabilă, adica acceptata de majoritatea comunitatii pentru a putea 

constitui elementul motivaţional al organizaţiei: 

- trebuie să conţină  detalii; 

- să fie credibilă; 

- să aibă un obiect anume; 

- să aibă un cadru de timp bine definit. 

Viziunile unei organizaţii de cele mai multe ori nu aparţin maselor, tuturor 

membrilor organizaţiei ci unor grupuri reprezentative si unor lideri informali sau 

formali, a unor reprezentanţi. 

Aceştia printr-un proces dinamic – interactiv o împărtăşesc organizaţiei. 

Pentru a transforma viziunea în acţiune concretă este nevoie de formularea 

misiunii organizaţiei comunitare, de alocarea unor resurse şi de planificarea 

activităţilor în cadrul acestei misiuni,  care vizeaza de fapt dezvoltarea respectivei 

comunităţi. 

  

Principiile Dezvoltării Comunitare 

Succesul unei dezvoltări comunitare se bazează pe câteva principii importante, 

rezultante ale unui anumit nivel de cultură organizaţională: 
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Acţiunea colectivă 

Oamenii lucrează împreună pentru a combate situaţiile de discriminare, 

dezavantajare, prin identificarea problemelor şi nevoilor comune şi prin găsirea de 

soluţii pentru acestea. 

 

Democraţia 

 Se manifestă prin gradul maxim de participare din partea tuturor părţilor 

interesate; 

  Includerea comunităţilor în procesele de decizie; 

 Deschiderea şi transparenţa acţiunilor care privesc comunitatea; 

 Asigurarea legalităţii; 

 Luarea deciziilor prin crearea şi obţinerea consensului; 

Împuternicirea 

Este principiul  care aplicat, conduce la învătarea reciprocă, schimbul de 

experienţă, dezvoltarea abilităţilor cunoştinţelor şi capacităţilor individului, analiza 

posibilităţii ca toţi  să-şi exprime opinia în cadrul sistemelor de luare a deciziilor şi 

sistemelor politice. Prin promovarea principiilor de acţiune colectivă, democraţie şi 

împuternicire, se va garanta proprietatea comunităţii asupra activităţilor de 

îmbunătăţire a stării fizice şi morale a unei  localităţi. 

Dezvoltarea Comunitară este singura soluţie care poate conduce la reabilitarea 

socio-economică a unei comunităţi, a unui grup dezavantajat, producând bunăstare 

prin mobilizarea unor resurse comunitare colective. Programele de dezvoltare 

comunitară  au ca obiective nu numai realizarea de bunăstare dar şi crearea 

capacităţilor de acţiune comunitară, care au ca finalitate creşterea capitalului social. 

 

 Participarea la Dezvoltarea Comunităţii 

Abordarea participativă reprezintă un mod de acţiune prin care se acordă 

prioritate rolului activ al beneficiarilor. Este un proces prin care beneficiarii direcţi îşi 

asumă responsabilitatea pentru desfaşurarea activităţilor şi participă activ la toate 

fazele acesteia: 

 participarea ca muncă; 

 participarea ca şi contribuţie la cheltuieli; 

 participarea ca obligaţie contractuală; 
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 participarea ca luare a deciziilor în comunitate. 

Nivelele de participare 

a) Informarea 

Este cel în care gradul de participare a cetăţeanului , atât la acţiune cât şi la 

decizie este minim. Ei sunt informaţi de către iniţiator asupra deciziilor luate şi a 

acţiunilor care au fost şi sunt întreprinse. 

b) Consultarea 

Este nivelul în care iniţiatorul consultă cetăţenii, (culege informaţii, opinii, 

propuneri, identifica nevoi si stabileste soluţii), asupra problemelor şi acţiunilor ce 

urmeaza a fi implementate. 

c) Decizie 

Descrie situaţia în care decizia asupra unei intervenţii locale, aparţine 

cetăţenilor, iniţiatorul (organizaţie sau instituţie), implementând decizia adoptată de 

cetăţeni. 

d) Decizie şi Acţiune 

Nivel în care cetăţenii nu numai că decid ce trebuie facut, dar şi acţionează în 

vederea implementării deciziei, iniţiatorul având doar rol de facilitator. 

Un proces de dezvoltare comunitară poate fi perturbat, încetinit, de elemente/aspecte 

neobservate, neanalizate la timp.  

 

 Rezistenţa la schimbare 

În necunoştinţă de cauză şi nemotivaţi, oamenii sunt tentaţi întotdeauna să se 

opună schimbării. 

Schimbarea este mult mai usor acceptată atunci cand vine din interior, decât 

atunci cand este impusa si  controlată din afară. 

Cauzele rezistenţei la schimbare sunt: 

 lipsa de informaţii; 

 ignorarea tradiţiilor şi realităţilor existente; 

 oamenii nu pot controla sensul schimbarii; 

 percepţia schimbării este generată de interese personale şi nu de cerinţe 

obiective generale; 

 natura problemei. 

Orice proiect de dezvoltare comunitară presupune realizarea unor schimbări la 

nivel local. 
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Orice schimbare crează o stare de incertitudine la nivelul membrilor comunităţii 

şi implicit o reacţie de rezistenţă care face ca oamenii să nu participe. 

Privind lipsa de informaţii, ştim că oamenii acceptă mult mai uşor un fapt pe 

care îl cunosc. Informarea cea mai bună apare atunci când comunitatea este cea care 

generează informaţia. 

Cel mai bine cunoşti ceea ce faci tu însuţi. Prin urmare, soluţia pentru a înlătura 

acest obstacol este generarea informaţiilor de către comunitatea însăşi. Dacă 

procesul este gestionat în totalitate de către comunitate, atunci această problemă este 

anulată. 

Oamenii acceptă mai greu o schimbare pe care nu o pot controla. 

Schimbarea într-o comunitate este cu mult mai greu acceptată dacă vine din 

afară, decât dacă este generată din interior. 

Soluţia: comunitatea este cea care trebuie să ia decizii şi să stabilească cursul 

schimbării. 

Ignorarea tradiţiilor şi a realităţilor existente. Oamenii acceptă greu  sau 

resping acţiunile care contravin tradiţiilor şi obiceiurilor existente. 

Soluţia: cei care cunosc cel mai bine realitatea existentă sunt membrii comunităţii. 

Numai ei pot gândi un plan de acţiune care să se plieze pe elementele esenţiale, 

definitorii ale comunităţii, astfel încât să asigure o dezvoltare organizată a comunităţii. 

Percepţia schimbării ca fiind generată de interese personale şi nu de 

cerinţe obiective generale. 

Soluţia: implicarea întregii comunităţi evită posibilitatea de control din partea unor 

indivizi singulari. 

Natura problemei – oamenii nu sunt interesaţi de probleme pe care ei nu le 

resimt ca stringente. 

Soluţia: cei care pot spune care este problema, necesitatea cea mai stringentă sunt 

membrii comunităţii. 

 

   Analiza problemelor 

Problema prioritară este problema în jurul căreia urmează să fie concentrate 

atenţia şi eforturile muncii în comunitate. Multe iniţiative comunitare eşuează datorită 

faptului că problema pe care caută să o rezolve: 

 nu este bine definită sau înţeleasă; 
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 nu este percepută ca fiind o problemă acceptată de un numar suficient de mare 

de persoane; 

 poate avea la origine cauze complexe, de care nu s-a ţinut seama. 

Pentru identificarea corectă a unei probleme, este bine să utilizăm urmatoarele 

criterii:  

 rezolvarea ei să conducă la o îmbunătăţire reală a vieţii oamenilor;  

 să fie uşor de înţeles;  

 să dea oamenilor sentimentul puterii lor ;  

 urmarile ei să fie majore şi să afecteze o parte importantă a comunităţii;  

 să duca la crearea de organizaţii durabile;  

 să ducă la apariţia de noi lideri;  

 planul de acţiune să aibă un obiectiv;  

 să existe resurse necesare pentru rezolvarea ei ; 

 planul de acţiune să aibă sorţi de izbândă. 

 Motivarea comunităţii 

O comunitate poate fi motivată să participe la o acţiune în urmatoarele condiţii: 

 să vadă rezultatul; 

 să se simtă capabilă; 

 să se simtă responsabilă; 

 să aibă posibilitatea de a elabora soluţii; 

O comunitate este demotivată să participe la o acţiune atunci cand: 

 apar interferenţele politice; 

 apar proiectele  impuse; 

 apar resursele inadecvate; 

 rezultatele nu sunt vizibile într-un termen scurt. 

 

 Etapele procesului de dezvoltare comunitară 

Principalele etape pe care în mod obligatoriu trebuie să le parcurgă un proces 

de dezvoltare comunitară sunt: 

 Organizarea de discuţii, consultari în comunităţile de persoane  dezavantajate 

sau cele cu un simt civic mai accentuat ; 

 Selecţia iniţiativelor şi problemelor prioritare; 

 Impărţirea rolurilor, responsabilităţilor pentru fiecare activitate identificată; 

 Estimarea contribuţiilor în cadrul proiectului; 
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  Evaluarea; 

 Planificarea strategică. 

 
 Necesitatea elaborării şi implementării unui Plan Strategic de Dezvoltare 

Locală 
 

Implementarea unor  măsuri de dezvoltare socio-economică presupune 

existenţa  unei Strategii  de  Dezvoltare Locală, elaborata participativ, care să reflecte 

cât mai fidel nevoile, opţiunile şi deciziile cetăţenilor  precum şi disponibilitatea 

acestora de implicare în problemele comunităţii. 

Strategia trebuie să reprezinte radiografia generală a comunei, detalierea 

direcţiilor strategice de dezvoltare şi rezultatul implicării tuturor factorilor interesaţi, 

responsabili şi relevanţi de la nivelul comunei. 

Strategia lărgeşte perspectiva cunoaşterii zonei – comunităţii, prin 

precizările şi clarificarile aduse astfel încat toate oportunitatile de dezvoltare şi de 

finanţare a Proiectelor propuse, să poată utiliza un asmenea plan strategic ca 

document de referinţă în planificarea, metodologia folosită, implementarea, 

monitorizarea şi evaluarea măsurilor aplicate. 

Strategia  de Dezvoltare Locală trebuie să reprezinte cel mai important ghid 

în procesul de creştere a capacităţii autorităţilor locale de a-şi planifica şi elabora 

proiectele, a identifica şi gestiona  sursele de finanţare  în conformitate cu exigenţele 

Uniunii Europene. 

Strategia de Dezvoltare Locală reprezintă de fapt planificarea cursului 

acţiunilor viitoare, pentru ca la nevoile comunităţii să se obţină rezultatele dorite. 

Componenta de planificare din cadrul Planului Strategic, reprezintă funcţia 

de bază a oricărui tip de management. 

Scopul planificării este stabilirea obiectivelor, a ţintelor către care va fi 

orientată activitatea comunităţii, a Administraţiei Locale, în viitor, precum şi  a 

modalităţilor de acţiune, a resurselor necesare şi alocarea lor, implementarea, adică 

modul de a le realiza. 

Absenţa unei asemenea planificări face loc hazardului, comunitatea va avea 

întodeauna o reacţie defensivă, eventualele reuşite fiind doar efect al unor împrejurări 

favorabile. 

Problemele punctuale neincadrate într-un Plan solid de Dezvoltare, nu îşi 

găsesc soluţii decît, eventual pe termen scurt. 
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Strategia  de Dezvoltare Locală, reprezintă opţiunea strategică a comunităţii 

şi a  Administraţiei Locale, de a pune în practică o anumită viziune. 

Un asemenea Plan va reprezenta şi principalul instrument managerial, de 

adaptare al comunităţii locale la schimbare. 

La Baza realizarii unui asemenea Plan Strategic, stau patru principii 

fundamentale: 

 Este un instrument de consultare şi dezbatere comunitară; 

 Este un instrument de programare strategică şi elaborare participativă; 

 Este in instrument de prioritizare a nevoilor şi a investiţiilor publice; 

 Este un instrument de promovare a acestor priorităţi. 

 

Aceste principii vor guverna pe viitor dezvoltarea comunităţii în 

ansamblul său, dar şi oportunităţile individuale ale membrilor, care supuse dezbaterii 

publice işi pot demonstra viabilitatea. 

Toate acestea demonstrează făra echivoc că în absenţa unui asemenea Plan 

Strategic, procesul dezvoltării locale va rămane unul întâmplător şi haotic. 

Elaborarea Strategiei de dezvoltare a comunei OCNA DE FIER a fost 

determinată si de oportunitatea oferită de Programul Național de Dezvoltare 

Durabilă 2014-2020 (P.N.D.R. 2014-2020) și de afilierea comunei Ocna de Fier la 

Grupului de Acțiune Locală (GAL) - Caraș-Timiș. 

Beneficiile principale ale comunei Ocna de Fier în urma afilierii la Grupul de 

Acțiune Locală (GAL) Caraș- Timiș sunt următoarele: 

 Posibilitatea de a obține finanțări din Fonduri Europene în baza 

Proiectului de Dezvoltare Locală întocmit de către GAL, care reflectă 

și necesitățile obiective de dezvoltare ale comunei Ocna de Fier; 

 Posibilitatea de accesare a Fondurlor Europene de către comuna 

Ocna de Fier în parteneriat cu alte comune vecine pentru dezvoltarea 

durabilă a zonei de interes pentru solicitanții proiectelor; 

 Posibilitatea prevederii de linii de finanțare nerambursabilă pentru 

ferme de familie, mici fermieri și tineri întreprinzători din comuna 

Ocna de Fier; 
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 Organizarea flexibilă a sesiunilor de depunere a proiectelor, astfel 

încât proiectele să fie bine elaborate și să răspundă cerințelor 

obiective ale beneficiarilor; 

 Timp foarte scurt de analiză a proiectelor (aproximativ 2 luni de la 

momentul depunerii); 

 Derulare rapidă a formalităților de contractare și a etapelor de 

implementare a proiectului; 

 Încasarea rapidă a fondurilor de către beneficiarii proiectelor; 

 Explorarea unor noi posibilități de dezvoltare a turismului în zona 

comunei Ocna de Fier, profitând de afilierea acesteia la GAL Caraș-

Timiș; 

 Avantaje financiare generate din creșterea ratei de cofinanțare din 

fondurile europene cu 10% ca urmare a apartenenței la GAL 

(finanțare mai redusă din bugetul de stat și/sau din cota 

beneficiarilor); 

 Corelarea proiectelor propuse de comuna Ocna de Fier in spațiul de 

competență al GAL-ului Caraș-Timiș cu necesitățile obiective de 

dezvoltare locală a zonei geografice care intră în competența GAL; 

 Susținerea concertată a măsurilor cosiderate utile de către toți 

membri afiliați ai GAL; 

 Creșterea eficienței finanțărilor nerambursabile din diverse surse, 

prin coordonarea fondurilor europene cu cele naționale și locale; 

 Stimularea parteneriatelor locale și a abordorii participative; 

 Implicarea mai mare a tuturor categoriilor de actori locali în realizarea 

obiectivelor de dezvoltare locală. 
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                                       CAPITOLUL II 
 

Comuna  Ocna de Fier – Cadrul Istorico- Geoagrafic 
 

1. Istoricul Comunei  Ocna de Fier  
 

Comuna  Ocna de  Fier este unitatea administrativ-teritorială de bază, care 

cuprinde populaţia rurală reunită prin comunitate de interese şi tradiţii. 

Comuna Ocna de Fier este persoană juridica de drept public. Ea are patrimoniu 

propriu şi capacitate juridică deplină. 

Comuna Ocna de Fier prezintă elemente specifice, care au rolul de a o 

individualiza în raport cu alte unităţi administrativ-teritoriale. 

La împărtirea administrativ-teritorială din 1956 Ocna de Fier a avut statutul de 

comuna în cadrul teritoriului administrativ al orasului regional Resita din regiunea 

Banat.  

În anul 1968 la infiinţarea judeţelor, Ocna de Fier a primit statutul de comună 

suburbană a oraşului Bocşa. 

Din anul 1990 Ocna de Fier are statutul de comună, având în componenţă o 

singură localitate, respectiv Ocna de Fier cu caracteristici de comunitate miniera si 

specific economic monoindustrial. 

Comuna Ocna de Fier este o unitate administrativ-teritorială de rangul patru, 

potrivit art. 2 alin.(2) lit.e) din Legea nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de 

amenajare a teritoriului naţional – Secţiunea a IV-a – Reţeaua de localităţi. 

Denumită odinioară şi Moraviţa, Vaskö sau Eisenstein, Ocna de Fier deţinea, 

după cum îi arată şi numele, importante zăcăminte de minereu de fier, cunoscute încă 

din perioada romană şi extrem de utile dezvoltării industriale din regiune 

Zona teritoriului comunei Ocna de Fier denumită şi Bănia a fost locuită din 

vechime. 

Prima atestare documentară a fost consemnată  într-un document din anul 

1351 când satul Binis se atesta a fi invecinat la nord-est cu satul Bănia. 

La Ocna de Fier, pe valea Aron, sunt semnalate ruine ale unei biserici 

medievale.  

Prima mină a fost menţionată în 1736. 

În anul 1760, în Muntii Moravitei în apropiere de Bocsa se naste colonia minieă Ocna 

de Fier. Administrativ ea se subordonează comunei Dognecea. 
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Colonia este locuită în mod preponderent de romani,(bufeni) veniti din Valahia 

Mică. 

În anul 1855, Camera Antică de la Viena vinde proprietatile ei montanistice din 

Banat către Societatea cezaro-craiasca privilegiata austriacă si a căilor ferate de stat 

(STEG).  

Printre posesiunile banatene sunt si minele de fier de la Ocna de Fier. 

În 1873 este inaugurată calea ferată Resita - Ocna de Fier. Ea a fost foarte importantă 

pentru transportul minereurilor. 

Inaugurarea ei va duce la decăderea totală a topitoriilor de fier de la Bocşa şi 

Dognecea.  

Fierarii se vor folosi de această oportunitate pentru a se aproviziona cu 

alimente de la  Bocşa, garniturilor de tren cu ecartament mic fiindu-le ataşate şi 

vagoane pentru persoane. Când vorbesc de trenuri, fierarii îşi aduc aminte şi de 

legătura pe cale ferată subterană între Ocna de Fier şi Dognecea. După instaurarea 

dictaturii proletariatului, comuniştii hotărăsc desfinţarea căii ferate spre Bocşa.   

Cândva, zona Ocna de Fier avea cele mai mari zăcăminte de cupru din 

Europa. Dar de aici s-au mai scos şi argintul, plumbul, aurul şi, evident, fierul. 

Cunoscute sunt minele  şi carierele gigant Paulus, Terezia, Arhanghel, 

Simioniuda (Simion und Juda), Iuliana, Adolf, Eleonora, Franciscus, Ursoanea.  

Din aceasta din urmă curge o apă cu un debit apreciabil şi cu o calitate foarte 

bună, însă exploatarea ei completa pentru nevoile satului a fost ignorata.  

           Ocna de Fier are pe teritoriul său, împreună cu alte două localităţi, respectiv 

Topliţa şi Cameniţa, rezerve omologate de peste 60 de milioane de tone de granite 

folosite pentru construcţii şi ornamente.  

De asemenea, o bună parte din cele 3,5 milioane de tone de marmură, cu 

varietăţile cele mai frumoase şi mai pure din România, se află tot la Ocna de Fier. 

Localnicii spun că marmura lor, de un alb zaharoid, este mai calitativă decât 

cea de Carrara. Zăcământul se află în zona numită Poiana Dănilii care, datorită 

înălţimii (597 m) şi aşezării, ar fi un obiectiv turistic deosebit. De aici se vede o bună 

parte a Câmpiei de Vest.  Aurul cert şi la vedere este cel verde, al celor aproape două 

mii de hectare de pădure de foioase.  

Din păcate, inexistenţa în comună a unor unităţi pentru prelucrarea superioară 

a lemnului dezavantajează oarecum bugetul local, lipsit astfel de sume considerabile 

care ar proveni din taxe şi impozite. 
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  Spre Bocşa Română se găseşte locul numit de localnici Cracul de Aur, cu 

rezerve de aur exploatate încă de pe vremea romanilor.  

În anul 1885 este consemnată localitatea Moravita, (Ocna de Fier), cu o 

populatie de 697 locuitori si 148 case iar în anul 1877, 783 locuitori si 174 case. 

In anul 1920 STEG se transforma intr-o societate romana pe actiuni ce poarta 

numele de Uzinele de Fier si Domeniile Resita (UDR). Aceasta preia de la STEG si 

minele de fier de la Ocna de Fier. 

 

 

În timp, cele mai importante puţuri au fost denumite Carolus, Paulus, Delius, 

Theresia, Peter und Paul, Juliana, Simon und Iuda, Arhanghel şi Reichenstein. Erau 

depuneri mari de minereu de fier, dar şi de aramă, argint, aur amestecat cu granit, 

pirite de fier, pirite de aramă, galene, plumb argintifer şi filoane cuarţoase de aur, 

precum cel din muntele Cracul cu Aur, unde exploatarea fusese făcută încă de pe 

vremea romanilor.  

Din cele mai vechi timpuri, principala ocupaţie a locuitorilor a fost mineritul.  

În zona carierelor Terezia şi Paulus s-au găsit vetre foarte vechi de topit 

minereuri feroase şi neferoase, iar pe Valea Aronului, în secolul trecut, un tezaur 

format din mai multe seceri şi obiecte de podoabă.  
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Francesco Griselini era într-un fel îndreptăţit să afirme în anul 1775 că Munţii 

Moraviţei erau din fier, iar „minereul zăcea în grămezi şi bulgări.” (Încercare de istorie 

politică şi naturală a Banatului Timişoarei, Timişoara, 1984, p. 287.)  

 

Conform unei estimări din anul 1852,  citate de Ion Păsărică, masivul de la 

Ocna de Fier ar fi conţinut 27 de milioane tone de minereu, din care până în 1935 nu 

fuseseră exploatate decât aproximativ 7 milioane. (Monografia Uzinelor de Fier şi 

Domeniilor din Reşiţa şi frumuseţea naturală a împrejurimilor, Bucureşti, 1935, p. 40.)  

Si acum, într- o veche exploatare de suprafaţă, acum în părăsire şi în curs de a fi 

acoperită de vegetaţie, se găseste  o bucată de cca. 2 kg de fier nativ, care parcă 

venea să confirme peste secole exprimarea oarecum metaforică a lui Griselini. 

Înainte, minereul se afla în straturi care aveau grosimi cuprinse între 2 şi 37 m 

şi lungimi între 37 şi 150 m, abundând în magnetit, hematit şi fier oligist cu conţinut de 

65-72% fier. (Ion Păsărică, op.cit., p. 39.)  

În zona minieră Ocna de Fier – Dognecea au fost descoperite pentru prima 

oară în lume mineralele: ludwigit (1874), veszelyit (1874), dogneceait (1884) şi 

warthait (1925). 

 În 1855, producţia de la Ocna de Fier şi Dognecea vecină era de 14.000 t, iar 

în 1894 de exact zece ori mai mare (140.000 t), scăzând apoi pe parcursul secolului al 

XX-lea: 65.000 t în 1896, 62.000 t în 1920 şi doar 24.000 t în 1930. Scăderea se 

explica prin închiderea între timp a furnalelor de la Bocşa şi Dognecea, iar la Reşiţa 

începea să fie folosit în cantităţi tot mai mari fierul vechi, deja abundent încă de acum 

un secol. În consecinţă, şi numărul lucrătorilor de la Ocna de Fier a fost tot mai mic, 
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de la 1.050 în 1896 la 250 în 1930 şi la 80 în 1932. La câteva decenii după încheierea 

celui de-al doilea război mondial, exploatarea a fost complet abandonată 

Pentru transportarea minereului până la depozitele din exterior se folosea un 

tunel de 4 km lungime, care avea o linie ferată cu ecartamentul de 700 mm, pe care 

circulau vagonete trase de o locomotivă cu benzină.  

La gura tunelului, minereurile erau descărcate după natura lor în diferite 

compartimente cu plan înclinat, de unde erau reîncărcate în vagoanele uzinale cu 

ecartament de 1 m pentru a fi transportate la Reşiţa. (Ion Păsărică, op.cit., p. 40.)  

Atât produsele miniere, cât şi cele ale unei cariere de calcar, erau duse la 

Reşiţa cu ajutorul unei căi ferate construite de S.T..E.G. în 1873.  

De asemenea, pentru aprovizionarea lucrătorilor pe credit, funcţionau în 

perioada interbelică atât la Ocna de Fier, cât şi la Dognecea, magazii de alimente ale 

U.D.R.-ului. (Ion Păsărică, op.cit., p. 40.) 

Cândva, zona Ocna de Fier avea cele mai mari zăcăminte de cupru din 

Europa. Dar de aici s-au mai scos şi argintul, plumbul, aurul şi, evident, fierul. 

Cunoscute sunt minele  şi carierele gigant Paulus, Terezia, Arhanghel, 

Simioniuda (Simion und Juda), Iuliana, Adolf, Eleonora, Franciscus, Ursoanea.  

Din aceasta din urmă curge o apă cu un debit apreciabil şi cu o calitate foarte 

bună, însă exploatarea ei pentru nevoile satului ar necesita cheltuieli mari cu 

aducţiunea, izvorul fiind mult sub nivelul aşezării. Galeria Adolf este, potrivit hărţilor, 

traversată de cel puţin două ori de şoseaua ce duce la Bocşa.   

           Ocna de Fier are pe teritoriul său, împreună cu alte două localităţi, respectiv 

Topliţa şi Cameniţa, rezerve omologate de peste 60 de milioane de tone de granite 

folosite pentru construcţii şi ornamente.  

De asemenea, o bună parte din cele 3,5 milioane de tone de marmură, cu 

varietăţile cele mai frumoase şi mai pure din România, se află tot la Ocna de Fier. 

Celebra Ordonanţă a Guvernului nr. 22/1997 a pus capat mineritului,  

majoritatea populaţiei intrând în şomaj.  Nici pana astazi situatia nu s-a schimbat sub 

acest aspect. 

Acum, în urma dispariţiei vechii activităţi miniere, Ocna de Fier a devenit în 

bună măsură o localitate rezidentiala, pro- turistică, beneficiind de marea frumuseţe a 

locului în care este amplasată, care predispune la aerisire şi relaxare si de 2 zone cu 

potential de agrement, Lacul Danila si Lacul Vartoape. Cei care şi-au cumpărat case 

in Ocna de Fier au reuşit să le transforme în adevărate colţuri de rai.  
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Pe langa acest avantaj al cadrului natural, Ocna de Fier se mai remarca in mod 

unic, national si international, prin existenţa colecţiei de mineralogie estetică a lui 

Constantin Gruescu, cu rarităţi şi chiar unicate mineralogice la nivel mondial. 

 

 În acest fel, viaţa localităţii se desfăşoară în alţi parametri, însă ea rămâne şi în 

continuare un punct de mare interes pe harta istorică a Banatului. 

 

 

 

 

http://www.constantingruescu.ro/
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2. Caracteristici  fizico-geografice 
 

2.1. Aşezare – Vecinătăţi 
 
 Localitatea Ocna de Fier  se află la 45° 19' 60'' latitudine nordică, la 21° 46' 60'' 

longitudine estică şi la o altitudine medie de 414 m deasupra nivelului mării. 

 

Comuna este situata in partea de nord a judetului Caras – Severin.  

Este  situată între oraşul Bocşa, ( 7 km), comuna Dognecea, satul Biniş, 

comuna Lupac şi Moniom.  

Ocna de Fier este străbătută de drumul judeţean DJ 586, care asigura accesul 

spre comuna dinspre Bocsa si Resita, facand totodata  legatura cu comuna 

Dognecea. 

Este situata la o distanta de 25 km fata de resedinta de judet si la 7 km fata de 

cel mai apropiat oras, Bocsa.   

Vecinatătile teritoriului administrativ sunt: 

 spre vest – orasul Bocsa si comuna Doclin;  

 spre nord – orasul Bocsa;  

 spre sud, sud-vest - comuna Dognecea si comuna Lupac;  

 spre est - municipiul Resita.  
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Din punct de vedere al mărimii comunei, în cadrul judetului se situează in 

categoria comunelor mici ale judetului cu o suprafată medie de 2211 ha teritoriu 

administrativ. 

Suprafaţa totală (ha): 2 211ha. Este străbătută de pârâul Moraviţa, care 

izvorăşte din Culmea Mare şi se varsă la Bocşa Română în Bârzava.   

http://www.banaterra.eu/romana/toponimii/o/ocna_de_fier/intrare.jpgComuna Ocna 

de Fier, e înconjurată de dealuri împădurite, care asigură o protecţie împotriva 

vânturilor, care bântuie câmpia Caraşului, asigurând zonei o climă dulce cu ierni 

blânde.  

 

Cel mai înalt punct al zonei este dealul Dănila, al cărui vârf la schelă are 

altitudinea de 597 m şi străjuieşte platoul de marmură cunoscut sub denumirea de 

Poiana Dănilii.   

http://www.banaterra.eu/romana/toponimii/o/ocna_de_fier/intrare.jpg
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  Ocna de Fier se află situată la 316,49 metri faţă de nivelul Mării Adriatice si 

are 7 km lungime. 

 

Folosintele terenurilor din cuprinsul teritoriului sunt date de natura terenului, 

care se repartizează pe categorii de folosinta astfel:  

 teren arabil - 2 ha;  

 pasune – 148 ha;  

 fânete - 46 ha;  

 paduri - 1954 ha,  

 ape - 8,6 ha;  

 drumuri - 35 ha;  

 curti, constructii - 41 ha;  

 neproductiv - 22,4 ha.  

 

Comuna Ocna de Fier, avand in componenta sa o singura localitate, sat de 

resedinta de comuna, se incadreaza intre comunele mici ale judetului atat ca numar 

de localitati, cat si ca suprafata administrativa. Are o populatie de 797 locuitori si 302 

gospodarii. 
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2.2. Relieful 

  

Comuna Ocna de Fier se înscrie în regiunea geomorfologică a Muntilor 

Banatului ce se desfasoară pe linii paralele, care cad în trepte spre vest. 

Sub aspect geomorfologic perimetrul localitătii, constituie un fragment al zonei 

vestice a Carpatilor Meridionali, fiind reprezentat prin prisme caloline piemontane, 

înglobate genetic în zona dealurilor si muntilor bănăteni.  

 

Spre vest de masivul insular cristalin al Semenicului, relieful se dezvoltă în 

trepte policiclice cu altitudini progresiv descrescătoare. Separată de Semenic si de 

muntii calcarosi ai Aninei de un culoar puternic denivelat si sculptat (Culoarul 

Carasului) zona Ocna de Fier, apare ca o succesiune de culmi împădurite, separate 

prin valea râului Bârzava de masivul peneplenizat al Armenisului.  
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La poalele acestor munti se dezvoltă mici piemonturi colinare derivate dintr-o 

campanie de acumulare post-pontică. 

2.3. Climă.  Regim termic 

 

 

Teritoriul comunei Ocna de Fier se situează în aria climei temperat-

continentală, cu variatii de temperatură si umiditate specifice acestei clime moderate. 

Temperatura aerului e variabilă în functie de altitudine. 

Precipitatiile cad în cantitătii medii lunare cuprinse între 30-100 mm. 

Vânturile au directii predominante: 

 iarna - 26,3% N;  

 primăvara - 26,8% N;  

 vara - 26,8% N;  

 toamna - 24,7% N.  

Adancimea maxima de inghet este de 0,75 m (fara strat protector de zapada). 

Privind seismicitatea, zona se înscrie într-un areal caracterizat de o 

magnitudine seismică potentiala de gr. VII (Scara MSK). 
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2.4. Hidrografie. 

 

În Ocna de Fier,  desi numărul de văi din zonă este apreciabil, reteaua 

hidrografică este modest reprezentată de o serie de cursuri minore cu caracter 

permanent, după cum urmează: 

         

 Paraul Moravitei cu afluentii Valea Ferendia, Ogasul Dealovat, Ogasul Vintilii, 

Ogasul de la Tod, Ogasul Curcanului, Valea Lacul mic, Valea Groza;  

 În scop de agrement au fost amenajate două lacuri: Vârtoape si Dănila;  

 Putul Paulus, actualmente inundat - a carui exploatare constituie sursa pentru 

sistemul de alimentare cu apa centralizat al localitatii - este amplasat pe 

contactul geologic dintre rocile calcaroase diaclozate sedimentate masiv în 

cuveta Resita - Moldova Noua si rocile cristaline ale complexului geologic  

Bocsita - Drimaxa 
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Lacul Vârtoape 

2.5.Regimul Eolian 
 

Valorile temperaturii medii, umidităţii atmosferice, evapotranspiraţia etc., sunt 

influenţate de natura şi intensitatea vânturilor din zonă. Vânturile dominante sunt: 

 Austrul, cu direcţie sud-vest, viteza 1,7 m/s şi frecvenţa de 2,5 %; 

 Coşava, cu direcţia nord-est, are o viteză medie de 1,7 m/s şi o 

frecvenţă de 1,7 %; 

 Föhnul bate frecvent în lunile de iarnă din direcţia nord-est cu o viteză de 

1,7 m/s.  

 
2.6. Flora şi fauna 
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Comuna Ocna de Fier are o floră deosebită, cu multe specii. 

Pe terenurile degradate au fost plantati puieti de salcâm. Zona pădurilor este 

bine reprezentată si diferentiat etajată. Esentele predominante sunt stejarul, fagul si 

mesteacănul. 

Fauna este de asemenea bogată, cuprinzând o mare diversitate de specii. 

Dintre animalele specifice pădurilor de foioase frecvente sunt: lupul, soarecele, 

veverita, jderul de pădure, mistretul, căprioara, iepurele, vulpea iar numarul speciilor 

de pesti cunoaste cea mai mare varietate: crapul, cleanul, somnul, carasul. 
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2.7. Solul şi resursele naturale 
 
Resurse naturale 

Pe teritoriul comunei se cunosc ca resurse minerale: grnodiorit, marmura, 

calcar, silicati de fier, minereu de fier, etc. 

O resursa naturală specifică comunei este pădurea.  

Fondul forestier este administrat de Ocolul Silvic Bocsa Romînă 

 



 

 Strategia de Dezvoltare Locală - Comuna  Ocna de Fier     
 

 

 76 

Provenienţa minereurilor se leagă de cea mai interesantă formaţiune geologică. 

Întradevăr, un strat de trachit, care se întinde de la Ezeriş până la Moldova-

Noua, străbate în mai multe părti, mai ales la Ocnade Fier  şi Dognecea, straturile de 

calcar din formaţiunile jurasice şi cretacice. 

La locurile lor de atingere se găsesc formate depozite puternice de minereuri 

de fier, aramă, argint, aur amestecat cu granit; pirite de fier; pirite de aramă; cum este 

în mina Simion şi Iuda; blende; galene; plumb argintifier; precum şi filoane cuarţoase 

de aur, cum este în muntele Cracul de Aur, exploatat mai întâi de romani. 

După un calcul din 1852, masivul de la Ocna de Fier ar fi conţinut 27 mil. tone 

minereu de fier.  

Daca scădem consumaţia până astăzi, masivul ar mai prezenta totuşi o rezervă 

de circa 20 mil. tone. 

Cândva, comuna Ocna de Fier avea cele mai mari zăcăminte de cupru din 

Europa. Dar de aici s-au mai scos şi argintul, plumbul, aurul şi, evident, fierul. 

Cunoscute sunt minele  şi carierele gigant Paulus, Terezia, Arhanghel, 

Simioniuda (Simion und Juda), Iuliana, Adolf, Eleonora, Franciscus, Ursoanea. Din 

aceasta din urmă curge o apă cu un debit apreciabil şi cu o calitate foarte bună, însă 

exploatarea ei pentru nevoile satului ar necesita cheltuieli mari cu aducţiunea, izvorul 

fiind mult sub nivelul aşezării.  

Ocna de Fier are pe teritoriul său, împreună cu alte două localităţi, respectiv 

Topliţa şi Cameniţa, rezerve omologate de peste 60 de milioane de tone de granite 

folosite pentru construcţii şi ornamente. De asemenea, o bună parte din cele 3,5 

milioane de tone de marmură, cu varietăţile cele mai frumoase şi mai pure din 

România, se află tot la Ocna de Fier.  

Localnicii spun că marmura lor, de un alb zaharoid, este mai calitativă decât 

cea de Carrara. Zăcământul se află în zona numită Poiana Dănilii care, datorită 

înălţimii (597 m) şi aşezării, ar fi un obiectiv turistic deosebit.  

De aici se vede o bună parte a Câmpiei de Vest.   

Aurul verde - aurul cert şi la vedere, este  al celor aproape două mii de hectare 

de pădure de foioase. Din păcate, inexistenţa în comună a unor unităţi pentru 

prelucrarea superioară a lemnului dezavantajează oarecum bugetul local, lipsit astfel 

de sume considerabile care ar proveni din taxe şi impozite.  

Spre Bocşa Română se găseşte locul numit de localnici Cracul de Aur, cu 

rezerve de aur exploatate încă de pe vremea romanilor. Chiar dacă, pe moment  nu 



 

 Strategia de Dezvoltare Locală - Comuna  Ocna de Fier     
 

 

 77 

exista activitati de prospectiune si nici  nici un partener de discuţie privind exploatarea 

zăcământului de aur, Ocna de Fier se află in sfera de interes a firmei Royal Gold Inc, 

cea mai mare companie cu sediul în S.U.A. specializată în exploatara metalelor 

preţioase. Este doar o chestiune de timp. 

Zona este plină de puţuri de prospectare a zăcămintelor, de zeci de metri 

adâncime.  

Desi iniţial acestea au fost împrejmuite cu garduri de protecţie, acum la gura lor 

nu mai este nici o protectie. Institutile abilitate trebuie sesizate pentru efectuarea de 

lucrari, puturile reprezentand un mare pericol pentru animale si turisti.  

 
 
 

.  

Frumuseţea profunzimilor scoarţei terestre a fost pusă în valoare de Constantin 

Gruescu, în urmă cu 55 de ani. Muzeul de mineralogie estetică a fierului, care 

funcţionează în casa sa de la nr. 113, expune peste 2000 de piese de o neasemuită 

frumuseţe.  
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Exponatele sunt fascinante prin culori  şi forme care-ţi stârnesc imaginaţia. 

Unele sunt galbene (sulful nativ de la Călimani), roşu cu gri (realgarul de la Moldova 

Nouă), verde cu gri şi cafeniu (malachitul de la Ocna de Fier), liliachii (cuarţ, varietate 

de ametist), roz (cuarţul roz de la Ocna de Fier), aurii (pirita), bordo cu negru (calcita 

limonitizată), altele sunt galbene aurii (granatul de la Ocna de Fier) sau galbene lămâi 

(o varietate de Schweitzerit).  

 

 

 

Formele sunt şi ele din cele mai ciudate. Pe de o parte, datorită cristalizării 

diferite, unele exponate sunt compuse din concreşteri cu feţe pătrate (pirita de la 

Dognecea), triunghiulare (galena), altele, aşa-zisele macle coaxiale, prezintă 

concreşteri radiale (crucea Sf. Andrei). 

 Vedeta colecţiei este macla Gruescu, o maclă coaxială cu concreşteri radiale, 

sub formă de cruce, găsită la Ocna de Fier într-o pungă subterană de argilă.  

O serie de exponate au forme zoomorfe, iar altele îţi amintesc de roboţi, 

prăjituri, brazi cu zăpadă, ţesături, trandafiri şi chiar de varză creaţă. O piesă 

deosebită este cea pe care minerii au botezat-o „Colierul reginei” (calcit şi calcopirită).  
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În aceeaşi vitrină îşi are locul şi „Otrava cardinalilor” (realgar şi bourdonit), care, 

datorită urmelor de sulfură de arsen, o substanţă otrăvitoare, nu era niciodată luată 

acasă de către mineri.  

Şi tot aici poate fi văzut şi cuarţul roz, cu proprietăţi paranormale, de liniştire. 

O altă colecţie a lui Gruescu o constituie cele zece volume de impresii. 

    
 

3.COMUNA OCNA DE FIER  

  CARACTERISTICI ECONOMICO – SOCIALE 

3.1.Reţeaua   de Comunicaţie şi Transport 

Accesul spre comuna Ocna de Fier este doar rutier, dinspre Bocsa, pe DJ 586. 

Strada principala a localitatii o constituie tot drumul judetean DJ 586 care se continua 

apoi spre Dognecea cu drumul DJ 586A. Drumul judetean este asfaltat pana in zona 

centrala si este prevazut cu rigole de scurgere a apelor si podete de subtraversare a 

cursurilor de apa. 

Strazile secundare nu sunt modernizate, sunt ori pietruite ori de pamant, fara 

rigole de scurgere a apelor. 

Strazile au trotuare pe portiuni reduse in dreptul constructiilor. Profilul 

transversal al strazilor variaza intre 5m si 20 m. 
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Traficul rutier in localitate este redus datorita desfiintarii unor unitati economice 

si al modului de organizare al localitatii. Deplasarea la locul de munca si in alte 

scopuri in Bocsa se realizeaza cu autoturisme proprietate particulara. 

 

        Din punct de vedere al accesibilitatii, comuna 

este situata in afara rutelor principale de trafic rutier 

si fara acces direct la linii de cai ferate. 

Caile de acces spre localitatile din teritoriul comunei 

sunt de tip rutier. 

Distantele de parcurs de la resedinta de comuna la 

orasul cel mai apropiat, Bocsa ,este de 7 km - prin 

DJ 586  - iar fata de resedinta de judet, Resita este 

de 25 km.  Legatura cu Bocsa Romana se face si prin DC 81. 

Transportul pe cale ferata se desfasoara pe axa Birzavei, de la Resita la Timisoara, 

cea mai apropiata gara de calatori si marfa fiind la Bocsa Vasiova.  

        

Transportul  în comun – locuitorii Comunei Ocna de Fier nu beneficiază de un 

sistem de transport în comun, care să facă legătura între localităţile Bocșa, Dognecea, 

Reșița. 

Infrastructura edilitara 

              Dotări edilitare: 

 clădirea primăriei; 

 un cămin cultural; 

 dispensar uman; 

 dispensar veterinar; 

 o şcoală; 

 o grădiniţă; 
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 un oficiu poştal; 

 un post de poliţie. 

 

Reţele de utilitate publică. 

Comuna Ocna de Fier este deficitara in ceea ce priveste existenta unor retele 

de utilitate publica, care sa determine un grad de confort ridicat populatiei. 

 Ocna de Fier beneficiaza de o reţea de alimentare cu energie electrică de joasă 

tensiune în lungime de 7900 ml, la care sunt racordate cele 302   gospodării; 

 De asemenea beneficiaza de o reţea partiala de alimentare cu apă potabilă; 

Totodată comuna beneficiază şi de o reţea de rigole colectoare pentru apa pluviară în 

lungime de 7900  ml  precum şi canale colectoare. 

În baza proiectelor elaborate, a celor care se vor elabora si a oportunitatilor de 

finantare, comuna Ocna de Fier va  putea beneficia în perioada 2015-2020  de 

extinderea  reţelei de apă potabilă, de constructia retelei de  canalizare menajeră, de 

extinderea retelei de curent electric spre zone cu potential turistic.  

   Reţea de canalizare menajeră nu exista in prezent în comuna Ocna de 

Fier;  

 Canalizarea şi evacuarea apelor pluviale se realizează printr-o reţea de rigole 

betonate şi şanţuri taluzate în lungime de 7900 ml care comunică cu canale 

colectoare, toate întreţinute periodic prin acţiuni ale administraţiei locale. 

Localitatea Ocna de Fier este ca omogenitate una compacta. La distanta nu prea 

mare de vatra localitatii exista doar o colonie numita STROS, ce apartine de comuna.  

 

Mijloace de telecomunicatie 

 

In Comuna Ocna de Fier exista un Oficiu de posta. Telefonia fixa este asigurata 

de TELEKOM ROMANIA, existand un numar de 160 de abonati. 

Reteaua interna de Internet si cablu TV, este asigurata de firma NEXT GEN, cu 

un numar de 300 de abonati. 

De asemenea, TELEKOM ROMANIA, asigura functionalitatea unui sistem de 

telefonie publica, printr-un numar de 2 telefoane publice, amplasate pe teritoriul 

comunei Ocna de Fier. 
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3.2.Analiza socio- demografică a comunei Ocna de Fier 

Populatie: 

Comuna Ocna de Fier are o populatie de 797 de locuitori si 302 gospodarii. 

 

Structura populatiei pe criteriul  varstei se prezinta astfel: 

 sub 29 de ani – 165 locuitori; 

 intre 30-60 ani – 337 locuitori; 

 peste 60 ani – 295 locuitori.  

 

Structura populatiei pe criteriul etnic este urmatoarea: 

 romani 765; 

 germani 12; 

 ucraineni 16; 

 sarbi 2; 

 maghiari 2; 

 

Structura pe sexe a populatiei este urmatoarea: 

 populatie masculina – 388 persoane; 

 populatie feminina – 411 persone; 

 

 3.3.Piata Muncii - Ocna de Fier 

Populatia activa  din comuna Ocna de Fier este de 397 persoane, iar populatia 

ocupata, este de 111 persoane. 

Din totalul populatiei ocupate de 111 persoane,  82 persoane lucreaza in 

industrie si 29 persoane  in servicii si administratie. Numarul oficial al somerilor este 

de 46 de persoane. 

 Restul populatiei active se afla in somaj cronic sau in afara pietei muncii. 

Populatia comunei Ocna de Fier este in scadere in primul rand  datorita 

sporului natural si migratoriu negativ, dar si datorita unui mediu economic slab 

dezvoltat si deprecierii calitatii vietii in ultimii 20 de ani. 
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Analiza pieţei muncii- tendinte 

Unul dintre obiectivele dezvoltării comunitare durabile îl reprezintă “dezvoltarea 

socială”.  

Într-o succintă caracterizare/definire, dezvoltarea socială este, de fapt, un 

proces de schimbare socială planificată, destinată să promoveze bunăstarea 

locuitorilor comunităţii. 

Această schimbare, în mod obligatoriu, trebuie să fie pozitivă şi este 

determinată de transformări economice şi sociale complexe. 

Resursa de bază a dezvoltării sociale o reprezintă capitalul social, nivelul de 

dezvoltare a acestuia, ca atribut al relaţiilor dintre actorii sociali (individuali şi colectivi) 

şi sistemul de norme care guvernează aceste relaţii, având ca nucleu dur 

reciprocitatea şi încrederea. 

Toate nevoile identificate la nivelul comunei Ocna de Fier, transpuse în 

proiecte, vizează implicit şi creşterea acestui capital social, dezvoltarea socială, care 

generează, la rândul ei, dezvoltare locală. 

Dezvoltarea socială, creşterea capitalului social, sunt la rândul lor influenţate, 

determinate de capitalul uman şi în cadrul acestuia, de forţa de muncă aptă pentru un 

proces productiv de bunuri şi servicii. 

Forţa de muncă reprezintă componenta cea mai importantă a unei pieţe a 

muncii, ea reprezintă nucleul analizei pieţei muncii la nivelul unei comunităţi, a unei 

zone, a unei regiuni, ţări, etc. 

Forţa de muncă nu este altceva decât bunul tranzacţionat pe piaţa muncii sau a 

forţei de muncă. 

Piaţa muncii este cadrul economico-social în care se reglează cererea şi oferta 

de forţă de muncă. 
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Orice analiză referitoare la piaţa muncii are ca element central forţa de muncă, 

şi tranzacţionarea acesteia, ca urmare a unui proces de ofertă şi cerere de forţă de 

muncă. 

Oferta de forţă de muncă se referă la resursele de muncă existente în 

economie, reprezentând categoria indivizilor care îşi manifestă interesul de a participa 

la procesul productiv. 

În cadrul resurselor de muncă se disting mai multe segmente: 

a) Populaţia activă – persoane apte de muncă, situate într-un anumit cadru de 

vârstă, care pot furniza forţa de muncă necesară procesului productiv. În 

cazul comunei Ocna de Fier  avem o populaţie activă de 397 de persoane;  

b) Populaţia ocupată – cei care participă la procesul productiv sau activităţi 

colaterale lui. Populaţia ocupată la nivelul comunei  Ocna de Fier este de 

111 persoane reprezentand doar 27,9 % din populatia activa; 

c) Populaţia neocupata activa, somera – aflată în diverse forme de plată sau 

ieşită din forme de plată  de 175 persoane – care deşi este aptă de muncă, 

rămâne în afara pieţei muncii. In procente reprezinta peste 44%, aproape 

dublu mediei pe tara. Ramânerea în afara pieţei muncii şi astfel apariţia 

şomajului, poate să fie determinată de un excedent al forţei de muncă, 

comparativ cu oferta, cum este şi cazul comunei Ocna de Fier.  

Acest lucru este determinat de o situaţie de dezechilibru economic. 

Acest şomaj determinat de dezechilibre economice poate conduce la un şomaj 

cronic, cu efecte negative asupra pieţei muncii şi cu pierdere de resurse umane, 

datorită neutilizării lor. 

Persoanele în afara vârstei de muncă şi cele cu diverse incapacităţi de muncă, 

formează: 

a) Populaţia inactivă – care se structurează astfel: 

 preşcolară  şi şcolară –  71 persoane; 

 pensionari, persone cu handicap si dizabilitati – 295 persoane; 

Fenomenele muncii sau ale pieţei muncii, cele legate de forţa de muncă sunt 

inevitabil influenţate de mai multi factori. 

Cei mai importanţi, care au o determinare directă sunt: 

 Factorii demografici – definitorii pentru nivelul ofertei forţei de muncă. Aceştia 

sunt: 

- populaţia. 
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 In cazul  comunei Ocna de Fier   avem o populaţie redusa de doar 797 

locuitori.  

- rata natalităţii – are un efect imediat asupra populaţiei inactive şi unul 

decalat cu 15-20 de ani asupra populaţiei ocupate. 

În cazul comunei Ocna de Fier , rata natalităţii a cunoscut o permanentă 

tendinţă de scădere în perioada 1992 – 2012 , fapt care va afecta oferta forţei de 

muncă peste 15-20 ani.  

De asemenea, această rată se situează cu mult sub rata mortalităţii în 

perioada amintită, raportul fiind de 6 decese la 1 nastere. Prin urmare sporul natural 

este unul negativ, chiar daca in prezent are unele tendinte de crestere. 

- rata mortalităţii – afectează, de asemenea, atât populaţia activă cât şi 

cea inactivă.  

La nivelul comunei Ocna de Fier avem de a face cu o tendinţă de creştere a 

ratei mortalităţii în perioada 1992 - 2012, determinată atât gradul de imbatranire a 

populatiei, cat si de gradul de morbiditate ridicat; 

- creşterea duratei de viaţă – este un factor demografic care a 

determinat şi durata de viaţă activă.  

La nivelul comunei OCNA DE FIER, nu putem identifica o tendinţă clară 

privind creşterea duratei de viaţă, având în vedere numărul mare de bolnavi cronici la 

1000 de locuitori, care determină şi mortalitatea crescută; 

- migraţia forţei de muncă reprezintă un alt factor demografic important 

care influenţează negativ dezvoltarea economiei locale, investitorii fiind 

descurajaţi de respectiva migraţie, chiar dacă este temporară;  

- instabilitatea maritală – factor şi fenomen demografic tot mai frecvent 

în ultima perioadă de timp, care a determinat presiuni asupra ofertei 

forţei de muncă prin îndepartarea de la modelul tradiţional al familiei, cu 

tatăl unic întreţinător. Tot mai multe femei,( peste 30%), au devenit 

întreţinător de familie, fenomen determinat atât de creşterea numărului 

divorţurilor, cât şi de creşterea numărului de familii monoparentale. 

 

 Factori educaţionali – sunt responsabili pentru caracteristicile calitative ale 

ofertei forţei de muncă. Sistemul de învăţământ este modalitatea de adaptare a 

ofertei la caracteristicile cererii. Prin felul cum este organizat se urmăreşte 

asigurarea unor calificări profesionale cât mai apropiate de caracteristicile 
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cererii. În ultimii 15 ani, la nivelul comunei Ocna de Fier s-a putut constata un 

decalaj din punctul acesta de vedere, forţa de muncă nebeneficiind de o 

calificare adecvată, în felul acesta determinând o creştere a muncitorilor 

necalificaţi în raport cu nevoile procesului productiv sau al serviciilor publice. 

 Factori economici – oferta forţei de muncă are o determinare economică, 

nivelul ei depinzând de nivelul preţului la care această marfă se tranzacţioneză 

pe piaţă. Cu cât preţul este mai mare, cu atât oferta forţei de muncă este mai 

mare. Nivelul cheltuielilor necesare acoperirii unui cost de subzistenţă dictează 

un venit şi un salariu minim. Acest aspect se manifestă în condiţiile în care 

oferta de locuri de muncă este mult mai mică decât cererea. 

 

Indicatori ai pieţei muncii 

Indicatorii care se folosesc în analiza pieţei muncii sunt indicatori care 

caracterizează forţa de muncă, sub diferitele sale aspecte. 

Prin urmare putem vorbi de trei grupe de indicatori: 

 indicatori de nivel – reflectă aspectele cantitative legate de forţa de muncă, 

aceştia fiind: 

- indicatori ai resurselor (populaţie totală, populaţie activă, populaţie aptă de 

muncă, etc); 

- indicatori ai ocupării şi şomajului (populaţie ocupată, populaţie şomeră, 

populaţie neocupată, etc); 

- indicatori ai salarizării, ai condiţiilor de muncă şi cei care caracterizează 

relaţiile. 

 indicatori de structură – sunt indicatorii care relevă: 

- grupele de vârstă; 

- sexul; 

- calificări profesionale; 

- nivel de educaţie; 

- mărimea agenţilor economici; 

- forma lor de proprietate; 

- durata şomajului. 

 indicatori derivaţi – sunt indicatorii care combină diferitele criterii şi 

caracteristici ale pieţei forţei de muncă. 
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Din punct de vedere al specificului pieţei forţei de muncă, în comuna OCNA DE 

FIER, constatăm următoarele: 

 piaţa muncii este una dezechilibrată, având în vedere declinul 

economic în care se află comuna şi astfel nivelul scăzut al cererii de 

forţă de muncă, determinat de acest declin; 

 un număr scăzut de agenţi economici;  

 un grad redus al ratei ocupării, populaţia ocupată din total populaţie 

activă fiind redusă; 

 un număr redus de locuri de muncă ofertate; 

 o lipsă de investiţii în sectorul privat; 

 o migraţie a forţei de muncă active şi calificate spre alte zone ale 

judeţului sau în afara ţării; 

 un şomaj ridicat, atât cel determinat de restrângerea activităţii 

economice cât şi cel determinat de absenţa de pe piaţa muncii a unor 

categorii ale populaţiei (femei şi tineri absolvenţi); 

 spirit antreprenorial scăzut; 

 lipsa de oportunităţi privind integrarea pe piaţa muncii, în special 

privind grupurile dezavantajate: femei, tineri absolvenţi. 

Sub aspectul acestor tendinţe avem de a face, în comuna OCNA DE FIER, cu 

o situaţie a pieţei muncii care determină negativ dezvoltarea economică şi care nu 

beneficiază de o intervenţie atât de natură economică cât şi educaţională în vederea 

îmbunătăţirii acestei situaţii. 

 

Concluzii: 

Comuna Ocna de Fier se confruntă cu unele fenomene sociale, neajunsuri sau 

deficienţe în acest domeniu cum sunt : 

 un proces de îmbătrânire a populaţiei; 

 mentinerea unui procent ridicat al populaţiei neocupate din total populaţie 

activă; 

 o accentuare a şomajului cronic; 

 serviciul social din cadrul primăriei nu este acreditat; 

 comuna nu beneficiază de funcţionarea unui ONG în domeniu; 

 comuna nu beneficiază de existenţa unui centru de consiliere privind:  
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- abandonul familial; 

-  delicvenţa juvenilă; 

-  consumul de droguri; 

-  abandonul şcolar; 

Un asemenea centru care sa fie administrat de un ONG este necesar sa 

functioneze in comuna Ocna de Fier. 

 

4.Economia şi  Mediu de Afaceri 

4.1.Mediul de afaceri din comuna Ocna de Fier este unul în curs de formare şi 

dezvoltare. 

Actualmente afacerile  sunt puţine ca număr şi mici ca cifră de afaceri. De 

asemenea caracterul lor durabil este relativ. Predomină activitatea agricolă zootehnică 

practicata in gospodariile individuale, comertul, activitati de productie si servicii. 

Comerţul se situează ca pondere, după activitatile de productie si exploaterea 

lemnului. 

Potentialul natural, resursele naturale de suprafata si adancime, potentialul 

turistic de care beneficiaza comuna Ocna de Fier, reprezinta conditii si totodata 

premise solide pentru o dezvoltare durabila a comunei si o crestere sub aspect 

demografic. 

Suprafaţa totală a comunei este 2 211ha. 

Folosintele terenurilor din cuprinsul teritoriului sunt date de natura terenului, care se 

repartizează pe categorii de folosinta astfel:  

 teren arabil - 2 ha;  

 pasune - 102 ha;  

 fânete - 46 ha;  

 paduri - 1954 ha,  

 ape - 8,6 ha;  

 drumuri - 35 ha;  

 curti, constructii - 41 ha;  

 neproductiv - 22,4 ha.  

 

Activtatile economice nu sunt prea diversificate. 

Mediul de afaceri este reprezentat de 10 agenti economici, care pe domenii de 

activitate se structureaza astfel: 
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- comert cu amanuntul si alimentatie publica – 6 agenti economici; 

- productie – 3 agenti economici 

- servicii – 1 agent economic. 

 

           Forta de munca ocupata la nivelul acestor agenti economici  este de 25 de 

angajati. 

In sectorul industrial exista o societate comerciala avand ca obiect ignifugari si 

confectionari si incarcari stingatoare. Nu exista servicii publice. 

Suprafata agricola totala este de 150 ha din care categoria de pasuni - fanete 

de 148 ha reprezentand 98% din suprafata agricola. Acest fapt determina profilul 

economic  dominant potential , anume cel  de crestere a animalelor. 

Nu exista nici o unitate de mecanizare sau de reparatii a utilajelor agricole in 

localitate. 

Exploatarea forestiera, industria extractiva  şi activităţile aferente industriei 

extractive  - au reprezentat mult timp ocupaţiile preponderente  pentru locuitorii din 

comuna OCNA DE FIER. 

În activităţile specifice mineritului a fost ocupată 60% din forţa de muncă activă 

a comunei . 

Odată cu restrângerea şi apoi închiderea activităţii miniere, cu declinul 

activităţilor forestiere prin falimentarea sau restrangerea activitatii prelucratoare in 

domeniu,( Fabrica de cherestea si Fabrici de mobila si parchet), din BOCSA, care  au  

reprezentat angajatori insemnati pentru forţa de muncă din Ocna de Fier, economia 

locala a comunei îmbracă forme de subzistentă. În ultimii ani migrarea fortei de munca 

spre tari UE, a constituit principala sursa de venit a locuitorilor. 

O singura activitate economica de la nivelul comunei si anume productia de 

mozaic, este orientata spre piata. In rest , anumite activitati agrozootehnice reprezinta 

doar activitati preponderent de satisfacere a unor nevoi pentru gospodariei proprie. 

Există prin urmare un potenţial de creştere  al efectivelor animaliere, dar acesta 

poate deveni realitate doar într-un sistem organizat şi eficient. 

Trebuie precizat de asemenea faptul că, respectivele gospodării individuale, 

orientate spre activităţi agricole, beneficiază de puţine mijloace financiare si materiale.  

Nu există la nivel de comună Asociaţii care să permită o mai bună exploatare a 

terenurilor, o protejare a intereselor, o accesare a fondurilor nerambursabile şi o 

valorificare  a produselor. 
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 Mineritul a fost şi principala sursă de venit  a populaţiei, veniturile din activitati 

agricole,( crestere de animale, albinarit),  fiind mici . 

Închiderea activităţii miniere a reprezentat atât un declin al economiei locale 

cât şi un şoc social şi ocupaţional. 

Consecinţele imediate au fost:  

 o explozie a şomajului; 

 o scădere a veniturilor populaţiei şi astfel a puterii de cumpărare; 

 o scădere a nivelului de trai şi o migraţie masivă a populaţiei active pregătită 

profesional spre zone geografice mai dezvoltate. 

Relieful comunei Ocna de Fier permite ca activităţi economice agricole, cultura 

pomilor fructiferi , a plantelor medicinale, a fructelor de padure in sistem de plantatie si 

creşterea animalelor. 

Activitatea de comerţ – reprezintă în prezent  ponderea cea mai mare la 

nivelul mediului de afaceri, cel puţin ca număr de agenţi economici. 

Procurarea  produselor de către locuitori şi aprovizionarea  cu alimente, alte 

mărfuri agrare,  produse industriale,  se face din oraşul BOCSA.   

De asemenea creşterea atractivităţii zonei şi facilităţile acordate de 

administraţia locală, pot să atragă investitori care să investească în capacităţi de 

procesare şi prelucrare a resurselor locale şi astfel să contribuie substanţial la 

dezvoltarea Comunei OCNA DE FIER. 

Potenţialul local investiţional este redus, iar în prezent numărul de proiecte 

depuse pentru diverse granturi este aproape inexistent. 

Programele de creditare nu sunt accesate, atat datorită sistemului de 

garantare, dar mai ales al birocraţiei şi a condiţiilor de creditare, (documentaţii 

stufoase, termene de restituire scurte, dobânzi mari), a lipsei de structuri de 

consultanţă care să faciliteze accesul la aceste credite şi bineînţeles la cele mai 

atractive. 

Principalele meserii tradiţionale în zona Ocna de Fier cele de  crescător de 

animale, dogar, fierar, tâmplar şi apicultor. 

  

5.Potentialul  Turistic 

Zona Ocna de Fier  datorită potenţialului faunistic, a florei bogate şi a lipsei de 

poluare, este prielnică dezvoltării activităţii turistice cu specific rural, a activităţilor de 

agrement şi vânătoare.  
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Din păcate potenţialul turistic nu este nici popularizat şi nici fructificat. Zona 

Ocna de Fier beneficiază şi de potenţialul turistic ridicat, limitrof  munţilor Banatului, 

potenţial care depăşeşte multe din unităţile geografice ale Carpaţilor României. 

 

Principalii factori de atracţie ai Comunei Ocna de Fier sunt:  

 

Obiectivele  turistice   

 Lacul Vârtoape   

 Lacul Dănila   

 Dealul Dănila - 597 m, care  străjuieşte platoul de marmură cunoscut sub 

denumirea de Poiana Dănilii. Un excelent loc pentru căţărătorii sportivi,    

datorită unui perete vertical de cel puţin 50 m înălţime. 

  Cariere gigant: Paulus, Terezia, Arhanghel, Stroş şi Iuliana< 

  Biserica Ortodoxă - monument istoric, construită în anii 1815 - 1816 şi   

renovată în anul 1888 de ing. arh. Aurel Diaconovici, pictura murală fiind 

realizată în anul 1903. Dintre obiecle de valoare existente în acest lăcaş de 

credinţă se pot aminti „Evanghelia", tipărită la Viena în anul 1780, şi „Cartea 

Evangheliilor", tipărită la Sibiu în anul 1859.  

 Muzeul de mineralogie estetică a fierului - Constantin Gruescu - Muzeu 

particular 

  

6.Sistemul educaţional, de Sănătate  şi Asistenţă socială  

 

Sistemul educational local are  urmatoarea structura: 

 gradinite: 1 unitate cu program normal, frecventata de 18 copii prescolari. 

 scoala gimnaziala, clasele I-VIII: 1  unitate scolara, frecventata de 53 de elevi.  

 

Cadrele didactice care deservesc unitatile de educatie si invatamant din 

comuna sunt in numar de 7.  Dintre acestea doar 2 cadre didactice locuiesc pe raza 

comunei, aspect care conduce la un deficit de continut al relatiei profesorilor cu elevii 

si parintii. 
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  Asistenţa medicală în comuna Ocna de Fier este asigurată de un cabinet 

unde funcţionează un medic de familie  şi  un asistent medical. .   

Clădirea este proprietatea consiliului local Ocna de Fier si ofera conditii relativ 

bune. Starea de sănătate a populaţiei din comuna Ocna de Fier se incadreaza in 

media judetului,  procentul de morbilitate situându-se la un nivel normal. 

 

Unităţi Număr unităţi Număr medici  Număr personal 

sanitar mediu  

Dispensare 

medicale umane 

1 1 1 

 

La nivelul Primariei Ocna de Fier- Serviciul de  Asistenţă Socială,este asigurat 

de Consiliul Local. 

 

7.Profilul  cultural şi spiritual al comunei Ocna de Fier 

 

Activitatea culturala din comuna Ocna de Fier este una ocazionala, prilejuita de 

sarbatori sau evenimente scolare. Nu exista ansambluri sau formatii  artistice cu 

caracter permanent  care sa activeze pe raza comunei. 
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Spectacole artistice in general  sau spectacole folclorice, se organizeaza si se 

desfasoara la Caminul Cultural al localitatii, sau pe platoul din fata acestuia , doar cu 

ocazia unor aniversari, de Ruga satului sau zilele comunei Ocna de Fier, cand sunt 

invitati artisti si ansambluri folclorice recunoscuti in judet si regiune. 

 

La nivelul scolii Gimnaziale din localitate, au loc manifestari artistice, serbari, cu 

ocazia Sarbatorilor de iarna, sau Sfarsitului de an scolar, protagonistii formatiilor 

artistice fiind chiar elevii sub indrumarea unor profesori. 

Viata  spirituala  a comunei graviteaza in jurul a 2 lacasuri de cult crestin: crestin 

ortodox  si crestin penticostal 
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Biserica Ortodoxă din Ocna de Fier  a fost  construită în anii 1815 - 1816 şi 

renovată în anul 1888 de ing. arh. Aurel Diaconovici, pictura murală fiind realizată în 

anul 1903. 

Este monument istoric avand o vechime de 200 de ani. Dintre obiectele de 

valoare existente în acest lăcaş de credinţă se pot aminti, „Evanghelia", tipărită la Viena 

în anul 1780, şi „Cartea Evangheliilor", tipărită la Sibiu în anul 1859; 

 

Tradiţii si obiceiuri 

Comuna Ocna de Fier, comparativ cu alte comune ale judetului Caras Severin, 

nu este asa de incarcata de traditii si obiceiuri. Cele care s-au perpetuat, au fost 

preluate din zonele limitrofe, sau au fost aduse din zonele de bastina, de catre cei 

care s-au asezat de-a lungul timpului in localitate. 



 

 Strategia de Dezvoltare Locală - Comuna  Ocna de Fier     
 

 

 95 

 O sărbătoare importanta a comunei Ocna de Fier este Făsancul, a cărei 

origine se pierde în trecutul milenar făcând parte din mitologia daco-romană. Această 

sărbătoare populară nu are o dată precisă, ea este legată de lăsatul Postului de 

Paşti.  Se mai numeste Carnavalul Primăverii – se desfăsoară cu  şase săptămâni 

înainte de sărbătorile pascale. 

 

Dintre obiceiuri, deosebit este cel din săptămâna Paştelui, în noaptea de 

miercuri spre Joia Mare, când se aprind focuri cu lemne de alun şi se bate toaca la 

orele 24. Toaca se bate pentru a se chema morţii să se încălzească la foc.   

Un alt obicei este "Mătcălăul" sau "Însurăţitul". În a doua săptămână de după 

Paşti, marţea, copiii din comună se adună la crucile de pe fiecare stradă cu coroniţe 

de flori pe cap şi cu un ou roşu în mână. Se prind de mâini formând un cerc şi ocolesc 

crucea de trei ori cântând "Să fim surate până la  

Cea ma importanta sarbatoare  a localitatii Ocna de Fier, din cursul anului este 

Ruga satului (Nedeea), care se tine  în 15 august fiind prilejuita de sarbatoarea 

religioasa crestin – ortodoxa , Adormirea Maicii Domnului, cand are loc si   Hramul 

Bisericii din localitate. Cu acest prilej se organizeaza festivitati, serbari , spectacole 

artistice, au loc intalniri ale Fiilor Satului, iar locuitorii se pregatesc sa primeasca 

musafiri,( « gosti »), gatindu-si gospodaria de sarbatoare si pregatind mancaruri alese. 
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Muzee. 

Comuna Ocna de Fier , are privilegiul si marea onoare sa gazduiasca pe 

teritoriul sau , unul din cele mai frumoase muzee din tara si din Europa de mineralogie 

estetica-  Muzeul de mineralogie estetica a fierului - Constantin Gruescu. 

   

 

Acest Muzeu particular de mineralogie estetica a fierului  a fost infiintat in 1954 

Este o colectia particulara a lui Constantin Gruescu ce  cuprinde cateva sute de 

esantioane de mineralogie provenite din bazinele miniere banatene Ocna de Fier, 

Dognecea, Sasca Montana-Ciclova Montana, Armenis-Teregova, Moldova Noua, 

Rusca Montana-Ruschita din Muntii Apuseni, Baia Mare, Calimani si din diferite zone 

de pe glob.  

Printre raritati: macla japoneza a cuartului, macla coaxiala cu dubla sau 

tripla maclare, fier-oligistul de tipul trandafirilor de fier, granati grossulari si 

andraditi. 

 

 Muzeul este proprietate privata, colectia fiind amenajata intr-o sala de 40 mp, 

construita de proprietar. 

              

 

Frumusetea si unicitatea pieselor expuse se datoreaza datorita cristalizarii diferite, 

unele exponate fiind compuse din concresteri cu fete patrate (pirita de la Dognecea), 
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triunghiulare (galena), altele, numite macle coaxiale, prezinta concresteri radiale 

(cruce Sf. Andrei). Cea mai importanta piesa este macla Gruescu, o macla coaxiala 

cu concresteri radiale, sub forma de cruce, gasita la Ona de Fier intr-o punga 

subterana de argila. 

Unele dintre exponate au forme zoomorfe, florale etc. 

Piesa numita « Otrava cardinalilor » (realgar si bourdonit), datorita urmelor de 

sulfura de arsen, o substanta otravitoare, nu era niciodata luata acasa de catre mineri. 

Se spune ca cuartul roz, expus aici, are proprietati paranormale, de linistire 
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8. Fişa de prezentare sintetica – Comuna OCNA DE FIER 

 

Localitatea OCNA DE FIER 

Judeţul Caraş Severin  

Teritoriul Administrativ  Suprafata totala- 2211 Ha 

Teren extravilan – 1953 Ha  

Teren intravilan – 258 Ha 

Localităţi aparţinătoare  1. Ocna de Fier 

 

 

Adresa Consiliului Local  Comuna  Ocna de Fier 

Judeţ  Caraş – Severin 

Cod postal: 327290 

Str. Vale, nr. 107B 

Telefon  0255 527929 , 0255 527802 

Fax . 0355 81431 

e-mail: primaria_ocna de fier@yahoo.com 

Primar Viceprimar cu atributii de  Primar  

Ungurean Mircea                                             

 

Distanţa până la reşedinţa de judeţ 25 km 

 

Situaţia funciară –ha 

Teren arabil 2 ha 

Păşuni 102 ha 

Fâneţe 48 ha 

Vii  -  

Păduri  1954 

Neproductiv  22,4 ha 

TOTAL 2128,4 Ha 
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Situaţia Demografică şi Ocupaţională -  Naţionalităţi  

Femei  411 Romani  765 

Bărbaţi  386 Sârbi  2 

Total  797  Maghiari 2 

Forţă de muncă activă 397 Alte naţionalităţi (germani, ucrainieni, 

rromi) 

28 

Populaţie ocupată  111   

Salariaţi  111   

Şomeri  46   

Pensionari  295   

Persoane beneficiare de  

ajutor social 

9   

 
 

Populatia  Comunei Ocna de Fier  

 

Comuna Ocna de Fier are o populatie de 797 locuitori. 

Structura populatiei pe varsta se prezinta astfel:  

 sub 29 de ani – 165 

 intre 30-60 ani - 337  

 iar peste 60 ani - 295  

 populatia activa este de 397 

  numarul somerilor este de 46. 

Din totalul populatiei ocupate de 111 persoane lucreaza: 

  82 in industrie  

  29 in servicii. 

Populatia comunei Ocna de Fier este in scadere datorita in primul rand  sporului 

natural si migratoriu negativ, dar si datorita deprecierii calitatii vietii in mediul rural si cererii 

scazute de forta de munca. 
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UTILITĂŢI SPECIFICUL LOCAL 

Reţea energie electrică –  Da 

 

Reţea energie termică – Nu 

 

Retea apa potabila –  Da, partial 

 

Reţea canalizare menajeră – Nu 

 

Reţea gaz metan – Nu 

 

Căi de acces – Da: 

 

Telefonie fixă – Da 

 

Telefonie mobilă – Da  

 

Reţea internet –  Da 

 

Management al deşeurilor menajere – 

Da, partial 

Relief –  dealuri ; 

Ape curgătoare – Paraul Moravitei; 

 

Lacuri – 2 Vârtoape si Dănila ;  

 

Resurse naturale –  minereuri, piatra, marmura, 

apa plata, mozaic, lemn; 

Altitudine medie –  414 m 

 

Surse de poluare – gunoiul menajer din 

gospodăriile localnicilor, depozitat haotic, 

rumegusul rezultat din taierea lemnului de foc ;  

 

Rezervaţii naturale -  nu sunt 

 

Grad seismic – Magnitudine seismică potenţială 

gragul  VI, scara MRS conform raionării 

seismice a teritoriului României în 

Nomenclatorul P 200-92, zona seismică “ E “ 

 

Monumente  istorice  şi de arhitectură – Biserica 

ortodoxa din Ocna de Fier 

Zone de agrement /turism / fara capacitate de 

cazare –  Lacul Danila si Lacul Vartoape 

 

Facilităţi fiscale locale – sunt   

 

Clădiri disponibile pentru diverse activităţi- există  

Investitori existenţi în zonă –  2 
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Economia locală-Mediu de Afaceri 

Agenţi economici Capital privat Capital de stat Capital mixt 

Industrie 3 0 0 

Agricultură  0 0 0 

Comerţ  6 0 0 

Construcţii  0 0 0 

Servicii  1 0 0 

Prelucrarea lemnului 0 0 0 

Colectarea 

deseurilor metalice 

0 0 0 

Morarit si Panificatie 0 0 0 

 

Instituţii financiar 

bancare  

0 

         

  Infrastructura pentru Educatie                                                                

Invăţământ Număr 

unităţi 

Număr 

locuri 

Număr elevi Număr cadre 

didactice 

Primar –gimnazial 1 100 53 7 

Profesional  0 0 0 0 

Liceal  0 0 0 0 

Superior  0 0 0 0 

 

Sănătate   Număr unităţi  Număr medici  Număr personal 

sanitar mediu  

Spitale  0 0 0 

Dispensare  1 1 1 

Policlinici  0 0 0 

Cabinete medicale  0 0 0 

 

Fond localtiv  Numar locuinţe  

Privat  302 
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Reţele publice  Lungime Km 

Apă  DA 

Canalizare NU 

Termoficare  NU 

Gaze  Nu 

Electricitate DA – 7,9 KM 

 

Drumuri  Lungime  Nemodernizate  Modernizate  

Europene  - - - 

Naţionale - - - 

Judeţene DJ 586 – 14 km - DA 

Oraşeneşti/comunale DC  81-  5 km 1 0 

Forestiere  2 2 0 

 

Programe /Proiecte derulate in comunitate  

Denumire program Finanţator Proiecte implementate 

Legea 416/2001 Guvernul Romaniei DA 

Legea 76/2002 Guvernul Romaniei DA 

Schema de Granturi Mici ANDZM DA  

Schema de Granturi Mici ANDZM Da 

 

Studii de fezabilitate realizate sau in curs de realizare ce vor face obiectul 

unor documentaţii cu finanţare nerambursabilă pe fonduri Europene , PNDR 

2014 02020. 

 Alimentare cu apă potabila ; 

 Modernizarea străzi comuna Ocna de Fier; 

 Reţea de canalizare menajeră; 

 

Facilităţi oferite investitorilor de către Consiliul Local - DA 

Tipul de facilitate Perioada pe care 

se acordă 

Condiţiile în care se 

acordă 

Concesiuni, inchirieri - cladiri, terenuri In functie de 

investitie 

Se negociaza 
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Sursele de informaţii:   

 Primaria OCNA DE FIER; 

 Consiliul Judeţean Caraş Severin; 

 Direcţia de Statistică Caraş Severin; 

 Institutii Deconcentrate judetene; 

 Muzeul Banatului Montan; 

 A.D.R. VEST; 

 A.F.I.R – VEST; 

 Enciclopedia Romaniei; 

 Arhive. 

 
9. Dezvoltarea Comunei Ocna de Fier  în viziunea Comunitatii Locale 

 
Conducerea Primăriei Ocna de Fier, Consiliul Local, comunitatea Ocna de Fier 

organizata in Grupuri reprezentative comunitare, in urma unor dezbateri si intalniri 

consultative, au identificat o serie de nevoi de dezvoltare si  au propus mai multe 

măsuri de regenerare socio–economică a comunei, necesare pentru perioada 

următoare de timp 2015 -2020. 

Aşa  cum rezultă şi din prezentul Plan Strategic, aceste măsuri au fost supuse 

unor dezbateri publice într-un ciclu de seminarii ce s-au desfăşurat la nivelul  

comunei.Dezbaterile au fost necesare în vederea identificării tuturor nevoilor, dar şi în 

vederea prioritizării acţiunilor în cadrul procesului de dezvoltare pentru intervalul de 

timp 2015 -2020. 

 

Dezbatere grup comunitar 



 

 Strategia de Dezvoltare Locală - Comuna  Ocna de Fier     
 

 

 104 

 

Principalele măsuri de intervenţie propuse de Comunitatea Locală pe 

domeniile de interes identificate, sunt:  

 

Măsura A – Reabilitarea şi dezvoltarea Infrastructurii Locale de Transport şi 

Comunicaţie 

Scopul – Creşterea atractivităţii comunei în vederea realizării unor investiţii în 

economia locală. 

Activităţi : 

 Modernizarea drumului de legatură între localitatea Ocna de Fier- Bocsa 

DJ 586; 

 Modernizare DC 81 – Ocna de Fier – Bocsa Romana; 

 Amenajare DC – Paulus; 

 Amenajare DC – STROS; 

 Amenajare DC – Lac Vartoape; 

 Amenajare DC – Moravita; 

 Reabilitare şi modernizare străzi si trotoare la nivelul întregii comune; 

 Construirea şi reabilitarea unor podeţuri şi punţi pietonale; 

 Realizarea unui sistem de transport în comun propriu, pentru  legatura 

cu oraşele Bocsa şi Reşiţa; 

 

Măsura B – Reţele de Utilitate publică  

Scopul – Creşterea calităţii vieţii şi al gradului de confort al populaţiei, dezvoltarea 

unor servicii publice locale. 

Activităţi: 

 Extinderea retelei de apa potabila cu surse de captare subterana si 

construirea retelei de canalizare menajera pentru intreaga comuna ; 

 Construcţia unei  staţii de  tratare, filtrare şi pompare a apei ; 

 Construcţia unei staţii de epurare; 

 Instalarea de microcentrale termice pe pelletz, în principalele instituţii ale 

comunei. 

 

Masura C – Infrastructura pentru Educaţie, Servicii sociale, Sănătate şi Cultură  
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Scopul – Creşterea gradului de instrucţie, de educaţie civică, asistenţă socială şi de 

sănătate, de informare şi de formare a unei culturi  comunitare, de valorificare a 

tradiţiilor locale. 

Activităţi : 

 Amenajarea unui Centru Social pentru persoane varstnice în localitatea 

Ocna de Fier; 

 Reabilitare si dotare Scoala gimnaziala; 

 Modernizarea cabinetului medical; 

 Acreditarea Serviciului Social al Primăriei; 

 Sprijinirea înfiinţării unui ONG pe raza comunei, cu obiect de activitate  

în domeniul asistenţei sociale şi servicii de sănătate  care să faciliteze 

accesarea unor fonduri nerambursabile destinate acestor domenii; 

 Înfiinţarea unor ansambluri artistice; 

 Infiintarea unui ansamblu de dansuri populare; 

 Infiintarea unui Centru de pictura pe lemn; 

 Modernizare si extindere “ Sala Muzeu Mineralogic – Constantin 

Gruescu” 

 Elaborarea monografiei Comunei Ocna de Fier; 

Masura D – Infrastructura pentru  Agrement, Petrecerea timpului liber. Tursim şi 

Sport 

Scopul – Creearea unor condiţii pentru locuitorii comunei Ocna de Fier, pentru 

vizitatori si turistii ocazionali, cei de wekend, cei de vacante, privind turismul rural si 

montan, agrementul, petrecerea timpului liber si  odihnă, a imbunatatirii starii de 

sănatate şi a confortului psihic. 

Activităţi : 

 Amenajarea zonei de turism si agrement – Lacul Danila; 

 Amenajarea zonei de turism si agrement – Lacul Vartoape ; 

 Infiintare Centru de Informare turistica ; 

 Amenajarea unui  parc cu alei, băncute, zona de promenada şi odihnă, 

cu arbori ornamentali, în fata Bisericii ;  

 Amenajarea unei Minibaze Sportive ; 

 Amenajarea unui teren de minifotbal si tenis de camp, in zona Paulus ; 

 Amenajarea unui Traseu de Promenada si de biciclete in  zona Paulus – 

Strec ; 
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 Sprijinirea construirii unor pensiuni turistice şi agroturistice rurale; 

 Amenajarea unei zone pentru serbări câmpeneşti. 

 

 

     

Masura E – Infrastructura pentru Economie si Mediu de Afaceri 

Scopul – Dezvoltarea mediului de afaceri, a spiritului antreprenorial, atragerea unor 

investiţii, pentru o  dezvoltare durabilă a comunei  

 

Activităţi : 

 Facilităţi pentru investitori; 

 Reactualizare si completare P.U.G. ; 

 Amenajarea unei zone ca Parc de Afaceri; 

 Amenajarea unei pieţe locale pentru desfacerea produselor agricole, 

animale şi păsari, obiecte mestesugaresti,obiecte de uz casnic, obiecte 

de artizanat etc; 

 Sprijinirea înfiinţării a 6  micro-ferme agricole,( de creştere a animalelor, 

pomicole, apicole, plante medicinale) ;  

 Sprijinirea  înfiinţării a 2 intreprinderi de prelucrare, procesare  si 

ambalare produse agricole ; 

 Sprijinirea infiintarii a 10 Intreprinderi de Productie si Servicii ; 

 Sprijinirea constituirii unui Centru zonal de Mestesuguri Traditionale ; 

 Sustinerea construirii a 5 Pensiuni Turistice cu servicii integrate ; 
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Dezbatere grup comunitar 

Masura F – Protecţia Mediului Înconjurător 

Scopul – Creşterea calităţii mediului natural, dezvoltarea unei culturi a 

managementului ecologic. 

Activităţi : 

 Modernizarea si perfectionarea sistemului integrat de management al 

deşeurilor menajere ; 

 Refacerea mediului afectat; 

 Regularizare albie parau Moravita ; 

 Identificarea programelor de protecţie a mediului în vederea întocmirii 

unor proiecte care să conducă la stoparea oricăror degradări a mediului 

natural şi la îmbunatăţirea calităţii lui ; 

 Înfiinţarea de spaţii verzi în zone virane ale comunei ; 

 Împădurirea terenurilor degradate; 

 Înfiinţarea unor zone de vegetaţie forestieră/perdele forestiere. 

 

Masura H – Creşterea Capacităţii Comunităţii şi a Administraţiei Locale. Intărirea 

Coeziunii Sociale   
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Scopul - Creşterea  abilităţilor şi dezvoltarea cunoştinţelor membrilor comunităţii şi ai 

administraţiei locale în vederea susţinerii procesului de Dezvoltare Locală Durabila .  

Activităţi: 

 Creşterea capacităţii autorităţilor locale  privind accesarea şi 

administrarea fondurilor destinate dezvoltarii locale in special prin PNDR 

AXA LEADER , beneficiind de statutul de membru al Asociatiei, 

“GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA , CARAS – TIMIS” 

 Necesitatea participării la cursuri de instruire şi perfecţionare a 

persoanelor din administraţia locală, din sistemul instituţional local ; 

 Organizarea de seminarii  şi dezbateri la nivelul comunităţii  în vederea 

creşterii capacităţii comunitare, de a creea strategii proprii de dezvoltare, 

a identifica surse de finanţare, a elabora şi implementa proiecte, în 

scopul dezvoltării locale.  

 Susţinerea dezvoltării societăţii  civile în general, care prin activităţile 

desfăşurate poate contribui la intărirea coeziunii sociale pe termen lung ; 

 Elaborarea unei strategii locale în vederea instruirii şi pregatirii unor 

persoane care să se ocupe în comunitate de educaţia privind violenţa în 

familie, violenţa publică, violenţa în şcoli, consumul de droguri, 

prostituţia, alcolismul, etc. Scopul acestei acţiuni este creşterea 

siguranţei comunităţii şi prevenirii devianţei sociale; 

 Promovarea includerii sociale, îmbunatăţirea şi diversificarea serviciilor 

în domeniu ; 

 Sprijinirea  grupurilor sărace în vederea îmbunătăţirii condiţiilor de viaţă 

şi a integrării lor sociale; 

 Promovarea standardelor şi cerinţelor Uniunii Europene privind 

managementul administrativ şi funcţionarea eficienta a administraţiei 

locale in beneficiul comunitatii. 
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CAPITOLUL III 
 

 Metodologia şi etapele procesului de elaborare a  
Strategiei de Dezvoltare Locala a  Comunei Ocna de Fier  

 
 

1.Descrierea Procesului de Elaborare a Planului  Strategic   
 
 Necesitatea elaborării Strategiei de Dezvoltare Locala 
 
Implementarea unor măsuri de dezvoltare socio-economică, presupune 

existenţa unui Plan Strategic de Dezvoltare, elaborat în mod participativ, care să 

reflecte cât mai fidel nevoile, opţiunile şi deciziile cetăţenilor.  

Trebuie să reflecte de asemenea şi disponibilitatea acestora de a se implica în 

problemele comunităţii şi de a contribui la elaborarea unor direcţii strategice de 

dezvoltare, identificând totodată sursele de finanţare sau modalitatea de finanţare a 

respectivelor măsuri. 

Planul Strategic reprezintă radiografia generală a unei comune, detalierea  

domeniilor de interes, modul de implicare şi rezultatul implicării tuturor factorilor 

interesaţi, responsabili şi relevanţi la nivelul comunei. 

Un asemenea Plan Strategic presupune lărgirea perspectivei de cunoaştere a 

comunităţii prin precizările şi clarificările aduse, astfel încât toate oportunităţile de 

dezvoltare precum şi de finanţare  a proiectelor propuse, să poate utiliza Strategia de 

Dezvoltare Locala ca document de referinţă în planificarea acţiunilor, metodologia 

folosită, implementarea, monitorizarea şi evaluarea măsurilor aplicate şi a rezultatelor 

acestora. 

Strategia de Dezvoltare Locala, reprezintă cel mai important ghid în procesul 

de creştere a capacităţii autorităţilor locale de a planifica şi elabora proiectele, de a 

identifica şi gestiona sursele de finanţare în conformitate cu voinţa comunităţii, cu 

normele şi exigenţele Uniunii Europene. 

Întregul orizont de dezvoltare locală al Comunei Ocna de Fier trebuie să se 

raporteze la acest Document Strategic, care urmează a fi permanent actualizat în 

funcţie de oportunităţi şi de resurse. 

De asemenea Planul Strategic va ţine cont de suportul legislativ şi de politicile 

de dezvoltare locală, regională şi naţională. 
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1.1. Metodologia de lucru 

Strategia de Dezvoltare Locala  a comunei Ocna de Fier, a fost elaborata în 

mod participativ, prin implicarea reprezentanţilor tuturor grupurilor social-demografice 

din comunitate. 

Participarea populaţiei la elaborarea Planului Strategic de Dezvoltare Social-

economică, va contribui la creşterea spiritului de iniţiativă, a oamenilor din comunitate, 

la implicarea categoriilor vulnerabile în procesul de luare a deciziilor şi la 

responsabilizarea comunităţii pentru deciziile luate şi pentru întreg procesul de 

dezvoltare. 

Totodată implicarea actorilor din comunitate va spori gradul de dezvoltare al 

parteneriatelor dintre administraţia publică locală, organizaţiile comunitare şi sectorul 

privat, în direcţia soluţionării problemelor comunităţii. 

În elaborarea Planului Strategic al comunei Ocna de Fier s-a pornit de la 

nevoile locale, repartizate pe domenii de interes, de la resursele locale şi cele 

potenţiale, de la priorităţile stabilite in Strategia de Dezvoltare Regionala şi în 

Strategia de Dezvoltare a judeţului Caraş-Severin. 

Administraţia Publică Locală a comunei Ocna de Fier, a înţeles necesitatea 

elaborării unui asemenea Plan în mod participativ, în vederea unei dezvoltări durabile 

a localităţii. 

De asemenea, atât programele PNDR 2014 - 2020, cu finanţare de la Uniunea 

Europeană, cat si cele prin POR 2014 -2020, reclamă o asemenea exigenţă şi anume, 

existenţa unei Strategii de Dezvoltare Locală, a unei Planificări elaborate participativ si 

consultativ. 

Accesarea unor fonduri cu finanţare  nerambursabila nu poate fi făcută  în 

absenţa unui asemenea Plan Strategic în care trebuie să se regăsească toate etapele 

pregătirii unui proiect depus pentru finanţare. 

Procesul de elaborare a Planului a fost demarat in luna iulie a acestui an  prin 

înaintarea manifestării de interes către Firma de Consultanta si constituirea prin 

Dispozitia Primarului a  unui Comitet de organizare a procesului de consultare 

comunitara si dezbatere. 

Aceste  exigente şi condiţii de finanţare ale Proiectelor, de a fi stabilite in urma 

unei dezbateri comunitare, sunt impuse de accesarea Fondurilor  Europene de catre 

PNDR 2014 -2020. 

. 
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Prin Dispoziţia Primarului a fost organizat Comitetul pentru consultare 

comunitara de pe lângă Primaria Ocna de Fier, avand drept scop organizarea 

acţiunilor de consultare comunitară şi dezbaterea publică,  în vederea identificării  

necesităţilor şi a domeniilor de interes ale cetăţenilor din comuna Ocna de Fier, 

precum şi  cuprinderea acestora în prezenta Strategie de Dezvoltare Locală. 

 

1.2.Componenţa Comitetului Oragnizaţional: 

           Bocean Rosita- presedinte 

Brebenari Maria- secretar 

           Gutoi Florentina - membru 

 

Membrii Comitetului Organizaţional au fost instruiţi de catre consultant, în 

utilizarea unor  metode de abordare şi consultare a comunităţii şi anume : 

 Metoda de Focus – grup/Grup comunitar reprezentativ ; 

 Dezbaterea publică ; 

 Interviul; 

 Şedinţa de analiză ; 

 Chestionarul. 

Comitetul Organizaţional Ocna de Fier, impreuna cu Consultantul, au optat în 

activitatea de consultare publica, pentru utilizarea tuturor metodelor menţionate mai 

sus. 

Comitetul Organizaţional a alcatuit Grupuri Comunitare Consultative, 

reprezentative, ( Focus grupuri),  in baza unor criterii socio - demografice si 

profesionale, care in cadrul intalnirilor de lucru au identificat nevoile cetăţenilor, 

priorităţile acestora, opţiunile acestora pentru dezvoltarea comunei. 

 

Grup comunitar/Focus grup nr.1- Ocna de Fier 
 

Nr. 
Crt. 

Nume si Prenume Categoria de 
varsta 

Studii  Ocupatia  

1 Chicos Alin 18-40 ani Superioare Preot  

2 Vlaicu Iuliana Madalina 18-40 ani Superioare Casnica  

3 Sfichi Borcean Mircea 18-40 ani Medii  Muncitor  

4 Samoila Adina 18-40 ani Medii  Intreprinzator  

5 Nedelea Alexandru 18-40 ani Superioare Somer  

6 Grigor Laura Narcisa 18-40 ani Superioare  Sector privat 

7 Minea Octavian 18-40 ani Superioare   Sector privat 
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8 Panescu Marius 18-40 ani Medii Somer  

9 Matei Mihaela Florentina 18-40 ani Superioare  Profesor  

10 Grindean Petru Gigi 41-65 ani Medii  Intreprinzator  

11 Bocean Rosita 41-65 ani Superioare  Jurist  

12 Tarbuzan Constantin  41-65 ani Superioare  Director sector 
privat 

13 Brebenari Maria 41-65 ani Superioare  Contabil 

14 Gutoi Florentina Sonia 41-65 ani Medii  Agent fiscal  

15 Ungurean Dumitru  Peste 65 ani Medii pensionar 

 

Procesul de consultare a comunităţii a durat 30 de zile, operând în teren două 

echipe, după care a urmat şedinţa de constituire a Consiliul Local pentru Dezvoltare, 

 ( CLD), in urma propunerilor Grupurilor consultative/comunitare. Acest consiliu  

a analizat, evaluat si prioritizat toate nevoile, optiunile si propunerile de dezvoltare 

identificate si facute de Grupurile Comunitare.  

Pentru efectuarea consultării au fost constituite 2 Grupuri Comunitare,( focus-

grupuri), în localitatea Ocna de Fier si  organizate 2 intruniri publice. 

 
Grup comunitar/Focus grup nr. 2- Ocna de Fier 

 

Nr. 
Crt. 

Nume si Prenume Categoria de 
varsta 

Studii  Ocupatia  

1 Panescu Daniel  18-40 ani Medii Agricultor 

2 Balatescu Giorgio Rafael 18-40 ani Medii Intreprinzator  

3 Tocitu Marius Petrisor 18-40 ani Medii Muncitor  

4 Caprita Alexandru  18-40 ani Medii Intreprinzator  

5 Nicu Ionel Mihail 18-40 ani Medii Muncitor  

6 Comlosan Daniela  41-65 ani Superioare  Medic  

7 Rusti Carmen 41-65 ani Superioare   Intreprinzator  

8 Boriuc Veturia  41-65 ani Superioare  Profesor  

9 Danoiu Adelina Nicoleta  41-65 ani Superioare  Institutor  

10 Danoiu Eugen 41-65 ani Medii  intreprinzator 

11 Giurgiu Ioan  41-65 ani Medii  Agricultor  

12 Gutoi Petru  41-65 ani Medii Somer  

13 Sibii Rodica  41-65 ani Medii  Intreprinzator  

14 Hau Gheorghe  Peste 65 ani Medii  Pensionar  

15 Muntean Doru Peste 65 ani Medii Pensionar 

 
 

Analiza nevoilor comunităţii şi identificarea priorităţilor s-a făcut  în mod 

participativ. În funcţie de interesul manifestat  de către cetăţenii comunei, procentul de 

participare  a fost între 8 – 10% din  total populaţie  adultă cu drept de vot, asa cum 

rezulta din Minutele intalnirilor, iar procesul de diseminare a informatiei privind acest 
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proces de consultare si elaborare Strategie de Dezvoltare Locala , a depasit 60% din 

populatia adulta.  

Stabilirea priorităţilor de dezvoltare ale  comunitatii, in cadrul intalnirii CDL,  s-a 

făcut efectiv prin vot deschis, după ce au fost abordate problemele pe toate domeniile 

de interes care stau la baza unei  dezvoltări locale durabile. 

Majoritatea cetăţenilor au fost de acord cu faptul că nevoile de dezvoltare 

economică, de dezvoltare socială şi culturală, de dezvoltare privind - agrementul, 

sportul şi petrecerea timpului liber, nu pot fi soluţionate în absenţa  condiţiilor ce stau 

la baza confortului existenţial şi al calităţii vieţii şi anume: căi de acces modernizate şi 

reţele de utilitate publică. 

Prin urmare principalul criteriu luat în calcul pentru stabilirea priorităţilor a fost 

cel privind gradul de atractivitate al comunei şi condiţiiile necesare acestei atractivităţi. 

De asemenea, Consultantul a efectuat o cercetare la nivelul comunei , prin 

aplicarea a 20 de chestionare pe un esantion stabilit dupa criterii sociologice, prin care 

s-a urmărit percepţia cetăţenilor privind actul administrativ, modul cum inteleg  

implicarea lor în rezovarea problemelor comunităţii, precum şi identificarea unor 

probleme care necesită rezolvare imediată. 

   

1.3. Priorităţile  de dezvoltare pentru 2015 – 2020, rezultate în urma 

procesului de consultare comunitară 

 

Nr. 

crt

. 

Domeniul de interes  Probleme identificate care necesită rezolvare pe 

termen scurt si mediu 

1. Infrastructura de 

comunicaţie şi transport  

 Modernizarea DJ 568, Bocsa – Ocna de Fier; 

 Reabilitarea străzilor  din Ocna de Fier; 

 Constructia si reabilitarea podetelor si puntilor 

pietonale  din localitate; 

 Refacere trotuare şi rigole în  localitate; 

 Amenajare si modernizare DC – Lac Danila ; 

 Amenajare  si modernizare DC- Lac Vartoape 

2. Infrastructura reţelelor de 

utilitate publică 

 Extinderea  reţelei de alimentare cu apă 

potabilă în localitate; 
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 Constructia   reţelei de canalizare menajeră 

în toate localitate si construirea unei staţii de 

epurare şi tratare; 

 

3. Construcţii, modernizări, 

amenajări şi dotări edilitare 

 Reabilitare Scoala Gimnaziala; 

  Amenajarea si dotarea unei Piete agro-

alimentare; 

 Construirea unei Baze Sportive; 

 Amenajarea unor zone de recreere si 

promenada ; 

 

4. Infrastructura de mediu  Modernizarea si perfectionarea sistemului  de 

management al deşeurilor; 

 Amenajarea unor rampe imprejmuite pentru 

gunoiul menajer; 

 Regularizarea albiei paraului Moravita; 

 Ecologizarea zonelor poluate cu gunoi 

menajer; 

 Împădurirea terenurilor degradate; 

 

5. Mediul de afaceri  Parc de Afaceri; 

 Reactualizare si completare PUG; 

 Amenjarea unei Pieţe agro-alimentare în 

localitate; 

 Sprijin pentru construirea unor pensiuni 

turistice rurale şi agroturistice; 

 Înfiinţarea unui Centru de colectare, sortare, 

prelucrare şi ambalare a plantelor medicinale; 

 Sprijin pentru infiinţarea unui centru de 

mestesuguri traditionale; 

 Sprijin pentru infiinţarea de ferme 

agricole,(apicole, zootehnice, plante 

medicinale   şi pomicole); 
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6. Servicii sociale şi de 

sănătate 

 Modernizarea si dotarea Dispensarului 

medical uman; 

 Înfiinţarea unui Centru de asistenţă şi îngrijire 

pentru bătrâni; 

 Sprijin pentru infiintarea unei farmacii 

veterinare; 

 

7 Educatie, Cultura, Viata 

Spirituala 

 Reabilitare Scoala Gimnaziala; 

 Modernizare si extindere sala muzeu de 

mineralogie estetica; 

 Infiintarea unui Centru de pictura pe lemn, 

amenajarea si dotarea unei locatii; 

 Restaurarea unor elemente de arhitectura si 

pictura, dotari - Biserica Ortodoxa;  

 

 
 
     Concluzii rezultate în urma sondarii comunităţii în vederea elaborarii 
Strategiei de Dezvoltare Locala, a  comunei Ocna de Fier  
 

Comitetul pentru Dezvoltare Locala, (CDL), împreună cu consultantul  a 

procedat la analiza şi interpretarea chestionarelor aplicate. 
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Rezultatele aplicării Chestionarelor relevă  urmatoarea situaţie:  

a) 81 % dintre cetăţenii abordaţi declară că au apelat la autorităţile 

locale pentru diverse probleme în special personale (ajutoare sociale, 

eliberare documente, asistenţă socială, adeverinţe,  etc).  

b) Doar 16% dintre cetăţenii chestionati s-au adresat Primăriei 

pentru probleme de interes comunitar , înfiinţând chiar grupuri 

comunitare pentru accesare fonduri şi implementare proiecte; 

c) gradul de satisfactie privind soluţionarea problemelor a fost de 

67% ; 

Conform opiniei cetăţenilor privind interesul autorităţilor faţă de 

problemele comunei şi implicarea lor în soluţionare, situaţia stă astfel : 

a) 63% - consideră interesul  autorităţilor  suficient de mare ; 

b) 18% - consideră interesul autorităţilor  satisfăcător ; 

c) 8% - consideră  că interesul autorităţilor nu este satisfacator ; 

d) 7% -consideră că interesul autorităţilor pentru dezvoltarea comunei nu a 

existat după 1990; 

e) 4%- nu şi-au exprimat nici un fel de opinie. 

 

Opinia cetăţenilor a ţinut cont de mijloacele financiare şi materiale existente, 

de pârghiile pe care administraţia locală le are la îndemană, în vederea soluţionării 

problemelor comunităţii. 

Referitor la soluţii,  87% dintre cetăţenii consultati , consideră că problemele 

locale nu pot fi soluţionate în afara unui sprijin judeţean şi guvernamental şi în absenţa 

unor programe de finanţare focalizate sau din Fonduri Europene. 

 

Privind situaţia infrastructurii,  utilităţilor şi serviciile publice, opinia 

cetăţenilor consultati arată astfel : 

a) 89% consideră absolut necesară pentru dezvoltarea comunei, modernizarea  

drumului judetean DJ 586,  comunale şi a străzilor, precum şi realizarea reţelelor de 

apă potabilă şi de canalizare, acestea fiind primele trei priorităţi ; 

b)  60%  dintre cetăţeni consideră o prioritate şi o necesitate, atragerea unor 

investiţii în comună şi astfel crearea de locuri de muncă; 
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c)  85%  dintre cetăţeni consideră ca fiind necesar un sprijin mai mare pentru 

antreprenorii locali sau potenţialii antreprenori, privind punerea în practică a unor idei 

de afaceri. 

Privind activitatea economică, opinia cetăţenilor  chestionaţi este aproape 

unanimă : 

a) 85 % consideră că nu există sprijin suficient din partea  autoritatilor 

guvernamentale precum şi o legislaţie adecvată privind înfiinţarea de 

activităţi economice în mediul rural şi în fostele zone miniere, 

susţinerea iniţiativei locale şi a spiritului antreprenorial în aceste zone 

miniere. Consideră ca  programele cu finantare din Fonduri Europene, 

in special PNDR, sunt  binevenite şi cu un impact important dar de 

cele mai multe ori discriminatorii privind conditiile pentru o comuna 

precum Ocna de Fier. 

b) 63% dintre cetăţeni se declară mulţumiţi de autorităţile locale privind 

efortul de a accesa fondurile nerambursabile pentru  soluţionarea 

problemelor de infrastructură si retele de utilitate publica, pentru a 

creste gradul de confort al populatiei si calitatea vietii. 

Necesităţile exprimate  de cetăţeni coincid in mare parte cu măsurile de 

dezvoltare  propuse de administraţia  locală.  

 
1.4. Înfiinţarea Comitetului Local de Dezvoltare  

 
Comitetul de Dezvoltare Locala, (CDL),  a fost constituit conform propunerilor  

exprimate de către membrii Grupurilor Comunitare Consultative, formate la nivelul 

comunei Ocna de Fier cu ocazia Adunărilor de Focus-grup şi a Adunărilor publice, 

facilitate de Comitetul Organizaţional şi moderate de către consultant. 

Membrii propuşi au fost consultaţi de către Comitetul Organizaţional în legătură 

cu voinţa de a face parte în mod voluntar, din Comitetul de Dezvoltare Locala - Ocna 

de Fier. 

Componenta Consiliul de Dezvoltare Local – Comuna Ocna de Fier    

Nr.  
crt 

Nume Prenume Categoria 
de varsta   

Studii Ocupatia 

1 Chicos Alin  18-40 Superioare Preot 

2 Nedelea Alexandru  18 -40 Superioare Somer 

3 Matei Mihaela Florentina 18 -40 Superioare Invatatoare 
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4 Boceanu Rosita 41 - 65 Superioare Functionar 
Public 

5 Brebenari  Maria 41 - 65 Superioare Functionar 
Public 

6 Comlosan Daniela 41 - 65 Superioare Medic 

7 Rusti Carmen  41 - 65 Superioare Intreprinzator 

8 Boriuc Veturia  41 - 65 Superioare Profesor 

9 Munteanu Doru  Peste 65 
ani 

Studii medii  Pensionar 

       

                                                      

În a doua etapă s-a trecut la parcurgerea propriu-zisă a paşilor planificării 

strategice, prin metoda fundamentală de seminar care  a presupus desfăşurarea unui 

ciclu de 4 seminarii interactive.  
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CAPITOLUL IV 

Planificarea Dezvoltării  Strategice a Comunei Ocna de Fier 
 
 
1.Planificarea  prin metoda fundamentală de seminar 

 

Procesul a început cu seminarul pregătitor  în care au fost expuse următoarele 

probleme: 

 necesitatea elaborării Planului Strategic; 

 importanţa existenţei unui Plan Strategic elaborat în mod participativ; 

 analiza SWOT privind potenţialul de dezvoltare al Comunei Ocna de Fier ; 

 identificarea factorilor de decizie, a factorilor implicaţi şi a factorilor interesaţi. 

Procesul Planificării Strategice pe termen scurt şi mediu al Comunei Ocna de 

Fier, surprins în prezenta Strategie, a presupus parcurgerea următoarelor 4 seminarii: 

 

 Seminarul Viziunilor – etapa în care au fost identificate posibile  realizări  în 

viziunea comunităţii la un moment dat şi anume finalul  perioadei pentru care s-

a elaborat  planul, respectiv anul 2020; 

 

 Seminarul Contradicţiilor – etapa în procesul dezbaterii comunitare, cu 

ocazia căreia au fost identificate obstacolele care stau în calea realizării 

obiectivelor propuse de comunitate; 

 

 Seminarul Direcţiilor Strategice – etapa în care au fost identificate soluţiile 

pentru depăşirea  obstacolelor  identificate  cu ocazia seminarului anterior, cât 

şi activităţile care vor fi întreprinse; 

 

 Seminarul implementării – cel al planurilor de acţiune, prin care s-au  

concretizat paşii care vor fi întreprinşi pentru realizarea fiecărei activităţi.  

Tot aici sunt stabilite şi termenele de implementare  şi responsabilităţile. 

 

S-a elaborat  planul de actiuni multianual , 2015-2020, care are în vedere toate 

oportunităţile de dezvoltare şi sursele de finanţare identificate.  
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1.1. Analiza SWOT- Comuna Ocna de Fier 

 
 

Puncte Tari 

 Potenţial turistic; 

 Existenta lacurilor Danila si 

Vartoape ; 

 Potential forestier ; 

 Potential faunistic si floristic ; 

 Aşezare geografică care oferă 

condiţii climaterice favorabile; 

 Asezare geografica limitrofa celor 2 

importante orase din judet, Resita si 

Bocsa ; 

 Administraţie Locală receptivă la 

necesitatea  şi oportunităţile de 

dezvoltare; 

 Existenţa  reţelelor de telefonie fixă, 

mobila, TV – Cablu, internet; 

 Disponibilitatea cetăţenilor  de a se 

implica în procesele dezvoltării 

durabile; 

 Existenţa unui Strategii de dezvoltare 

multianuale ; 

 Existenţa unei reţele de curent 

electric; 

 Existenţa unor clădiri care pot asigura 

desfăşurarea activităţilor 

administrative, educative, culturale şi 

confesionale; 

 

Puncte Slabe 

 Stare precară a infrastructurii 

interne de transport  şi 

comunicaţie; 

  Stare precară a infrastructurii 

externe de transport şi 

comunicaţie; 

 Lipsa utilităţilor publice privind 

apa potabilă, canalizarea 

menajeră, agentul termic, sistem 

integrat al deşeurilor menajere; 

 Edificii şi clădiri publice 

deteriorate şi nedotate; 

 Un spirit antreprenorial local 

scăzut; 

 Un buget local insuficient pentru 

susţinerea minimă a necesităţilor 

de dezvoltare şi cofinanţare de 

proiecte; 

 Număr mare de pensionari 

raportat la populaţia ocupată; 

 Plan  de urbanism general 

neactualizat şi astfel 

imposibilitatea fixării unor zone 

aferente  activităţilor industriale 

de prelucrare; 

 Lipsa unor zone de agrement 

amenajate ; 

 Lipsa unei baze sportive; 

 Inexistenta unor zone de 

promenada si  locuri de 
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recreere; 

 Unităţi economice insuficiente 

pentru susţinerea dezvoltării 

locale; 

 Cursuri de apă neregularizate şi 

neecologizate; 

 Lipsa unor mijloace de transport 

în comun regulate.  

Oportunităţi 

 Existenţa unor programe de finanţare 

din fonduri europene, adresate 

mediului rural – PNDR 2014 -2020; 

 Existenţa unor fonduri 

guvernamentale care susţin finanţări 

pe programe de mediu, culturale, 

sportive; 

 Existenţa unor studii de fezabilitate şi 

a unor proiecte tehnice privind 

infrastructura comunală şi 

dezvoltarea edilitară; 

 Afilierea comunei Ocna de Fier la , 

Asociatia, GRUPUL DE ACTIUNE 

LOCALA – CARAS –TIMIS; 

 

Ameninţări 

 Întreruperea unor finanţări; 

 Suspendarea unor programe 

cu finanţare nerambursabilă 

destinate  zonelor rurale; 

 Lipsa fondurilor de la bugetul 

local; 

 Crize economice majore; 

 Crize politice majore; 

 Războaie; 

 Migraţia populaţiei calificate si 

tinere către oraşe şi ţări din 

UE; 

 Scăderea natalităţii, 

îmbătrânirea  populaţiei; 

 Calamităţi naturale; 

 O posibila administraţie locală 

dezinteresată sau ostilă 

dezvoltării comunitatii; 

 Absenţa unor strategii 

guvernamentale de dezvoltare, 

consecvente şi coerente 

privind spatiul rural; 
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1.2.Analiza S.W.O.T. – Comuna Ocna de Fier -  pe domenii de interes 
 

Infrastructura de transport şi comunicaţie, utilităţi publice, dotări edilitare 
şi telecomunicaţii  

 

 

Puncte tari 

 Existenţa unor clădiri publice care 

deservesc asistenţa de sănătate, 

educaţia, cultură, sistemul 

administrativ local; 

 Existenta unei retele partiale de 

alimentare cu apa potabila; 

 Existenţa unei reţele electrice de 

joasă tensiune; 

 Existenţa unor reţele de telefonie 

fixă, mobilă, Tv-cablu şi internet; 

 Existenţa unor studii de fezabilitate şi 

proiecte tehnice privind reabilitarea şi 

modernizarea infrastructurii de 

transport şi a reţelelor de utilităţi 

publice; 

 

Puncte slabe 

 Drumuri interne şi străzi 

nepietruite şi nemodernizate; 

 Trotuare nemodernizate; 

 Lipsă partial, reţea de alimentare 

cu apă potabilă în localitate; 

 Lipsa reţea de canalizare 

menajeră în localitate; 

 Scoala Gimnaziala nereabilitata; 

 Absenţa unui Plan de Urbanism 

General - actualizat; 

 

Oportunităţi 

 Fructificarea unor programe cu 

finanţare nerambursabilă  susţinute 

din fonduri europene prin PNDR 

2014 -2020 si POR 2014 -2020 ; 

 Fructificarea unor programe cu 

fonduri nerambursabile promovate 

de Guvernul României; 

 Existenţa şi utilizarea Strategiei de 

dezvoltare  locală; 

 Afilierea comunei Ocna de Fier la , 

Asociatia, GRUPUL DE ACTIUNE 

LOCALA – CARAS –TIMIS; 

Ameninţări 

 Suspendarea unor finanţări  

pentru proiecte de infrastructură; 

 Întreruperea unor Programe cu  

finanţare nerabursabilă privind 

dezvoltarea rurală; 

 Crize economice  şi politice 

majore; 

 Calamităţi naturale; 

 Războaie; 
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Concluzii: 

În Comuna Ocna de Fier infrastructura de comunicaţie şi  transport necesită 

reabilitare şi modernizare. Lipsesc reţelele de utilitate publică. 

Aceste neajunsuri constituie o piedică în calea potenţialilor investitori, afectând 

astfel procesul de dezvoltare durabilă al comunei. 

Atât fructificarea studiilor de fezabilitate şi a proiectelor pentru reţelele de 

drumuri şi străzi existente, cât şi pentru reţelele de utilităţi publice, cât şi accesarea de 

fonduri europene,  vor duce la o dezvoltare economică,  la creşterea gradului de 

confort  şi la creşterea  calităţii vieţii în comuna Ocna de Fier.  

 
1.3.Analiza S.W.O.T  - Economie şi mediu de afaceri 

 

 

Puncte tari 

 Potenţial faunistic şi floristic; 

 Administzraţie locală disponibilă 

pentru susţinerea investitorilor; 

 Potenţial turistic; 

 Existenta lacurilor Danila si 

Vartoape ; 

 Potential forestier ; 

 Aşezare geografică care oferă 

condiţii climaterice favorabile; 

 Asezare geografica limitrofa celor 2 

importante orase din judet, Resita si 

Bocsa ; 

 Administraţie Locală receptivă la 

necesitatea  şi oportunităţile de 

dezvoltare; 

 Existenţa  reţelelor de telefonie fixă, 

mobila, TV – Cablu, internet; 

 

Puncte slabe 

 Absenţa unor instituţii financiar 

bancare; 

 Absenţa investitorilor; 

 Spirit antreprenorial scăzut; 

 Absenţa unei infrastructuri de 

producţie; 

 Absenţa unor programe de 

creditare pentru asigurarea 

cofinanţărilor necesare în cadrul 

unor programe cu finanţare 

nerambursabilă; 

 Infrastructura rutieră internă 

nemodernizată; 

 Lipsa unor unor terenuri, spaţii şi 

clădiri necesare investitorilor. 

Oportunităţi 

 Valorificarea potenţialului turistic; 

 Valorificarea unor programe cu 

Ameninţări 

 Îmbărtânirea populaţiei; 

 Scăderea populaţiei tinere; 
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finanţare nerambursabilă din fonduri 

UE şi fonduri guvernamentale; 

 Disponibilitatea administraţiei locale 

de a oferi facilităţi investitorilor; 

 Posibilitatea organizării de activităţi 

de vânătoare;  

 Facilităţi oferite investitorilor; 

 Atitudine pozitivă a instituţilor 

judeţene privind dezvoltarea rurală. 

 Legislaţie incoerentă privind 

susţinerea investiţiilor în sectorul 

privat; 

 Birocraţie administrativă 

excesivă, privind accesarea unor 

programe şi fonduri; 

 Crize economice  şi politice 

majore; 

 Calamităţi naturale; 

 Dispariţia unor meserii 

tradiţionale; 

 Buget local tot mai redus; 

 Migraţia tinerilor spre alte zone 

economice mai dezvoltate. 

Concluzii: 

Lipsa utilităţilor publice şi starea precară a infrastructurii de transport constituie 

o piedică în calea investitorilor, fapt care afectează întreaga dezvoltare a comunei . 

 Cu toate acestea, în comună se poate valorifica potenţialul turistic şi zootehnic.  

Se remarcă disponibilitatea administraţiei locale în sprijinirea şi atragerea 

acestor investitori prin acordarea de facilităţi.  

Este foarte importantă, de asemenea, o strategie de mediatizare a 

oportunităţilor  zonei şi de informare a populatiei privind sursele de finanţare existente, 

precum şi cele potenţiale, prin care să-şi poată implementa  proiectele propuse. 

 

1.4.  Analiza S.W.O.T  - Servicii sociale, de Educaţie şi de  Sănătate 
 

Puncte tari 

 Existenţa unitatilor de educatie 

prescolara si scolara; 

 Cadre didactice suficiente si calificate 

superior; 

 Existenţa unui dispensar uman în 

localitate; 

 Existenta de personal medical 

Puncte slabe 

 Clădirile unde functionează  

grădiniţa şi şcoala  

nemodernizate şi slab dotate atât 

cu logistică cât şi cu mobilier şi 

material didactic; 

 Lipsa locuinţelor sociale; 

 Serviciu de Asistenţă Socială 
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adecvat; 

 Existenţa unui cămin cultural ; 

 Existenţa unui angajat în cadrul 

Primariei  ca Asistent Social; 

 

neacreditat; 

 Absenţa unei farmacii veterinare; 

 Dispensar medical uman , 

nemodernizat; 

 Absenţa unor ONG-uri cu 

activitate pe probleme sociale, 

de educaţie şi de sănătate 

 Absenţa unor servicii sociale la 

domiciliu, pentru familiile cu mulţi 

copii şi bătrâni. 

Oportunităţi 

 

 Înfiinţarea unui ONG cu specific în 

domeniul serviciilor sociale şi de 

sănătate; 

 Existenţa fondurilor structurale ale 

UE pentru dezvoltarea resurselor 

umane; 

 Existenţa programelor UE si  

guvernamentale pentru reabilitarea şi 

modernizarea şcolilor şi caminelor 

culturale din mediul rural. 

 

Ameninţări 

 Migraţia populaţiei tinere; 

 Incoerenţa şi inconsecvenţa 

legislaţiei în domeniu; 

 Lipsa locurilor de muncă; 

 Reforma din sănătate, care 

ignoră specificul comunităţilor 

rurale, subordonând totul 

principiului de profit şi eficienţă 

economică; 

 Întreruperea unor programe de 

finanţare din fonduri UE şi 

fonduri guvernamentale, 

direcţionate spre educaţie, 

probleme sociale şi de sănătate; 

 Crize economice şi politice 

majore. 

Concluzii: 

Se constată necesitatea îmbunătăţirii sau înfiinţării serviciilor de asistenţă  

socială, precum şi dezvoltarea serviciilor în domeniul educaţiei şi sănătăţii. 

Administraţia locală, prin Serviciul Social, va putea să rezolve o parte din 

problemele sociale ale comunei prin accesarea de fonduri europene, privind 

infrastructura  acestor domeniu atât de sensibile şi importante. 
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În acest moment este vizibilă incapacitatea partiala a comunităţii Ocna de Fier 

de a accesa programe de finanţare în zona socială şi culturală. 

 
 

 1.5.Analiza SWOT  – Cultură, Sport, turism şi agrement 

Puncte tari 
 

 Exsistenţa unei colecţii muzeale de 

minerologie;  

 Existenta unor zone cu potential 

turistic ridicat: Lacul Danila si Lacul 

Vartoape; 

 Disponibilitatea administraţiei 

locale de a susţine aceste domenii 

de activitate; 

 Existenţa terenurilor necesare 

asigurării infrastructurii acestor 

activităţi; 

 Existenţa unui spirit de voluntariat 

privind implicarea  şi susţinerea 

dezvoltării acestor activităţi; 

 Existenta ca monument istoric a 

Bisericii Ortodoxe; 

Punct Slabe 

 Cămin cultural  nedotat 

corespunzător; 

 Absenţa unor ansambluri artistice; 

 Absenţa unor  zone de agrement si 

recreere; 

 Absenţa unor spaţii verzi şi parcuri 

pentru odihnă şi promenadă; 

 Absenţa  unei baze sportive; 

 

Oportunităţi 
 Existenţa unor programe de 

finanţare cu fonduri UE şi fonduri 

guvernamentale pentru 

dezvoltarea infrastructurii de 

turism, infrastructurii pentru sport  

şi agrement; 

 Existenţa unor Studii de 

Fezabilitate pentru Dezvoltarea 

Infrastructurii privind activitatea 

sportivă; 

 

Ameninţări 

 Suspendarea unor programe cu 

finanţare nerambursabilă; 

 Lipsa unor fonduri de la bugetul local; 

 Crize economice şi politice majore; 

 Incoerenţa şi inconsecvenţa 

legislaţiei în domeniu; 

 Absenţa unor strategii 

guvernamentale privind susţinerea 

dezvoltării activităţii culturale si  

sportive în mediul rural; 
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Concluzii: 

Constatăm o slaba infrastructura pentru dezvoltarea activităţilor privind sportul, 

turismul, agrementul în  Comuna  Ocna de Fier. 

În procesul consultării comunitare şi dezbaterii publice, a reieşit slaba informare 

a cetăţenilor privind oportunităţile  de finanţare în domeniul turismului, agrementului şi 

sportului. 

 

1.6. Analiza SWOT Cadrul Instituţional Administrativ 

Puncte tari 

 Administraţie publică locală bine 

pregatita profesional; 

 Colaborare bună între instituţiile 

locale; 

 Colaborare eficientă cu instituţiile 

judeţene şi serviciile 

deconcentrate; 

 Colaborare bună a autorităţii 

publice  locale cu cetăţenii 

comunei; 

 Dotare a serviciilor publice cu 

mijloace de informare şi 

echipamente logistice; 

 Existenţa unui serviciu pentru 

situaţii de urgenţă; 

 Transparenţă la nivel decizional. 

Puncte slabe 

 

 Spaţii insuficiente pentru 

desfăşurarea unor activităţi 

publice; 

 Lipsa unui centru de consiliere 

comunitară; 

 PUG neactualizat. 

 

 

 

Oportunităţi 

 Dotarea serviciului pentru situaţii 

de urgenţă; 

 Dotarea sălii de şedinţă cu 

mijloace audio performante; 

 Actualizarea site-  ului comunei; 

 Exsistenţa unor programe de 

instruire profesională a angajaţilor 

Ameninţări  

 Buget local insuficient pentru 

susţinerea unor activităţi publice; 

 Revendicările foştilor propietari 

asupra unor clădiri în care 

funcţionează instituţii publice; 

 Salarii neatractive pentru 

personalul angajat în sectorul 
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primăriei; 

 Existenta unor programe cu 

finantare europena pentru 

modernizarea administratiilor 

locale; 

bugetar; 

 Instabilitatea cadrului legislativ; 

 Creşterea numărului de familii care 

au nevoie de susţinere financiară 

din bugetul local. 

 

Concluzii: 

Administraţia locală din comuna Ocna de Fier  este receptivă şi deschisă 

dezvoltării relaţiei cu cetăţenii, promovării unor decizii ca urmare a unor consultări 

comunitare, promovării unor proiecte ca urmare a unei planificări participative.  

Colaborarea bună pe care autorităţile locale o au cu cele judeţene , precum şi 

asistarea comunei Ocna de Fier de către consultant in cadrul Asociatiei, GRUPUL DE 

ACTIUNE LOCAL – Caras Timis,  contribuie la creşterea  şansei acestei  comune de 

a accesa atât fonduri de la Uniunea Europeana cât şi de la Guvernul României. 
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2.Consultare comunitară – Ocna de Fier 
 

2.1.Seminarul viziunilor 

 

Obiectivul seminarului: Identificarea realizărilor comunei Ocna de Fier  până în anul 2020 

Intrebare: Ce obiective credeţi că vor putea fi  realizate în comuna Ocna de Fier în următorii 6 ani? 

Infrastructura de 
transport, utilităţi 

publice şi  
edilitară  

Economie, -
Mediu de 
afaceri- 
Situaţie 

ocupaţională 

Servicii  sociale 
şi de sănatate 

Turism – Sport şi 
Agrement 

Educaţie – 
Cultură – 
Tradiţii- 

Activitate 
Confesională 

Protecţia 
Mediului 

Dezvoltarea 
instituţională- 
Mediatizare - 
Promovare 

DJ – 586 , Bocsa – 
Ocna de Fier, 
reabilitat; 
Strazile localitatii 
Ocna de Fier, 
rigole si trotuare – 
mdernizate; 
Retea de apa 
potabila extinsa; 
Retea de 
canalizare 
menajera 
construita; 
DC, Lac Danila – 
modernizat; 
DC, Lac Vartoape 
– modernizat; 
DC, colonia Stros- 

Parc de Afaceri 
– amenajat; 
PUG- actualizat; 
10 intreprinderi 
de servicii si 
productie -
infiintate si 
functionale; 
6 microferme 
agricole- 
infiintate si 
functionale; 
5 pensiuni 
turistice- 
construite si 
functionale; 
Piata 
agroalimentara- 

Cabinet medical 
uman- modernizat 
si dotat; 
Centru social 
pentru persoane 
varstnice- 
construit si 
functional; 

Zonele turistice si 
de agrement , Lacul 
Danila si Lacul 
Vartoape- 
amenajate si 
functionale; 
5 pensiuni turistice 
– construite si 
functionale; 
Centru de 
informare turistica- 
construit si 
functional; 
Zona de recreere si 
promenada Paulus- 
Strec- amenajata si 
functionala; 
Baza sportiva- 

Scoala 
Gimnaziala 
clasele I-VII – 
reabilitata si 
dotata; 
Ansamblu de 
dansuri populare- 
infiintat, dotat, 
functional; 
Centru de pictura 
pe lemn- Infiintat, 
amenajat, dotat; 
Sala muzeu de 
mineralogie 
estetica- 
modernizata si 
extinsa; 

5 rampe de 
gunoi menajer 
betonate si 
imprejmuite- 
amenajate si 
functionale; 
Albie parau 
Moravita- 
regularizata; 
Zonele 
degradate si 
poluate din 
perimetrul 
comunei- 
ecologizate, 
amenajate; 
10 Ha de teren 
degradat – 

2 functonari 
publici –
specializati in 
activitati de 
facilitare si 
mediatizare 
oportunitati de 
accesare 
Fonduri 
europene; 
Modernizarea 
serviciilor 
publice; 
3 parteneriate , 
Public – Private 
pentru accesare 
fonduri  - 
infintate si 
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modernizat; 
DC, Paulus – 
modernizat; 

amenajata, 
dotata si 
functionala; 
150 de locuri de 
munca – create; 

construita si 
functionala; 
Parc – amenajat; 

asanat si 
impadurit; 
2 Ha de teren 
viran dezafectat 
-  amenajat ca 
spatii verzi; 
 

functionale; 
100 de pliante si 
brosuri de 
promovare 
comuna- tiparite 
si transmise; 
Monografia 
comunei Ocna 
de Fier- 
elaborata, 
tiparita , 
promovata; 
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                                                                  2.2. Seminarul Contradicţiilor 

 
Obiectivul seminarului: Identificarea obstacolelor care stau în calea realizării viziunilor comunităţii Ocna de Fier. 

 

Întrebarea seminarului: Care sunt obstacolele /piedicile, care pot să determine nerealizarea viziunilor comunităţii D-

voastră până în anul 2020? 

 

Resurse 
insuficiente 
pentru realizarea 
proiectelor, 
priorităţilor 
identificate de 
comunitate 

Oportunităţi limitate 
de dezvoltare a 
mediului de afaceri 
şi a ocupării forţei 
de muncă 

Mentalitate 
colectiva  deficitara 

Situaţia 
nefavorabilă a 
mediului natural 

Aspecte ale 
resursei umane 

Mediatizarea şi 
promovarea 
insuficientă 

Resurse financiare 
insuficiente pentru 
realizare 
obiectivelor. 

Spirit antreprenorial  
scăzut.  

Neimplicarea 
populaţiei la o scară 
mai  largă, privind 
soluţionarea 
problemelor 
comunitare. 

Vegetatie distrusa Migrarea populaţiei 
tinere si calificate 
spre zonele urbane 
dezvoltate si spre 
tarile dezvoltate din 
UE. 

Lipsa unui Centru 
de informare şi 
documentare 
privind problemele 
comunitare. 
 Lipsa unui centru 
de informare 
turistica 

 

Surse neidentificate 
de finanţare pentru 
întocmirea Studiilor 
de Fezabilitate şi a 
Proiectelor Tehnice.  

Spirit antreprenorial 
insuficient susţinut. 

Mentalitate 
conservatoare a 
oamenilor. 

Modificarea 
ecosistemului. 

Depopularea. Mediatizarea slaba 
a oportunităţilor de 
dezvoltare a  
comunei. 

Incapacitate de 
cofinanţare a 
proiectelor 

Absenţa  unor 
măsuri de 
reconversie 
profesională 
coerente şi 

Grad redus de 
asumare a 
responsabilităţii.  

Defrişări. Natalitate în 
scădere. 

Fonduri 
insuficiente pentru 
activităţi de 
promovare a 
potenţialului turistic 
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consecvente. al comunei. 

Lipsa unor 
investitori datorită 
insuficientei 
promovări a  
oportunităţilor şi 
potenţialului  zonei 
Ocna de Fier 

Deficit de legislaţie  
în domeniul şi 
instabilitate 
legislativă. 

Dezinteres faţă de 
problemele publice. 

Neamenajarea 
cursurilor de apă. 

Personal insuficient 
pentru scriere de 
proiecte şi 
consultanţă în 
domeniul 
dezvoltării. 

Lipsa personal 
calificat în 
domeniul facilitării 
procesului de 
dezvoltare . 

Lipsa unei  baze de 
date cu toate 
programele  de 
finanţare, Fonduri 
de investiţii, Fonduri 
de creditare,etc. 

Surse de finanaţare 
limitate. 

Absenţa unei 
coeziuni sociale şi 
economice. 

Haldine de gunoi 
improvizate 

Populaţie 
îmbătrânită. 

Lipsă broşuri şi 
pliante de 
prezentare si 
promovare  a 
comunei Ocna de 
Fier. 

Venituri scăzute ale 
populaţiei. 

Lipsa  unor facilităţi 
privind fostele zone  
miniere.  

Absenţa unei culturi 
comunitare . 

Poluare. Fluctuaţia cadrelor 
didactice şi a 
cadrelor medicale. 

Site-ul si pagina 
web a comunei 
Ocna de Fier, 
deficitare in 
informatii si 
neactualizate 

Buget local  
insuficient. 

Absenţa unor 
programe de 
finanţare focalizate 
spre zone aflate in 
declin economic 

O slabă comunicare 
dinspre cetăţeni spre  
Administraţia Locală.  

   Lipsa unei 
monografii a 
comunei Ocna de 
Fier 

Deficienţe privind 
regimul propietăţilor. 

Insuficienţa unor 
măsuri de sprijin 
pentru mediul 
economic, în zonele 
rurale 

Stări conflictuale  la 
nivel de grupuri si 
individual 

   

 Management 
defectuos la nivelul 
agenţilor economici 
existenţi. 

Rezistenta  la 
schimbare. 

   

 O birocraţie excesivă 
privind 

Neconservarea 
valorilor locale. 
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documentaţiile de 
finanţare. 

 Lipsa locurilor de 
muncă. 

    

 
 
 

Experienţa scăzută 
în accesarea de 
fonduri 
nerambursabile 

Nerezolvarea 
situaţiei juridice a 
terenurilor 

Infrastructură 
deficitară 

Fenomene 
naturale, 
economice şi 
politice- 
Negative 

Disfuncţionalităţi 
şi deficienţe de 
ordin instituţional 
şi legislativ 

Societate civilă 
inexistentă sau 
slab dezvoltatăt 

Lipsa de personal 
specializat în 
domeniu. 

Neconcordanţe 
privind propietatea 
terenurilor. 
Nerezolvarea 
situatiei patrimoniale 
a comunei Ocna de 
Fier 

Drumuri comunale şi 
străzi nemodernizate. 

Inundaţii. Absenţa unor 
instituţii care să 
sprijine dezvoltarea 
locală. 

Lipsa ONG-urilor la 
nivelul comunei  

Lipsa unei baze de 
date. 

Cadru legislativ 
confuz şi 
contradictoriu. 

Absenţa unei reţele 
de alimentare cu apă 
potabilă la nivelul 
întregii comune. 

Alunecări de 
teren. 

Absenţa unei 
legislaţii care să 
favorizeze măsurile 
focalizate pe 
comunităţile 
miniere, privind 
dezvoltarea. 

Un sprijin 
insuficient din 
partea 
administraţiei locale 
pentru înfiinţarea 
de ONG-uri. 

Lipsa unor surse de 
informare 
documentare. 

Lipsă documente de 
arhivă. 

Absenţa unei reţele 
de canalizare 
menajeră, la nivelul 
întregii comune. 

Cutremure. Încetarea activităţii 
ANDZM,  instituţie 
care a implementat 
programe de 
dezvoltare doar 
pentru fostele zone 
miniere. 

Lipsa unei culturi 
locale privind 
dezvoltarea 
societăţii civile. 

Lipsa unui ghid 
legislativ 

Atitudine 
contradictorie a 
instanţelor de 

Zone cu potenţial 
economic fără reţea 
de iluminat public şi 

Crize 
economice la 
nivel naţional şi 

O administraţie 
locală 
dezinteresata,, 

O slabă informare a 
cetăţenilor din 
comuna Ocna de 
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judecată. reţele de utilităţi 
publice. 

mondial. conservatoare şi 
refractară. 

Fier, privind rolul şi 
importanţa 
funcţionării unor 
ONG-uri. 

O slabă comunicare 
a Administraţiei 
Locale cu Agenţiile 
de dezvoltare sau 
alte instituţii de 
resort. 

Reticienţa unor 
instituţii implicate în 
procesul de 
retrocedare şi 
transfer de 
proprietate. 

Lipsă agent termic în 
sistem colectiv. 

Instabilitate 
politică la nivel 
naţional. 

Absenţa unei 
legislaţii privind 
acordarea de 
facilităţi fiscale 
investitorilor care 
vor să-şi 
desfăşoare 
activitatea în  
zonele economice 
aflate în declin. 

Lipsa unei strategii 
de atragere pe raza 
comunei a unor 
ONG-uri 
specializate pe 
diverse domenii şi 
existente deja la 
nivel judeţean. 

Inexistenţa logisticii 
necesare pentru 
elaborare 
documentaţii, 
analize şi evaluări. 

Suprafeţe reduse de 
teren aflate în  
proprietatea publică 
pe raza Comunei 
Ocna de Fier 

Un număr redus de 
clădiri cu destinaţie 
publică. 

Discriminări de 
ordin politic şi 
economic în 
distribuirea unor 
fonduri pentru 
nevoile comunei 
Ocna de Fier 
 

Lipsa unei strategii  
coerente si de 
durata privind 
reconstructia  
zonelor miniere. 

Absenţa unor surse 
financiare locale 
permanente, pentru 
susţinerea activităţii 
unor ONG-uri. 

Neimplicarea 
Administraţiei Locale 
în susţinerea 
procesului de  
dezvoltare.  

 O dotare precară a 
clădirilor publice 
existente. 

Războaie si 
conflicte armate 
locale sau 
regionale. 

Administraţie 
judeţeană şi 
centrală 
incompetentă, 
coruptă, 
dezinteresată de 
dezvoltarea  locală. 

 

  Lipsă de spaţii verzi 
şi  de zone de 
promenadă şi  
odihnă, amenajate. 

 O dependenţă 
exagerată de 
factorul politic, a 
instituţiilor 
administraţiei 
publice locale. 
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3. CDL – Planificare strategică 

 
                                                                           Seminarul Direcţiilor Strategice 
 
 
Directia strategica: Constituirea şi susţinerea mecanismului de atragere de fonduri  
 

 
OBIECTIVE  
 

 
ACTIVITĂŢI  

 
Înfiinţarea  şi dotarea unui birou pentru accesare fonduri interne şi 
externe, de către Administraţia Locală Ocna de Fier 

 
 Amenajare şi dotare birou; 
 Identificare şi fructificare Programe training. 

 

Realizarea unei baze de date  privind programele de finanţare 
existente până  în anul 2020 

 
 Culegere informaţii privind programele de finanţare; 
 Solicitare de informaţii şi documentaţii, manuale de 

operare  de la autorităţile de implementare 
programe cu fonduri nerambursabile; 

 Achiziţionarea unui soft. 
 

 
 
 
Realizarea unor documentaţii necesare finanţărilor  
 

 
 Realizarea planului  urbanistic general; 
 Realizarea unor analize socio-economice; 
 Realizarea unor studii de fezabilitate; 
 Întocmirea unor Proiecte tehnice; 
 Completare Cereri - finanţare; 
 Contractarea finanţărilor. 

 

 
Infintare de Parteneriate, Public – Public, Public – Privat, pentru 
accesare de fonduri 

 
 Identificare Programe de finanţare pe domenii  de 

activitate, cu accesare prin parteneriate; 
 Instruirea personalului privind pentru acest gen de 

activitate;. 
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Sprijinirea de către Administraţia Locală Ocna de Fier pentru   
infiintarea  unor ONG – uri 

 
 
 Stabilirea  unor facilitati acordate ONG-urilor de 

catre administratia locala; 
 Infiintarea propriu-zisa a ONG-urilor; 
 Identificare probleme comunitare; 
 Incheierea de parteneriate ONG-APL; 
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Direcţia strategică: Constructia Reabilitarea, modernizarea  şi dezvoltarea Infrastructurii de transport, de utilităţi 

publice şi cea edilitară 

 

 
OBIECTIVE 

 
ACTIVITĂŢI 

 
Reabilitarea  drumului judeţean DJ 586 , 
BOCSA – OCNA DE FIER 

 
 Identificarea trosonului care necesita reabilitare; 
 Consultarea comunitara; 
 Elaborarea Studiului de Fezabilitate; 
 Identificarea sursei de finanţare şi a Programelor destinate unor asemenea 

activităţi; 
 Depunerea cererii de finanţare; 
 Contractarea Finantarii; 
 Intocmirea Proiectului Tehnic; 
 Licitarea şi contractarea lucrărilor; 
 Realizarea lucrărilor/ implementarea proiectului. 

 

 
Extinderea  sistemului centralizat  de 
alimentare cu apă potabilă, la nivelul 
Comunei Ocna de Fier.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Identificarea traseelor pentru extinderea reţelei de apă potabilă; 
 Identificarea surselor de captare a apei; 
 Consultarea comunitara; 
 Construcţia unei staţii de filtrare şi tratare a apei potabile; 
 Intocmirea Studiului de fezabilitate; 
 Obţinerea avizelor şi a  acordurilor necesare; 
 Identificarea sursei de finanţare; 
 Intocmirea şi depunerea documentaţiei de finanţare; 
 Contractarea finanţării; 
 Intocmirea Proiectului Tehnic; 
 Contractarea lucrărilor; 
 Execuţia  lucrărilor; 
 Recepţia lucrărilor; 
 Punerea in functiune; 
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 Execuţia racordurilor gospodăriilor la reţea; 

 
Construirea unei reţele de canalizare 
menajeră  la nivelul intregii comune Ocna 
de Fier. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Stabilirea traseelor  în vederea realizării  reţelei de canalizare; 
 Consultare comunitară; 
 Intocmirea Studiului de Fezabilitate; 
 Identificarea sursei de finanţare; 
 Intocmire documentaţie pentru finanţare; 
 Depunerea cererii de finanţare; 
 Contractarea finanţării; 
 Intocmirea Proiectului Tehnic; 
 Organizarea licitaţiilor şi contractarea lucrarilor; 
 Execuţia şi recepţia  lucrarilor de canalizare; 
 Execuţia lucrărilor de construcţie şi amplasarea staţiilor de epurare şi 

tratare; 
 Punerea in functiune; 
 Racordarea gospodăriilor la reţea;  

 
Reabilitarea şi modernizarea drumurilor 
comunale, a străzilor, a podetelor şi 
puntilor pietonale: 
1.Modernizarea strazilor localitatii Ocna de 
Fier. 
2.Modernizare DC – Lac Danila. 
3.Modernizare DC – Lac Vartoape. 
4.Amenajare DC – STROS. 
5.Amenajare DC – Paulus. 
6.Modernizare trotuare, zona case- Ocna 
de Fier. 
7.Reabilitarea a 5 podete si punti 
pietonale. 
8.Amenajarea DC – 81, Ocna de Fier – 
Bocsa Romana; 

 
 Identificarea drumurilor comunale, stabilirea prioritatilor si a solutiei tehnice 

de constructie;  
 Identificarea străzilor nereabilitate din localitatea Ocna de Fier;  
 Consultarea comunitară; 
 Elaborarea Studiilor de Fezabilitate necesare; 
 Identificarea surselor de finanţare; 
 Depunerea documentaţiilor pentru finanţare; 
 Contractarea finanţării; 
 Intocmirea Proiectelor Tehnice; 
 Oraganizarea licitaţiilor şi contractarea lucrărilor; 
 Execuţia şi recepţia lucrărilor; 
 Punerea in functiune; 
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Construirea, Reabilitarea,  modernizarea şi 
dotarea  unor clădiri, a unor spatii, a unor 
zone publice: 
1.  Construirea unei Baze Sportive; 
2. Reabilitarea si modernizarea cladirii 
Scolii Gimnaziale; 
3. Modernizarea si dotarea Cabinetului 
Medical Uman; 
4. Amenajarea si dotarea unei Piete 
Agroalimentare; 
5. Amenajarea si dotarea  unui spatiu  
pentru Centrul de Pictura pe lemn; 
6. Constructia unui Centru de informare 
turistica; 
7. Amenajarea, Modernizarea si 
extinderea salii Muzeu de mineralogie 
estetica- Constantin Gruescu; 
 

 
 Consultarea comunitară; 
  Elaborarea SF-urilor necesare; 
 Identificarea surselor de finanţare; 
 Depunerea documentaţiilor  pentru finanţare; 
 Contractarea finanţărilor; 
 Oraganizarea licitaţiilor şi contractarea lucrărilor; 
 Execuţia şi recepţia lucrărilor; 
 Punerea in functiune a cladirilor, spatiilor, incintelor, etc.; 
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Direcţia strategică: Dezvoltarea economiei locale şi a mediului de afaceri 

 

 
OBIECTIVE  

 
ACTIVITĂŢI 
 

 
Crearea unui mediu favorabil afacerilor la nivelul comunei Ocna de 
Fier. 
 
Dezvoltarea sectorului IMM, care să valorifice resursele locale şi 
potenţialul local de dezvoltare. 

 
 Acordarea de facilităţi pentru investitori din partea 

APL; 
 Consilierea celor interesaţi; 
 Mediatizarea programelor cu finanţare 

nerambursabilă adresate mediului de afaceri; 
 Actualizarea P.U.G.-ului comunei Ocna de Fier; 
 Promovarea potenţialului economic şi turistic  al 

Comunei Ocna de Fier; 
 Facilitarea creerii de locuri de muncă; 
 Înfiinţarea unui Parc de afaceri; 
 Identificarea şi sprijinirea potenţialilor antreprenori; 
 Amenajarea unei  Pieţe agroalimentare; 
 Crearea de parteneriate între APL  Ocna de Fier  şi  

investitori privaţi pentru realizarea unor investitii; 
 
 

 
Dezvoltarea activităţilor agricole şi a activităţilor de procesare  

 
 Identificarea zonelor si a  potenţialilor intreprinzatori 

in activitati de microferme  agricole – asigurare 
utilităţi; 

 Crearea unei zone pentru activităţi industriale; 
 Identificarea şi mediatizarea programelor de 

finantare pentru dezvoltare rurală; 
 Sprijinirea înfiinţării de micro ferme zootehnice, 

pomicole, piscicole, apicole, culturi de plante 
medicinale; 

 Sprijinirea înfiinţării unui centru de colectare 
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prelucrare si ambalare a fructelor de padure şi a  
plantelor medicinale; 

 Sprijinirea înfiinţării unor micro-întreprinderi cu profil 
– construcţii, materiale de construcţii, activitati de 
carieră şi balastieră, industrie uşoară, prelucrarea 
lemnului, servicii;  

 Amenajarea şi modernizarea unor căi de acces 
către zonele cu potenţial economic si turistic;  

 

 
 
Atragerea şi încurajarea unor investitori de a desfăşura activităţi în 
comuna Ocna de Fier 
 
 
 
 
 
 

 
 Promovarea la nivel regional si naţional a 

potenţialului economic, , turistic, natural al Comunei 
Ocna de Fier; 

 Identificarea persoanelor/agenţilor economici 
interesaţi să investească în zonă; 

 Stabilirea  unor facilităţi prin H.C.L. ; 
 Încheierea unor parteneriate, public–private în 

conditii reciproc avantajoase; 

 
 
 
 
 
 
Încurajarea si atragerea intreprinzatorilor în  agroturism,  turism 
rural si activitati de agrement. 

 
 Stabilirea zonelor din comună, pentru activităţi de 

agrement şi turism şi cuprinderea lor in PUG; 
 Crearea unei infrastructuri de sustinere a activităţi 

de agrement şi turism: 
- căi de acces; 
- utilităţi publice; 
- amenajări; 
 Instruirea intreprinzatorilor şi a personalului; 
 Constrirea unui Centru de informare turistica; 
 Construirea de pensiuni  turistice; 
 

 
 
Încurajarea unor mesteşugari locali şi a profesiilor liberale 

 
 Identificarea potenţialului local pentru diverse 

meşteşuguri; 
 Identificarea de  localnici initiaţi în arta 

meşteşugurilor; 
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 Acordarea de facilităţi pentru aceste activităţi; 
 Infiintarea si amenajarea unui Centru pentru 

practicarea mestesugurilor traditionale; 
 Organizarea de târguri şi expoziţii cu vânzare; 
 

 
 
Amenajarea unei locatii cu destinaţia ,PIATA pentru  produse 
agricole, meşteşugăreşti, produse de mica industrie – diverse 
materiale.  

 
 Identificarea perimetrului; 
 Clarificarea situaţiei juridice a terenului; 
 Întocmirea proiectului  tehnic; 
 Identificarea sursei de finanţare; 
 Realizarea lucrărilor de amenajare; 
 Crearea unui serviciu de administrare. 
 

Înfiinţarea si amenajarea unui Parc de Afaceri.  Identificarea perimetrului; 
 Clarificarea situaţiei juridice a terenului; 
 Întocmirea proiectului  tehnic; 
 Identificarea sursei de finanţare; 
 Realizarea lucrărilor de amenajare; 
 Crearea unui serviciu de administrare. 
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Direcţia strategică :Dezvoltarea Serviciilor Sociale si de Sănătate şi a Infrastructurii  aferente 

 

 
OBIECTIVE  
 

 
ACTIVITĂŢI  
 

 
Identificarea problemelor şi a nevoilor sociale. 
 

 
 Depistarea cazurilor sociale de orice natură; 
 Stabilirea pârghiilor şi metodelor de soluţionare a 

acestora; 
 Realizarea unei baze de date a comunei, cu toată 

problematica socială; 
 Identificarea unor Programe de finantare pentru 

Servicii Sociale şi accesarea fondurilor puse la 
dispozitie de acestea. 

 

 
 
Crearea unui Serviciu Social pe langa primaria Ocna de Fier - 
Autorizat 

 
 Pregătirea unor persoane în domeniul asistenţei 

sociale; 
 Realizarea demersurilor şi a documentaţiilor 

necesare privind  înfiinţarea  unui Serviciu Social 
autorizat cu finanţare mixtă; 

 Sprijinirea înfiinţării unui ONG pe acest domeniu. 

Infiintarea unei Intreprinderi Sociale cu fonduri UE.  Identificarea domeniilor optime de activitate pentru 
o întreprindere sociala; 

 Demararea procedurii; 
 Identificarea unor finantari nerambursabile; 
 Intocmirea documentatiilor necesare finantarii; 
 Contractarea finantarii; 
 Implementarea Proiectului. 
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Realizarea infrastructurii necesare  unui  Sistem de Servicii 
Sociale 
 
 
 
 

 
 Amenajarea sau construirea unei locaţii pentru 

activităţile sociale- comunitare; 
 Construirea şi amenajarea unui Centru Comunitar 

de Asistenţă pentru Bătrâni; 
 Înfiinţarea unui Centru Comunal de Consiliere 

Familială; 
 Sprijinirea înfiinţării unui ONG care să desfăşoare 

activităţi privind problemele vârstei,  la elevi şi tineri, 
delicvenţă juvenilă, abandon şcolar şi familial , 
combaterea consumului de droguri; 

 
 
 
Dezvoltarea, modernizarea şi extinderea  unor Serviici de 
Sănătate 

 
 Modernizarea si  dotarea Dispensarului medical 

uman;  
 Asigurarea condiţiilor necesare amenajării şi dotării 

unei  Farmacii  pe raza comunei Ocna de Fier; 
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Directia strategica : Dezvoltarea şi modernizarea sistemului de  Educatie ,Cultura si Viata Spirituala,  la nivelul 
Comunei Ocna de Fier 
 

 
OBIECTIVE 

 

 
ACTIVITĂŢI 

 

 
Îmbunătăţirea  condiţiilor necesare si crearea unui cadru adecvat, 
activităţii de educaţie şi cultură la nivel comunal. 
  
 

 
 Reabilitarea, modernizarea şi dotarea Scolii 

Gimnaziale din localitatea Ocna de Fier;  
 
 Informatizarea si introducerea internetului în 

reţeaua de instituţii de educaţie şi cultură; 
 
 Înfiinţarea unui Ansamblu de dansuri populare; 

 
 Infiintarea unui Centru de pictura pe lemn; 

 
 Modernizarea si extinderea Salii Muzeului de 

estetica Mineralogica- Constantin Gruescu; 
 Organizarea şi desfăşurare unor activităţi comunale 

artistice; 
         - serbari; 
         - festivaluri; 
         - ruga; 
         - baluri cu tematică; 
 Identificarea unor surse de finanţare pentru aceste 

activităţi; 
 Înfiinţarea şi dotarea unui Atelier pentru  

Meşteşuguri Tradiţionale;. 
 

Consolidarea educaţiei religioase. Restaurarea si dotarea Bisericii 
ortodoxe din localitatea Ocna de Fier, ca monument istoric. 

 Promovarea unui sistem de educaţie 
multiconfesional; 

 Desfasurarea unor cursuri de traditii crestine, la 
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nivelul Scolii Ginaziale si la nivel comunitar; 
 Respectarea principiilor  de libertate a credinţei; 
 Restaurarea si dotarea Bisericii Ortodoxe din 

localitatea Ocna de Fier, ca monument istoric; 
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Direcţia strategică : Dezvoltarea Turismului, a Vietii Sportive, Activitatilor de Recreere  şi  Agrement. 
 

 
OBIECTIVE 

 

 
ACTIVITĂŢI 

 

 
Crearea unei infrastructurii  de susţinere a turismului 

 
 Construirea unor capacităţi de cazare (pensiuni, sat 

de vacanţă, tabere, etc); 
 Construirea unor pensiuni agroturistice; 
 Amenajarea unor ferme agricole în scopuri turistice. 

Dezvoltarea agrementului si activitatilor de recreere în comuna 
Ocna de Fier 

 Amenajarea  unor  parcuri şi zone de promenadă – 
Paulus –Strec si zona Bisericii; 

 Amenajarea a doua zone de  agrement şi 
petrecerea timpului liber- Lacul Danila si Lacul 
Vartoape; 

 

Crearea infrastructurii pentru sport şi dezvoltarea  activităţii 
sportive 

 Construirea unei baze sportive pe raza comunei 
Ocna de Fier; 

 Amenajarea unui  teren de sport multifuncţional cu 
– zona Paulus 

 Înfiinţarea unei Asociatii Sportive la nivel de 
comuna; 
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Direcţia strategică : Protecţia mediului  
 

 
OBIECTIVE 

 

 
ACTIVITĂŢI  

 

Crearea unui sistem de gestionare a problemelor de mediu  Ecologizarea zonelor degradate; 
 Refacerea şi împădurirea  terenurilor degradate; 
 Regularizarea şi amenajarea  paraului Moravita,  de pe 

raza comunei; 
 Crearea unui sistem  de colectare, sortare, reciclare şi 

depozitare a tuturor deşeurilor menajere; 
 Construirea unor rampe de gunoi menajer, betonate si 

imprejmuite; 
 Sprijinirea înfiinţării  unui ONG specializat  pe probleme 

de mediu; 
 Înfiinţarea unui serviciu comunitar  pentru protecţia 

mediului; 
 

Amenajarea unor zone poluate si dezafectate cu  vegetaţie 
forestieră 

 Identificarea zonelor poluate si dezafectate de la 
exploatarile miniere, in vederea ecologizarii  si 
reamenajarii cu vegetatie;   

 Clarificarea situaţiei juridice a acestori zone; 
 Asigurarea căilor de acces; 
 Plantarea unor specii  de arbori; 
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 Direcţia strategică : Implicarea Cetăţenilor în activităţi  de interes comunitar . Dezvoltarea Spiritului Civic.  
 

 
OBIECTIVE 

 

 
ACTIVITĂŢI 

 

 
Informarea cetăţenilor ca modalitate de eliminare a birocraţiei şi 
corupţiei în gestionarea banului public. 
 

 
 Organizarea de întâlniri periodice cu cetăţenii; 
 Amplasarea de panouri publicitare; 
 Realizarea periodica unei emisiuni TV, difuzata prin 

reteaua  de Cablu, cu tema: „ Administratie pentru 
Cetateni”; 

 

 
Promovarea voluntariatului. Responsabilizarea comunităţii. 

 
 Identificarea potenţialului comunei pentru 

voluntariat; 
 Asigurarea instruirii voluntarilor ca facilitatori pentru 

diverse probleme comunitare sau proiecte 
comunitare; 

 Constituirea de grupuri comunitare  pentru 
implementarea unor proiecte; 

 
 

 
Implicarea comunităţii , a societăţii civile în procesul de 
monitorizare a folosirii banului public. 

 
 Stimularea implicării cetăţenilor în realizarea unor 

proiecte; 
 Mobilizarea cetăţenilor  în procesul gestionării  

problemelor comunitare şi participării  la deciziile  
Administraţiei Locale ; 
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Direcţia strategică:  Dezvoltarea Instituţională. Mediatizarea şi promovarea comunei Ocna de Fier 
 

 
OBIECTIVE 
 

 
ACTIVITĂŢI 
 

 
Modernizarea şi adaptarea APL la nevoile comunităţii 

 
 Înfiinţarea şi dotarea unui centru de informare publică; 
 Informatizarea completa a activitatii Primariei Ocna de 

Fier; 
 Dotarea serviciului pentru situaţii de urgenţă; 
 Infiinţarea unui birou de accesare programe cu 

finanţare nerambursabilă; 
 Crearea unei baze de date informatizată cu intreg 

potentialul comunei. 
  Instruirea şi perfecţionarea funcţionarilor publici 

existenţi; 
 

Mediatizarea şi promovarea comunei Ocna de Fier  Elaborarea şi tipărirea unei monografii a comunei; 
 Realizarea unor pliante si brosuri  pentru promovarea  

zonelor de agrement si turistice din Ocna de Fier;; 
 Realizarea unei pagini de internet; 
 Tipărirea unor broşuri; 
 Încheierea unor parteneriate; 
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CAPITOLUL V 
 

Planificarea Strategică Multianuala 
 

 
1.Concept. Principiile Planificarii Multianuale  

 
Pentru ca o comunitate să obţină rezultate prin care să se dezvolte  în ansamblul ei dar şi pe domenii de 

activitate, fiecare factor angajat în acest proces, trebuie să ştie ce are de făcut, iar acest lucru se obţine printr-o 

planificare strategică. 

 

Scopul Planificării Multianuale consta in  stabilirea obiectivelor, a ţintelor către care va fi orientată 

activitatea în viitor, precum şi a acţiunilor şi modalităţilor de înfăptuit, a resurselor necesare şi alocarea lor, a 

termenelor şi fixarea responsabililor cu implementarea şi realizarea acestor acţiuni. 

 

Prin Planificare ne propunem aşadar să stabilim cel mai adecvat curs al acţiunilor viitoare, pentru comunitatea în 

cauză, precum şi abordarea acestor acţiuni în funcţie de priorităţile identificate de membrii comunităţii. 

 

Planificarea reprezintă cel mai important instrument managerial de adaptare al comunităţii locale la schimbare, 

avand în vedere faptul că o comunitate  precum şi organismul de management al acesteia trebuie să răspundă 

permanent la presiuni curente, exercitate atât de mediul intern, cât şi de mediul extern. 

 

Planificarea este o activitate prin excelenţă managerială, iar modul de abordare al Planificării, complexitatea şi 

conţinutul Planurilor trebuie să plece de la realitatea comunităţii rurale, de la principalii  actori ai Procesului de 

Dezvoltare Rurală şi  de la resurse. 
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Deşi scopul Planificării este de a previziona traectoria de dezvoltare  a unei comunităţi pe termen scurt, mediu şi 

lung,  necesitatea ei este relevată de faptul că, oamenii dintr-o comunitate trebuie să ştie precis şi să inţeleagă ce au de 

făcut, iar ceea ce fac trebuie să fie în acord cu cerinţele mediului extern şi cu posibilităţile proprii. 

 

Principiile Planificării 

 

La baza realizării Planului Local de Dezvoltare, a unei Planificări Strategice, stau urmatoarele Principii: 

 

 Instrument de Programare Strategică - în sensul că  pentru fiecare domeniu de activitate  sunt stabilite 

obiective  de dezvoltare, activităţi de desfăşurat, etape de parcurs pentru fiecare activitate, resurse alocate; 

 

 Instrument de Prioritizare a investiţiilor publice pentru dezvoltare – în sensul stabilirii  Direcţiilor  prioritare de 

alocare a fondurilor publice pentru investiţii, cu impact semnificativ asupra dezvoltării economice şi sociale la nivel 

local, atât din surse interne (buget local), cât şi Fonduri UE; 

 

 Instrument al Promovării priorităţilor - în sensul că printr-un asemenea Plan se crează un instrument de 

promovare a unor obiective prioritare pentru comunitate. 

 

Aceste Principii vor guverna în viitor procesul de dezvoltare al comunităţii Ocna de Fier în ansamblul său dar şi 

oportunităţile individuale ale membrilor comunităţii, ce vor fi supuse de asemenea dezbaterii publice, astfel încât acestea 

să-şi demonstreze viabilitatea atât la nivel individual cât şi comunitar. 
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2.Planul de Acţiuni  Multianual – 2015- 2020 
 
Direcţia strategică: Constituirea şi Susţinerea Mecanismului de Atragere de Fonduri Europene- Comuna Ocna 
de Fier 
  
 

Obiective specifice Denumirea 
activitatilor 

Etapele realizarii 
activitatilor  

Termene de 
implementare 

Buget Responsabili 

Surse 
locale 

Surse 
atrase 

Surse 
Mixte 

1. Înfiinţarea unui Birou 
pentru accesare  de 
fonduri interne şi 
externe 

Amenajare, dotare 
birou 

-identificare locaţie; 
-execuţie lucrări  de 
amenajare; 
-dotarea biroului cu 
logistică; 
-conectare la internet. 

2015 DA Nu NU Ungurean 
Mircea 
Bocean Rosita 
Brebenari Maria 

2. Demersuri accesare 
fonduri  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Identificarea surselor 
de finanţare 

-inventarierea surselor 
de finanţare pe 
domenii de activitate ; 
-realizarea unei baze 
de date cu sursele de 
finanţare ; 
-realizarea unei baze 
de date cu priorităţile  
comunei. 

2015-2020 DA Da Da Ungurean 
Mircea 
Bocean Rosita 
Brebenari Maria 
 
 
 
 
 
Ungurean 
Mircea 
Bocean Rosita 
Brebenari Maria 
 

Identificarea 
programelor 

-sincronizarea nevoilor 
locale cu programele 
de finanţare; 
-transpunerea în 
proiecte. 
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Identificarea şi 
selectarea unui 
consultant 
 
 
 
 
 
 
 
 
Realizarea unor 
documentaţii necesare 
finanţării  

-solicitarea de oferte ; 
-analiza şi selectarea 
ofertelor ; 
-contractarea studiilor 
tehnice şi  
a elaborării cererii de 
finanţare 
 
 
-realizarea unor Studii 
de Fezabilitate ; 
-realizarea  unor 
analize socio-
economice ; 
-scrierea şi depunerea 
unor cereri de 
finanţare. 

 
Ungurean 
Mircea 
Bocean Rosita 
Brebenari Maria 
 
 
 
 
 
 
Ungurean 
Mircea 
Bocean Rosita 
Brebenari Maria 

3. Susţinerea înfiinţării 
unor ONG-uri si 
Parteneriate 

Înfiinţarea propriu zisă 
a unor ONG-uri  

-acordarea unor 
facilităţi ONG-urilor ; 
-identificare locaţii ; 
-identificare personal ; 

2015 -2017 APL PNDR DA Ungurean 
Mircea 
Bocean Rosita 
Brebenari Maria 

Încheierea unor 
parteneriate Public-
Public; Public- Privat 

-elaborare proiecte în 
parteneriat 
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Direcţia strategică:  Reabilitarea, Modernizarea şi Dezvoltarea Infrastructurii de Transport  si  Comunicaţie – 
Utilităţi Publice - Edilitare – Comuna Ocna de Fier. 
   
 
Obiective specifice Denumirea 

activităţilor 
Etapele realizarii  
activitatilor 

Termene de 
implementare  

Bugetare Responsabili 

Surse 
locale  

Fonduri UE Surse 
mixte 

1.Dezvoltarea si 
modernizarea 
infrastructurii de 
transport si utilitati 
publice, in vederea 
cresterii gradului de 
confort al populatiei 
comunei Ocna de 
Fier, calitatea vietii 
acestora, a cresterii 
atractivitatii 
comunei; 

Extindere si 
modernizare 
retea publica in 
sistem  
centralizat de 
aductiune apă 
potabilă; 

- Identificarea traseelor 
pentru extinderea 
reţelei de apă potabilă; 
- Identificarea surselor 
de captare a apei; 
- Consultarea 
comunitara; 
- Construcţia unei staţii 
de filtrare şi tratare a 
apei potabile; 
-Intocmirea Studiului 
de fezabilitate; 
-Obţinerea avizelor şi a  
acordurilor necesare; 
-Identificarea sursei de 
finanţare; 
- Intocmirea şi 
depunerea 
documentaţiei de 
finanţare; 
-Contractarea finanţării; 
- Intocmirea Proiectului 
Tehnic; 
- Contractarea 
lucrărilor; 
- Execuţia  lucrărilor; 
- Recepţia lucrărilor; 
- Punerea in functiune; 
- Execuţia racordurilor 
gospodăriilor la reţea; 

2016 - 2017 APL PNDR DA Ungurean Mircea 
Tarbuzan Constantin 
Munteanu Doru 
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Construire retea 
publica in sistem 
centralizat de 
canalizare 
menajera; 

- Identificarea traseelor 
pentru extinderea 
reţelei de apă potabilă; 
- Identificarea surselor 
de captare a apei; 
- Consultarea 
comunitara; 
- Construcţia unei staţii 
de filtrare şi tratare a 
apei potabile; 
-Intocmirea Studiului 
de fezabilitate; 
-Obţinerea avizelor şi a  
acordurilor necesare; 
-Identificarea sursei de 
finanţare; 
- Intocmirea şi 
depunerea 
documentaţiei de 
finanţare; 
-Contractarea finanţării; 
- Intocmirea Proiectului 
Tehnic; 
- Contractarea 
lucrărilor; 
- Execuţia  lucrărilor; 
- Recepţia lucrărilor; 
- Punerea in functiune; 
- Execuţia racordurilor 
gospodăriilor la reţea; 

2016 - 2018 NU PNDR NU Ungurean Mircea 
Tarbuzan Constantin 
Munteanu Doru 

Modernizare 
DC- Moravita; 
Modernizare 
DC- Lac Danila; 
Modernizare 
DC- Lac 
Vartoape; 
Amenajare DC- 
Paulus; 
Amenajare DC- 

- Identificarea 
traseelor; 
- Consultarea 
comunitara; 
-Intocmirea Studiilor de 
fezabilitate; 
-Obţinerea avizelor şi a  
acordurilor necesare; 
-Identificarea sursei de 
finanţare; 

2015 - 2020 APL PNDR DA 
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Stros; - Intocmirea şi 
depunerea 
documentaţiei de 
finanţare; 
-Contractarea finanţării; 
- Intocmirea Proiectelor 
Tehnice; 
- Contractarea 
lucrărilor; 
- Execuţia  lucrărilor; 
- Recepţia lucrărilor; 
- Punerea in functiune; 
 

Amenajare Piata 
agroalimentara 
si de produse 
mestesugaresti - 
Ocna de Fier 

Identificare locatie ; 
Intocmire , Proiect 
Tehnic ; 
Executie lucrari de 
amenajare ; 
Receptie si punere in 
functiune ; 

2015 -2016 APL NU NU 

Modernizare 
strazi, trotuoare 
si rigole – Ocna 
de Fier 

Identificare trasee; 
Intocmirea S. F.; 
Identificare sursa de 
finantare; 
Intocmirea 
documentatiei de 
finantare si depunerea 
acesteia; 
Contractarea finantarii; 
Intocmirea Proiectului 
Tehnic; 
Licitarea si 
contractarea lucrarilor; 
Executia lucrarilor; 
Receptia si punerea in 
functiune; 

2019 -2020 APL PNDR DA 

2.Asigurarea 
accesului in conditii 
optime , catre 
comuna Ocna de 

Reabilitare DJ – 
586, Bocsa - 
Resita 

Demersuri catre CJ 
Caras Severin si catre 
Guvern, in vederea 
realizarii investitiei; 

2015 - 2016 CJ- 
Caras 
Severin 

Guvern DA Consiulul Local – 
Ocna de Fier 
Conducerea 
Primariei 
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Fier 

3. Asigurarea 
conditiilor optime, 
desfasurarii actului 
de educatie si 
cultura ; Dezvoltarea 
infrastructurii 
necesare asistentei 
de sanatate si 
activitatilor sportive; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reabilitare 
Scoala 
Gimnaziala; 
 
 
 
 
 
Infiintare si 
amenajarea unui 
Centru de 
pictura pe lemn; 
 
 
 
 
Modernizarea si 
extinderea salii 
Muzeului de 
mineralogie 
estetica – 
Constantin 
Gruescu; 
 
Constructia unei 
baze sportive; 
 
 
 
 
 
 
Constructia unui 
teren de sport 
multifunctional in 
zona Paulus; 
 
 
 

Intocmire documentatii 
tehnice; 
Identificare surse 
de finantare; 
Realizarea investitiei; 
 
 
 
Identificarea locatiei; 
Identificare surse 
de finantare; 
Realizarea investitiei; 
 
 
 
 
Intocmirea 
documentatiei tehnice; 
Identificare sursa 
finantare; 
Realizarea  
investitiei; 
 
 
Intocmirea 
documentatiei tehnice; 
Identificare sursa 
finantare; 
Realizarea investitiei; 
 
 
 
Intocmirea 
documentatiei tehnice; 
Identificare sursa 
finantare; 
Realizarea investitiei; 
 
Intocmirea 

2019 -2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
2019-2020 
 
 
 
 
 
 
2017- 2018 
 
 
 
 
 
 
 
2017-2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2018-2019 
 
 
 
 

NU 
 
 
 
 
 
 
 
 
APL 
 
 
 
 
 
 
APL 
 
 
 
 
 
 
 
Guvern; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
APL 
 
 
 
 

Guvern; 
POR; 
 
 
 
 
 
 
 
PNDR 
 
 
 
 
 
 
PNDR 
 
 
 
 
 
 
 
PNDR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NU 
 
 
 
 

NU 
 
 
 
 
 
 
 
 
NU 
 
 
 
 
 
 
DA 
 
 
 
 
 
 
 
NU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NU 
 
 
 
 

Ungurean Mircea 
Matei Mihaela 
Florentina 
Boriuc Veturia 
 
 
 
 
 
Nedelea Alexandru 
Matei Mihaela 
 
 
 
 
 
Ungurean Mircea 
Bocean Rosita 
 
 
 
 
 
 
Nedelea Alexandru 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chicos Alin 
 
 
 
 



 Strategia de Dezvoltare Locala -  Comuna Ocna de Fier 

 159 

 
 
 
 
 
 
 
 
Promovarea 
memoriei spirituale 
si istorice a comunei 
Ocna de Fier 

 
Modernizare si 
dotare Cabinet 
Medical Uman; 
 
 
 
 
Restaurarea 
unor 
componente 
arhitecturale si 
de pictura, ale 
Bisericii. 
Asigurarea  unor  
dotari;  

documentatiei tehnice; 
Identificare  surse 
finantare; 
Realizarea investitiei; 
 
 
 
 
Intocmirea 
documentatiei tehnice; 
Identificare  surse 
finantare; 
Realizarea investitiei; 
 
 

 
2015 -2016 
 
 
 
 
 
 
2019 - 2020 

 
APL 
 
 
 
 
 
 
APL 

 
NU 
 
 
 
 
 
 
PNDR 

 
NU 
 
 
 
 
 
 
NU 

 
Comlosan Daniela 
Ungureanu Mircea 
 
 
 
 
 
Chicos Ain 
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Direcţia strategică:   Dezvoltarea Economiei Locale şi a Mediului de Afaceri Local. Situaţia ocupaţională –
Comuna Ocna de Fier.  
 
 

Nr. 
crt. 

Obiective specifice Denumirea activitatilor Etapele realizarii  
activitatilor 

Termene de 
implementare  

Bugetare Responsabili 

Surse 
locale  

Fondu
ri UE 

Surse 
mixte 

 

1 
 
 
 
 
 
 
 
2. 

Crearea si sustinerea  
unui mediu favorabil 
afacerilor, la nivelul 
comunei Ocna de Fier; 
 
 
 
 
Dezvoltarea sectorului 
IMM, care sa valorifice 
resursele locale si 
potentialul local touristic; 

 
 
 
 
 
 
 
 
Infiintarea unui  
Parc de Afaceri 

- Acordarea de 
facilităţi pentru 
investitori din partea 
APL; 
 
-Consilierea celor 
interesaţi; 
 
Identificarea 
perimetrului; 
-Clarificarea situaţiei 
juridice a terenului; 
-Întocmirea 
proiectului  tehnic; 
-Identificarea sursei 
de finanţare; 
-Realizarea 
lucrărilor de 
amenajare; 
-Crearea unui 
serviciu de 
administrare. 
 
 
 
 
 
 
-Mediatizarea 

 
 
 
 
 
 
 
 
2016- 2020 
 
 
 
 
 
2015-2016 
 
 
 
 
 
2015- 2016 
 
 
 
 
 
 
 
2015- 2016 

 
 
 
 
 
 
 
 
APL 
 
 
 
 
 
APL 
 
 
 
 
 
APL 
 
 
 
 
 
 
 
APL 

 
 
 
 
 
 
 
 
PNDR 
 
 
 
 
 
NU 
 
 
 
 
 
PNDR 
 
 
 
 
 
 
 
NU 

 
 
 
 
 
 
 
 
DA 
 
 
 
 
 
DA 
 
 
 
 
 
DA 
 
 
 
 
 
 
 
DA 

Rusti Carmen 
Muntean Doru 
Tarbuzan 
Constantin 
 
 
 
 
Rusti Carmen 
Muntean Doru 
Tarbuzan 
Constantin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rusti Carmen 
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programelor cu 
finanţare 
nerambursabilă 
adresate mediului 
de afaceri; 
 
-Actualizarea 
P.U.G.-ului comunei 
Ocna de Fier; 
 
-Promovarea 
potenţialului 
economic şi turistic  
al Comunei Ocna de 
Fier; 
 
 
-Facilitarea creerii 
de locuri de muncă; 
 
-Identificarea şi 
sprijinirea 
potenţialilor 
antreprenori; 

 
-Crearea de 
parteneriate între 
APL  Ocna de fier  şi  
investitori privaţi 
pentru realizarea 
unor investitii; 
 

 
 
 
 
 
 
2015-2016 
 
 
 
2015- 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2015 -2017 

 
 
 
 
 
 
APL 
 
 
 
APL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
APL 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
NU 
 
 
 
NU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PNDR 
 

 
 
 
 
 
 
DA 
 
 
 
DA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DA 

Muntean Doru 
Tarbuzan 
Constantin 
 

3. Atragerea si incurajarea 
unor investitori regionali si 
straini, pentru a desfasura 
activitati economice in 
comuna Ocna de Fier; 

Organizarea unor 
prezentari ale zonei ON 
LINE 

Crearea unei baze 
de date si a unei 
baze fotografice 

2015 - 2020 APL PNDR DA Rusti Carmen 
Muntean Doru 
Tarbuzan 
Constantin 
 

4. Atragerea si incurajarea 
intreprinzatorilor 
specializati in agroturism, 

-Stabilirea zonelor din 
comună, pentru activităţi 
de agrement şi turism şi 

 
 
 

2015-2020 
 
 

APL 
 
 

PNDR 
 
 

DA 
 
 

Rusti Carmen 
Muntean Doru 
Tarbuzan 
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turism montan si 
agrement; 

cuprinderea lor in PUG; 
-Crearea unei infrastructuri 
de sustinere a activităţi de 
agrement şi turism: 
-Căi de acces; 
-Utilităţi publice; 
-Amenajări; 
-Instruirea 
intreprinzatorilor şi a 
personalului; 
-Constructie Centru de 
informare turisttica 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Identificarea 
locatiei; 
- Consultarea 
comunitara; 
-Intocmirea Studiului 
de fezabilitate; 
-Obţinerea avizelor 
şi a  acordurilor 
necesare; 
-Identificarea sursei 
de finanţare; 
- Intocmirea şi 
depunerea 
documentaţiei de 
finanţare; 
-Contractarea 
finanţării; 
- Intocmirea 
Proiectului Tehnic; 
- Contractarea 
lucrărilor; 
- Execuţia  lucrărilor; 
- Recepţia lucrărilor; 
- Punerea in 
functiune; 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2018-2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
APL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PNDR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DA 

Constantin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tarbuzan 
Constantin 
Ungurean 
Mircea 

5. Incurajarea unor 
mestesugari locali si a 
profesiilor liberale; 

-Identificarea potenţialului 
local pentru diverse 
meşteşuguri; 
-Identificarea de  localnici 

 
 
 

2017-2020 
 
 
 

APL 
 
 
 

PNDR 
 
 
 

DA 
 
 
 

Rusti Carmen 
Muntean Doru 
Tarbuzan 
Constantin 
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initiaţi în arta 
meşteşugurilor; 
-Acordarea de facilităţi 
pentru aceste activităţi; 
-Infiintarea si amenajarea 
unui Centru pentru 
practicarea mestesugurilor 
traditionale; 
-Organizarea de târguri şi 
expoziţii cu vânzare; 
 
 
Amenajarea unei Piete 
agroalimentare si produse 
traditionale si 
mestesugaresti; 

 
 
 
-Identificare locatie; 

-Intocmirea 
documentatiei 
tehnice; 
Identificare  surse 
finantare; 
Realizarea 
investitiei; 
 
-Identificarea 
perimetrului; 
-Clarificarea situaţiei 
juridice a terenului; 
-Întocmirea 
proiectului  tehnic; 
-Identificarea sursei 
de finanţare; 
-Realizarea 
lucrărilor de 
amenajare; 
-Crearea unui 
serviciu de 
administrare. 

 

 
 
 
2018-2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
2016-2017 

 
 
 
APL 
 
 
 
 
 
 
 
 
APL 

 
 
 
PNDR 
 
 
 
 
 
 
 
 
NU 

 
 
 
DA 
 
 
 
 
 
 
 
 
DA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rusti Carmen 
Muntean Doru 
Tarbuzan 
Constantin 

 

6 Dezvoltarea de activitati 
agricole si activitati de 
procesare 

-Identificarea zonelor si a  
potenţialilor intreprinzatori 
in activitati de microferme  
agricole – asigurare 
utilităţi; 
-Crearea unei zone pentru 
activităţi industriale; 
-Sprijinirea înfiinţării de 
micro ferme zootehnice, 
pomicole, piscicole, 
apicole, culturi de plante 
medicinale; 

 2015-2020 APL PNDR DA Rusti Carmen 

Ungurean 
Mircea 
Brebenari 
Maria 



 Strategia de Dezvoltare Locala -  Comuna Ocna de Fier 

 164 

-Sprijinirea înfiinţării unui 
centru de colectare 
prelucrare si ambalare a 
fructelor de padure şi a  
plantelor medicinale; 
-Sprijinirea înfiinţării unor 
micro-întreprinderi cu profil 
– construcţii, materiale de 
construcţii, activitati de 
carieră şi  prelucrarea 
lemnului, servicii;  
Amenajarea şi 
modernizarea unor căi de 
acces către zonele cu 
potenţial economic si 
turistic 
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Direcţia strategică:   Dezvoltarea Serviciilor Sociale şi de Sănătate şi a  Infrastructurii aferente. 
 
 

Nr. 
crt 

Obiective specifice Denumirea 
activitatilor 

Etapele realizarii  
activitatilor 

Termene de 
implementare  

Bugetare Responsabili 

Surse 
locale  

Fonduri 
UE 

Surse 
Mixte 

 
1 

 Dezvoltarea 
infrastructurii 
necesare asistentei 
de sanatate si 
Seviciilor sociale; 

Modernizare si 
dotare Cabinet 
Medical Uman – 
Ocna de Fier 
 

Intocmirea 
documentatiei tehnice; 
Identificare sursa 
finantare; 
Realizarea investitiei; 
 

2016 -2017 APL NU DA Comlosan Daniela 
 
Guti Florentina 

2. Identificarea 
problemelor si 
nevoilor sociae 

-Depistarea cazurilor 
sociale de orice 
natură; 
-Stabilirea pârghiilor 
şi metodelor de 
soluţionare a 
acestora; 
-Realizarea unei 
baze de date a 
comunei, cu toată 
problematica socială; 
-Identificarea unor 
Programe de 
finantare pentru 
Servicii Sociale şi 
accesarea fondurilor 
puse la dispozitie de 
acestea. 
 
 
Infiintare Centru 
social pentru 
personae varstnice;  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Intocmirea 
documentatiei tehnice; 
Identificare sursa 
finantare; 
Realizarea investitiei 

2018-2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2018-2019 

APL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
APL 

FSE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PNDR 

DA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DA 

Comlosan Daniela 
 
Guti Florentina 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bocean Rosita 
Ungurean Mircea 
Matei Mihaela 
Forentina 

3 Crearea de locuri Infiintarea unei -Identificarea 2016-2017 APL PNDR DA Ungurean Mircea 
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de munca prin 
sistemul de 
intreprinderi sociale 

Intreprinderi Sociale perimetrului; 
-Clarificarea situaţiei 
juridice a terenului; 
Întocmirea proiectului  
tehnic; 
-Identificarea sursei de 
finanţare; 
-Realizarea lucrărilor 
de amenajare; 
Crearea unui serviciu 
de administrare 

Sibi Rodica 
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Direcţia strategică:  Dezvoltarea şi   Modernizarea Sistemului de Educatie,   Cultura si  Viata  Spirituala la nivelul 
comunei Ocna de Fier. 
 
 
Nr.  
Crt. 
 

Obiective specifice Denumirea activitatilor Etapele realizarii  
activitatilor 

Termene 
de 
implement
are  

Bugetare Responsabili 

Surse 
locale  

Fondu
ri UE 

Surs
e  
Mixt
e 

 
 
 
Ungurean Mircea 
Matei Mihaela  
Florentina 
Boriuc Veturia 
 
 
 
Ungurean Mircea 
Matei Mihaela  
Florentina 
 
 
Chicos Alin 
Matei Mihaela  
Florentina 
 
 
Boriuc Veturia 
Chicos Alin 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imbunatatirea 
conditiilor necesare 
si crearea unui 
cadru adecvat 
activitatii de 
educatie si cultura 
in comuna Ocna de 
Fier 

Reabilitarea,moderniza
rea si dotarea, Scolii  
Gimnaziale din Ocna 
de Fier. 

Intocmirea 
documentatiei tehnice; 
Identificare sursa 
finantare; 
Realizarea investitiei 

2019-2020 APL NU DA 

Amenajarea unei 
tabere de vacanta  
activa. 

Identificare locatie ; 
Intocmirea unor 
documentatii tehnice ; 
Identificarea surselor 
de finantare ; 
Realizarea proiectului. 

2018-2020 APL POR DA 

Infiintarea uni centru de 
pictura pe lemn. 

Intocmirea 
documentatiei tehnice; 
Identificare sursa 
finantare; 
Realizarea proiectului; 
 

2019-2020 APL PNDR DA 

Infiintarea unui 
ansamblu de dansuri. 

Indentificare voluntari; 
Achizitionare costume 
traditionale; 
Identificare instructor. 

2018-2019 APL PNDR DA 

2 Consolidarea vietii 
spiritualE. 
Restaurarea si 
dotarea bisericii 
ortodoxe din Ocna 
de Fier –monument 

-Promovarea unui 
sistem de educatie 
spiritual/religioasa 
multiconfesional si de 
tolerant; 
-Desfasurarea unor 

Organizarea unor 
seminarii pe teme 
spirituale/religioase cu 
profesori din cadrul 
facultatilor de teologie 
si institute de studii 

2018-2020 APL PNDR DA Chicos Alin 
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istoric cursuri de traditii 
crestine in cadrul scolii 
gimnaziale si in cadrul 
bisericii; 
-Restaurarea unor 
component 
arhitecturale si de 
pictura din biserica 
ortodoxa. 

crestine. 
 
Intocmirea unor 
documentatii tehnice; 
Identificare surse de 
finantare; 
Contractarea 
finantarii; 
Implementaarea 
proiectului. 
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Direcţia strategică: Dezvoltarea  Turismului a Activităţilor Sportive, de Recreere si  Agrement. 
 
 

Nr. 
Crt
. 

Obiective specifice Denumirea activitatilor Etapele realizarii  
activitatilor 

Termenele e 
implementare 

Bugetare  Responsabili 

Surse 
locale  

Fonduri UE Surse  
Mixte 

1  Crearea unei 
infrastructure pentru 
dezvoltarea si 
sustinerea turismului 
la nivelul comunei 
Ocna de Fier 

-Amenajarea cailor de 
acces  catre zonele 
turistice si de 
agrement; 
 
 
 
 
-Infiintarea unui Centru 
de Informare Turistica. 
 
 

Amenajare DC –
Lac Danila; 
Amenajare DC- 
Lac Vartoape; 
Amenajare DC-
zona Paulus 
Strec; 
 
-Identificarea 
locatiei; 
-Intocmirea 
studiului de 
fezabilitate; 
-Identificarea 
finantarii; 
-Contractarea 
finantarii; 
-Realizarea 
proiectului 
tehnic; 
-Implementarea 
proiectului de 
investitii. 
 

2016-2020 
 
 
 
 
 
 
 
 

APL PNDR DA Ungurean  Mircea 
Tarbuzan 
Constantin 
Nedelea Alexandru 
 

2. Crearea unei 
infrastructuri pentru 
dezvoltare si 
sustinere a 
activitatilor de 

-Amenajarea unui Parc  
si  a unei zone de 
promenade in 
vecinatatea bisericii din 
locaitatea Ocna de 

-Intocmirea unor 
documentatii 
tehnice; 
-Identificare 
surse de 

2018-2020 
 
 
 
 

APL 
 
 
 
 

PNDR 
 
 
 
 

DA 
 
 
 
 

Tarbuzan 
Constantin 
Ungurean Mircea 
Nedelea Alexandru 
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recreere si agrement Fier; 
-Amenajarea unei zone 
de recreere si 
promenade in zona 
Paulus Strec. 

finantare; 
-Contractarea 
finantarii; 
-Implementarea 
proiectelor. 
 

 
2018-2020 
 

 
APL 

 
PNDR 

 
DA 
 

 
Tarbuzan 
Constantin 
Ungurean Mircea 
Nedelea Alexandru 
 
  

3. Crearea unei 
infrastructuri pentru 
dezvoltarea activitatii 
sportive 

-Construirea unei baze 
sportive pe raza 
comunei Ocna de Fier 

-Identificarea 
locatiei; 
-Intocmirea 
studiului de 
fezabilitate; 
-Identificarea 
finantarii; 
-Contractarea 
finantarii; 
-Realizarea 
proiectului 
tehnic; 
-Implementarea 
proiectului de 
investitii. 
 

2018-2020 APL PNDR DA Boriuc Veturia 
Chicos Alin 
Nedelea Alexandru 
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Direcţia Strategică: Protecţia Mediului   
 
Nr. 
Crt. 

Obiective specifice Denumirea 
activitatilor 

Etapele realizarii  
activitatilor 

Termene de 
implementare 

Bugetare  Responsabili 

Surse 
locale  

Fonduri UE Surse  
Mixte 

1 Crearea unui sistem 
comunitar de 
gestionare a 
problemelor de 
mediu 

-Regularizare albie 
parau Moravita; 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Construirea unor 
rampe pentru 
gunoiul menajer, 
betonate si 
imprejmuite. 
 
 
 
 
 
 
 
-Sprijinirea 
infiintariii unui 
ONG pe probleme  
de mediu. 
 

-Intocmirea de 
documentatii 
tehnice; 
-Identificare 
finantare; 
-Contractarea 
finantarii; 
-Implementarea 
proiectului. 
 
-Identificare 
locatie pentru 
amplasare 
rampe; 
-Intocmire 
documentatie 
tehnica; 
-Identificare 
finantare; 
-Implementarea 
proiectului. 

2018-2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2017-2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2016 
 
 
 
 

APL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
APL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
APL 

PNDR;POS
MEDIU 
 
 
 
 
 
 
 
 
NU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NU 

DA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NU 

Ungurean 
Mircea 
Panescu Marius 
Brebenari Maria 

 
 
 

 
 
 
Ungurean 
Mircea 
Panescu Marius 
Brebenari Maria 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bocean Rosita 
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2 Ecologizarea unor 
zone poluate si 
dezafectate din 
intravilanul si 
extravilanul comunei 

-Identificarea 
zonelor poluate si 
dezafectate; 
-Clarificarea 
situatiei juridice a 
acestei zone; 
-Plantarea de 
vegetatie 
forestiera; 
-Refacerea si 
impadurirea 
terenurilor 
degradate. 
 

 2018-2020 APL PNDR SI 
POS 
MEDIU 

DA Ungurean 
Mircea 
Girgiu Ioan 
Balatescu 
Georgio Rafael 
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 Direcţia strategică:   Dezvoltarea interesului comunitar al cetatenilor din Ocna de Fier. Dezvoltarea Spiritului 
Civic.  
 
Nr. 
Crt. 

Obiective specifice Denumirea activitatilor Etapele 
realizarii  
activitatilor 

Termene de implementare  Responsabili 

Surse 
locale  

Fonduri UE Surse 
Mixte 

1 Informare cetatenilor 
ca modalitate de 
eliminare a birocratiei 
si coruptie in 
gestionarea banului 
public. 

-Organizarea de 
intalniri periodice cu 
cetatenii; 
-Amplasarea de 
panouri publicitare 
privind actiunile 
comunitare; 
-Realizarea periodica a 
unei emisiuni Tv, 
difuzata prin reteaua 
de cablu, sub 
genericul:Administratie 
pentru Cetateni; 
-Postarea HCL-urilor 
pe siteul administratiei 
locale, in vederea 
respectarii principiului 
transparentei 
decizionale. 
 
 

2016-2020 APL APDRP DA Ungurean 
Mircea 
Bocean Rosita 
Brebenari Maria 

2 Promovarea 
voluntariatului si 
responsabilizarea 
comunitatii 

-Identificarea 
potentialului de 
voluntariat; 
-Asigurarea instruirii 
voluntarilor ca failitatori 
pentru diverse problem 
comunitare sau 
proiecte comunitare; 
-Constituirea de 

2016-2020 APL NU NU Ungurean 
Mircea 
Bocean Rosita 
Brebenari Maria 
Tarbuzan 
Constantin 
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grupuri comunitare 
pentru implementarea 
unor proiecte. 

3 Implicarea societatii 
civile in dezvoltarea 
comunitatii si 
monitorizarii folosirii 
banului public 

-Stimularea implicarii 
ONG-urilor si 
Asociatiilor 
profesionale, sportive, 
cultural sau de mediu 
in realizarea 
unorproiecte; 
-Participarea societatii 
civile la deciziile 
Administratiei Locale. 
 

2016-2020 APL NU NU Ungurean 
Mircea 
Bocean Rosita 
Brebenari Maria 
Tarbuzan 
Constantin 
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Direcţia strategică: Dezvoltarea Instituţională. Mediatizarea şi promovarea Comunei Ocna de Fier. 
 
Nr. 
Crt. 

Obiective specifice Denumirea activitatilor Etapele 
realizarii  
activitatilor 

Termene de implementare  Responsabili 

Surse 
locale  

Fonduri UE Surse  
Mixte 

1 Modernizarea si 
adaptarea APL Ocna 
de Fier la nevoile 
dezvoltarii locale 
durabile si 
implementarii  
fondurilor europene 

-Informatizarea completa a 
activitatii Primariei Ocna de Fier; 
-Accesarea unor cursuri de 
specializare in domeniul 
dezvoltarii durabile pentru 
personalul primariei; 
-Perfectionarea personalului 
primariei; 
-Crearea unei baze de date 
informatizate, referitor la 
potentialul de dezvoltare al  
comunei; 
-infiintarea si dotarea unui info-
chiosc. 

2016-2020 APL NU NU Ungurean 
Mircea 
Bocean Rosita 
Brebenari Maria 

2 Mediatizarea si 
promovarea Comunei 
Ocna de Fier 

-Elaborarea si tiparirea unei 
monografiii actualizate a 
comunei; 
-Realizarea unor pliante si 
brosuri pentru promovarea 
zonelor de agreement si turistice 
din Ocna de Fier; 
-Reallizarea unei pagini de 
internet privind potentialul turistic 
al zonei, 
-Incheierea unor parteneriate 
public-public si public-privat, in 
vederea fructificarii intr-un 
system de infrastructura si 
servicii turistice privind zona 
Bocsa-Ocna de Fier-Dognecea. 

2016-2020 APL PNDR DA Ungurean 
Mircea 
Bocean Rosita 
Brebenari Maria 
Chicos  Alin 
Matei Mihaela 
Florentina 
Muntean Doru 
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CAPITOLUL VI 
 

1.ANALIZA FACTORILOR DE DECIZIE 
  

 

 

Factorul de 
decizie 

Care sunt 
aşteptările 
factorului de 
decizie 

Ce facem 
pentru a 
îndeplini 
aşteptările 
factorului de 
decizie 

Ce se va 
întâmpla dacă 
aşteptările 
acestuia nu 
sunt 
îndeplinite 

În ce mod ne 
influenţează factorul de 
decizie 

Care sunt aşteptările 
noastre faţă de 
factorul de decizie 
analizat 

Importanţa 
factorului de 
decizie pentru 
succesul 
implementării 
Strategiei de 
dezvoltare 
locala; Punctaj: 

Puţin important 
– 1 

Important – 2 
f. import – 3 

A.P.L. -Realizarea 
planului de 
dezvoltare 
strategică; 
-Promovarea 
imaginii instituţiei 
pe care o 
reprezintă; 
-Dezvoltarea 
durabilă a 
localităţii. 

-Respectarea 
strategiei 
elaborate, 
oferirea de 
informaţii 
periodice 
despre stadiul 
acţiunii; 
-Implicare 
activă. 

Solicitarea 
corectării 
strategiei 
elaborate; 
-Intervenţie/ 
participare la 
corectarea 
strategiei; 
-suspendarea 
sprijinului 
financiar până 
la soluţionarea 
problemei. 

-În mod esenţial. Fără 
contribuţia 
financiară/materială a 
acestuia nu se pot 
îndeplini obiectivele. 

-Transparenţă; 
-Susţinere 
materială/financiară; 
-Cooperare. 

3 

Agenţi -Promovarea -Informări -Nu va -Contribuţia financiară -Cooperare; 3 
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economici corectă a imaginii 
firmei; 
-Sprijin pentru 
accesare de 
fonduri, finanţări; 
-O mai bună 
colaborare cu 
autorităţile. 

despre 
proiecte, 
programe de 
finanţare; 
-Cooperare în 
realizarea 
proiectelor; 
-Realizare  
Parteneriate 
Publice-Private; 
-Publicitate. 

participa din 
punct de 
vedere 
financiar; 
-Nu se va 
implica; 
-Va pune în 
pericol 
realizarea 
unuia/mai 
multor 
proiecte. 

a acestora influenţează 
amploarea acţiunilor; 
-Neimplicarea acestui 
factor de decizie poate 
conduce la 
nerealizarea mai 
multor proiecte din 
comunitate; 

-Să-şi folosească 
resursele în sprijinul 
realizării obiectivelor; 
-Să  fie transparent şi 
echitabil. 

ONG-uri -Promovarea 
obiectivelor 
acestora; 
-Sprijin pentru 
activităţile 
desfaşurate; 
 

-Armonizare 
interese ONG/ 
comunitate. 

-Neimplicare 
în accesarea 
unor finanţări 
specifice; 
-Riscul 
nerealizării 
impactului 
dorit asupra 
unor grupuri 
ţintă specifice. 

-Indirect. -O bună colaborare; 
-Suport tehnic şi 
uman în realizarea 
obiectivelor specifice; 

2 

Biserică -O bună 
convieţuire a 
oamenilor. 
 

-Solicitarea 
sprijinului ori de 
câte ori este 
necesar; 
-Implicare 
activă. 

-Nu ne va 
ajuta în 
dezvoltarea 
spiritului civic 
al 
cetăţeanului. 

-La nivelul mentalităţii 
grupului ţintă. 

-O bună implicare în 
viaţa comunităţii. 

2 

Instituţii de 
Învăţământ 

-Să promoveze şi 
să educe tinerii 
în spiritul 
competiţiei şi al 
implicării în viaţa 
societăţii civile. 

-Comunicare şi 
informare 
permanentă. 

-Generaţia 
tânără 
neimplicată. 

-În mod esenţial; 
-Implicarea acestui 
factor conduce la 
reuşită. 

-Implicare activă în 
dezvoltarea imaginii 
comunei; 
-Conştientizare / 
implicarea directă a 
tinerilor – beneficiari 
direcţi ai dezvoltării 
durabile. 

3 



 Strategia de Dezvoltare Locala -  Comuna Ocna de Fier 

 178 

Mass –
media 

-Să se realizeze 
o campanie 
transparentă, 
amplă şi realistă, 
pe termen lung 
cu rezultate 
cuantificabile. 

-Ne îndeplinim 
strategia 
mediatizând 
fiecare acţiune 
pe care o 
desfăşurăm, 
facem publice 
planurile 
strategice; 
-Dovedim 
transpareţă. 

-Riscul unei 
imagini 
deformate a 
procesului de 
dezvoltare 
durabilă; 
-Neimplicare 
activă a 
grupurilor 
ţintă, datorită 
lipsei 
comunicării. 

-În mod esenţial 
deoarece el este cel 
care influenţează în 
modul cel mai sigur şi 
amplu, grupul ţintă. 

-O colaborare 
fructuoasă. 

3 

CJCS 
Caraş 
Severin 

-Susţinerea 
dezvoltării 
durabile a zonei; 
-Nepolitizarea 
proiectelor. 

-Implicare, 
informare, 
consultare 
permanentă; 
-Solicitarea 
sprijinului 
pentru proiecte 
locale; 
-Cerere 
permanenta în 
mediatizarea 
nevoilor zonei. 

-Întârzieri în 
realizarea 
unor proiecte; 
-depăşirea 
termenelor 
propuse în 
realizarea 
obiectivelor. 

-Direct. -Acordare de avize, 
aprobări, autorizaţii; 
-Participare 
financiară; 
-Demersuri pe lângă 
institutiile centrale în 
susţinerea unor 
proiecte. 

3 

Instituţia 
Prefectului 
Caraş 
Severin 

-Dezvoltarea 
durabilă a zonei. 

-Consultare şi 
informare 
permanentă. 

-Susţinere 
insuficientă. 

-Indirect. -Susţinerea şi 
promovarea zonei la 
nivel guvernamental. 

2 

AJOFM 
 

-Ocuparea forţei 
de muncă; 
-Reconversie 
profesională; 
-Medierea 
Muncii. 

-Informare / 
consultare, 
accesare 
fonduri; 
-Programe de 
calificare şi 
recalificare. 

-Îngreunarea 
procesului de 
ocupare a 
forţei de 
muncă 
disponibile 

-Indirect. -Transparenţă; 
-Furnizare de 
informaţii. 

2 

Direcţia de -Extinderea -Promovare -Neimplicare. -Direct. -Sprijin / colaborare. 2 
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muncă şi 
solidaritate 
socială şi a 
familiei 

serviciilor 
sociale; 
-Servicii sociale 
de calitate. 

proiecte de 
interes social. 

Direcţia 
Judeţeană 
de Cultură 

-Organizarea 
manifestărilor şi 
evenimentelor 
culturale. 

-Respectarea 
planului 
strategic 
elaborat. 
-Implicare 
activă. 

-Neimplicare. -Indirect. -Sprijin / colaborare. 2 

Agenţia 
Natională 
pentru 
Protecţia 
Mediului  

-Îndeplinirea 
stadardelor de 
mediu. 

-Colaborare / 
implicare 

-Va pune în 
pericol 
realizarea 
unor proiecte 

-Indirect -Colaborare / 
implicare în 
rezolvarea 
problemelor 

2 

AFIR  -Realizarea 
planului de 
dezvoltare 
strategică; 
-Dezvoltarea 
durabilă a 
localităţii. 
-Implementarea 
unor proiecte. 

-Se va respecta 
Planificarea 
multianuală şi 
priorităţile 
stabilite în 
Strategie; 
-Se vor 
identifica surse 
de finanţare; 
-Se vor 
implementa 
proiectele din 
planificarea 
multianuală. 

 
-Vor fi 
informaţi 
cetăţenii de 
ineficienţa 
APL; 
-Se va 
suspenda 
sprijinul 
finaniciar 
pentru unele 
proiecte,  
până la 
clarificarea 
situaţiei.  

-Este o influenţare 
parţială dar importantă; 
-Fără acesarea unor 
Fonduri europene prin 
AFIR,comunitatea nu 
poate beneficia de un 
sprijin specializat 
privind procesul de 
dezvoltare durabilă; 
. 

-Asistare în procesul 
dezvotării durabile; 
-Susţinere financiară 
în implementarea 
unor proiecte; 
-Transparenţă; 
-Cooperare şi 
parteneriat în 
implementarea unor 
obiective. 

3 

 
 
 
 
 



 Strategia de Dezvoltare Locala -  Comuna Ocna de Fier 

 180 

 

Implementarea Strategiei de Dezvoltare Locala 

Etapa de implementare, monitorizare şi control reprezintă sistemul de recolectare, 

realizare a proiectelor, a programelor şi politicilor prevăzute de strategie, de recoltare şi 

raportare a informaţiilor asupra desfăşurării proiectelor şi asupra succesului şi impactului 

acestora relativ la dezvoltarea localităţii.  

 

Scopul monitorizării şi evaluării implementării Strategiei este:  

 

 Evaluarea atingerii obiectivelor în timp util şi în bugetul local  

 Constatarea dacă proiectele implementate sunt durabile  

 

Succesul realizării Strategiei 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 respectând responsabilităţi bine 

determinate, îndeplinind rolul de implementator sau de control al proiectelor planificate.  

În plan instituţional principalii actori ai implementării strategiei vor fi: 

 Administraţia publică locală  OCNA DE FIER 

 Primarul, Consiliul Local, Primăria  

 Locuitorii comunei  

 Agenţii economici  

 Investitorii Străini  

 Societatea civilă  

 Structuri externe  

 
Etapa de implementare, monitorizare şi control va cuprinde convenţional următoarele 

cinci etape:  

 

 Adoptarea strategiei de dezvoltare. În cadrul acestei etape, Strategia va fi aprobată prin 

hotărâre de consiliul local.  
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 Implementarea strategiei, care se va efectua prin realizarea acţiunilor, activităţilor, 

măsurilor şi proiectelor concrete de implementere. 

 Monitorizarea strategiei de către angajaţii primăriei si CDL. 

 Evaluarea implementării Strategiei, care se face prin analiza indicatorilor de 

implementare stabiliti. 

 

Analiza impactului implementarii,  apreciază daca proiectul răspunde politicilor 

formulate şi cum influenţează criteriile de performanta privind dezvoltarea eficienta a localităţii.  

Analiza impactului se face prin sondarea comunitatii si a vizitatorilor comunei Ocna de 

Fier.  

Rezultatele preponderent pozitive, exprima gradul de indeplinire a obiectivului de 

dezvoltare durabila locala a comunei OCNA DE FIER. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BENEFICIAR: COMUNA OCNA DE FIER – CONSILIUL LOCAL   
 
 
 
COORDONATOR: CONSULTANT S.C.RASEANU S.R.L. – ORAVICEAN 
NICOLAE          
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ANEXE 
 

Abrevieri. Glosar TERMENI 
 

APL - Administraţia Publică Locală 

CL - Consiliul Local 

CO - Comitetul Organizaţional 

OUG - Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului României 

HG - Hotărâre de Guvern 

HCL - Hotărâre a Consiliului Local 

CDSE - Comitetul de Dezvoltare Strategică Socio-Economică 

DC - Drum Comunal 

DJ - Drum Judeţean 

DN - Drum Naţional 

PNDR - Planul Naţional de Dezvoltare Rurala 2014 - 2020 

CSNR - Cadrul Strategic Naţional de Referinţă  

FEADR - Fondul European pentru Agricultură  Dezvoltare Rurală 

FEP - Fondul European pentru Pescuit 

FSE - Fondul Social European 

FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională 

SAPARD - Special Accesssion Programme for Agriculture and Rural 
Development: este unul din trei instrumente ale Uniunii Europene, 
pentru a sprijini pregătirile de aderare ale ţărilor din Europa Centrală 
şi în din Europa de Est. Acest program se concentrează în mod 
special pe domeniul agriculturii. 

ISPA - Instrumentul pentru Politici Structurale de Pre-Aderare 

PHARE - Pologne et Hongrie - Aide á Restructuration Economique: este un 
program lansat de Comunitatea Europeană în 1990, având ca 
destinaţie Polonia şi Ungaria. Ulterior el s-a extins şi la celelalte state 
din Europa Centrală şi de Est candidate la aderarea la UE, devenind 
principalul instrument de asistenţă financiară şi tehnică oferit de UE 
pentru restructurarea economiilor acestor ţări şi crearea 
infrastructurii necesare aderării la Uniunea Europeană. 

APIA - Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură 

AFIR - Agenţia pentru finantarea investitiilor rurale 

ANDZM -Agenţia Naţională pentru Dezvoltarea Zonelor Miniere 

OJPDRP - Oficiul Judeţean pentru Plăţi Dezvoltare Rurală şi Pescuit 

IMM - Intreprinderi Mici şi Mijlocii 

ONG - Organizaţie Non-Guvernamentală 

SF - Studiu de fezabilitate 

PT - Proiect Tehnic 

PUG - Plan Urbanistic General 

PUZ - Plan Urbanistic Zonal 

PUD - Plan Urbanistic de Detaliu 

CU - Certificat de Urbanism 

http://ro.wikipedia.org/wiki/Agricultur%C4%83
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AC - Autorizaţie de Construcţie 

PSI - Prevenirea şi Stingerea Incendiilor 

SWOT - Puncte tari, Puncte Slabe, Oportunităţi şi Ameninţări 

Măsura - mijlocul prin care se implementează o prioritate, asigurând cadrul 
co-finanţării proiectelor. Unei măsuri i se alocă o contribuţie din 
partea Comunităţii Europene şi a României precum şi un set de 
obiective specifice (prezentate în Fişa tehnică a măsurii). 

Submăsura - reprezintă componenta unei măsuri care are la rândul ei obiective 
specifice; precizează clar detaliile specifice fiecărui tip de investiţie în 
parte. 

Spaţiul rural - reprezintă spaţiul administrativ din România definit conform 
legislaţiei naţionale în vigoare. 

Criterii de 
eligibilitate 

- condiţii obligatorii care trebuie să fie îndeplinite de către potenţialul 
beneficiar la întocmirea proiectului pentru a putea fi selectat în 
vederea acordării fondurilor nerambursabile. Criteriile de eligibilitate 
generale ale măsurii şi cele specifice ale submăsurilor sunt 
menţionate în Fişa tehnică disponibilă ca Anexă la Ghidul 
Solicitantului. 

Cheltuieli 
eligibile 

- cheltuieli care pot fi co-finanţate prin PNDR, prin POR, sau 
FEP. Pentru a fi considerate eligibile în contextul proiectului, 
cheltuielile trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:  
·        să fie necesare pentru desfăşurarea proiectului, să fie 
prevăzute în cadrul contractului de finanţare şi să fie în conformitate 
cu principiile unui management financiar solid;  
·        să fie efectiv realizate pe perioada execuţiei proiectului şi să 
respecte prevederile din Contractul de finanţare, cu excepţia studiilor 
de fezabilitate şi a studiilor conexe (studii tehnice, economice, plan 
de afaceri, avize, autorizaţii, acorduri, taxe legale aferente acestora) 
a căror cheltuială poate fi făcută înainte de semnarea contractului de 
finanţare dar după emiterea Deciziei Comisiei Europene prin care se 
va acorda managementul fondurilor europene pentru România.  
·        să figureze în registrele contabile ale beneficiarului, să fie 
identificabile şi verificabile şi să fie susţinute de originalele actelor de 
plată justificative. 

Beneficiar - persoană juridică/persoană fizică autorizată care a realizat un 
proiect de investiţii şi care a încheiat un contract de finanţare cu 
APDRP pentru accesarea fondurilor europene prin FEADR. 

Potenţial 
beneficiar 

- persoană juridică/persoană fizică autorizată care este eligibilă (care 
îndeplineşte toate condiţiile impuse prinPNDR) , pentru accesarea 
fondurilor europene, dar care nu a încheiat încă un contract de 
finanţare cu AFIR. 

Contribuţia 
publică 

- fonduri nerambursabile alocate beneficiarilor Programului după 
contractarea proiectului şi după realizarea primelor investiţii; este 
asigurată prin contribuţia Uniunii Europene (75%) şi a Guvernului 
României (25%) şi acoperă 50% din valoarea totală eligibilă a 

http://www.apdrp.ro/content.aspx?lang=RO&item=1517&ref=123
http://www.apdrp.ro/content.aspx?lang=RO&item=1517&ref=104
http://www.apdrp.ro/content.aspx?lang=RO&item=1517&ref=104
http://www.apdrp.ro/content.aspx?lang=RO&item=1517&ref=97
http://www.apdrp.ro/content.aspx?lang=RO&item=1517&ref=152
http://www.apdrp.ro/content.aspx?lang=RO&item=1517&ref=71
http://www.apdrp.ro/content.aspx?lang=RO&item=1517&ref=91
http://www.apdrp.ro/content.aspx?lang=RO&item=1517&ref=91
http://www.apdrp.ro/content.aspx?lang=RO&item=1517&ref=91
http://www.apdrp.ro/content.aspx?lang=RO&item=1517&ref=205
http://www.apdrp.ro/content.aspx?lang=RO&item=1517&ref=108
http://www.apdrp.ro/content.aspx?lang=RO&item=1517&ref=124
http://www.apdrp.ro/content.aspx?lang=RO&item=1517&ref=117
http://www.apdrp.ro/content.aspx?lang=RO&item=1517&ref=168
http://www.apdrp.ro/content.aspx?lang=RO&item=1517&ref=172
http://www.apdrp.ro/content.aspx?lang=RO&item=1517&ref=159
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proiectului. 

Contribuţia 
privată 

- o sumă de bani care reprezintă implicarea financiară obligatorie a 
persoanei care solicită fonduri nerambursabile şi pe care trebuie să o 
utilizeze în vederea realizării propriului proiect de investiţii. 
Contribuţia privată reprezintă un anumit procent din valoarea eligibilă 
a proiectului de investiţii, variabil în funcţie de categoria de 
beneficiari eligibili şi de tipul investiţiei propuse spre finanţare. 

Valoarea 
eligibilă a 
proiectului 

- reprezintă suma cheltuielilor pentru bunuri, servicii şi/sau lucrări 
care se încadrează în Lista cheltuielilor eligibile precizată în Ghidul 
Solicitantului şi care pot fi decontate prin FEADR; procentul de  
cofinanţare publică şi privată se calculează prin raportare la valoarea 
eligibilă a proiectului. 

Valoarea 
neeligibilă a 
proiectului 

- reprezintă suma cheltuielilor pentru bunuri, servicii şi/sau lucrări 
care sunt încadrate în Lista cheltuielilor neeligibile precizată în 
Ghidul Solicitantului şi, ca atare, nu pot fi decontate prin FEADR; 
cheltuielile neeligibile nu vor fi luate în calcul pentru stabilirea 
procentului de cofinanţare publică; cheltuielile neeligibile vor fi 
suportate financiar integral de către beneficiarul proiectului. 

Valoarea 
totală a 
proiectului 

- suma cheltuielilor eligibile şi neeligibile pentru bunuri, servicii şi/sau 
lucrări. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.apdrp.ro/content.aspx?lang=RO&item=1517&ref=159
http://www.apdrp.ro/content.aspx?lang=RO&item=1517&ref=117
http://www.apdrp.ro/content.aspx?lang=RO&item=1517&ref=2
http://www.apdrp.ro/content.aspx?lang=RO&item=1517&ref=172
http://www.apdrp.ro/content.aspx?lang=RO&item=1517&ref=172
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Ghid legislativ 

 
 

1.1. Legislaţie generală privind gestionarea asistenţei comunitare 
nerambursabile 

 
 H.G. nr. 497 din 01/04/2004 privind stabilirea cadrului instituţional pentru coordonarea, 

implementarea şi gestionarea instrumentelor structurale 

 H.G. nr. 1179 din 29/07/2004 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 

497/2004 privind stabilirea cadrului instituţional pentru coordonarea, implementarea şi 

gestionarea instrumentelor structurale 

 H.G. nr. 2001 din 16/11/2004 pentru modificarea art. 18 din Hotărârea Guvernului nr. 

497/2004 privind stabilirea cadrului instituţional pentru coordonarea, implementarea şi 

gestionarea instrumentelor structurale 

 H.G. nr. 128 din 29/01/2006 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 497/2004 

privind stabilirea cadrului instituţional pentru coordonarea, implementarea şi gestionarea 

instrumentelor structurale 

 H.G. nr. 577 din 13/06/2007 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 497/2004 

privind stabilirea cadrului instituţional pentru coordonarea, implementarea şi gestionarea 

instrumentelor structurale 

 Legea nr. 315 din 28/06/2004 privind dezvoltarea regională în România 

 H.G. nr. 1115 din 15/07/2004 privind elaborarea în parteneriat a Planului National de 

Dezvoltare 

 H.G. nr. 1200 din 29/07/2004 pentru constituirea, organizarea si funcţionarea 

Comitetului naţional de coordonare a procesului de pregătire pentru gestionarea 

instrumentelor structurale 

 H.G. nr. 386 din 25/04/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei 

şi Finanţelor 

 H.G. nr. 759 din 11/07/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în 

cadrul operaţiunilor finanţate prin programele operaţionale 
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1.2. Legislaţie în domeniul achiziţiilor publice 

 

 O.U.G. nr. 34 din 19/04/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a 

contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii 

 Legea nr. 337 din 17/07/2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 

34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune 

de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii  

 Legea nr. 128 din 05/05/2007 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă 

a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a 

contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii 

 H.G. nr. 925 din 19/07/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor 

referitoare la tribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor 

de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii 

 H.G. nr. 1337 din 27/09/2006 privind completarea Hotărârii Guvernului nr. 925/2006 

pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea 

contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 

privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de 

lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii 

 H.G. nr. 71 din 24/01/2007 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor 

referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de 

concesiune de servicii prevăzute în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 

privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de 

lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii 

 Ordinul ANRMAP nr. 155 din 02/10/2006 privind aprobarea Ghidului pentru atribuirea 

contractelor de achiziţie publică 

 Ordinul ANRMAP nr. 183 din 03/11/2006 privind aplicarea dispoziţiilor referitoare la 

contractul de publicitate media 

 H.G. nr. 1660 din 22/11/2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor 

referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică prin mijloace electronice din 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de 
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achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de 

concesiune de servicii 

 H.G. nr. 525 din 30/05/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale 

pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice 

 H.G. nr. 782 din 14 iunie 2006 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi 

funcţionare al Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor 

 O.U.G. nr. 74 din 29/06/2005 privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru 

Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice 

 Legea nr. 111 din 27/04/2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 

74/2005 privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea 

Achiziţiilor Publice 

 O.U.G. nr. 30 din 12/04/2006 privind funcţia de verificare a aspectelor procedurale 

aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziţie publică 

 Legea nr. 228 din 04/07/2007 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 

30/2006 privind funcţia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de 

atribuire a contractelor de achiziţie publică 

 H.G. nr. 942 din 19/07/2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr. 30/2006 privind funcţia de verificare a aspectelor procedurale 

aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziţie publică 

 Ordinul M.F.P nr. 175 din 05/02/2007 pentru aprobarea Manualului operaţional pentru 

activitatea de observare si verificare a atribuirii contractelor de achiziţie publica, a 

contractelor de concesiune de lucrări publice si a contractelor de concesiune de servicii 

- modelul si conţinutul formularelor si documentelor utilizate 

 1.3 Legislaţie în domeniul ajutorului de stat 

 
 O.U.G. nr. 117 din 21/12/2006 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de 

stat 

 Legea nr. 137 din 17/05/2007 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 

117/2006 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat 

 H.G. nr. 1164 din 26/09/2007 privind acordarea de ajutoare de minimis pentru 

dezvoltarea sau modernizarea întreprinderilor 
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 1.4 Legislaţie în domeniul finanţelor publice 

 

 Legea nr. 500 din 11/07/2002 privind finanţele publice 

 Legea nr. 314 din 08/07/2003 pentru modificarea art. 15 din Legea nr. 500/2002 privind 

finanţele publice 

 H.G. nr. 1865 din 21/12/2006 pentru modificarea limitelor valorice privind competenţele 

de aprobare a documentaţiilor tehnico-economice ale obiectivelor de investiţii noi 

 Legea nr. 96 din 21/04/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor – modifică art. 

61 din Legea 500/2002 

 Legea nr. 273 din 29/06/2006 privind finanţele publice locale  

 H.G. nr. 1213 din 06/09/2006 privind stabilirea procedurii-cadru de evaluare a 

impactului asupra mediului pentru anumite proiecte publice şi private 

 1.5 Legislaţie privind cadrul financiar general pentru gestionarea asistenţei 
comunitare nerambursabile alocate României 

 
 O.G. nr. 29 din 31/01/2007 privind modul de alocare a instrumentelor structurale, a 

prefinanţării şi a cofinanţării alocate de la bugetul de stat, inclusiv din Fondul naţional de 

dezvoltare, în bugetul instituţiilor implicate în gestionarea instrumentelor structurale şi 

utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă 

 Legea nr. 249 din 12/07/2007 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 29/2007 

privind modul de alocare a instrumentelor structurale, a prefinanţării şi a cofinanţării 

alocate de la bugetul de stat, inclusiv din Fondul naţional de dezvoltare, în bugetul 

instituţiilor implicate în gestionarea instrumentelor structurale şi utilizarea acestora 

pentru obiectivul convergenţă 

 Ordin MEF nr. 911 din 10/08/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare 

a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 29/2007 privind modul de alocare a 

instrumentelor structurale, a prefinanţării şi a cofinanţării alocate de la bugetul de stat, 

inclusiv din Fondul naţional de dezvoltare, în bugetul instituţiilor implicate în gestionarea 

instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, aprobată 

cu modificări şi completări prin Legea nr. 249/2007 
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 1.6 Legislaţie privind controlul şi recuperarea fondurilor comunitare 

 O.G. nr. 79 din 28/08/2003 privind controlul şi recuperarea fondurilor comunitare, 

precum şi a fondurilor de cofinanţare aferente utilizate necorespunzător 

 Legea nr. 529 din 11/12/2003 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 79/2003 

privind controlul şi recuperarea fondurilor comunitare, precum şi a fondurilor de 

cofinanţare aferente utilizate necorespunzător 

 O.G. nr. 94 din 26/08/2004 privind reglementarea unor măsuri financiare 

 O.G. nr. 53 din 25/08/2005 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul 

bugetar şi al contabilităţii publice 

 O.G. nr. 12 din 31/01/2007 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 

79/2003 privind controlul şi recuperarea fondurilor comunitare, precum şi a fondurilor de 

cofinanţare aferente utilizate necorespunzător 

 Legea nr. 205 din 02/07/2007 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 12/2007 

pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 79/2003 privind controlul 

şi recuperarea fondurilor comunitare, precum şi a fondurilor de cofinanţare aferente 

utilizate necorespunzător 

 H.G. nr. 1510 din 18/12/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

Ordonanţei Guvernului nr. 79/2003 privind controlul şi recuperarea fondurilor 

comunitare, precum şi a fondurilor de cofinanţare aferente utilizate necorespunzător 

 H.G. nr. 2396 din 21/12/2004 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice 

de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 79/2003 privind controlul şi recuperarea 

fondurilor comunitare, precum şi a fondurilor de cofinanţare aferente utilizate 

necorespunzător, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.510/2003 

 H.G. nr. 1358 din 27/09/2006 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice 

de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 79/2003 privind controlul şi recuperarea 

fondurilor comunitare, precum şi a fondurilor de cofinanţare aferente utilizate 

necorespunzător, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.510/2003 
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