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A N U N Ţ 
 
 
 

Potrivit Legii nr.52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia publică, autorităţile administraţiei 
publice locale au obligaţia să informeze cetăţenii asupra actelor normative cu aplicabilitate generală care urmează să fie 
dezbătute de autorităţile publice locale. 

În acest sens autoritatea administraţiei publice locale, respectiv Consiliul local al comunei Bănia, are obligaţia să 
publice un anunţ referitor la elaborarea unui/unor proiecte de hotărâre înainte de supunerea spre analiză, avizare şi 
adoptare de către Consiliul local al comunei Bănia. 

Anunţul va cuprinde textul complet al proiectului de hotărâre, şi o expunere de motive şi un raport al 
compartimentului de specialitate. 

Raportat la cele prezentate mai sus potrivit articolului 6 aliniatul 2 din Legea nr.52/2003, “…cei interesaţi pot 
trimite în scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ”. 

Consiliul local al comunei Bănia, supune atenţiei dumneavoastră următoarele proiecte de hotărâri: 
 

Au fost publicate conform prevederilor legale următoarele proiecte de hotărâri:  
- Proiect de hotărâre privind aprobarea  strategiei de dezvoltare durabilă a comunei Bănia în perioada 2021-2027 - 

inițiator primar Alexandru-Vichentie Albu;   
 
Propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectele de hotărâre se vor putea depune  până cel mai târziu la data 

de 20.04.2021 ora 1600 inclusiv, la sediul Primăriei comunei Bănia nr. 120 judeţul Caraş-Severin, la  secretarul general al  
comunei sau prin poştă cu scrisoare recomandată şi aviz de primire.   

Persoanele interesate, care doresc obţinerea de relaţii suplimentare sau să-şi expună personal sugestiile sau 
opiniile referitoare la proiectul de hotărâre vor putea participa la dezbaterea publică ce se va organiza la sediul Primăriei 
comunei Bănia la o dată ce va fi făcută publică cu cel puţin 3 zile înainte de data dezbaterii în şedinţă a Consiliului Local 
Bănia.  

De asemenea, persoanele interesate vor putea participa la şedinţa publică a consiliului local pe a cărei ordine de 
zi va fi înscris proiectul  de hotărâre de mai sus.  
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HOTĂRÂRE -proiect 
 

privind aprobarea  strategiei de dezvoltare durabilă a comunei Bănia în perioada 
2021-2027   

 
 

 
Consiliul local al comunei Bania întrunit in şedinţa ordinară, 
Văzând referatul de aprobare al primarului comunei Bănia, raportul compartimentului de specialitate și avizul comisiei de 

specialitate din cadrul consiliului local.  
In baza prevederilor art. 129 al.(2) lit. ,,b” și al. (4) lit. ,e”, din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 

Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,   
In temeiul art. 139 al.(3) și art. 196 al.(1) lit. ,,a” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 

Administrativ,  
 
 

HOTARASTE: 
 
 

Art. 1 -  Se aprobă Strategia de Dezvoltare Durabilă  a comunei Bănia în perioada 2021-2027, conform anexei 
care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

Art. 2 – Prezenta hotărâre se va comunica primarului comunei Bănia,  Instituţiei Prefectului judeţului Caraş-
Severin, Serviciul pentru Verificarea Legalităţii Actelor şi Contencios Administrativ şi se va publica prin afişare la 
sediul Primăriei comunei Bănia.   

 
Bănia la __________2021 
 

INIȚIATOR  
 

Alexandru-Vichentie Albu  
  

       Avizat  
        Secretar General 
   Pavel Marin 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

STRATEGIA DE DEZVOLTARE 

DURABILĂ A COMUNEI BĂNIA ÎN 

PERIOADA 

2021 – 2027  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FEBRUARIE  2021 

ANEXA 
la hotărârea consiliului local al 

comunei Bănia 
nr. ____ din _________2021 



2 

 
 

 

 
 
 

CUPRINS 

INTRODUCERE 3 
1. ROMANIA  

 Prezentare generală 8 
 Așezare 9 
 Relief 9 
 Fauna și flora 10 
 Clima 10 
 Organizarea administrativ teritorială 11 

2. JUDEȚUL CARAȘ-SEVERIN  
 Prezentare generală a județului Caraș-Severin 14 
 Așezarea județului Caraș-Severin 18 
 Vegetația 19 
 Fauna și flora 20 
 Solul 21 
 Clima județului Caraș-Severin 22 
 Organizarea administrativ teritorială 23 
 Strategia de dezvoltare a județului Caraș-Severin 24 

3. COMUNA BĂNIA  
 Prezentare generală 28 
 Așezare 43 
 Relieful 44 
 Clima 46 
 Populația 47 
 Unități componente administrative 53 
 Atracții turistice 54 
 Tradiții și activități artistice 59 

4. ANALIZA SWOT 64 
5. OBIECTIVELE STRATEGIEI LOCALE DE DEZVOLTARE DURABILĂ 79 
6. VIZIUNEA COMUNITARĂ 81 
7. PORTOFOLIUL DE PROIECTE 88 
8. MĂSURI ȘI OBIECTIVE STRATEGICE DE DEZVOLTARE 153 

 Domeniu sectorial : Infrastructura și utilitățile publice 153 
 Domeniu sectorial: Îmbunătățirea mediului de afaceri și a turismului 155 
 Domeniu sectorial: Agricultura 157 
 Domeniu sectorial: Protecția mediului 158 
 Domeniu sectorial: Infrastructura educațională, social-culturală și 
promovarea incluziunii sociale
 159 
 Domeniu sectorial: Consolidarea eficienței administrației publice 162 
 Domeniu sectorial: Integrarea comunității rrome 164 



3 

 
 

 

 
 
 

 
Introducere 

 
De la data aderării la Uniunea Europeană (UE), România participă ca membru cu drepturi 
depline la Politica de Coeziune a UE. România beneficiază astfel, prin intermediul 
instrumentelor structurale, de sprijin financiar pentru susţinerea dezvoltării economice a ţării. 

 
Autorităţile locale pot accesa, astfel, fonduri nerambursabile ca să îşi poată îndeplini cât mai bine 
datoria faţă de cetăţeni, însă şi autorităţile locale trebuie să fie receptive la acest lucru. Aceasta 
pentru că sprijinul acordat de UE impune respectarea anumitor reguli şi rigori financiare, care 
condiţionează accesarea acestor fonduri. Aceasta pentru că sprijinul acordat de UE impune 
respectarea anumitor reguli şi rigori financiare, care condiţionează accesarea acestor fonduri. 

 
În acest context, poate mai mult ca niciodată, se impune necesitatea existenţei unei viziuni 
strategice care să cuprindă direcţiile de dezvoltare a localităţii şi care să se constituie într-un 
document coerent, exprimând o abordare integrată a problemelor cu care se confruntă 
comunitatea şi care să prezinte aspiraţiile de dezvoltare ale acesteia, bazat pe potenţialul local de 
dezvoltare. 

 
Strategia este un instrument de planificare a obiectivelor care reflecta nevoile actuale ale 
comunității și atingerea acestora în viitor. 

 
Este foarte important ca efortul de elaborare a Strategiei sa fie urmat de asumarea publică și 
conștientă a acesteia. Consultarea publica ne-a asigurat ca am identificat corect elementele ce 
corespund viziunii noastre și ne-a ajutat sa consolidam scopurile  și obiectivele strategice. 

 
Acestea trasează principalele atribute ale acțiunii noastre pentru găsirea celor mai potrivite 
direcții de dezvoltare care, odată implementate, vor schimba în mai bine viața locuitorilor 
comunei. Existenţa unei strategii de dezvoltare locală, ca instrument de management utilizat 
pentru a aborda problemele şi oportunităţile cu care se confruntă o comunitate, reprezintă, astfel, 
o condiţie esenţială pentru asigurarea unei dezvoltări locale armonioase. 

 
Prezenta strategie de dezvoltare locală a fost elaborată pornind de la problemele cu care se 
confruntă localitatea abordate într-un cadru integrat, corelat cu obiectivele şi planurile strategice 
elaborate la nivel regional, naţional şi European. 
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Dezvoltarea durabilă 
 

Dezvoltarea durabilă este practic un proces holistic, care combina aspectele sociale, economice 
și naturale, fiind implicata în doua mari probleme ale omenirii : capacitatea de a crea și cea de a 
distruge. 

 
Domeniile principale ce caracterizează dezvoltarea durabilă sunt: 

 domeniul economic (management eficient al resurselor) care are reperele: 
veniturile familiei, productivitatea afacerilor, stabilitate, echitate și eficienta”; 

 domeniul natural (menținerea unei baze naturale a vieții, prin reducerea 
încărcărilor cu deșeuri a eco-sistemului) care are reperele: sănătatea 
ecosistemului, prevenirea poluării, biodiversitate și resursele naturale ; 

 domeniul social (nevoile societății) care are reperele: participare, consultare, 
egalitate, mobilitate sociala și dezvoltarea instituțiilor. 

 
Conceptul de dezvoltare economică durabilă reprezintă acea formă de dezvoltare economică în 
cadrul căreia se urmărește ca satisfacerea cerințelor prezente, de consum, sa nu compromită sau 
sa prejudicieze pe cele ale generațiilor viitoare. Preocupările tot mai accentuate privind 
dezvoltarea economică durabilă sau viabilă, sunt legate de un complex de probleme cu care se 
confrunta, în prezent omenirea, și anume: sărăcia în mijlocul belșugului; degradarea mediului 
înconjurător, extinderea necontrolata a urbanizării; nesiguranța ocupării unui loc de munca; 
înstrăinarea tineretului; înlăturarea valorilor tradiționale; inflația, șomajul, crize monetare, 
economice și geografice etc. 

 
Conceptul de dezvoltare durabilă exprima procesul de lărgire a posibilităților prin care generațiile prezente 
și viitoare își pot manifesta pe deplin opțiunile în orice domeniu – economic, social, cultural sau politic, 
omul fiind așezat în centrul acțiunii destinate dezvoltării. Dezvoltarea economică durabilă presupune 
existenta unor condiții economice, culturale și de mediu favorabile. Daca din perspectiva istorica, 
condițiile economice au avut un rol covârșitor în evoluția speciei umane, celelalte condiții nu mai pot fi, 
astăzi, ignorate, componenta economică reprezentând, însa factorul esențial al dezvoltării. 

 
Elementul central al conceptului de dezvoltare durabilă este prezentat de interacțiunea dintre 
populație, progres economic și potențialul de resurse naturale, evidențiindu-se ca probleme 
esențiale: optimizarea raportului nevoi – resurse, obiective de atins, mijloace necesare, pe baza 
compatibilității lor reciproce în timp și spațiu. 
Trebuie sa fie conceput și realizat un asemenea mediu economic care, prin intrările și ieșirile 
sale, se afla în compatibilitate dinamica cu mediul natural, dar și cu nevoile prezente și viitoare 
ale generațiilor care coexista și se succed. 
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În accepţiune generală, dezvoltarea durabilă este definită ca fiind dezvoltarea care satisface 
nevoile actualei generaţii fără a priva generaţiile viitoare de posibilitatea de a le satisface pe ale 
lor. Sau cu alte cuvinte dezvoltarea durabilă înseamnă ameliorarea calităţii vieţii respectând 
capacitatea ecosistemelor de a susţine aceasta viața. 
Aşa după cum se poate observa, conceptul în sine de dezvoltare durabilă depăşeşte cu mult pe 
acela de protecţie a mediului, întrucât ia în considerare nu numai salubritatea şi integritatea 
mediului natural pentru nevoi imediate, ci pe termen lung. De aceea este mai nimerit să definim 
dezvoltarea durabilă ca fiind acea dezvoltare care oferă servicii economice, sociale şi ambientale 
de baza tuturor locuitorilor unei comunităţii fără să compromită viabilitatea sistemelor naturale, 
sociale şi economice, ce depind de furnizarea acestor servicii. 

 
 

Planificare strategică 
 

Elaborarea unei strategii de dezvoltare social - economice pentru o comunitate este ca 
planificarea unei calatorii lungi în care apar o serie de evenimente. Înainte de a pleca la drum 
trebuie sa știm pe unde mergem, ce resurse avem, pe cine luam cu noi în călătorie și care este 
perioada de timp în care trebuie sa ne încadram pentru a ajunge la destinația finala. 

 
Existenta unei strategii de dezvoltare economică și sociala ne ajuta sa creăm o viziune asupra 
comunității, ne oferă imaginea în care credem și pentru care muncim. Ne pune la dispoziție o 
imagine completa asupra modului în care economia, mediul, infrastructura se pot îmbunătăți. 

 
Prin elaborarea strategiei se oferă un cadru de lucru astfel: după analiza nevoilor și 
perspectivelor fiecărui grup de interes se stabilesc obiective de dezvoltare și se concretizează o 
serie de priorități  și măsuri pentru îndeplinirea obiectivelor. Strategia de dezvoltare pune la 
dispoziția autorităților locale un ghid în vederea îmbunătățirii vieții în comună și a reducerii 
discrepantelor între satele componente ale acesteia. Strategia de dezvoltare social - economică a 
Comunei Bănia a fost realizata în urma desfășurării mai multor întâlniri cu grupurile de lucru 
comunitare și a unui proces de chestionare/interogare a populației din cele două  sate ale 
comunei. 

 
Cele patru grupuri de lucru comunitare care au colaborat cu echipa de consultanți la elaborarea 
strategiei de dezvoltare durabilă a comunei Bănia au fost: 

 
 Consilierii locali; 
 Angajatii administrației publice locale; 
 Reprezentanții agenților economici; 
 Principalii localnici - intelectuali (medici, directorul scolii, preoți, reprezentanți ai 

instituțiilor de cultura, educație, asistenta sociala). 

Legislația europeană 
 

Auditul comunei Bănia respecta și se conformează sinergic în desfășurarea sa cu documente 
legislative și de politică de dezvoltare, reper atât la nivel european și national, cât și regional-
local. Dezvoltarea pe termen mediu și lung a comunei Bănia trebuie sa fie în contextul geo-
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strategic, instituțional, administrativ, economic, social și cultural european, iar obiectivele și 
prioritățile acționare ale acestuia trebuie construite în conformitate deplina cu Strategia de la 
Lisabona (revizuita) a Uniunii Europene. 

 
Faptul că mai mult de 60% din populaţia celor 27 de state membre ale Uniunii Europene trăieşte 
în zone rurale care acoperă 90% din teritoriul european, politica de dezvoltare rurală este un 
domeniu de o importanţă crucială. 

 
Multe dintre zonele rurale ale statelor Uniunii Europene, se confruntă cu probleme semnificative. 
Mediul rural din Europa trebuie păstrat şi valorificat, atât din punct de vedere turistic, cât şi din 
perspectiva celor care îşi doresc să locuiască aici cu condiţia să aibă acces la servicii şi 
infrastructură corespunzătoare. Mai mult, spaţiul rural este principalul mijloc de contracarare a 
schimbărilor climatice. 

 
Politica de dezvoltare rurală a UE vizează astfel soluţionarea problemelor cu care se confruntă 
zonele rurale şi exploatarea potenţialului acestora, într-un cadru mai larg. Teoretic, fiecare stat 
membru poate decide şi aplica politici de dezvoltare rurală, independent de celelalte state, însă 
pe de o parte, nu toate ţările Uniunii Europene ar putea aplica politica de care au nevoie, iar pe 
de altă parte multe aspecte abordate de politica de dezvoltare rurală nu se limitează strict la 
teritoriul naţional sau la o regiune anume (de exemplu, poluarea nu are graniţe, iar lupta pentru 
un mediu durabil a devenit o preocupare la nivel european şi internaţional). 
Drept urmare, s-a impus necesitatea ca UE să dezvolte o politică comună de dezvoltare rurală, 
care este parţial finanţată din bugetul central al UE şi parţial din bugetele naţionale ale statelor 
membre. 

 
Viziunea de dezvoltare a comunei Bănia trebuie să înglobeze materializarea în timp a unor 
politici benefice comunității locale și cetățenilor comunei, ca viitori cetățeni europeni. In aceste 
condiții, Bănia trebuie sa se dezvolte ca o comuna europeana, cu standarde de calitate aferente 
fiecărui domeniu cheie – infrastructura, industrie, agricultura, servicii publice și comerciale, 
resurse umane, asistenta sociala, educație, sănătate, siguranța cetățeanului etc., dar și să se 
integreze și sa mobilizeze activ la nivel regional potențialul existent. 
Valorificarea acestuia în paralel cu inițierea, susținerea și materializarea unor demersuri 
acționare și investiționale se poate realiza prin atragerea de surse publice și private. 
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Pentru a putea participa la realizarea obiectivelor cuprinse în Programul National si 
Regional de dezvoltare, Primăria Comunei Bănia își va desfășura activitatea in 
următoarele direcții: 

 
1. Dezvoltarea infrastructurii de baza. 
2. Protecția mediului. 
3. Întărirea coeziunii sociale și reducerea sărăciei. 
4. Regenerarea rurala. 

 
Condiții de implementare a strategiei: 

 
 acordul și susținerea planului de câtre cetățeni; 
 sustinerea din partea sectorului privat a strategiei dezvoltării economice 

a Serviciilor; 
 informarea permanenta a cetățenilor privind progresul implementării planului. 
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Cap.1. ROMÂNIA 
 

 PREZENTARE GENERALĂ A ROMÂNIEI 
 

România este o țară situată în sud-estul Europei Centrale, pe cursul inferior al Dunării, la nord de 
peninsula Balcanică și la țărmul nord-vestic al Mării Negre. Pe teritoriul ei este situată aproape 
toată suprafața Deltei Dunării și partea sudică și centrală a Munților Carpați. Se învecinează cu 
Bulgaria la sud, Serbia la sud-vest, Ungaria la nord- vest, Ucraina la nord și est și Republica 
Moldova la est, țărmul Mării Negre se găsește la sud-est. 

 
De-a lungul istoriei, diferite porțiuni ale teritoriului de astăzi al României au fost în componența 
sau sub administrația Daciei, Imperiului Roman, Imperiului Otoman, Imperiului Rus și a celui 
austro-ungar. 

 
România a devenit stat suveran în 1859 prin unirea dintre Moldova și Țara Românească condusă 
de Alexandru Ioan Cuza și a fost recunoscută ca țară independentă 19 ani mai târziu. În 1918, 
Transilvania, Bucovina și Basarabia s-au unit cu România formând România Mare sau România 
interbelică, care a avut extinderea teritorială maximă din istoria României (295.641 km2). 

 
România este o republică semi-prezidențială. Este a noua țară după suprafața teritoriului (238 
391 km²) și a șaptea după numărul populației (peste 22 milioane locuitori) dintre statele membre 
ale Uniunii Europene. 

 
Capitala țării, București, este și cel mai mare oraș al României, și al șaselea oraș din UE după 
populație (1,9 milioane locuitori). În 2007, orașul Sibiu a fost ales Capitală Europeană a Culturii, 
iar în anul 2023 Municipiul Timișoara va fi Capitala Europeană a Culturii.  

 
România este membră a unor organizații internaționale, printre care: ONU din 1955, CoE din 
1993, Uniunea Europeană de la 1 ianuarie 2007, NATO din 29 martie 2004, OSCE, OIF din 
2003, Uniunea Latină din 1980, și unor instituții economice: Grupul Băncii Mondiale, FMI din 
1972, BERD din 1991, OCDE. 

 
Teritoriul actual al României mai este numit și spațiul carpato-danubiano-pontic, deoarece 
România se suprapune unui sistem teritorial european, conturat după forma cercului Carpaților 
Românești și a regiunilor limitrofe impuse și subordonate complementar Carpaților, fiind 
mărginită în partea de sud de fluviul Dunărea, iar în partea de est de Marea Neagră. 
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 ASEZAREA ROMANIEI 

 
România este situată în emisfera nordică, la intersecția paralelei 45° latitudine nordică  și 
meridianului de 25° longitudine estică, iar în Europa în partea central sud-estică la distanțe 
aproximativ egale față de extremitățile continentului european. România se învecinează la nord 
cu Ucraina, granița de sud este formată cu Bulgaria (o mare parte fiind frontieră acvatică, cu 
Dunărea), în vest cu Ungaria, în sud-vest cu Serbia, iar în est cu Republica Moldova (formată în 
totalitate de Prut). Frontierele României se întind pe 3150 km, din care 1876 km au devenit, în 
2007, granițe ale Uniunii Europene (spre Serbia, Moldova și Ucraina), în timp ce cu Marea 
Neagră, granița formată are o lungime de 194 km pe platforma continentală (245 km de țărm). 
Suprafața României este de 238 391 km², la care se adaugă 23 700 km² din platforma Mării 
Negre. 

 
 

 RELIEFUL 
 

Relieful României este caracterizat prin patru elemente: varietate, proporționalitate, 
complementaritate și dispunere simetrică, dat fiind numărul mare de forme de relief, repartiția 
aproximativ egală a principalelor unități de relief (35% munți, 35% dealuri și podișuri și 30% 
câmpii). 

 
Carpații Românești se extind ca un inel, ce închide o mare depresiune în centrul țării, numita 
Depresiunea Transilvaniei. Sunt munți cu altitudine mijlocie, fragmentați, cu un etaj alpin, 
pășuni alpine și întinse suprafețe de eroziune, a căror altitudine maximă se atinge în vârful 
Moldoveanu (din Munții Făgăraș), la 2 544 de metri. Pe teritoriul României, Munții Carpați au o 
lungime de 910 km. La exterior Munților Carpați se află un inel de dealuri — Subcarpații și 
Dealurile de Vest — locurile cele mai populate, datorită bogatelor resurse de subsol (petrol, 
cărbuni, sare) și condițiilor favorabile culturii viței- de-vie și pomilor fructiferi. În est și sud se 
extind trei mari podișuri (Moldovei, Dobrogei și Getic), dar și Podișul Mehedinți, în timp ce în 
sud și vest se întind două mari câmpii, Câmpia Română (îngustată spre est) și Câmpia de Vest. 

 
Delta Dunării este cea mai joasă regiune a țării, sub 10 m altitudine, cu întinderi de mlaștini, 
lacuri și stuf. Ceva mai înălțate sunt grindurile fluviale și maritime (Letea, Caraorman, 
Sărăturile) pe care se grupează satele de pescari. Este un teritoriu descris din Antichitate de 
numeroși oameni de știință ai vremurilor, printre care Herodot, Strabon, Ptolemeu sau Plinius cel 
Bătrân. Delta Dunării a fost introdusă în lista patrimoniului mondial al UNESCO în 1991 ca 
rezervație naturală a biosferei. 

 
România beneficiază de toate tipurile de unități acvatice: fluvii și râuri, lacuri, ape subterane, ape 
marine. Particularitățile hidrografice și hidrologice ale României sunt determinate, în principal, 
de poziția geografică a țării în zona climatului temperat- continental și de prezența arcului 
carpatic. Factorul antropic a contribuit la unele modificări ale acestor particularități. 
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 FAUNA și FLORA ROMANIEI 
 

Pe teritoriul României au fost identificate 3700 de specii de plante din care până în prezent 23 au 
fost declarate monumente ale naturii, 74 dispărute, 39 periclitate, 171 vulnerabile și 1253 sunt 
considerate rare. Cele trei mari zone de vegetație în România sunt zona alpină, zona de pădure și 
zona de stepă. Vegetația este distribuită etajat, în concordanță cu caracteristicile de sol și climă, 
dar și în funcție de altitudine, astfel: stejarul, gârnița, teiul, frasinul (în zonele de stepă și dealuri 
joase); fagul, gorunul (între 500 și 1200 de metri); molidul, bradul, pinul (între 1200 și 1800 de 
metri); ienupărul, jneapănul și arborii pitici (între 1800 și 2000 de metri); pajiștile alpine formate 
din ierburi mărunte (peste 2000 de metri).   În largul văilor mari, datorită umezelii persistente, 
apare o vegetație specifică de luncă, cu stuf, papură, rogoz și adesea cu pâlcuri de sălcii, plopi și 
arini. În Delta Dunării predomină vegetația de mlaștină. 

 
Fauna României este în special repartizată în funcție de vegetație. Astfel, pentru etajul stepei și 
silvostepei sunt specifice următoarele specii: iepurele, hârciogul, popândăul, fazanul, dropia, 
prepelița, crapul, carasul, știuca, șalăul, somnul; pentru etajul pădurilor de foioase (stejar și fag): 
mistrețul, lupul, vulpea, mreana, ciocănitoarea, cinteza; pentru etajul pădurilor de conifere: 
păstrăvul, lostrița, râsul, cerbul, iar specifice faunei alpine sunt caprele negre și vulturii pleșuvi. 

 
În particular, Delta Dunării este sălașul a sute de specii de păsări, incluzând pelicani, lebede, 
gâște sălbatice și păsări flamingo, protejate de lege (așa cum sunt de altfel și porcii sălbatici și 
lincșii). De asemenea Delta reprezintă un popas sezonal pentru păsările migratoare. Câteva dintre 
speciile rare de păsări aflate în zona Dobrogei sunt pelicanul creț, cormoranul mic, lopătarul, 
gâsca cu piept roșu și gârlița mare, dar și lebăda de iarnă. 

 
 

 CLIMA 
 

Clima României este determinată în primul rând de poziția sa pe glob, precum și de poziția sa 
geografică pe continentul european. Aceste particularități conferă climei un caracter temperat 
continental cu nuanțe de tranziție. 

 
Extinderea teritoriului țării pe aproape 5° de latitudine impune diferențieri mai mari între sudul și 
nordul țării în ceea ce privește temperatura decât extinderea pe circa 10 °C de longitudine, astfel 
dacă temperatura medie anuală în sudul țării se ridică la circa 11 °C, în nordul țării, la altitudini 
comparabile, valorile acestui parametru sunt mai coborâte cu circa 3 °C. Între extremitatea 
vestică și cea estică a teritoriului național, diferența termică se reduce la 1 °C (10 °C în vest, 9 
°C în est). 

 
Relieful țării are un rol esențial în delimitarea zonelor și etajelor climatice. Munții Carpați 
formează o barieră care separă climatele continentale aspre din est de cele din vest de tip oceanic 
și adriatic. În concluzie, clima României este una de tip temperat- continentală, cu patru 
anotimpuri și este marcată de influențe ale climatelor stepice din 
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est, adriatice din sud-vest, oceanice din vest și nord-vest, păstrându-și totuși identitatea 
climatului carpato-danubiano-pontic. 

 
 

 ORGANIZARE ADMINISTRATIV TERITORIALĂ 
 

Printre obiectivele Uniunii Europene se află promovarea progresului economic și social, echilibrat și 
durabil, prin întărirea coeziunii între țările membre. Regiunea (Unitatea Administrativ Teritorială) este 
privită, în accepțiunea Consiliului Europei, ca unitate situată imediat sub nivelul statului cu autoritate 
aleasă a Administrației Publice și mijloace financiare proprii. România este împărțită în mai multe unități 
administrativ- teritoriale denumite județe. Pentru a putea fi aplicată politica de dezvoltare regională, pe 
teritoriul României s-au înființat 8 regiuni de dezvoltare ca un rezultat al unui acord liber între consiliile 
județene și cele locale. 

 
Conform Constituției, teritoriul României este organizat, sub aspect administrativ, în comune, orașe și 
județe. În condițiile legii, unele orașe sunt declarate municipii. Din punct de vedere istoric, exista 3 
provincii tradiționale: Valahia (formată din regiunile Oltenia, Muntenia și Dobrogea), Moldova și 
Transilvania (formată din regiunile Banat, Crișana, Maramureș și Ardeal). 

 
Comuna, unitatea elementară de organizare administrativă, este formată dintr-unul sau mai multe 
sate și este condusă de un consiliu local și un primar ales. România are  2685 de comune 
însumând 13 285 de sate, respectiv cu o medie de cinci sate pe comună. 

 
Orașul este unitatea administrativă condusă de un consiliu local și un primar ales. Orașele mai 
importante pot fi declarate municipii. România are 263 de orașe, dintre care 82 sunt municipii. 

 
Județul este unitatea administrativă condusă de un consiliu județean și un prefect. Consiliul 
județean este ales pentru a coordona activitatea consiliilor comunale și orășenești, având ca scop 
concentrarea interesului asupra serviciilor publice de importanță la nivel județean. Guvernul 
numește un prefect în fiecare județ pentru a fi reprezentantul său local. România are 41 de județe 
plus municipiul-capitală București,care are un statut similar cu acela de județ. Un județ are, în 
medie, o suprafață de 5 800 km2 și o populație de 500 000 de locuitori. București este considerat 
și el municipiu, dar este singurul care nu face parte din niciun județ. Nu are consiliu județean, dar 
are un prefect. Cetățenii Bucureștiului aleg un primar general și un consiliu general. Fiecare din 
cele șase sectoare ale Bucureștiului aleg și ele un primar și un consiliu local. 

 
În afară de împărțirea pe județe, România este împărțită și în opt regiuni de dezvoltare, 
corespondente nivelului NUTS-2 de diviziuni al UE, dar fără a avea capacități administrative. 
Regiunile de dezvoltare se referă la subdiviziunile regionale ale României create în 1998 și 
sunt folosite în special pentru coordonarea proiectelor de 
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dezvoltare regională. Regiunile de dezvoltare nu sunt unități administrativ-teritoriale, nu au 
personalitate juridică, fiind rezultatul unui acord liber între consiliile județene și cele locale. 
Regiunile de dezvoltare ale României, numite după poziția geografică în țară, sunt: Nord-Vest, 
Nord-Est, Sud-Vest, Sud-Est, Sud, Vest, Centru, București și Ilfov. 

 
Împărțirea României în județe este atestată documentar la 8 ianuarie 1392, când domnitorul 
Mircea cel Bătrân printr-un hrisov numește „ținutul Vâlcii” județ. Astfel, județul Vâlcea este 
primul județ atestat documentar de pe teritoriul actual al României. 

 
Ultima reformă administrativ-teritorială majoră din România a avut loc în anul 1968 când s-a 
trecut de la împărțirea pe regiuni și raioane la reîmpărțirea pe județe, desființată de autoritățile 
comuniste după 1948. 

 
 

CADRUL INSTITUTIONAL 
 

Teritoriul României este împărțit în opt regiuni, reprezentând arii care corespund unor grupuri de 
județe, fără a fi însa unități teritorial-administrative, formate în urma liberei lor asocieri și bazate 
pe o înțelegere semnata de reprezentanții Consiliilor Județene respective.Aceste opt regiuni 
constituie Cadrul de Implementare și de evaluare a politicii de dezvoltare regionala. 

 
În ultimii ani, România a făcut pași importanți în ceea ce privește adoptarea unei structuri 
instituționale capabile sa elaboreze și sa implementeze politica de dezvoltare regionala. 
Actualmente, cea mai importanta sarcina pe care o au de rezolvat autoritățile române este de a 
identifica particularitățile și necesitățile proprii, aceasta fiind oricum inclusă în procesul general 
al reformei, care definesc în amănunțime principalele aspecte ale reformei. 

 
Politica de dezvoltare regionala este abordata în acord cu principiul parteneriatului, aflat la baza 
structurii instituționale și este pusa în practica prin programe care trebuie sa răspundă 
necesităților existente la nivelul regiunilor. De asemenea, aceasta politica este în concordanta cu 
principiul adiționalității și consistent cu politicile naționale sectoriale ale ministerelor, care la 
rândul lor trebuie sa ia în seama necesitățile regionale. În cele din urma, politica de dezvoltare 
regionala este concentrata pe arii/domenii prioritare pentru aspecte și prioritatea care constituie 
principalele probleme pentru dezvoltarea fiecăreia dintre regiunile României și a tarii în 
ansamblul sau. 

 
Agenţia pentru Dezvoltare Regională Vest (ADR Vest) se implică permanent în procesul de 
sprijinire a afacerilor care se derulează în Regiunea Vest, acţionează în vederea creşterii 
prosperităţii şi a încurajării investiţiilor şi se angajează în procesul de restructurare industrială şi 
de creare de noi locuri de muncă. Succesul activităţilor sale a transformat Regiunea Vest în 
regiunea cu cel mai propice climat de afaceri din România. 
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Viziunea ADR Vest este aceea de a deveni un reper profesional de nivel european ce va mobiliza 
voinţa politică şi va gestiona competent resursele financiare disponibile în vederea susţinerii şi 
dezvoltării intense şi armonioase a regiunii noastre. 

 
Misiunea ADR Vest este aceea de a se implica în programarea strategică a dezvoltării economice 
şi sociale a regiunii, în parteneriat cu actorii locali, de a gestiona competent programele şi 
proiectele finanţate din fondurile structurale alocate pentru dezvoltarea regiunii, de a iniţia 
programe pentru promovarea strategică a Regiunii Vest şi de a atrage noi resurse cu impact 
pentru bunăstarea comunităţii. 

 
Înfiinţată în anul 1999, ADR Vest este o instituţie neguvernamentală, nonprofit şi de utilitate 
publică. Ea face parte din ansamblul organismelor regionale şi naţionale descrise în Legea nr. 
315/2004 drept sistemul naţional al dezvoltării regionale. Acesta a fost instituit pentru a permite 
României absorbţia fondurilor structurale. 

 
Obiectivele politicii de dezvoltare regionala promovate prin Conceptul Dezvoltării Regionale 
adoptat de CNDR (Consiliul National de Dezvoltare Regionala) în luna martie 1999 sunt 
următoarele: 

 Diminuarea dezechilibrelor regionale existente, stimularea dezvoltării echilibrate, 
revitalizarea zonelor defavorizate; 

 Preîntâmpinarea producerii de noi dezechilibre; 
 Corelarea politicilor de dezvoltare regionala cu politicile sectoriale 

guvernamentale de dezvoltare; 
 Stimularea cooperării inter-regionale interne și internaționale care contribuie la 

dezvoltarea economică. 
 

La nivel Național 
 Promovarea mecanismelor economiei de piața în toate regiunile tarii în vederea 

îmbunătățirii competitivității și realizării unei creșteri economice permanente 
Promovarea unei dezvoltări armonioase spațiale și a rețelei de localități. 
Creșterea capacității regiunilor (financiar, instituțional, decizional) la susținerea 
propriului proces de dezvoltare; 

 Promovarea principiilor dezvoltării durabile; 
 Crearea șanselor egale pentru accesul la informare, cercetare-dezvoltare 

tehnologica, educație și formare continua. 
 

La nivel regional 
 Reducerea disparităților dintre regiuni, județe, mediu rural, mediu urban, zone 
 centrale, zone periferice, etc. 
 Preîntâmpinarea apariției unor zone-problema 
 Coordonarea inițiativelor de dezvoltare regionala cu prioritățile naționale si 
 orientările UE 
 Promovarea unor politici diferențiate conform unor particularități zonale 

(monofuncționale, predominant agricole, miniere, aglomerări urbane, zone 
naturale și construite,protejate, zone de graniță, zone cu probleme de mediu). 
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Cap.2. JUDEȚUL CARAȘ-SEVERIN 

 
 PREZENTARE GENERALA A JUDEȚULUI CARAȘ-SEVERIN 

 
 

Caraș-Severin este un județ în regiunile Banat din România, ce are ca reședință orașul industrial 
Reșița. 

 
Condiţiile geografico-climaterice ale judeţului Caraş-Severin care au permis dezvoltarea 
civilizaţiei umane încă din paleolitic, continua în celelalte epoci istorice până în prezent. 
Dovezile vechilor civilizaţii datează din paleolitic şi până în epoca fierului sunt descoperirile 
arheologice din luncile şi terasele aflate în apropierea principalelor cursuri de apă ale judeţului. 

 
Cercetările arheologice au scos la lumină o serie de vestigii ale unor aşezări fortificate dacice 
care atestă faptul că perioada civilizaţiei geto-dacice este foarte bine ilustrată pe întreg teritoriul 
judeţului Caraş-Severin. Numeroase vestigii descoperite în judeţ demonstrează incontestabil 
înflorirea în zonă a unei intense vieţi economice după ocuparea statului dacic şi transformarea lui 
în provincie romană. Descoperirile arheologice atestă și continuitatea populaţiei daco-romane la 
nord de Dunăre, după retragerea armatei romane şi a administraţiei şi autorităţilor imperiale. 

 
Noile condiţii din secolul IV şi cele care au urmat, au dus la ruralizarea vieţii pe tot cuprinsul 
Banatului. Treptat, populaţia autohtonă se organizează în perimetre bine delimitate, constituind 
în acelaşi timp unele organisme politice, economice şi cultural religioase. Evoluţia aşezărilor din 
perioada următoare, ilustrate prin cercetările întreprinse, înfăţişează întemeierea unor formaţiuni 
politice şi economice mai evoluate decât organizarea în obşti : cnezatul şi voievodatul. 

 
În perioada următoare, teritoriul Banatului Montan este organizat în districte care intră sub 
incidenţa regatului maghiar – până la cucerirea lui de către turci. Stăpânirea  turcă ocupă timp 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. Noua 
stăpânire capătă recunoaştere internaţională, odată cu semnarea Tratatului de pace de la 
Passarowitz din 1718. Banatul este alipit imperiului habsburgic ca domeniu al coroanei. 

 
Specifică pentru istoria Banatului Montan sunt multietnicitatea şi implicit multiculturalitatea, ce-
şi au rădăcinile la începutul Evului Mediu şi explică de ce Banatul a devenit în timp un spaţiu al 
toleranţei interetnice, interculturale şi a celei economico- politice, în condiţii istorice specifice, 
diferenţiate însă pentru perioada medievală şi cea modernă. 
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Provincie de frontieră la Dunărea de Jos, Banatul a fost încă din veacul al XI-lea un spaţiu de 
interferenţă al Bisericii din Răsărit 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 valori. 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 şi consistenta reţea hidrografică, o situaţie demografică avantajoasă – au fost 
condiţiile care au făcut ca aici să se producă începuturile industrializării, nu numai pentru spaţiul 
românesc, ci şi pentru cel sud-est european. 

 
În valorificarea amplă şi intensivă a variatelor bogăţii ale solului şi subsolului noului domeniu 
cucerit statul austriac a întreprins o serie de măsuri pentru organizarea rentabilă a activităţii 
economice în general, a mineritului şi metalurgiei în special. Concomitent cu organizarea şi 
dezvoltarea mineritului bănăţean, statul austriac a luat măsuri pentru înfiinţarea unor ateliere 
manufacturiere de prelucrare a minereurilor, ateliere administrate direct de la Viena. Primele 
ateliere de prelucrare au fost date în folosinţă la Oraviţa (Ciclova) unde în 1718 a fost construit 
un cuptor înalt pentru topirea minereurilor. În 1723 s-au pus în funcţiune alte furnale la 
Dognecea şi la Bocşa. 

 
Atelierele de la Bocşa au funcţionat până în anul 1764. Curtea de la Viena a decis în 1768 
construirea unei noi uzine la Reşiţa. Uzinele metalurgice de la Reşiţa s-au finalizat în 1771, an 
din care acestea produc neîntrerupt. De la înfiinţare uzinele Reşiţa produceau în afară de 
laminate şi alte produse, inclusiv armament – tunuri. Aceste uzine au fost de-a lungul anilor 
modernizate în aşa fel încât să fie în pas cu tehnica din acea vreme. 

 
In anul 1851 s-au produs pentru prima data la Reșița şinele de cale ferată necesare liniei Oraviţa-
Baziaş, iar în 1872 s-a produs prima locomotivă. Pentru necesitățile armatei imperiale s-a 
construit şi un atelier pentru turnarea tunurilor care a funcţionat până în anul 1859 când a fost 
mutat la Viena. 

 
Perioada modernă, care îşi are rădăcinile în secolul al XVIII-lea îmbracă noi aspecte şi din punct 
de vedere al multietnicităţii şi multiculturalităţii specifice Banatului Montan. Reperele acestei 
dezvoltări, unde deopotrivă şi în deplină armonie, au participat români, germani, maghiari şi alte 
etnii, sunt Anina, Oraviţa, Doman, Dognecea, Ocna de Fier şi nu în ultimul rând Reşiţa. 

 
De altfel, curtea aulică vieneză care a sesizat cu rapiditate potenţialul economic al zonei şi 
investeşte în industrie, nu ezită să-şi trimită cei mai buni specialişti de care dispune pentru 
dezvoltarea acesteia. Astfel, ingineri germani şi lucrători români vor aplica cu 
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competenţă noile cuceriri tehnologice din domeniul industrial apărute în Europa, la scurt timp 
după brevetarea acestora. Este adevărat că din stringente şi presante nevoi economice, experienţa 
acestora va fi repede preluată de autohtoni. 

 
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 totodată o parte din domeniile 
sale împreună cu minele, uzinele şi instalaţiile existente societăţii nou înfiinţate STEG. Astfel la 
1 ianuarie 1855 uzinele sunt preluate de societatea K.u.K. Staatseisenbahn Gesseltschaft 
(STEG). Preluarea uzinelor de către STEG, care avea sediul în Viena şi Paris, a permis 
modernizarea acestora şi aducerea lor la nivelul celor mai moderne uzine din Europa. Pe baza 
contractului de concesiune şi vânzare, STEG a obţinut dreptul de a construi şi exploata pe timp 
de 90 de ani o mare parte din reţeaua de căi ferate a Austriei şi Ungariei. 
Sprijinindu-se pe o politică de stat protecţionistă, care acorda industriaşilor o serie de avantaje, 
dispunând de resurse proprii de materii prime, exploatând la preţuri reduse forţa de muncă a 
muncitorilor şi având o piaţă sigură de desfacere a produselor, uzinele Reşiţa au devenit o mare 
întreprindere metalurgică. Pentru a putea face faţă concurenţei de pe piaţa mondială şi a realiza 
profituri cât mai mari, STEG a trebuit să modernizeze uzinele. 

 
În această perioadă se refac furnalele, a fost introdusă fabricaţia oţelului Bessemer în 1868 - 
Reşiţa fiind printre primele uzine din Europa care au trecut la acest procedeu, şi, nu la mult timp 
după aceea, se construieşte noua oţelărie care produce după sistemul Siemens-Martin, se 
construiesc: turnătoria, fabrica de locomotive, fabrica de armament şi altele. 

 
In perioada 1883-1886 s-au construit mici grupuri energetice locale, constituite din maşini cu 
aburi, cuplate cu dinamuri. în vederea asigurării energiei electrice necesare uzinelor Reşiţa, în 
1901-1909 s-au executat unele amenajări ale bazinului râului Bârzava şi s-a construit centrala 
hidroelectrică Grebla, iar în 1908-1909 s-a construit barajul de la Văliug. Aceste amenajări 
hidraulice au avut scop dublu: de a produce energie electrică şi de a asigura transportul lemnelor 
din pădurile din jurul Văliugului, prin plutire pe apă. 

 
In timp ce în 1855 uzinele Reşiţa foloseau doar forţa motrice de 300 CP produsă în cea mai mare 
parte, cu ajutorul roţilor hidraulice, în 1896 ele 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. 
La sfârşitul războiului mondial, prin actul de la 1 Decembrie 1918, Banatul intră în componenţa 
statului român, odată cu acesta şi importantele uzine şi domenii ale STEG. În acest sens 
acţionarii de la Viena ai STEG, cât şi cei de la Paris, în deplin acord cu oficialităţile române, au 
stabilit un acord care a permis crearea societăţii anonime pe acţiuni U.D.R. (Uzinele şi 
Domeniile Reşiţa cu sediul în România la Reşiţa). 
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După 1930 U.D.R. şi-au intensificat în mod deosebit activitatea în direcţia producţiei de război, 
găsind în comenzile militare o sursă sigură de realizare a unor mari profituri. 

 
După al II-lea război mondial şi după naţionalizarea mijloacelor de producţie uzinele Reșița au 
fost preluate de stat, devenind parte a aşa-ziselor societăţi mixte sovieto- romane (SOVROM) 
înfiinţate în 1949 care au cuprins toată activitatea economică a României pe o perioada de peste 
5 ani. 

 
Dezvoltarea României în perioada care a urmat este 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, sau pe domeniul siderurgic şi al construcţiilor de maşini, la Reşiţa şi Oţelu Roşu. 
Perioada este caracterizată prin creşterea populaţiei urbane şi a fondului de locuinţe colective în 
blocuri din panouri prefabricate. 

 
După schimbarea regimului comunist în urma evenimentelor din decembrie 1989, se revine la 
dezvoltarea economică bazată pe economia de piaţă. În perioada 1990 – 1996 scade cererea de 
produse siderurgice, de cox, de argilă refractară şi se pune problema restructurării sectorului 
minier şi siderurgic din România, fără a exista programe de reconversie profesională a 
salariaţilor. 

 
Începând din 1997 majoritatea unităţilor miniere din judeţ intră într-un program de restructurare 
ale cărui efectele sociale s-au resimţit în anii următori: creşterea  şomajului, pensionării 
anticipate, scăderea numărului de salariaţi, creşterea numărului de pensionari, scăderea ratei 
natalităţii, retragerea unor familii din mediul urban în cel rural, practicarea unei agriculturi de 
subzistenţă, stare precară de sănătate a populaţiei. 

 
Aderarea României la Uniunea Europeană a marcat debutul unei noi etape în dezvoltarea 
judeţului, orientată pe necesitatea atingerii unor ţinte ferme în toate domeniile. 
Modul în care acestea vor fi atinse trebuie stabilita printr-o strategie a dezvoltării viitoare, 
fundamentată, printre altele, şi pe pilonii dezvoltării anterioare care au marcat specificul 
judeţului Caraş-Severin. Unul dintre aceştia ar trebui să se bazeze pe cunoaşterea şi 
popularizarea unor tradiţii şi realizări din perioadele în care spiritul european era în acest spaţiu 
mult mai prezent decât este astăzi. 

 
Deşi românii au fost întotdeauna majoritari în arealul Banatului istoric, chiar dacă secvenţial, 
pentru anumite perioade şi pentru anumite localităţi, unele minorităţi au depăşit numărul 
autohtonilor (cazul germanilor din Reşiţa în perioada STEG), alte elemente ce conferă unicitate 
şi dau valoare spaţiului istorico-geografic al Banatului Montan sunt aspectele legate de 
multietnicitate şi multiculturalitate, concepte care sunt aici mult mai încărcate de sensuri decât în 
mod obişnuit. 
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 AȘEZAREA JUDEȚULUI CARAȘ-SEVERIN 
 
 

Situat în partea de sud-vest a României, judeţul Caraş-Severin se încadrează între 
următoarele puncte extreme: 

 
NORD – Vf. Rusca 

 45° 40'10" latitudine nordică 
 22 °26'15" longitudine estică 

 
EST - Vf. Scărişoara 

 45° 25'10" latitudine nordică 
 22 °43'30" longitudine estică 

 
SUD – Dealul Căprior 

 44° 35'20" latitudine nordică 
 29° 9'10" longitudine estică 

 
VEST – localitatea Iam 

 45 ° 1'10" latitudine nordică 
 21° 21'40" longitudine estică 
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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 sud-vest cu Serbia, 
graniţa de stat având o lungime totală de 134 km, din care 64 km graniţă fluvială reprezentată de 
fluviul Dunărea. 

 
Cu o suprafaţă totală de 8519,76 km2, judeţul Caraş-Severin este cel de-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. 

 
 

 Vegetaţia 
 

Compoziţia floristică şi răspândirea speciilor variază începând de la câmpie şi până în golurile 
alpine, în care se succed următoarele zone de vegetaţie: 
Regiunea de câmpie ocupă suprafeţe restrânse între Gătaia şi Berzovia şi în golful de câmpie, 
drenat de apele Caraşului şi Nerei, unde pajiştile spontane au fost înlocuite cu plante de cultură. 
Suprafeţele mici de pajişti sunt alcătuite din asociaţii de Festuca sulcata, Festuca vallesiaca, 
Bromus inermis, Poa bulbosa, Stipa copillata, Stipa penata. În luncile râurilor vegetează specii: 
de sălcii (Salixa alba, Salix fragilis, Salix triandra), plopi (Populus alba) etc. 
Regiunea de deal şi munte cuprinde: 

 zona pădurilor este bine reprezentată şi diferenţiat etajată. În compoziţia 
pădurilor proporţia diferitelor specii şi grupe de specii este: 14,6 % 
răşinoase (brad, molid, pini etc.), 53,5 % fag, 15,4 % diverse specii tari 
(paltin, frasin, carpen etc.), 13,0% stejari (stejar, gorun, cer, gârniţă) şi 3,5 
% diverse specii moi (plopi, sălcii, tei); 

 zona alpină este formată din două etaje - subalpin şi alpin. 
 

Etajul subalpin este cuprins între limita superioară a pădurilor (1700 – 1800 m altitudine) şi se 
caracterizează prin asociaţii de graminee între care predomină pajiştile cu iarba câmpului 
(Agnostis. sp.), păiuş roşu (Festuca rubra ssp. commutata), fiind incluse în As. Campanulo 
abietinae-Nardo-Festucetum commutatae Boşcaiu 1971, ţepoşica (Nardus stricta) derivă din tipul 
de pajişti caracteristice etajului molidişurilor (Festuca rubra ssp. commutata) şi cel al 
jnepenişurilor (Festuca ovina ssp. sudetica), firuţa (Poa violacea, Poa alpina). Se mai întâlneşte 
garofiţa de munte (Dianthus sp. ) şi alte specii caracteristice zonei. 

 
Etajul alpin propriu-zis este caracterizat prin asociaţii de graminee, pajişti de iarba vântului 
(Agnostis rupestris), păruşcă (Festuca supina), care apar adeseori în mozaic cu cenozele de 
Juncus trifidus şi Loiseleuria procumbens sau alcătuiesc împreună cu acestea complexe pe 
fondul nardetelor şi pajişti de coarnă (Carex curvula) cu aspectul unor cenoze alpine care 
vegetează în condiţii oligoterme pe cele mai înalte vârfuri ale masivelor muntoase evitând 
pantele abrupte etc. 
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Conform estimărilor realizate şi incluse în studiile de fundamentare a parcurilor naţionale şi 
naturale rezultă că ciupercile cuprind 297 taxoni - dintre care: Sphaerotheca erodii, Urocystis 
polygonati, Ranularia atropae), iar lichenii cuprind 17 taxoni. Flora cormofitelor totalizează 
1086 taxoni vegetali şi este extrem de diversificată, numărul cel mai mare de taxoni aparţinând 
elementului european.Spaţiul geografic din această parte a ţării conservă elemente străvechi, 
dintre care unele cu statut de relicte glaciare, cum sunt: tisa (Taxus baccata), iedera albă (Daphne 
laureola), precum şi specii endemice, rare şi foarte rare, vulnerabile şi periclitate. Pe lângă 
elementul european, flora cormofitelor cuprinde şi elemente submedițaraneene şi mediteraneene. 

 
În zona Clisurii Dunării geomorfologia terenurilor şi poziţia extrem de favorabilă, bine protejată 
de vânturile reci din nord, a favorizat ca numeroase elemente sudice şi vest asiatice să poată 
ajunge aici unde, găsind condiţii favorabile de dezvoltare, s-au adaptat şi dezvoltat. 

 
Datorită unor activităţi umane desfăşurate de-a lungul timpului, se evidenţiază astăzi diminuarea 
numărului de specii ori indivizi, precum şi reducerea rezistenţei speciilor la unii factori abiotici 
şi biotici dăunători. Aşa se explică şi faptul că multe specii se află într-o stare vulnerabilă şi chiar 
ameninţate cu dispariţia. 
Dintre speciile de plante ameninţate cu dispariţia, cele ce se află într-o situaţie din cele mai 
nefavorabile sunt: Ruscus hipoglossum (Cornişor), Fritillaria meleagris (Laleaua pestriţă), 
Anntenaria dioica (Floarea Semenicului), Daphne laureola (Iedera albă), Pinus nigra ssp. 
banatica (Pinul negru de Banat), Taxus baccata (Tisa) etc. 

 
 

 FAUNA ȘI FLORA 
 

Fauna: prin varietatea, bogăţia şi originalitatea ei, fauna acestei zone cu un climat aparte prezintă 
o importanţă deosebită, fiind totodată pentru multe specii limita nordică a arealului de 
răspândire. Diversitatea mare de elemente se datorează în primul rând varietăţii biotopurilor ceea 
ce a determinat existenţa a numeroase specii de câmpie joasă şi chiar de stepă, de zăvoaie, 
precum şi numeroase elemente caracteristice zonelor colinare, de regiuni carstice şi montane. 
Fauna de nevertebrate este dominată de coleoptere şi opilionide, urmate de colembole, arahnee, 
chilopode, izopode, orthoptere, formicide, gasteropode, larve de diptere ş.a.. Unele gasteropode 
ca : Carpathica langi, Zenobiella umbrosa sunt endemice, iar dintre plecoptere unele sunt 
considerate endemisme carpatice: Nemoura carpathica, Chloroperla kisi. 

 
Climatul continental cu pronunţate influenţe mediteraneene a favorizat cu deosebire în zonele 
umede de pe malul Dunării şi Zona Umedă Balta Nera şi în Insulele Ostrov şi Calinovăţ, 
vieţuirea a multor specii de păsări cu numeroase elemente sudice şi vest asiatice.Unele dintre 
păsările inventariate în judeţ sunt de interes comunitar sau sunt prevăzute în Convenţia zonelor 
umede şi în alte Convenţii internaţionale la care România a aderat. Dintre speciile protejate de 
păsări conform prevederilor Directivei 79/409/CCE privind conservarea păsărilor sălbatice, sunt 
: Anas querquedula, Ciconia ciconia, Egretta garzetta, Ardea purpurea, Falco naumanni, 
Phalacrocorax pygmaeus. 
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Fauna reptilelor – este reprezentată prin elemente termofile , multe dintre acestea fiind însă 
vulnerabile şi rare cum sunt: Lacerta muralis, Testudo hermanni, Vipera ammodytes ammodytes, 
Emys orbicularis. 

 
Mamiferele sunt reprezentate în principal de 10 specii comune în general tuturor cât enelor 
muntoase din ţara noastră precum şi de multe alte specii ce habitează numai în partea de sud – 
vest a ţării. 

 
Principalele specii 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 o climă cu nuanţe 
mediteraneene au determinat menţinerea şi 
dezvoltarea unei biodiversităţi variate şi bogate. 

 
 

 Solul 
 

Geologie: Aproape tot teritoriul judeţului Caraş-Severin aparţine ca structură geologică 
orogenului Carpaţilor Meridionali, care este constituit din două unităţi geotectonice principale: 
Autohtonul Danubian 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 Svinicea-Svinița şi zona Prisacina. 

 
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. 

 
Zona Reşiţa - Moldova Nouă, orientată NNE-SSV, este constituită în special din calcare jurasic 
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 Noua. 

 
După toate cele enumerate mai sus, putem spune ca acest județ dispune de  numeroase bogații 
prin toate colturile atât cele urbane, cât și cele rurale, bogații cu valori inestimabile ale unor 
civilizații ce au trecut peste aceste pamânturi. Oprindu-ne ochii asupra unei comune din județul 
Caras-Severin, încercăm sa o localizam. 
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 Clima județului Caraș-Severin 

 
Clima judeţului este continental – moderată, încadrându-se subtipului bănăţean, cu nuanţe 
submediteraneene. 

 
Temperatura medie multianuală este cuprinsă între 10° şi 11°C, în zonele de câmpie, Dealurile 
Vestice şi Munţii 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. Vântul dominant este cel din vest şi nord-vest, 
dispoziţia reliefului muntos provocând modificări locale ale circulaţiei atmosferice. Hidrografia 
Judeţul Caraş-Severin dispune de o bogată reţea hidrografică (3273 km – lungime totală a 
cursurilor de apă), fiind fragmentat de văile apelor curgătoare tributare râurilor Cerna, Timiş, 
Bârzava, Caraş, Nera,care formează principalele artere hidrografice. Timişul este cel mai 
important dintre râurile bănăţene, în lungime de 87 km, el colectând ogaşe din cele mai 
reprezentative unităţi de relief ale Banatului. Bârzava îşi are izvorul pe versanţii nord-vestici ai 
Munţilor Semenic, în cursul său superior fiind amenajate lacurile artificiale: Văliug, Breazova şi 
Secu. Caraşul izvorăşte din Munţii Aninei - prin izbucul Caraşului – şi străbate trei zone 
distincte ca relief şi altitudini. Nera îşi adună apele din Masivul Semenic (de sub vârful Piatra 
Nerei), străbate Depresiunea Almăjului pentru a pătrunde apoi în pitoreştile sale chei, cele mai 
lungi din ţară. Cerna îşi are obârşia pe versanţii sud vestici ai Munţilor Godeanu, pe aproape tot 
cursul său de 84 km având caracterul de vale montană. În cursul său superior s-a amenajat lacul 
de acumulare Valea lui Iovan, iar în amonte de Herculane, km 7, Acumularea Herculane. 
Dunărea formează limita sudică a judeţului, pe lungime de 64 km. 

 
Lacurile naturale sunt în număr mic şi de dimensiuni reduse. Lacul Dracului în Cheile Nerei cu o 
suprafaţă de 700 mp este cel mai mare lac carstic, Lacul Ochiul Beiului cu o suprafaţă de 284 mp 
este situat în Munţii Aninei. 

 
Există de asemenea lacuri glaciare (lacul crio-nival Baia Vulturilor în Munţii Semenic; Iezerul, 
Ţarcu, Pietrele Albe în Munţii Ţarcu). Carstul bănățean mai adăposteşte lacuri carstice subterane 
formate prin bararea naturală a unor galerii de peşteră, aşa cum se poate constata în peşterile 
Plopa şi Buhui din Munţii Aninei. În schimb există numeroase lacuri artificiale de baraj realizate 
în scopul alimentării cu apă sau pentru producerea energiei: Văliug, Gozna, Secu şi Breazova (pe 
Bârzava), Trei Ape (pe Timiş), Buhui şi Mărghitaş (pe Buhui), Lacul Mare şi Lacul Mic (pe 
Caraş), Poiana Mărului (pe Bistra), Herculane (pe Cerna), Porţile de Fier (pe Dunăre) etc. 

 
Stratul freatic al apelor subterane (utilizat în mediul rural ca apă potabilă - fântâni) ocupă în 
special zonele de câmpie ale spaţiului Banat, urcând numai pe luncile râurilor, pe cursurile lor 
superioare. 
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Resursele de apă subterană sunt deosebit de valoroase, atât sub aspect cantitativ cât şi calitativ, 
contribuind decisiv la satisfacerea nevoilor populaţiei şi ramurilor economice. În judeţul Caraş-
Severin există însemnate rezerve de apă subterană. Un caz particular al apelor de adâncime îl 
reprezintă cele legate de sistemul de falii cu caracter panonic. Acestea sunt termale sau intens 
mineralizate (izvoarele de pe Valea Cernei, izvoarele din zona Oraviţa - Ciclova). 

 
În zonele calcaroase predomină apele de infiltraţie şi cursurile subterane. Un exemplu 
concludent îl reprezintă apele subterane cantonate în calcarele mezozoice din banda Reşiţa – 
Moldova Nouă şi Munţii Cernei, ce provin din apa meteorică care circulă prin reţeaua fisuro-
carstică, reapărând la zi la nivele inferioare sub formă de izbucuri. 

 
 

 ORGANIZAREA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ. 

Unităţi administrative componente. 

Judeţul Caraş-Severin cuprinde un număr de 77 unităţi administrativ-teritoriale, din care 2 
municipii, 6 oraşe, 69 comune. 

 
 

Suprafaţa 
totală km2 

Nr. 
locuitori 

Densitate 
populaţie 
loc/km2 

Nr. oraşe 
şi 
municipii 

Nr. 
municipii 

Nr. 
comune 

Nr. sate 

8520 330517 38,79 8 2 69 287 
 
 

Tip așezări Număr 
aşezări 

Număr 
locuitor 

Mediu rural   
<500 locuitori 1 103 
500-1.500 locuitori 19 21706 
1.500-5.000 locuitori 49 12176 
>5.000 locuitori 0 0 
Total mediu rural 69 14357 
 
Mediu urban   
<20.000 locuitori 6 71893 
20.000-100.000 2 11505 
100.000- 0 0 
>300.000 locuitori 0 0 
Total mediu urban 8 18694 
   
TOTAL JUDET 77 33051 
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 Strategia de dezvoltare a județului Caraș-Severin. 

 
Cadrul județean al dezvoltării durabile. 

 
Experiența internațională a arătat ca proiectele și programele operaționale funcționează cel mai 
bine atunci când fac parte dintr-un cadru coerent și când există o coordonare la nivel strategic. 

 
Pentru a putea sintetiza aspectele importante în analiza SWOT pe domenii strategice a comunei 
Bănia, trebuie să cunoaștem reperele (repere pe domenii strategice) dezvoltării durabile atât plan 
național și european cât și pe plan județean. 

 
 

Transport 
 

Domeniul transporturilor este considerat  prioritar  în  contextul  planurilor  de  dezvoltare ale 
României, date fiind relațiile sale de interdependență cu celelalte ramuri ale economiei naționale, 
valoarea serviciilor oferite pentru populație şi impactul considerabil asupra mediului. 

 
Regiunea Vest deţine o serie de avantaje în ceea ce privește infrastructura de  transport, precum: 

 punctele de trecere a frontierei cu Serbia şi Ungaria, pe căile feroviară şi rutieră; 
 prezenţa aeroporturilor în fiecare judeţ al regiunii, dintre care două sunt 

internaţionale - Timişoara şi Arad, iar celelalte două, de importanţă regională 
(Deva şi Caransebeş) sunt insuficient valorificate, dar cu reale şanse de 
dezvoltare pe viitor; 

 prezenţa Coridorului Pan-European IV, cu cele două componente ale sale 
(rutieră şi feroviară) peste care se suprapun axa rutieră TEN-T 7 şi axa feroviară 
TEN-T 22 şi a 

 Coridorului Pan-European VII, care coincide cu axa fluvială TEN-T 18 
reprezentată de fluviul Dunărea, important culoar în ceea ce priveşte transportul 
de mărfuri între Europa Centrală şi Marea Neagră; 

 construirea autostrăzii Nădlac - Arad - Timişoara - Lugoj - Deva - Sibiu - Piteşti - 
Bucureşti - Cernavodă - Constanţa. Această autostradă,  proiectată pentru  a 
face legătura între Budapesta şi Marea Neagră, este prevăzută a traversa 
teritoriul regiunii de la vest la est şi se apreciază că va satisface în mod 
corespunzător nevoile de legături rapide între centrele Timişoara, Arad şi Deva, 
contribuind totodată şi la fluentizarea traficului pe celelalte drumuri din regiune. 

 
Coridorul fluvial în lungul Dunării prezintă o importanţă deosebită în ceea ce priveşte transportul 
de mărfuri către Europa centrală şi Marea neagră. Pe o lungime de 64 km, cât parcurge Dunărea 
la limita sudică a judeţului Caraş-Severin, există o singură amenajare portuară la Moldova Nouă, 
atât pentru călători cât şi pentru marfă. Două 
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mici acostamente există la Liubcova şi Drencova pentru încărcarea barjelor cu materiale de 
construcţie, care în prezent nu sunt folosite. 

 
Procentul ridicat de drumuri judeţene nemodernizate îngreunează legăturile dintre centrele 
judeţene Deva - Reşiţa, Timişoara - Reşiţa şi Timişoara - Deva. Lipsa autostrăzilor, 
intensificarea traficului pe drumuri neadecvate transporturilor inter- regionale şi internaţionale, 
capacitatea portantă scăzută a structurii  drumurilor  existente cu efecte de degradare accelerată, 
marcarea, inscripţionarea şi iluminarea de slabă calitate şi un procent ridicat de drumuri judeţene 
nemodernizate, conduc la restrângerea posibilităţilor şi a capacităţii de trafic. 

 
Județul Caraș-Severin are o rețea de drumuri publice de 1944 km, cu o densitate medie de 22,8 
km de drum la 100 km pătrați de teritoriu, inferioară mediei pe țară, care are este de 33km. Un 
alt indicator relevant privind acoperirea teritorială cu drumuri publice este lungimea drumurilor 
la 1000 locuitori, indicator, care la nivelul județului Caraș- Severin are valoare de 5,9 km/1000 
locuitori, mai mare decât media pe Regiunea Vest (5,3 km/1000 locuitori). Repartiția teritorială a 
centrelor de  producție industrială,gruparea geografică a surselor de materii prime, ca și relieful 
muntos și hidrografia au avut o mare influență asupra orientării traseelor rutiere în teritoriu. Din 
lungimea totală, 560km sunt drumuri naționale, 883 km sunt drumuri județene iar 501 km sunt 
drumuri comunale. În ceea ce privește ponderea drumurilor modernizate din totalul rețelei 
rutiere, aceasta este de 67%, situația pe tipuri de drumuri prezentându-se astfel: 

 drumuri naționale 29% 
 drumuri comunale 26% 
 drumuri județene 45%. 

 

 
Starea tehnică actuală a drumurilor judeţene a cunoscut o îmbunătăţire continuă, în prezent cca 
66,15 % din lungimea drumurilor judeţene fiind modernizate. În ceea ce priveşte drumurile 
comunale ale judeţului şi aici s-a observat de la an la an tendinţa 
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progresivă de modernizare, astfel că, în prezent, 31,70 % din lungimea totală a drumurilor 
comunale, reprezintă drumuri modernizate. Drumurile modernizate au o durată de garanţie de 
minim 7 ani, perioadă în care sunt necesare doar lucrări de întreţinere curentă. 

 
Neajunsurile existente în prezent în domeniul infrastructurii rutiere diminuează posibilităţile 
dezvoltării economice, respectiv a racordării corespunzătoare a localităţilor judeţului la pieţele şi 
schimburile economice interne sau internaţionale. 

 
 

Utilităţi publice 
 

Lungimea reţelei de alimentare cu apă a regiunii Vest este de 5.559 km, reprezentând 11,6% 
dintr-un total naţional de 47.778 km. Reţelele de alimentare cu apă, în general, şi cele din 
localităţile urbane  în  special  se  confruntă  cu  probleme  legate  nu  numai  de extinderea 
capacităţilor de stocare, dar şi de tratare şi distribuţie, în condiţiile asigurării protecţiei sanitare a 
surselor. 

 
În județul Caraș Severin, alimentarea cu apă se asigură prin sisteme centralizate de distribuție a 
apei în cele 8 orașe și 54 sate, însumând o lungime totală a rețelelor de distribuție de 742 km. 
Operatorul regional la nivelul județului pentru gestionarea sistemelor de alimentare cu apă și 
canalizare este S.C. Aquacaraș S.A. Caraș Severin. 

 
Din lungimea totălă rețelelor de distribuție din județul Caraș-Severin, 307 km se află în mediul 
rural (41,37% din lungimea totală), deservind 41857 locuitori (21% din totalul populației 
deservite). De menționat că 29 sisteme de alimentare cu apă se află în execuție. Localitățile 
urbane din județ dispun de sisteme centralizate de alimentare cu apă, deservind 82,91% din 
populația orașelor și municipiilor. Totuși sistemele de alimentare cu apă au încă probleme de 
extindere a capacităților de stocare, tratare și distribuție, asigurarea protecției sanitare a surselor. 

 
La nivelul județului Caraș-Severin, cea mai mare parte a localităților preiau apă din surse de 
suprafață (71% din totalul localităților care dispun de alimentare cu apă în sistem centralizat). 
Referitor la calitatea apei potabile distribuite, se înregistrează în mod frecvent depășiri ale 
concentrațiilor maxime admisibile ale unor indicatori. 

 
Referitor la sistemele de canalizare pentru apele uzate, menajere sau pluviale, în județul Caraș-
Severin 19 localități dispun de rețele de canalizare, lungimea totală a lor fiind de 323 km, din 
care 258 km în mediul urban (8 sunt situate în mediul urban, 11 fiind în mediul rural). Astfel că 
administrația județului Caraș-Severin întâmpină următoarele probleme: nu toți locuitorii 
racordați la sistemul de alimentare cu apă beneficiază de conectare la sistemul de canalizare; 
lipsesc bazinele de retenție, există un număr mare de rețele de canalizare colmatate, ce conduc la 
o funcționare defectuasă a sistemului; o parte din canalizările aflate în zonele joase ale 
localităților preiau o cantitate importantă de apă de infiltrații; există sisteme de canalizare 
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neracordate la stațiile de epurare, sau racordate la unele neconforme cu normele EU; lipsesc 
sistemele de canalizare în sistem divizor pentru preluarea apelor pluviale. 

 
Țintele propuse pentru  anul 2015 (conform  Directivei 2000/60/CE) sunt: construcția sau 
reabilitarea surselor de apă în vederea potabilizării şi a stațiilor de tratare a apei potabile în 300 
localități (față de 60 în 2006); extinderea sau reabilitarea rețelelor de distribuție a apei potabile 
astfel ca proporția populației conectate la serviciile de apă să ajungă la 70% (față de 52% în 
2006); extinderea sistemelor de canalizare pentru aglomerările de peste 2.000 locuitori la 69,1% 
din locuitorii echivalenți racordați în 2013, 80,2% în 2015 şi 100% în 2018 (față de 48,7% în 
2005); construirea de stații de epurare a apelor uzate şi reabilitarea celor existente în localitățile 
cu peste 2.000 locuitori pentru a realiza o acoperire de 60,6%. 

 
În privința colectării deșeurilor, țintele propuse pentru anul 2015 vizează: crearea a 30 sisteme 
integrate de gestionare a deşeurilor la nivel regional/județean; închiderea a 
1.500 depozite mici situate în zone rurale şi a 150 depozite vechi în zonele urbane; realizarea a 5 
proiecte pilot pentru reabilitarea siturilor istorice contaminate cu deșeuri; asigurarea unor servicii 
îmbunătă ite de  salubritate şi  management al deşeurilor  pentru un număr de 8 milioane 
locuitori. 

 
 

Sectorul energetic 
 

Prin măsuri coerente de creştere a eficienței energetice se va obține o reducere a consumului de 
energie finală cu 13,5% în perioada 2008-2016 în comparație cu nivelul consumului mediu din 
perioada 2001-2005, în conformitate cu primul Plan Național de Acțiune în domeniul Eficienței 
Energetice 2007-2010. Acest obiectiv se va realiza prin măsuri legislative, reglementări, acorduri 
voluntare, extinderea serviciilor pentru economii de energie, instrumente financiare şi de 
cooperare. 

 
Transportul în vederea utilizării energiei electrice de către consumatori în județul Caraș- Severin 
se asigură printr-o rețea cu o lungime de 5667,830 km alcătuită din: 
* magistrale de transport la 400 KV – 40,04 km; 
* magistrale de transport la 220 KV – 162,63 km; 
* linii de rețele de distribuție la 110 KV – 617,096 km; 
* linii electrice de tensiune 20 KV – 1901,096 km; 
* linii electrice de tensiune 6 KV – 317,31 km; 
* linii electrice de tensiune 0,4 KV – 2832,36 km. 

 
Principalul distribuitor de energie electrică al județului, Enel Distribuție Banat, are ca obiective 
asigurarea cu energie electrică a consumatorilor în condiții de calitate și eficiență cu respectarea 
legislației de mediu. 

 
Iluminatul public din interiorul localităților este asigurat de către administrațiile locale ale 
fiecărei unități teritorial-administrative din județ. 
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Cap.3. Comuna Bănia 
 

 PREZENTARE GENERALĂ A COMUNEI BĂNIA 
 

Este foarte dificil sa adunam date despre o localitate din consemnări răzleţe. Dar trei secole ne 
oferă izvoare istorice suficiente. 

 
Aşa s-a născut și povestea despre „satele tăcute" a căror istorie nu se cunoaşte, la fel şi cazul 
aşezării almăjene Bănia, care isi are începuturile datate din epoca pietrei, și cunoscută sumar prin 
câteva documente medievale şi cu mult mai multe mărturii din epoca moderna.Dar trecutul 
istoric al unei localităţi nu poate fi sustras din contextul regional. 

 
Urmele arheologice găsite pe teritoriul acestei localităţi atestă că regiunea de deal şi de munte a 

fost locuită cu siguranța încă din neolitic. Cea mai mare dovadă este toporul neolitic găurit ce se 
găseşte la Muzeul satului din Bănia. El a fost găsit acum 70 de ani de către învăţătorul Novac 
Găvan, cu elevii sai de atunci, la confluenţa dintre Valea Mare şi Valea Mică. 

 
 

Urmele ceramice au atras atenţia, dar şi căutătorii de comori. Astfel geologul Gyula Halavats 
descoperă în 1878 la Dealul Cracul Otar, la locul numit „Cioaca cu bani" şaptesprezece 
fragmente de vase arse, cu ornamente liniare şi buză îngroşată în exterior, pe care le-a predat 
Muzeului Naţional din Budapesta. 

 
În perioada interbelică, învăţătorul şi directorul şcolii, Novac Găvan, pasionat de istorie şi 
arheologie, a săpat cu elevii mai mari unde a găsit multe cioburi la Arşiţă (Cracu Otar) şi la 
Lacul lui Sebeştean (Cetate). Acţiunea a fost continuată de învăţătorul Borchescu Dumitru care a 
gasit niste fragmente de vase, la suprafaţă. 

 
În 1972 arheologii reşiţeni confirmă apartenenţa  ceramicii la epoca neolitică, mai precis, la 
cultura Coţofeni faza a III-a. Ultimele cioburi cu incizii găsite la Arşiţă, le-a predat dl profesor 
Nicolae Andrei, directorului Muzeului Reşiţean, d-lui Dumitru Ţeicu în 
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1988. Sigur aceste obiecte ceramice (cioburi) au ridicat şi ridică întrebări asupra locului unde s-
au găsit. Locul numit Arşiţă este un bot de munte , greu accesibil grupurilor de constructii care 
alcatuiesc un mediu de viața uman. Avand dovezi sigure despre existenţa unei populaţii neolitice 
pe teritoriul Băniei, se poate afirma că această populaţie neolitică a cunoscut un ritm ascendent al 
dezvoltării sale, în special în epoca metalelor. Chiar daca nu avem dovezi arheologice care să 
ateste epoca bronzului şi fierului pe teritoriul Baniei, logica ne spune că populaţia neolitică nu şi-
a părăsit arealul de odinioară, continuând să se dezvolte şi să facă progrese. 

 
Spre sfârşitul epocii metalelor, au aparut tot mai multe diferenţieri sociale, care au dus la un nou 
mod de organizare. S-au format gintele şi triburile, apoi obştile săteşti, iar acestea au evoluat în 
aşezări stabile. Războiul dintre daci şi romani din anii 101 – 102 va aduce şi Almăjul sub 
stăpânirea romană, până în anul 271, la „retragerea aureliană”. Din perioada romană, pe sub 
munte ar fi existat un drum ce lega Arcidava cu Ad.Mediam. În monografia localităţii Prigor 
gasim că acest drum trecea peste Pasul Stancilova – Dalboşeţ – Şopotu Vechi şi de aici pe sub 
munte pe la Gîrbovăţ, Bănia şi Rudăria. La Prilipeţ drumul trecea peste Nera, până la Pătaş, 
Borlovenii Vechi şi Borlovenii Noi. 

 
În Cronica Istorică a Almăjului se certifica găsirea monede romane la Rudăria, Bănia, Dalboşeţ 
şi pe Valea Bîrzului. Aceste monede se găsesc la muzeele din Viena, Budapesta, Lugoj, Vârşeţ şi 
Timişoara. 

 
Este consemnată însă şi o precizare „că pe Valea pârâului Bănia, la 2 km nord de sat, lângă 
sălaşul lui Pirtea s-a descoperit în anul 1929 un tezaur cu 250 de monede imperiale romane”. 

 
Evenimentul este mai recent însă  nu s-au gasit mai multe dovezi despre acest  tezaur. Oricum, 
epoca romană este prezentă pe teritoriul localităţii Bănia prin aceste consemnări, la care se 
adauga şi că „în epoca romană, pe Valea Mică a existat o mină de aur”. 

 
Perioada marilor migraţii este o perioadă incertă, întrucât documentele lipsesc. Chiar dacă 
Almăjul nu oferea migratorilor nici prăzi deosebite şi nici păşuni bogate, cu siguranţă că au fost 
dese incursiuni în această zonă, iar populaţia locală a fost deseori nevoită să se retragă spre 
munte. De aceea satele almăjene şi vechile aşezări ale bănienilor se găseau sub munte, la poalele 
pădurii, deoarece pădurea oferea protecţie oamenilor şi avutului lor. Perioada aceasta este 
perioada când se formează poporul român şi când creştinismul devine religia tuturor. 

 
Urmeaza venirea ungurilor, iar ţinuturile almăjene fac parte din voievodatul lui Glad şi apoi al 
lui Ahtum. Nu cunoaştem exact de câtă autonomie au avut parte satele almăjene, dar cunoaştem 
faptul că s-a perpetuat vechiul drept românesc „jus valahicum” în alegerea cnezilor locali şi în 
participarea ţăranilor liberi la scaunul de judecată. 
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Cnezii almăjeni au fost numiti de regii Ungariei: bani, nobili, ajutori de bani, cnezi – pentru 
faptele lor de arme. Dar nu întotdeauna loialitatea almăjenilor a fost sinceră faţă de regalitatea 
maghiară.De exemplu în anul 1330 când almăjenii îl ajută pe Basarab I – domnul Valachiei 
împotriva lui Carol Robert de Anjou, regele Ungariei. În cinstea reusitei domnului român se 
sadeste un stejar în mijlocul Văii Almăjului, pe teritoriul satului Bănia, la locul numit „Stăjări”. 

 
Sursele istorice ne arată că Mircea cel Bătrîn, în timpul celor 32 de ani de domnie, a avut sub 
stăpânirea sa şi Almăjul, la fel ca şi alte ţinuturi de peste munţi(Amlaş şi Făgăraş). Dar, după 
moartea lui, în timpul fiului său Mihail I, Almăjul cade din nou sub stăpânire maghiară (care îl 
reorganizează). 

 
Reorganizarea din timpul lui Ludovic cel Mare (1342-1382) le va lua locuitorilor almăjeni 
drepturile lor istorice, motivul fiind că sunt ortodocşi sau schismatici. Iată ce ne spune Coriolan 
Buracu în Cronica Istorică a Almăjului „pe timpul domniei regelui Ludovic cel Mare şi Biserica 
ortodoxă din districtul românesc Almăj, este supusă la cele mai mari prigoane, preoţii ortodocşi 
fiind alungaţi din sate, iar cnezilor şi nobililor li s-a interzis de a ţine preoţi schismatici, fiind 
ameninţaţi cu confiscarea averilor şi obligaţi a-şi boteza copiii numai de către preoţi romano-
catolici”. 

 
Bănia este recunoscuta documentar la anul 1484 când regele Matei Corvin donează nobilului 
Iacob Gîrlişteanu din Rudăria, moşia numită Gîrlişte şi următoarele moşii cu sate: Gîrlişte, 
Işalniţa, Rudăria, Ruşnic, Prilipeţ, Herneac (Arneăg),Marginea şi Sălişte(ultimele două fiind de 
pe teritoriul satului Bănia).Unul dintre martorii acestui act este, printre alţii şi Ladislau Banyay, 
sau Banyay Laszlo (Vasile de Bănia). 

 
Existenţa unui cneaz sau nobil local, Vasile de Bănia, confirmă faptul că satul exista deja în 
actualul format şi purta acest nume anterior anului 1484. 

 
Conform tradiţiei locale, înainte de a exista satul Bănia , au existat sub munte alte trei grupări de 
aşezări: Marginea, Ogaşul Corbului şi Cioaca lui Bodrilă. Între aceste trei grupări, cea de la 
Marginea (Lacul lui Sebeştean sau Cetate), era cea mai mare. Un grup de aşezări sau sălaşe era şi 
la Sălişte,fapt ce se gaseste intr-un document regal. Aproape fiecare localitate almăjană are câte 
un loc numit Sălişte sau Săleşte, ceea ce inseamna ca un loc cuprindea aşezări şi sălaşe. 

 
O mărturie din 1939 a fostului subofiţer Borozan Iancu care la acea dată avea 83 de  ani: „din 
poveştile bătrânilor aşa se zice, că înainte de români, a fost un popor ungur, aşezat, nu pe locul 
acesta unde astăzi se află Bănia, dar mai sus cu vreo 2 km, la Moara lui Procopie. Şi acolo a fost 
satul acela care l-a chemat Margina. Se zice atunci când or fugit ungurii de turci (or fost sprînjîţi) 
ar fi făcut o boltă mare: Lacul lui Sebeştean. Acum se află acolo hîrburi de oale. Lucrurile 
comunale le-a pus acolo şi ei au fugit. Românii au venit ca fugari scăpaţi din robia turcilor”. 
Aceasta denumire de Marginea ne transmite că era aşezată undeva la marginea pădurii, la poalele 
munţilor, aproape de confluenţa dintre Valea Mare şi Valea Mică. 
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Astăzi e greu sa ne putem închipui un mod de viaţă permanent ameninţat de invazie, dar faptul 
că primele aşezări au fost sub munte deoarece oferea mai multă protecţie oamenilor şi avutului 
lor, muntele şi pădurea devenind părinţi ocrotitori. 

 
Bănia apare în documentele din timpul stăpânirii habsburgice şi austro-ungare scrisă în diferite 
forme: 

 Banya - în 1484, 1717, 1829; 
 Bănia - în 1603; 
 Bandia - în 1690 şi 1700; 
 Bănia - în 1750, 1770, 1787, 1806, 1828, 1840, 1852, 1896; 
 Pania - în 1776; 
 Păuniş - în 1773, 1774; 
 Bannia - în 1799; 
 Bănia - după 1919. 

 
Cert este că bănienii şi-au numit întotdeauna satul lor Bănia, pronunţând un ă deschis (spart), 
specific locului, indiferent cum a fost scris în documente. 

 
Asupra originii cuvântului Bănia, istoricul Pesty Frigyes în Istoria Banatului de Severin şi a 
judeţului Severin susţine că denumirea localităţii semnifica o activitate minieră bogată 
„Bănia este ecoul îndepărtat al cuvântului maghiar banya care înseamnă băi sau mine”.Reluand 
ideea cu aproape 30 de ani în urmă, prin care se prezinta cu totul o altă ipoteză privind numele 
localităţii. 

 
Se spunea că dacă activitatea minieră ar fi fost atât de importantă încât să se reflecte în numele 

localităţii, Bănia ar fi trebuit să se numească Baia – ca multe localităţi miniere româneşti (Baia 
de Aramă, Baia de Arieş, etc.), mai ales că pe acest teritoriu nu au trăit maghiari şi ca atare 
cuvântul banya era „necunoscut”.Originea cuvântului Bănia, exprimă în esenţă, o formă de 
organizare teritorială şi administrativă. în anumite perioade (chiar mijlocul sec.XV când este 
atestată Bănia), „bani” ai Banatului de Severin erau Gîrliştenii din Rudăria.Iar Bănia era satul 
„banului”, pentru că până la Crăcătară (Cracul cu Hotarele) era teritoriu stăpânit de Gîrlişteni. 

 
Respingand această idee, că Bănia nu ar însemna neapărat satul „banului” şi numele ei nu ar 
proveni de aici, putem să acceptăm că regalitatea maghiară aduna dările din satele almăjene. Dar 
banii trebuiau adunate de autorităţile locale şi apoi duse într-un  loc de unde să fie preluate de 
reprezentanţii statului. Bănia era la mijlocul Văii Almăjului şi poate aici s-au adunat banii, iar 
satul unde s-au adunat banii almăjenilor s-a numit Bănia. Sunt ipoteze îndrăzneţe prin care se 
caută totuşi o motivaţie de sorginte românească a denumirii localităţii Bănia. 

 
Perioada stăpânirii otomane, şi mai ales perioada stapanirii turceşti (1658-1690) au fost deosebit 
de grele pentru toate satele almăjene. Văzând că habsburgii urmăreau să pună stăpânire pe Banat 
(care era paşalâc din 1552) şi inclusiv pe Valea Almăjului, i-a determinat pe turci să facă multe 
incursiuni şi să prădeze satele almăjene. Atunci a ars şi biserica de lemn din Bănia (1690), care 
se găsea pe locul numit Chiţu. Dar să nu 
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uităm că şi habsburgii s-au gândit să distrugă satele almăjene pentru a-i lipsi pe turci de 
produsele pe care le luau din Almăj. 

 
În timpul stăpânirii otomane, toţi proprietarii si-au pierdut pământul, care a devenit proprietatea 
sultanului, cu dreptul de a dispune asupra lui după bunul plac. În această perioadă se plătea dare 
în natură după pământ, animale şi stupi. Darea după casă se plătea în bani şi era în funcţie de 
câte porţi sau câte fumuri avea casa. O altă dare era dare împărătească pe cap de locuitor (câte un 
florint unguresc). 

 
Această dare se plătea drept preţ de răscumpărare, ca să nu fie dus în robie şi vândut ca sclav. În 
fruntea fiecărui sat era un serdar care se ocupa de strângerea dărilor şi consemnarea lor într-un 
registru „defter”. Ne dăm bine seama că dările erau înrobitoare, mai ales dacă amintim că dijma 
sau darea în produse pentru pământ şi animale, varia între 1/5 şi 1/1 din averea imobiliară. 

 
După pacea de la Passarowitz din anul 1718 zona noastră împreună cu întregul Banat intră sub 
stăpânire habsburgică. Pământul, bunul cel mai de preţ, a fost socotit proprietatea coroanei şi era 
împărţit anual pe familii, de către cnezii satelor. Armata habsburgică rechiziţiona cereale, 
animale şi furaje, după bunul plac. Acest lucru a determinat nesupunerea şi fuga multor oameni 
şi chiar revolta întregii comunităţi. 
„Tradiţia locală aminteşte că în acest timp vechea aşezare Marginea, la circa 4 km sud de 
comuna Bănia de astăzi, era un permanent cuib haiducesc, care a pus în dese rânduri pe fugă 
husarii trimişi contra lor”. 

 
Nu este de mirare că Bănia este considerată centrul rezistenţei antihabsburgice în Almăj din 
această perioadă. În orice caz rezistenţa organizată, sau mai puţin  organizată, se înscrie în cadrul 
răscoalei antihabsburgice din Banat din 1738-1739, iar cauza principală ne-o relatează Nicolae 
Stoica de Haţeg în Cronica Banatului: 
„Steagurile cu sfânta cruce trei ani toate bucatele şi verdeţurile câmpului nostru ni le-au mâncat 
şi grea foamete am răbdat, în păduri coajă de cer am mâncat”. Această situaţie îi determină pe 
bănieni şi pe almăjeni în general, să treacă de partea turcilor în războiul din 1737-1739. 

 
Stăpânirea austriacă era interesată să cunoască potenţialul satelor almăjene, de aceea, încă în 
1718 se face prima conscripţie a gospodăriilor din Almăj (recensământ). Bănia era înregistrată 
cu 56 de case în 1718 şi cu 82 de case în 1749. 

 
Următorul moment important pentru satul Bănia şi pentru toate satele almăjene, este vizita în 
Almăj a împăratului Iosif al II-lea, la 17  mai 1773. Împăratul a fost primit la Bozovici de către 
Obercneazul Dobromir Hîrcila din Bănia şi ceilalţi cnezi locali, în faţa cazarmei din Bozovici. 
Nicolae Stoica de Haţeg, fiind de faţă, consemnează că  almăjenii prin Obercneazul Dobromir 
Hîrcila resping propunerea împăratului de a deveni militari. 

 
Cu toate acestea, interesele imperiului nu au ţinut cont de voinţa almăjenilor. În 1775 Batalionul 
românesc de la Jupalnic s-a contopit cu cel iliro-sârbesc formându-se 
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Regimentul româno-ilir nr. 13 cu sediul la Biserica Albă. În cadrul acestui regiment, erau două 
companii dislocate în Almăj (una la Bozovici şi alta la Prigor). 
Bănia aparţinea de compania din Bozovici împreună cu satele: Prilipeţ, Lăpuşnic, Moceriş, 
Dalboşeţ, Şopot şi Gîrbovăţ. Această companie avea în anul 1780, 566 soldaţi şi 446 soldaţi 
socotiţi semi-invalizi. 

 
După 1838 apare şi a III-a companie la Dalboşeţ, dar Bănia rămâne mai departe dependentă de 
compania din Bozovici. 

 
La conscripţia din 1774 Bănia (Pannia) avea deja 183 de case şi 178 de bărbaţi apţi pentru 
serviciul militar. Grănicerul va fi definit ca „ţăran-militar” fiindcă el îşi poartă atribuţiile militare 
numai jumătate de an, restul timpului îl are la dispoziţie pentru lucrarea ţarinei, de unde îşi 
câştigă existenţa. 

 
Conform Constituţiei Confiniare din 1807 grănicerii aveau îndatoriri militare 182 de zile pe an, 
iar după anul 1850 îndatoririle s-au redus la 140 de zile pe an. Îndatoririle militare ale 
grănicerilor în timp de pace erau numai de 10 ani; deci o perioadă de activitate militară, normală. 
După perioada de 10 ani erau chemaţi numai temporar la companii făcând parte din rezerva 
militară. 

 
După vârsta de 50 de ani, bărbaţii apţi de a purta armele alcătuiau partea sedentară a companiilor 
şi se numeau pe timp de război glotaşi. 

 
Îndatoririle militare ale grănicerilor în timp de pace se socoteau după satisfacerea stagiului 
militar, iar vârsta normală de încorporare a recruţilor era de 20 de ani. Atunci când grănicerii 
erau obligaţi să ia parte la companiile militare ale imperiului contra unui stat străin erau încadraţi 
în „simbrie împărătească” primind gratuit şi echipamentul militar. În perioada când grănicerul îşi 
făcea serviciu militar obligatoriu în graniţă la cordon şi alte slujbe milităreşti, el primea 4 creiţari 
pe zi. 

 
În zona de graniţă (Confiniul-militar) s-a trecut după 1785 la întocmirea hărţilor şi la măsurarea 
terenurilor, ca fiecare comunion să primească 24 jugăre de pământ. Prin comunion înţelegem o 
comunitate familială dintr-o gospodărie, care muncesc împreună şi posedă în comun bunuri 
mobile ş imobile, ascultând de sfatul celui mai bătrân – capul comunionului. 

 
Când rămânea în casă o văduvă de grănicer, cu copii minori şi cu bătrâni ce nu puteau lucra 
pământul, atunci compania avea grijă ca, prin rotaţie, celelalte familii de grăniceri din sat să o 
ajute să lucreze pământul, fără plată, în folosul acestei văduve. Acelaşi ajutor îl va primi şi 
femeia rămasă singură prin plecarea bărbatului ei la război. Lucrurile nu erau tocmai simple, 
pentru că atunci când rămânea un pământ nelucrat trei ani consecutiv, acel comunion îşi pierdea 
dreptul de proprietate asupra pământului, iar pământul trecea la un comunion mai sărac, cu 
aprobarea comandei militare. Nu toţi bărbaţii dintr-un comunion erau luaţi în acelaşi timp la 
arme. O parte din ei rămâneau la 
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munca pământului. Cei trimişi pe front şi cei trimişi să slujească de pază la cordon erau scutiţi de 
„dare” în timpul serviciului, primind până la 12 florinţi. 

 
Prin Constituţia Confiniară din 1850 s-a stabilit la art. 58, 59 că cei care făceau „de cordon” mai 
mult de cele 4 zile obligatorii, să primească soldă şi mâncare de la stat. Serviciul activ a rămas 
între 20 şi 50 de ani, cu 140 zile anual în serviciu; iar invalizii din timpul războiului, primeau 
pensii de la stat. 

 
Grănicerii din Bănia făceau de cordon pe culme, între Prilipcioanea, Vîrşeţul Mare, Domăneasa 
şi Culmea Popii, iar „postul de adăpost” îl aveau în Poiana Stîrcu. La postul de adăpost se 
schimbau patrulele, se odihneau cei ieşiţi din serviciu şi se pregătea hrana. Conducerea postului 
de adăpost o avea de obicei un subofiţer, iar a patrulelor, un gradat. 

 
După vizita împăratului Francisc I şi a împărătesei Carolina la Bozovici în 1817 se va zidi în 
fiecare comună „casa ofiţerească grănicerească” sau cazarma. Atunci s-a zidit şi cazarma din 
Bănia, care după anul 1873 va deveni sediul Primăriei . În cazarmă, sau în casa ofiţerească 
grănicerească, îşi avea sediul un ofiţer şi doi subofiţeri care aveau atribuţiuni militare şi de 
cancelarie. Era o formă de descentralizare în vederea unei coordonări mai bune şi a unei evidenţe 
mai precise spunem acest lucru, pentru că fiecare comunion avea şi altfel de obligaţii, în afara 
obligaţiilor militare. De exemplu: fiecare comunion trebuia să plătească anual un impozit pe 
pământ, în funcţie de categoria pământului, iar lucrul împărătesc era stabilit la o zi pentru un 
jugăr, cu braţele, sau o jumătate de zi cu atelajele. 

 
Dacă Constituţia din 1807 nu permitea practicarea altor meserii decât numai agricultura, 
Constituţia Confiniară din 1850 permite acest lucru. Astfel, după 1850 apar o serie de meserii, 
iar înfăţişarea satului se va schimba. Numărul comunioanelor creşte rapid, datorită creşterii 
numărului populaţiei. 

 
Dintre campaniile militare la care au participat grănicerii din Bănia, amintim totuşi că, în 1788 
pe teritoriul Băniei, la Tîlva cu Rugi, generalul Papilla îşi stabilise cartierul general. Grănicerii 
noştri, alături de ceilalţi grăniceri almăjeni au participat însă şi în afara graniţei, la războaiele 
contra Franţei. Amintim doar câteva dintre marile bătălii la care au participat: Arcole – 1796, 
Marengo – 1800, Austerlitz – 1805, Wagram – 1809, etc. 

 
La Muzeul satului din Bănia se găseşte o sabie şi o scrumieră sculptată în piatră roşie, cu 
figurine zoomorfe (maimuţe), provenite probabil din nordul Italiei. 

 
Perioada graniţei militare înseamnă printre altele şi dezvoltarea localităţii, precum şi trecerea în 
mod obligatoriu, la un mod de viaţă mai civilizat. Dacă la venirea lui Iosif al II-lea în Almăj, 
satele româneşti erau compuse din „colibe mizerabile”, aşa cum notează însăşi împăratul în 
jurnalul de călătorie, încetul cu încetul, prin măsurile luate, se vor produce schimbări. Aşezările 
de sub munte cum au fost: Marginea, Cioaca lui Bodrilă, Sălişte, Ogaşul Corbului, vor fi obligate 
să se mute în actuala vatră a satului. Stăpânirea 
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era interesată în acest sens, pentru că satul din actuala vatră era mai accesibil, mai uşor de 
supravegheat şi mult mai simplu de organizat. 

 
Dacă la înfiinţarea graniţei militare în Bănia erau doar 83 de case, în scurt timp satul va renaste. 
Faptul că în jurul anului 1780 era pe actuala vatră a satului Bănia o aşezare puternică, îl 
demonstrează şi construirea în acelaşi an a unei biserici din piatră şi cărămidă, precum şi 
existenţa a doi preoţi. În 1783, este atestată şi prima şcoală la Bănia, avându-l ca învăţător pe 
Iancu Mihailovici. Stăpânirea austriacă va impune alinierea caselor la stradă şi un anumit model 
de construcţie. De aici şi zicala” să îţi faci casa cu geamurile la drum”. 

 
Până la desfiinţarea graniţei militare, în 1872, Bănia avea 240 de case şi 2.374 de locuitori. Dacă 
până în anul 1850 nu se permitea divizarea comunioanelor, cu scopul de a exista în permanenţă 
suficiente braţe de muncă, după această dată, apar şi primele divizări. Acum încep să apară şi 
poreclele de sat, pentru a putea identifica mai uşor familiile desprinse din comunion. Cu cât 
numărul familiilor vor creşte, se vor construi tot mai multe case. Ideea de comunion se păstrează 
însă până în perioada interbelică, constituind o adevărată tradiţie. 

 
În Bănia s-au păstrat deci familii mari de tipul comunioanelor şi în perioada interbelică. Capul 

familiei stabilea prin rotaţie, cine rămâne acasă la munca pământului şi cine stă  la sălaş să 
crească animale. 

 
Comuna avea 20-30 jugăre de pământ arabil, care era lucrat în dijmă (în parte), încât comuna 
putea da sub formă de împrumut porumb din hambarul comunal, celor nevoiaşi. Aceste 
proprietăţi erau la Piatra Albă şi s-au păstrat până la reforma agrară din 1921. Tot din perioada 
graniţei militare s-a împământenit existenţa varniţei comunale (ca oamenii să îşi poată vărui 
casele). 

 
În 1855 se introduc în Bănia lămpile cu petrol, până la acea dată folosindu-se doar gangea cu 
seu. Aceasta demonstrează printre altele că activitatea comercială depăşise limitele locale. 
Gangea se vor mai folosi la sălaşe până în jurul anului 1900 şi chiar puţin mai târziu. La Muzeul 
satului avem câteva gange din acea perioadă, sau poate cu o vechime mult mai mare. 

 
În 1872 se trece la administraţia civilă în fosta graniţă. Se desfiinţează toate legile şi 
regulamentele grănicereşti, trecându-se sub puterea administrativă a statului maghiar. Se 
recunoaşte deplina proprietate a grănicerilor pe pământurile lucrate de ei, iar comunioanele se 
pot desfiinţa. 

 
Un moment foarte important pentru sat şi pentru toate satele din fosta graniţă, îl constituie 
formarea Comunităţii de Avere. Generalul pensionar Traian Doda, prin demersuri făcute la 
Curtea din Viena şi la guvernul de la Budapesta, obţine dreptul de proprietate, asupra pădurilor, 
poienilor şi munţilor pentru fostele comune grănicereşti. Delimitarea suprafeţelor pe care le va 
deţine statul maghiar şi fostele comune 
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grănicereşti se realizează însă în următorii ani (după 1872). Comunitatea de Avere este o 
societate de bunuri în scopul de a administra şi a folosi în comun această avere. 

 
Între toate satele almăjene, Bănia avea cea mai mică suprafaţă cuprinsă în cadrul Comunităţii de 
Avere: 886 jugăre şi 746 stânjeni – dintre care pădurile ocupau 812 jugăre şi 1560 de stânjeni, 
iar poienile şi păşunile 73 de jugăre şi 786 de stânjeni (un jugăr reprezenta 1600 stânjeni pătraţi 
sau 57,75 ari). În cartea avocatului Comunităţii de Avere, Antoniu Marchescu nu ni se dau 
lămuriri privind suprafeţele atribuite. 

 
Constatăm că Bănia are o suprafaţă de trei ori mai mică decât Putna (un sat mic) şi de aproape 
zece ori mai mica decât Rudăria, la un număr aproximativ egal de locuitori. Se crede, fără a avea 
o bază documentară, că Bănia şi-a înscris în cadrul Comunităţii de Avere doar o parte din 
suprafaţă (de la cumpăna apelor spre sat), restul reţinându-l ca proprietate a comunei. Fiecare 
localitate avea câte un pădurar pentru pădurea Comunităţii de Avere, la Bănia fiind Alexă Brebu. 

 
Nu se insistă asupra drepturilor pe care le aveau fostele comunioane grănicereşti în raport cu 
Comunitatea de Avere. Dar se aminteste însă, că au apărut aşa numitele ocupaţii în urma unor 
defrişări şi extinderi. Oamenii, ca să îşi mărească proprietăţile, au trecut la defrişări de păduri de 
pe lângă fâneţele aflate în proprietatea lor, anexându-le. Comunitatea de Avere a ajuns la 
înţelegere cu proprietarii în cauză şi le-a vândut după primul război mondial. Este de remarcat că 
pădurile proprietate individuală, numite zăbrane, primite de fiecare comunion grăniceresc prin 
legea silvică din 1871, nu au fost niciodată defrişate. Ele au fost folosite mai ales ca frunzare 
pentru oi. 

 
Au fost însă şi multe gospodării care au trecut printr-o situaţie economică precară. Aceasta i-a 
determinat să facă împrumuturi la „comuna bisericească”. Comuna bisericească dispunea de un 
capital, jucând rolul unei bănci pentru localitatea Bănia. Dispunând de bani, va trece chiar la 
cumpărarea unor suprafeţe de pământ. Astfel, în Bănia, în anul 1894 „comuna bisericească a 
hotărât să cumpere de la Edy Besenyei din Bozovici, soţia fostului notar din Bozovici, şapte 
jugăre şi jumătate de pământ în Lunca Nerei cu 210 florini jugărul. Tot la Bănia, comuna 
bisericească în şedinţa din 29.05.1894 hotărăşte să cumpere pământurile ţăranilor scoase la 
licitaţie de avocat, întrucât erau la un preţ de bagatelă”. În 1890 Bănia avea 2.363 de locuitori şi 
apare pentru prima dată consemnarea că: Iosif Beker are un magazin, iar Ioan Cenda şi Daniel 
Ravoievici sunt birtaşi. În 1896 sunt consemnaţi şi primii meseriaşi. fierari,. un singur tâmplar, 
doi negustori cu amănuntul, un negustor de oua. În anul 1900 Bănia avea 552 de case şi un 
număr de 2.454 de locuitori (aproape dublu cât are astăzi). 

 
Se apropia şi primul război mondial (1914-1918) care va dărâma şi Imperiul austro- ungar. În 
agonia lor, ca o ultimă zvâcnire a efortului de maghiarizare forţată, numele localităţilor almăjene 
au fost maghiarizate în 1913 

 Bănia – Banja 
 Prigor – Nerahalmos 
 Pătaş - Nera Patas 
 Prilipeţ- Perebo 
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 Rudăria - O.Gerlişte 
 Dalboşeţ - Dalbosfalva 
 Moceriş - Mocsoros 
 Lăpuşnic - Nagyloposnok 
 Gîrbovăţ - Garbota 
 Borlovenii Vechi şi Noi - O şi Uj Borloveny 

 
Tot în 1913 pe data de 8 septembrie (hramul bisericii din localitate), învăţătorul din Bănia a fost 
obligat să dea foc în piaţa publică la toate manualele româneşti. 

 
Odată cu începerea războiului, Almăjul a fost declarat zonă de război. S-au rechiziţionat de la 
ţărani caii şi căruţele, apoi bovinele pentru hrana trupelor de pe front. Pentru neachitarea 
impozitelor percepţia a trecut la execuţie forţată,vânzând la licitaţie bunurile oamenilor. Atunci 
au fost rechiziţionate căldările de cupru de la oameni, iar în 1915 clopotele de la biserici. De la 
biserica din Bănia a fost rechiziţionat un clopot. 

 
Din cei 6.614 almăjeni mobilizaţi în primul război mondial, 615 erau bănieni. Ei au luptat în 
prima fază a războiului în Serbia, Galiţia şi Bucovina, iar în ultima fază, după aprilie 1915, în 
Italia (în bătăliile de la Grizza, Doberdo, Isonzo, Udine, Piave). Toţi almăjenii  au făcut parte din 
Regimentul 43 Infanterie. Tributul de sânge pe care l-a dat Bănia în primul război mondial se 
ridică la 89 de morţi şi 67 de invalizi. 

 
În memoria celor căzuţi în primul război mondial s-a ridicat în anul 1935, sub îndrumarea 
învăţătorului Novac Găvan, monumentul din centrul comunei. Pe placa de marmură având 
inscripţia EROII NEAMULUI – 1914-1918 sunt gravate cu litere aurii numele celor care au fost 
jertfa de sânge a bănienilor în acest război. În fruntea listei este trecut generalul Stănilă 
Mătărîngă – „nobil de Bănia”. Se poate remarca că generalul nu a participat la război, fiind 
pensionat cu mult înainte. El a trăit la Viena până în 1921, având şi titlul onorific nobiliar de 
„nobil de Bănia”. Practica de a trece în fruntea listei eroilor şi marile personalităţi născute în 
localitate, o găsim şi după 1990. 
În urma războiului au rămas în Bănia 40 de femei văduve. Chiar dacă ni se pare un lucru 
anormal a te cere voluntar într-un război, atunci când trebuia să lupţi pentru o cauză străină, din 
Bănia au plecat 9 voluntari în primul război mondial. Urmările atât de dureroase ale războiului, 
le găsim până şi în creaţia populară locală. În 1939 profesorul Nicolae Ursu culege 24 de cântece 
din Bănia şi le va publica în cartea „Culegere de cântece şi jocuri din Valea Almăjului”, Editura 
Muzicală – 1958. 

 
În noiembrie 1918 soldaţii se întorc de pe front. În Almăj începe aşa zisa „revoluţie” care nu era 
altceva decât o ridicare a populaţiei împotriva autorităţilor austro-ungare. La Bănia notarul şi 
jandarmii fug, iar sătenii le iau bunurile. Şi împotriva negustorilor care prin mijloace necinstite, 
în anii grei ai războiului, au jefuit populaţia, se ridică sătenii. 

 
Se constituie în Bănia, ca de altfel în toate comunele almăjene, Consiliul Naţional Român care 
preia conducerea până la integrarea cu România. Dacă satele almăjene, în marea lor majoritate 
au câte un delegat pentru Marea Adunare Naţională de la  Alba Iulia din 1 decembrie 1918, 
constatăm în documente că Bănia nu a avut nici un delegat. 
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La sfârşitul lui noiembrie 1918 sosesc soldaţii sârbi ca trupă de ocupaţie în ideea păstrării 
ordinii, dar şi în ideea secretă de a alipi Almăjul şi întregul Banat, la Serbia. În fiecare localitate, 
deci şi în Bănia, se va forma o Gardă Naţională, care să apere satul şi interesele oamenilor până 
la instalarea noilor autorităţi. La 31 martie 1919 trupele sârbeşti părăsesc Almăjul, iar la 1 aprilie 
1919 populaţia întâmpină cu mare bucurie trupele române. Practic, Almăjul făcea parte din 
România. 

 
Au fost şi oameni certaţi cu legea şi cu morala creştină care au luat drumul codrilor, devenind 
răufăcători. Violurile şi batjocurile pe care le făceau cu cei care stăteau în pădure la sălaşe, le-a 
atras ura nu numai a bănienilor. Pentru a intra în banda lor şi a-ţi dovedi loialitatea faţă de grup, 
trebuia să îţi împuşti un membru al familiei. Aceasta dovedeşte ce mentalitate menţinea grupul. 

 
Următorul moment important a fost aplicarea reformei agrare din 1921. La Bănia s-au 
împroprietărit în primul rând cei care au luptat pe front şi nu aveau pământ şi cei care aveau sub 
3 jugăre. Pământul pe care l-au primit la reformă o parte din locuitorii Băniei nu putea fi folosit 
ca teren agricol deoarece, în mare parte era la pădure. Atunci au fost împărţite şi pământurile 
comunei de la Piatra Albă, acolo putându-se cultiva cereale. Măsurătorile pentru împroprietărire 
au fost făcute de către un fost cancelarist, subofiţer, pe vremea graniţei militare. 

 
În 1931 în Bănia se înregistrau 586 de case cu un număr de 2.466 locuitori. Tot atunci se 
înregistrează 50 de colibe şi 86 de sălaşe. 

 
Perioada crizei economice 1929-1933 determină înfiinţarea la Bănia a unei asociaţii ţărăneşti, 
asociaţia se numea Ajutorul. 

 
Pentru aprovizionarea populaţiei, a luat fiinţă Cooperativa de Consum, având 300 de membrii 
acţionari. Anii crizei economice au afectat puţin micile gospodării ţărăneşti din Bănia, care se 
bazau mai mult pe o economie naturală. În această perioadă se introduc în Bănia primele maşini 
de treierat (batoze cu danf), în 1929. 

 
În 1879 se înfiinţează în fiecare comună, judecătoriile comunale, cu scopul de a judeca micile 
neînţelegeri din comună. Aceste judecătorii au fost desfiinţate în 1894 şi apoi reînfiinţate în anul 
1896, până în 1907. Această formă veche de rezolvare a unor neînţelegeri pe plan local este 
reluată mai târziu în 1938. Redăm mai jos componenţa judecătoriei comunale Bănia, pe anul 
1938. 

 
Bănienii nu prea s-au înghesuit înspre partidele politice, în perioada interbelică. Partidul cu cei 
mai mulţi simpatizanţi era Partidul Naţional Ţărănesc. Cei care vor face multă paradă, mai ales 
în timpul guvernării din septembrie 1940 şi până în februarie 1941, vor fi legionarii. Ei aveau 
chiar o troiţă unde îşi desfăşurau ceremonialul. 

 
Intrarea României în cel de-al II-lea război mondial a fost un moment dificil. Din arhiva 
Consiliului Popular Bănia au dispărut toate documentele referitoare la prima perioadă a 
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războiului (iunie 1941-23 august 1944).Această dispariţie (sustragere de documente)   s-a făcut 
cu siguranţă după instaurarea regimului comunist, cu bună ştiinţă. Neexistând documente 
oficiale, nimeni nu putea fi acuzat de „crime împotriva poporului sovietic”. 

 
În arhiva Consiliului popular Bănia s-a găsit doar dosarul nr. 97/1944 privind participarea la 
război alături de U.R.S.S., împotriva Germaniei. După 23 august 1944, vor fi mobilizate din 
Bănia 146 de persoane, care participă în cadrul armatei române alături de armata sovietică la 
înfrângerea definitivă a fascismului. 

 
În această perioadă şi-au pierdut viaţa 18 persoane, rămânând 22 de copii orfani şi 9 invalizi de 
război. Numele celor 18 eroi care şi-au pierdut viaţa în acest război îl găsim pe o placă de 
marmură pe monumentul din centrul comunei. 

 
Majoritatea oamenilor bătrâni spuneau că au murit puţini almăjeni în acest război datorită grijii 
pe care le-a purtat-o preotul militar. Dacă în Bozovici s-au dat lupte crâncene în perioada 27-30 
septembrie 1944, în Bănia nu s-a tras nici un foc de armă, iar populaţia civilă era mai mult 
ascunsă pe la sălaşe, de frica războiului. Noul regim care s-a instalat la putere după abolirea 
monarhiei la 30 decembrie 1947, a avut şi opozanţi. În vara anului 1948 s-a format organizaţia 
anticomunistă din Valea Almăjului condusă de profesorul de istorie de la Bozovici - care urma 
să se integreze organizaţiei bănăţene condusa de fostul prefect al poliţiei din Oraviţa. 

 
Organizaţia era de tip piramidal şi nu se cunoşteau între ei decât şefii direcţi. S-au înscris în 
organizaţie, ca membrii, oameni din toate satele almăjene. Acţiunea trebuia să înceapă la Oraviţa 
prin atacarea garnizoanei militare şi sustragerea de armament şi muniţie. 

 
Nu s-a realizat acest obiectiv, pentru că au fost descoperiţi şi au început arestările. Părintele 
Pavel Bogoevici este condamnat la un an şi jumătate şi execută doi ani de închisoare. În aceste 
împrejurări populaţia nu i-a trădat, ci i-a ascuns şi i-a aprovizionat cu alimente. 

 
După instaurarea regimului comunist, în Bănia au fost şi oameni care s-au orientat politic (din 
interese) spre noua putere. Astfel, în 1948 existau în Bănia 16 membrii ai Partidului Muncitoresc 
Român. Numărul a crescut mereu, încât în 1978 erau 127 de membrii ai P.C.R. 

 
A urmat o perioadă foarte grea pentru micile gospodării ţărăneşti, perioada cotelor,  când 
trebuiau plătite despăgubirile de război faţă de U.R.S.S. Nimeni nu îndrăznea să se opună 
colectorului Traian Cracoşin care se urca prin podurile caselor şi lua porumbul oamenilor. De 
cele mai multe ori, de la maşina de treierat, oamenii veneau acasă doar cu paiele sau în cel mai 
bun caz cu grâu pentru sămânţă (pentru a relua recolta la anul). Până şi mamele îşi speriau copii 
mici; „nu plânge că vine Traian”. Frica pentru propria libertate şi nesiguranţa au pus stăpânire pe 
sufletele oamenilor. Autorităţile comunale au protejat totuşi localnicii şi nimeni nu a fost 
deportat din Bănia. Propaganda  comunistă era elementul forte pentru a schimba mentalităţile 
oamenilor. De cele mai 
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multe ori această propagandă era făcută de oameni nepregătiţi, dar cu „origine sănătoasă”, sau de 
oameni care nu credeau în ceea ce spun. 

 
Prima formă de organizare şi acomodare a oamenilor cu munca colectivă a constituit-o 
întovărăşirile agricole. Ele erau un prim pas spre colectivizare. Astfel, în anul 1957 întovărăşirea 
agricolă din Bănia cuprindea 26 de familii, care s-au înscris cu  pământurile de pe Dumbrava. 
Situaţia evoluează pe această direcţie şi la 31 ianuarie 1959 se înregistrează prima cerere de 
înscriere în C.A.P. În toamna anului 1961 şi toată iarna ce a urmat, satul era împânzit de echipe 
care trebuiau să „lămurească” oamenii să se înscrie în colectiv. În echipe erau incluşi salariaţi şi 
dascăli (ameninţaţi că-şi vor pierde serviciul), până şi grupuri de pionieri cu cravate roşii la gât. 
Pentru cei mai „neînţelegători” se foloseau metode de intimidare: de la amenzi pentru te miri ce 
şi până la declaraţii luate noaptea la poliţie, pe motive inventate. Înfiinţarea C.A.P.-ului în 1962 a 
însemnat adunarea animalelor de povară (a cailor) şi a utilajelor agricole la saivan. În iarna care 
a urmat, mulţi cai au murit de foame, iar căruţele ţinute în ploaie, s-au descompletat şi distrus. 
Doar Sandi Cîrciobăţ a rezistat şi nu s-a înscris în colectiv. Aşa a început Gospodăria Agricolă 
Colectivă (Drumul Belşugului), numită mai târziu Cooperativa Agricolă de Producţie Bănia. De 
frica C.A.P.-ului au plecat primii oameni din Bănia să înveţe meseria de tractorist. 

 
În 1960 s-a introdus curentul electric în Bănia. La început s-a introdus la instituţii, apoi la 
cetăţeni. Curentul electric era folosit doar pentru iluminat noaptea, întrucât în gospodăriile 
oamenilor nu se găsea nici un aparat care să folosească curentul ca sursă de energie. Satul avea 
un mic generator care furniza curent 2-3 ore seara. „Caravana culturală” (o dubiţă cu un 
proiector de film) proiecta seara pe un perete sau pe un ecran 
„filme” la care oamenii şi copiii „căscau gura” privind „măreţele realizări ale socialismului”. 
Încetul cu încetul, oamenii îşi vor cumpăra primele aparate de radio la curent, iar după anul 
1967, primele televizoare. Până în anul 1978 numărul aparatelor de radio va atinge cifra de 400, 
iar a televizoarelor a crescut de la 8 în 1970, la 250 în 1978. 

 
La Căminul cultural se rulau de două ori pe săptămână, filme artistice, care atrăgeau foarte mulţi 
oameni, mai ales tineri. 

 
În anul 1967 s-a construit dispensarul comunal din Bănia, iar în perioada anilor 1968- 1971 s-au 
turnat 6.000 m² de trotuare. 

 
Încetul cu încetul, înfăţişarea satului Bănia s-a schimbat. Conform planului de sistematizare, 

centrul comunei trebuia să primească o altă înfăţişare. Încă în 1976 se pun în centru primele 
borduri în vederea asfaltării. Mai trec încă doi ani până când se va turna şi asfaltul. Un rol foarte 
important în lucrările de modernizare a centrului civic l-a avut primarul Borozan Ion. El a fost 
primar în perioada anilor 1968-1980, perioadă în care s-a construit noul cămin cultural, blocul 
specialiştilor din agricultură, dispensarul veterinar şi au început lucrările la noul local al şcolii. 
Aceste lucrări solicitau un volum mare de muncă. 
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Cazarma (Casa ofiţerească grănicerească) a fost demolată în anul 1974 întrucât în spatele ei se 
ridicase noul cămin cultural. În faţa căminului şi a blocului va prinde contur un parc şi un platou, 
o adevărată „agora” a locuitorilor din Bănia. 

 
Cea mai mare lucrare realizată prin munca cetăţenilor, a fost noul local de şcoală. Lucrările 
încep în anul 1979 şi vor continua încă zece ani. În anul 1989 parterul şcolii şi grădiniţa au fost 
date în folosinţă, fiind dotate cu mobilier nou. Ulterior se vor finisa şi sălile de la etaj, pentru a 
primi clasele gimnaziale. în toamna lui 2006 şcoala a fost dotată cu încălzire centrală. 

 
Revenind la realizările în plan local, menţionăm construirea dispensarului veterinar în anul 1975 
şi introducerea apei curente în sat în 1986. Motivul pentru care s-au introdus conductele prin sat, 
pe strada principală, a fost alimentarea Complexului Zootehnic Intercooperatist cu apă. Cetăţenii, 
cu acordul primăriei, au profitat de această lucrare şi au introdus cea de-a doua conductă, la care 
au fost racordaţi. Condiţia era, ca atunci când nu există apă suficientă să fie închisă conducta din 
care se alimenta satul. 

 
Ultima realizare notabilă înainte de anul 1989, a fost construirea podului din centrul comunei. 

 
După revoluţia din 1989 s-a construit un singur obiectiv important, biserica baptistă. Ea a fost 
dată în folosinţă în anul 1993. 

 
În anul 2002, se înfiinţează Ocolul Silvic din Bănia, primul ocol privat din ţară. 

 
Cel mai dificil moment din istoria localităţii, după impunerea forţată a colectivizării, a fost 
desfiinţarea comunei în 1989. Autorităţile statului de atunci  au emis   acte  normative prin care 
trebuiau sa dispara sate, Bănia fiind printe ele. Autorităţile judeţene ale P.C.R. doreau să scoată 
în evidenţă că, localnicii din Bănia, cereau desfiinţarea comunei; iar ei puneau doar în aplicare 
acest lucru „dând expresie dorinţei poporului”. Acest lucru nu l-au putut îndura şi s-au opus. 
Cine ştia ce va aduce luna lui decembrie 1989 ? 

 
Din 13 ianuarie 1989, când primarul şi secretarul comunei au fost chemaţi la Consiliul Popular 
Judeţean pentru desfiinţarea comunei şi până în 19 ianuarie 1989 a fost o săptămână de groază. 
În această perioadă, sub presiunea partidului, biroul executiv al Consiliului Popular Bănia, 
precum şi Biroul Comitetului Comunal de partid, întrunite în şedinţă comună, trebuiau să 
hotărască desfiinţarea comunei Bănia (cu satele Bănia şi Gîrbovăţ) şi alipirea la comuna Eftimie 
Murgu. Doar primarul, viceprimarul şi secretarul adjunct cu propaganda au votat pentru, ceilalţi 
fiind împotrivă. Era primul eşec al partidului. Trebuia găsit un ţap ispăşitor pentru această 
nereuşită şi l-au găsit în persoana directorului şcolii, etichetat ca „instigator împotriva politicii 
partidului”. Argumentele susţinute atunci împotriva alipirii la comuna Eftimie Murgu erau reale, 
dar au fost răstălmăcite şi interpretate altfel. 



42 

 
 

 

 
La 6 mai 1989 comuna este practic desfiinţată şi toate documentele, precum şi o parte din 
salariaţi, sunt transferaţi la Bozovici. Cu această ocazie se desfiinţează şi comuna Eftimie 
Murgu, care nu era prevăzută a se desfiinţa. Bozoviciul devenise o comună mamut formată din 
satele: Bozovici, Prilipeţ, Eftimie Murgu, Bănia, Gîrbovăţ, Lăpuşnicu Mare şi Moceriş. Această 
stare de lucru va dura până după revoluţia din decembrie 1989, practic până în luna ianuarie 
1990. 

 
Revoluţia din 22 decembrie 1989 de la Bucureşti, mediatizată pe posturile de radio şi televiziune, 
precum şi fuga lui Ceauşescu, au scos oamenii în stradă şi la Bănia. Erau însă oameni paşnici. Pe 
chipurile tuturor se citea neliniştea şi teama. Oamenii s-au adunat în jurul monumentului eroilor 
şi în jurul bisericii ortodoxe. Preotul a dat toate lumânările mari de la cununii, care au fost 
aprinse şi au fost introduse în ţevile din gardul ce împrejmuia monumentul. Pentru câteva nopţi 
monumentul devenise simbolul care îi unea pe toţi locuitorii satului. Biserica devenise singura 
instituţie deschisă zi şi noapte unde oamenii intrau, se rugau şi plecau. Dumnezeu devenise 
singura speranţă pentru toţi. 

 
După modelul Bucureştiului, se înfiinţează şi la Bănia, Frontul Salvării Naționale. 

 
După data de 25 decembrie 1989 începuseră să se aprindă spiritele, iar vidul de putere şi 

autoritate crea teren favorabil vendetei. În asemenea împrejurări s-a impus preşedintele F.S.N. 
pentru a se păstra ordinea, pentru a se preîntâmpina orice răfuială şi pentru a proteja saivanele cu 
animale şi magazia C.A.P.-ului de eventualii piromani sau răufăcători. În acest scop, ca şi pentru 
a opri intrarea în localitate a unor persoane străine (presupuşi răufăcători), miliţia şi vânătorii 
făceau de pază în fiecare noapte, prin rotaţie, la intrarea în sat (la S.M.A.). 

 
Bunătatea sufletească şi solidaritatea cu ceilalţi români, a sătenilor din Bănia, a fost dovedită şi 
cu ocazia colectării unor produse şi bani, pentru a fi predate în „contul libertăţii”, pentru a ajuta 
oamenii rămaşi în nevoi. Astfel, în data de 28 decembrie 1989, din Bănia s-au încărcat 104 saci 
de produse. 

 
La acestea se adaugă 44 păsări diferite şi o sumă în bani de 40.000 lei (când un autoturism Dacia, 
nou, costa 70.000 lei). Şi toate acestea, în condiţiile în care majoritatea populaţiei trăia din 
munca în C.A.P. S-au mai adunat 74 perechi de ciorapi de lână şi au fost trimişi la U.M. 01210 
Bucureşti. 

 
Toţi erau mulţumiţi că au putut ajuta cu ceva şi sperau că Dumnezeu şi-a întors faţa spre noi. 
Nimeni nu putea atunci să ştie ce va urma. 

 
Pe data de 27 ianuarie 1990 preşedintele F.S.N. Bănia, profesorul Andrei Nicolae cere aprobare 
Postului de Miliţie din Bozovici pentru a organiza în Căminul cultural o adunare cetăţenească în 
care să fie consultaţi cetăţenii, în vederea reînfiinţării comunei. Astfel, pe data de 28 ianuarie 
1990, cetăţenii hotărăsc reînfiinţarea comunei şi alegerea prin vot deschis a salariaţilor primăriei. 
Lucrările au fost conduse şi prezidate de 
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preşedintele F.S.N. care anunţă în mod categoric demisia sa din funcţia pe care i-au încredinţat-o 
oamenii, în momentul când vor fi alese organele primăriei. Acest lucru a produs dezamăgire şi 
dezorientare, întrucât Nicolae Andrei a mai anunţat că nu primeşte nici funcţia de primar şi nici 
pe cea de director de şcoală, dorind să rămână pe mai departe doar profesor. Toţi cetăţenii erau 
de aceeaşi părere că nu mai trebuie ales nimeni din cei care au lucrat în Primărie înainte de 1989. 

 
Comuna Bănia era reînfiinţată. Dacă la început salariaţii nu ştiau ce şi cum trebuie să facă 
(pentru că erau noi), încetul cu încetul lucrurile vor intra pe făgaşul normal. Primăria îşi va 
asuma responsabilitatea împărţirii animalelor existente în C.A.P., la cetăţeni. Se vor înfiinţa 
comisiile de reîmproprietărire, iar recolta de grâu din vara anului 1990, va fi împărţită 
cetăţenilor. Pentru prima dată, tot grâul din lunca Băniei, va intra în casele oamenilor fără nici o 
plată (o adevărată mană cerească). 
Odată cu alegerile din 1990, viaţa intră în normalitate, o normalitate nouă, de la care toţi aşteptau 
şi aşteaptă multe. 

 
 

 ASEZARE 
 

Bănia este aşezată în sudul Banatului, 
în triunghiul format de oraşele 
Oraviţa, Moldova Nouă şi Băile 
Herculane. 
Coordonatele sale geografice sunt de 
22.049999° longitudine  estică şi 
44.88330° latitudine nordică. 
Bănia, este asezată în partea sudică a 
Depresiunii Almajului. 
Comuna Bănia are o suprafața totală 
de 20768 ha si are in componenta sa 
satele Bănia și Gîrbovăț. Satul Bănia 
deține o suprafață de 134416 ha. 

Se invecineaza cu : 
 Prigor (N-E) 
 Eftimie Murgu ( E ) 
 Dalboset (V) 
 Bozovici (N- V ) 

 

Bănia are cea mai mare suprafață între 
toate satele almăjene, având în general 
întreg teritoriul cuprins 
între doua râuri mari: Nera la nord-vest cu atractia turistica Cheile Nerei despre care gasiti 
informatii mai jos, și Valea Mare (Berzasca) la sud-est. 
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Comuna Bănia este așezată în segmentul sudic al Carpaților Occidentali. Comuna este așezată 
în partea central - sud-estica a Munților Banatului la o altitudine de 295 m. La nivel local, 
comuna este așezată în depresiunea Almăj. 

 
Situată în partea sudică a judeţului Caraş-Severin, pe DJ 571B, localitatea Bănia, reşedinţa 
comunei cu acelaşi nume, se află la o distanţă de 165 km de municipiul  Reşiţa şi 135 km de 
municipiul Caransebeş. Se afla la o distanta de 325 Km fata de capitala României. Este legata de 
principalele căi de comunicație prin drumul comunal 42 C, care are o lungime de 4 km și este 
asfaltat. Acest drum face legătura înspre nord cu drumul județean 571 și de aici mai departe cu 
drumul național 57 B. Cele mai apropiate stații de linie ferată se află la o distanță apreciabilă față 
de Bănia. Astfel, față de gara Iablanița suntem la 45 km, față de Oravița la 57 km, iar față de 
Reșița la 77 km (peste Anina). 

 
 

 RELIEFUL 
 

Teritoriul satului Bănia cuprinde o zonă de luncă cu o lățime de 3 km, o zonă de deal cu 4-6 km 
și o zonă de munte cu o lățime de 22 km pe Valea Mare. În lungime teritoriul se întinde pe 40 
km, până la hotarul cu Berzasca și Corul Lu Vulpe, Corhanul, Culmea Corhanului și Culmea 
Frasinului. 

 
Teritoriul este parte a Depresiunii Bozovici, axându-se pe cursul mijlociu al râului Nera pe o 

lungime de 40 km şi o lăţime de aproape 15 km. 
 

Relieful spaţiului este luat în considerare ca se desfășura într-un plan general de la S-E înspre N-
V, cu valori altimetrice cuprinse între 500 şi 250 m, care înlesnesc individualizarea a trei forme 
distincte de macrorelief - munte, terasă şi luncă. 

 
Munţii Almăjului domină partea de sud a teritoriului, fiind prezenţi prin versanţii nordici care 
marchează trecerea spre terasa cea mai veche. Terasele, ca unitate de tranziţie între Munţii 
Almăjului şi Lunca Nerei, deţin o mare însemnătate în cadrul spaţiului menţionat. Microrelieful 
acestor terase este foarte variat, culmile fiind în general  înguste, iar versanţii foarte complexi, 
prezentând forme concave, dar şi convexe, alunecări de teren (unele vechi, relativ stabilizate, 
altele active), cu izvoare de coastă, mai frecvente în zona sudică. 

 
Lunca Nerei prezintă cea mai tânără formă de relief, extinderea şi structura ei, în cadrul 
teritoriului comunei Bănia, fiind condiţionate de schimbările petrecute în dinamica râului şi a 
afluenţilor acestuia. În ansamblu, lunca se desfăşoară sub forma unei fâşii de-a lungul râului 
Nera care comunică cu microluncile principalilor afluenţi, morfologia acesteia punând în 
evidenţă o serie de meandre părăsite şi microdepresiuni mlăştinoase, conturate pe fondul unor 
suprafeţe plane slab ondulate. Atât lunca Nerei, cât şi microluncile principalilor afluenţi ai 
acesteia, la viituri mari, sunt supuse inundaţiilor. 
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Poziţia geografică (Depresiunea Almăj fiind situată la adăpostul munţilor Semenic, Almăj, 
Locva şi Anina), relieful, precum şi unii factori locali, conferă climatului o dinamică proprie a 
circulaţiei atmosferice cu anumite particularităţi, sub influenţa acestora apărând frecvente 
inversiuni de temperatură în unele perioade ale iernilor sau chiar primăvara şi toamna. 

 
Din punct de vedere fitogenetic, arealul luat în considerare face parte din cea de-a  doua 
categorie fitogenetică latitudinală a ţării, fiind situat în zona pădurilor de foioase de tip estival. 
Alături de considerentele de ordin climatic şi fitogenetic relieful, variat, dispus în formă de 
amfiteatru, a determinat dezvoltarea unor complexe vegetale destul de diverse, cu predominanţa 
tipului de zonalitate verticală. Astfel, în etajul fagului predomină Fagus silvatica (fag), în 
asociaţie cu Juniperus communis (ienupăr). În etajul gorunului, Quercus petraea (gorun) se 
dezvoltă în amestec cu Fagus silvatica şi Betula verucosa (mesteacăn).În subetajul stejarului, 
care ocupă terasele, ce reprezintă cea  mai mare parte a teritoriului, este prezentă vegetaţia 
cerului, reprezentată prin Quercus cerris (cer), în asociaţie cu Q. petraea, Q. frainetto (gârniţă), 
Corylus avellana (alun), Cornus sanguinea (sânger), alături de specii termofile precum Cerasus 
avium (cireş), Tilia tomentosa şi T. Cordata (tei).În luncă sunt prezente specii precum Alnus 
glutinosa (crin negru), Populus spp. (plop), Salix spp. (salcete). Subarboretul este reprezentat de 
specii precum Crataegus monogyna (păducel), Lygustrum vulgare (lemn câinesc), Cornus 
sanguinea, Juniperus communis, Rosa canina (măceş), Rubus spp. (mur), Padus racemosa 
(mălin), Sambucus nigra (soc). 

 
Pe văile de eroziune sunt prezente specii ca Robinia pseudacacia (salcâm), Gleditischia 
triacanthos (plătică), Prunus spinosa (porumbar). Remarcând faptul că zona comunei reprezintă 
un important bazin pomicol, vegetaţia lemnoasă cultivată este reprezentată, în principal, prin 
prun, cireş, vişin, măr, păr, nuc şi, mai rar (numai în intravilan), piersic şi cais. Pajiştile naturale 
prezintă o mare diversitate de specii şi asociaţii, în ele întâlnindu-se grupări de plante mezofite şi 
mezoxerofite, iar în zonele cu apă freatică în exces, grupări de specii higrofite. 

 
Astfel, vegetaţia păşunilor este alcătuită din specii precum Agrostis tenuis, A. alba  (iarba 
câmpului), Festuca rubra (păiuş), Lolium perenne (raigras), Poa pratensis (firuţă), Trifolium 
repens (trifoi alb), T. campestre, T. hibridum (trifoi de câmp), Lotus corniculatus (ghizdei).În 
păşunile împădurite predomină Agrostis tenuis, Aspera spica venti (iarba vântului), Trifolium 
repens, Pteridium aquilenum (ferigă), Fragaria vesca (fragi).În fâneţele existente în luncă, sunt 
prezente specii precum Festuca pratensis (păiuş), Alopecurus pratensis (coada vulpii), Dactylis 
glomerata (golomăţ), Trifolium pratense (trifoi roşu), Lotus corniculatus, Juncus efusus (rugină). 

 
Plantele cultivate în mod uzual sunt grâul, orzul, secara, porumbul, cartoful şi trifoiul. Prin 
gruparea unităţilor de teren (U.T.) din cartograma alăturată rezultă următoarele tipuri dominante 
de soluri : 
1. Soluri brune argiloiluviale (pseudogleizate, vertice, erodate), 1-4: 13,6%; 
2. Soluri brune luvice (pseudogleizate, vertice, erodate, amfigleizate), 5-8: 9,2%; 
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3. Soluri brune eumezobazice (tipice, gleizate, pseudogleizate, litice), 9-17: 11,3%; 
4. Vertisoluri (tipice, cromice, pseudogleizate), 18-21: 19,4%; 
5. Soluri gleice (vertice, mlăştinoase), 22-23: 2,3%; 
6. Soluri pseudogleice (tipice, luvice, vertice), 24-28: 8,3%; 
7. Regosoluri (tipice, litice, pseudorendzinice), 29-36: 16,8%; 
8. Soluri aluviale şi aluviuni recente (tipice, gleizate), 37-42: 13,7%; 
9. Asociaţii de soluri cu ravene şi ogaşe, modificate antropic (bălţi, mlaştini şi gropi de 
împrumut), 43-44: 5,4%. 

 
Terenul agricol al comunei în suprafaţă de 7583 ha este constituit din următoarele folosinţe: 
arabil 1720 ha (22,8%), păşuni 4453 ha (58,7%), fâneţe 1033 ha (13,6%) şi 
livezi 377 ha (4,9%). 

 
Referitor la încadrarea suprafeţei menţionate în clase de calitate (fertilitate), pentru cât egoria de 
folosinţă "arabil", situaţia se prezintă astfel: cl.a II-a 205 ha (2,7%), cl. a III-a 3936 ha (51,9%), 
cl. a IV-a 2146 ha (28,3%) şi cl. a V-a 1296 ha (17,1%). 

 
Factorii limitativi care influenţează semnificativ asupra calităţii pământului sunt determinaţi de 
gradul de tasare accentuat pe cca 49,8% din suprafaţă, panta terenului  şi pericolul de eroziune 
(49,5%), excesul de umiditate freatică (28,6%), excesul de umiditate pluvială (67,9%), excesul 
de umiditate din revărsări (18,9%). Dintre însuşirile agrochimice menţionăm reacţia solului 
moderat şi puternic acidă (77,8%), conţinutul scăzut în humus şi alţi nutrienţi (azot, fosfor, 
potasiu) pe 62,9% din suprafaţă. 

 
Referitor la elementele restrictive menţionate care afectează potenţialul productiv al învelişului 
de sol, se impun, de la caz la caz, măsuri de corectare a reacţiei acide prin amendare calcică 
periodică, operaţiune ce se recomandă a fi aplicată în complex cu alte măsuri, precum 
fertilizările radicale şi ameliorative, eliminarea excesului de umiditate prin lucrări de combatere 
şi prevenire a acestuia (canale, şanţuri, rigole, drenuri etc.) prevenirea şi combaterea eroziunii 
solului şi a alunecărilor de teren prin executarea de valuri de pământ, brazde, canale de coastă, 
perdele antierozionale, culturi în fâşii etc. 

 
 

 CLIMA 
 

Localitatea se încadrează perfect în zona climei temperate. Relieful determină însă un climat 
specific zonei depresionare și un climat specific Munților Almăjului. 

 
Climatul este temperat-continental moderat, subtipul bănăţean, cu nuanţe submediteraneene, cu o 
temperatură medie multianuală de 9,20C şi o valoare medie multianuală a precipitaţiilor de 673 
mm (staţia Bozovici). 

 
Climatul mai blând datorat influenței mediteraneene, face sa avem aici un climat  specific 
banatului. Acest tip de climat se caracterizează prin faptul ca iernile sunt mai blânde, verile sunt 
potrivit de călduroase și precipitațiile înregistrează două maxime; 
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unul primăvara care se continuă de multe ori și în timpul verii și unul la începutul toamnei. În 
anotimpul de iarnă se trece ușor de la temperaturi obișnuite, la temperaturi extreme. Un alt 
fenomen este ceața, pe care o întâlnim dimineața, chiar și în lunile iulie și august. 

 
Temperatura medie anuală în localitatea Bănia este de + 9,7 °C. Satul se află la o altitudine de 
297 – 300 metrii  față de nivelul mării. În regiunea de munte, temperatura medie anuală este între 
+7º și + 8,5º C  în funcție de altitudine.Temperatura medie a verii este de +19º la +20 °C în 
lunile iulie și august, iar temperatura medie a iernii este în jur de -1 °C. Temperatura maximă 
absolută s-a înregistrat la 4 iulie 2000 și a fost de +39,6 °C, iar temperatura minimă absolută a 
fost de –26,7 °C și s-a înregistrat la 15 ianuarie 1980. 

 
 

3.5. POPULATIA 
 

Toporul neolitic găurit, fragmentele ceramice găsite, dovedesc existenţa unei populaţii 
preistorice în acest loc. Această populaţie a continuat să trăiască şi să se dezvolte sub toate 
aspectele în epoca metalelor. Cu siguranţă că pe parcursul asimilării unei experienţe de viaţă mai 
bogată, pe parcursul inventării unor unelte noi, mai bune, se îmbunătăţesc condiţiile de viaţă, 
ceea ce atrage după sine, creşterea numerică a 
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populaţiei. Deşi nu avem dovezi că numărul populaţiei a crescut în perioada următoare, suntem 
convinşi că şi în epoca romană şi în epoca marilor migraţiuni, aici, a existat o populaţie 
sedentară. 

 
La recensământul din 1718, Bănia avea 56 de case, iar la cel din 1749 avea 82 de case. Deşi nu 
avem date referitoare la numărul populaţiei la aceste două recensăminte, făcând totuşi o medie 
între numărul membrilor unei familii raportat la numărul caselor. 

 
 

Rezultatul recensământului din anul 1773 Bănia avea 183 de case. În 24 de ani, între 1750-1773 
s-au construit 100 de case (în medie 4 case pe an). Bănia a fost în permanenţă pe locul III, după 
Bozovici şi Rudăria, atât ca număr de case, cât şi ca număr de locuitori. 

 
In anul 1791 satul Bănia avea deja 1312 locuitori, dintre care 652 bărbaţi şi 660 femei. Se spune 
că în anul 1791 Bănia avea aproximativ atâta populaţie cât are astăzi. Bănia se afla pe primul loc 
între satele almăjene depăşind Rudăria care avea 1310 locuitori şi Bozovici-ul care avea 1302 
locuitori. 

 
Au fost însă şi perioade când populaţia a stagnat, sau a crescut foarte puţin, ca de exemplu 
perioada războaielor contra lui Napoleon (1796-1814). Holera din 1821- 1832 a făcut ca 
populaţia să scadă foarte mult. După ce holera făcuse ravagii, se înregistrează în Bănia în anul 
1828 un număr de 1962 locuitori, iar peste 8 ani, în 1836, se înregistrează doar 1704 locuitori (cu 
258 mai puţin). 

 
Familiile aveau un număr mare de membrii. În anul 1850, în medie, în fiecare familie erau 13 
persoane. Dacă ne gândim că o casă ţărănească avea doar o cameră de locuit, o cuină de vară cu 
vatră şi o cămară, ne dăm seama în ce condiţii se locuia cu 200 de ani în urmă. 

 
în anul 1900 se înregistrau 2.457 persoane, cu 94 mai mult decât cu 20 de ani în urmă. Anul 
record al populaţiei din Bănia este anul 1914, anul când începe primul război mondial. Atunci s-
au înregistrat 2.952 de locuitori, aproape dublu, faţă de cât are Bănia astăzi. 

 
Din acel moment, populaţia începe să scadă constant. Urmările războiului sunt de-a dreptul 
catastrofale, sub aspect demografic. În numai 10 ani populaţia din Bănia scade cu 502 locuitori. 
De la 2.468 cât erau în anul 1920, populaţia scade la 1966 locuitori în 1930, fiind cea mai 
drastică depopulare a satului Bănia, din istoria sa. Scăderea populaţiei în perioada interbelică, nu 
s-a datorat numai sporului natural negativ, ci şi deschiderii unor lucrări finanţate de către stat la 
Anina, Oraviţa, Reşiţa, iar o parte din populaţie mergea spre acele zone, în căutare de lucru. 

 
Dar, în timp ce populaţia scade, numărul locuinţelor creşte. În anul 1930 la o populaţie de 1.966 
locuitori, se înregistrau un număr de 586 clădiri şi 529 gospodării. Bănienii au 
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renunţat sa trăiască în familii mari, numeroase, constituindu-se în familii mici, cu gospodării 
separate. Dacă în 1850 trăiau în medie 13 persoane într-o casă, în anul 1930 trăiau doar 3,3 
persoane. Dar în Bănia familiile numeroase au dispărut definitiv. Continua să existe şi în 
perioada interbelică, aşa cum arată datele statistice ale Institutului Social Banat-Crişana din 
1939, doar că numărul lor era mult mai mic. Mentalitatea care deja se înfiripase în unele sate 
almăjene, ca fiecare familie să aibă 2 sau cel mult 3 copii, prinde şi la Bănia. Cu toate acestea, au 
existat şi familii care au crescut între 9 şi 12 copii. 

 
Anii care au avut cea mai ridicata natalitate, în perioada interbelică, sunt anii 1929 şi 1935, cu 
câte 42 de născuţi, 1937 cu 47 de născuţi. Record este anul 1936 cu 55 de născuţi. În medie era o 
natalitate de peste 35 de născuţi pe an, sau în cifre statistice în jur de 17 ‰. Anul cu cei mai 
putini născuți din perioada interbelică a fost anul 1939, când s-au născut numai 23 de copii. 
Populaţia continua să scadă în această perioadă pentru că mortalitatea era mai mare de 23 %. 
Anii când s-au înregistrat peste 50 de decese într-un an, au fost: 1934, 1935, 1936, 1939, 1941. 
Cu prilejul anchetei monografice din 1939 a Institutului Social Banat- Crişana, în Bănia existau 
2.178 locuitori, cu 170 mai mult decât în documentele oficiale ale primăriei, raportate la Direcţia 
de Statistică. 

 
Perioada celui de-al doilea război mondial (1941-1945), ca şi perioada care a urmat, populaţia a 
scăzut cu peste 600 de locuitori (în medie 10 locuitori pe an). 

 
La înfiinţarea C.A.P.-ului în 1962, în satul Bănia era 1.696 de locuitori, dintre care 55 % erau 
femei. Cu toate că până prin anul 1970 sporul natural era negativ de - 0,9 ‰, s-a înregistrat un 
spor migrator pozitiv de 2,2 ‰ prin deschiderea exploatării forestiere de pe Valea Mică şi a 
minelor de la Urda. La acestea se mai adaugă şi îngrijitorii de la animalele C.A.P. care erau 
veniţi din alte părţi. Aceştia nu erau însă oameni stabili, oameni ai satului şi în realitate populaţia 
stabilă a satului scădea. Anul 1951 a fost anul record de după război, când s-au înregistrat 60 de 
naşteri, 25 de cununii şi 68 de decese. 1964 s-au înregistrat doar 9 naşteri. 

 
Scăderea demografică de după anul 1962 se datorează şi faptului că mulţi oameni tineri pleacă în 
căutarea unui alt loc de muncă. Acolo vor învăţa meserii noi şi vor avea un salariu intre anii 
1972 şi 1977. În anul 1972 la C.A.P. Bănia era 678 oameni la lucru, iar în anul 1977 au mai 
rămas doar 390. Peste 300 de persoane lucrau în anul 1977 în altă parte, cu toate că locuiau în 
Bănia. 

 
După anul 1990 – 1991, odată cu reîmproprietărirea cetăţenilor, și a desființării locurilor de 
munca de la stat, se înregistrează o uşoară creştere demografică. Astfel, la recensământul din 
1992 în Bănia se găseau 1.395 de locuitori, dintre care: 716 femei şi 679 bărbaţi, la un număr de 
481 gospodării. Dar marea parte a populaţiei este îmbătrânita, iar prosperitatea bazată pe 
agricultură se spulbera rapid. 

 
La recensământul din 2002, în Bănia s-a înregistrat un număr de 1.312 locuitori şi un număr de 
461 de clădiri. Numărul scade la 395 întrucât există şi case nelocuite, sau 



50 

 
 

 

având altă destinaţie. În anul 2006 peste 60 % din populaţia Băniei, era  o populaţie întreţinută. 
Dacă populaţia tânără formată din preşcolari, elevi şi studenţi reprezintă cu puţin peste 20 % din 
totalul populaţiei, pensionarii şi alţi întreţinuţi, reprezintă 40 %. 

 
Cat despre structura populaţiei pe etnii şi ocupaţii sunt puţine date, pentru că majoritatea 
covârşitoare a populaţiei au format-o întotdeauna românii, iar ocupaţia lor de bază a fost 
agricultura. 

 
Prima menţiune scrisă referitoare la ţiganii spălători de aur, datează din anul 1801 şi se referă la 

ţiganii aşezaţi pe teritoriul satelor,fiind şi în satul Bănia. 
 

La ţiganii care au venit din Oltenia după anul 1815 şi sunt trecuţi în cartea funduară a fiecărei 
comune, neavând număr de casă, pentru că nu erau grăniceri. 

 
La Bănia,  romii au fost aşezaţi în partea de sud a satului, pentru a spăla nisipul aurifer pe Ogaşul 
Băniuţei, pe Valea Mare şi pe Valea Mică. Pe Valea Mare spălau şi pământul din versanţii 
muntelui, pentru a găsi metalul preţios. 
Pentru că aurul era puţin şi nu aveau din ce trăi, mulţi ţigani deveneau slugi, muncitori zilieri, 

sau stânjenari în pădure. 
 

Ţiganii nomazi sau „lăieţii” au venit din Ungaria, după anul 1873. La Bănia au fost lăsaţi să se 
aşeze în partea de nord a satului. Au trăit în corturi, fiind cerşetori şi fierari, iar apoi şi-au 
construit case. Aceste etnii le găsim şi astăzi, pe aceleaşi locuri pe care au fost aşezaţi cândva, 
dar integraţi cu drepturi depline în comunitatea românească în care trăiesc. 

 
La recensământul din anul 1900 sunt înregistrate 21 de persoane la rubrica „alte persoane”. Cu 
siguranţă, cei mai mulţi erau ţigani sau lăieţi (rromi). La ultimele recensăminte majoritatea dintre 
ei s-au declarat români. Aşa se explică de ce la recensământul din anul 1992 s-au înregistrat la 
Bănia doar 23 de ţigani în total. 

 
Cu siguranţă că în decursul timpului au existat şi persoane de alte etnii. Ei însă nu apar în 
recensăminte, pentru că erau foarte puţini şi nu erau grăniceri (deci nu erau în slujba statului). 

 
La recensământul din anul 1900  găsim în Revista Institutului Social Banat-Crişana, că pe lângă 
cei 2.433 de români în Bănia mai trăiau 7 unguri, un german şi 13 ţigani (înregistraţi la rubrica 
„alţii”). 
În 1931 se mai înregistrează încă un german şi 34 de persoane la rubrica „alţii” (probabil ţigani 

şi rromi), pe lângă cei 1.930 de români. 
 

Nu toate datele sunt relevante, întrucât în 1939, cu prilejul anchetei făcute, în satul Bănia se 
înregistrau 2.178 persoane, sută la sută români. 
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Repartitia pe sexe 
Masculin Feminin 

49% 
51% 

 
 

În prezent , populația comunei Bănia este de 1733 locuitori, din care 1125 în satul Bănia și 608 în satul 
Gârbovăț. 

 
Majoritatea locuitorilor sunt români (95,66%), cu o minoritate de romi (1,48%). Pentru 2,63% 
din populație, apartenența etnică nu este cunoscută. Din punct de vedere confesional, majoritatea 
locuitorilor sunt ortodocși (89,5%), cu o minoritate de baptiști (7,53%). Pentru 2,63% din 
populație, nu este cunoscută apartenența confesională. 

 
În ceea ce privește distribuția pe sexe, înregistrăm o situație extrem de echilibrată, numărul de 
femei și bărbați fiind aproape egal: 

 
 900  populație de sex feminin; 
 833  populație de sex masculin. 

 

 
 

Structura etnică a populației comunei Bănia a cunoscut modificări semnificative de-a lungul 
timpului. Populația majoritară a comunei este formată din români. 

 
 

 Români Romi Nedeclarați 
Nr. Locuitori 1627 103 3 

Procent 93,88% 5,94% 0,18% 
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Din punct de vedere al religiei, cea mai răspândită religie este în prezent religia ortodoxă 
(aproximativ 80% din populația comunei este de religie ortodoxă). 

 
Religie Ortodoxă Baptistă Nedeclarată 
Total 1585 146 2 
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 UNITATI ŞI COMPONENTE ADMINISTRATIVE 
 

Bănia are în administrația  satele Bănia și Gîrbovăț. Suprafața de teren ocupată este  de 20768 de 
ha, dintre care intravilan: 144 ha, și extravilan: 20624 ha. La ora actuală  se înregistrează un 
număr de 680 de locuințe. 

 
Tot în Bănia se înființează primul Ocol Silvic privat din țara, care deține 8.500 ha pădure și 
3.200 ha pasiune împădurită (aceste suprafețe includ și satul Gîrbovăț). 

 
 

Ocolul Silvic din Bănia era împărțit în 18 cantoane și 3 districte silvice, apoi în 15 cantoane și 3 
districte. 
Pe lângă lucrările de 
exploatare forestiera, 
Ocolul a executat lucrări de 
împăduriri la Obârșia râului 
Berzasca pe o suprafața de 
13 ha, dintre care 9,8 ha cu 
rășinoase. 

 
Lucrările începute în anul 
2002 au continuat și în anul 
următor cu incă 7 ha de 
împăduriri, iar în anul 
2004, cu alte 4 ha. În 
general Ocolul si-a păstrat 
aceeași structura pana în 
prezent (15 cantoane și 3 
districte). 

 
In perioada anilor 2002 - 2004, cifra de afaceri a crescut de la 648.181 lei (RON) în anul 2002 la 
1.291.450 lei (RON) în 2003, ca apoi sa scadă alarmant la 420.131 lei (RON) în 2004. 
Capitalurile proprii au crescut de la 288.965 lei (RON) în 2002, la 830.377 lei (RON). 

 
În anul 2006 ajunge la 1.308.060 lei (RON). Numărul personalului a crescut de la 26 persoane 
angajate în anul 2002, la 52 în anul 2006. 

 
Ocolul dispune de mijloace mobile în dotare: 2 TAF-uri, 2 aveze ATF, un autocamion și 2 
buldozere. Mai dispune de: un circular panglica, 5 motoferăstraie și 2 autoturisme . 
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 ATRACTII TURISTICE 
 

In acest capitol putem vorbi despre mai multe obiective turistice,cu o istorie grea și lunga în 
spate. Putem începe cu școala, unul dintre vechiile vestigii. 

 
Despre şcolile menţionate în cărţile bisericeşti, în Valea Almăjului, au fost: Bozovici 1765-1790, 
Prigor 1782, Bănia 1783, Rudăria 1784, Prilipeţ 1797, Lăpuşnicu Mare 
1789, Dalboşeţ 1796, Borloveni-Pătaş 1791, Gîrbovăţ 1812, etc. 

 
După anul 1786, s-au înființat şcolile naţionale în toate localităţile almăjene. În aceste şcoli 
limba germană nu mai era obligatorie. La nivel local,era o colaborare între învăţător, preotul şi 
ofiţerul sau subofiţerul. La şcoala din Bănia, salariul dascălului era plătit de sfatul obştii sau de 
comună, prin darea pe care o plăteau comunioanele. Pentru a suplimenta salariul Dascălului greu 
de plătit, protopopul introduce cele trei tasuri în biserică; primul tas pentru biserică, al doilea 
pentru dascăl şi al treilea pentru nevoiași. Dascălul era şi cantor, fiind oarecum dependent de 
biserică. In Bănia se construieşte în anul 1833 o şcoală din piatră şi cărămidă, copiii până la 
vârsta de 12 ani fiind obligați să  vină la şcoală. Totuși, foarte mulţi copii rămâneau neşcolarizaţi. 

 
Pentru pregătirea învăţătorilor funcţiona „şcoala clericală” din Vîrşeţ. Din anul 1872 când 
Almăjul este alipit la Ungaria, iar Regimentul de Graniţă Româno-Bănăţean este desfiinţat, 
începe o nouă etapă pentru şcoală - cea a deznaţionalizării şi a maghiarizării forţate. 
Învăţătorii nu mai puteau preda în clasă dacă nu ştiau limba maghiară, sau dacă nu aveau interes 
să o înveţe. În anul 1898 şcoala din Bănia devine şcoală confesională. Legea contelui Appony 
din 1907 este ridicola. În şcolile din Almăj cărţile româneşti sunt aruncate pe foc sub privirile 
înlăcrimate ale copiilor şi dascălilor. 
Sfârşitul primului război mondial atrage după sine şi dezmembrarea Imperiului austro- ungar. 
Unirea cu România a deschis noi perspective învăţământului românesc. 

 
Integrarea în România, are ca efect transformări spectaculoase privind învăţământul. Prin legea 
din 1924 se trece la învăţământul obligatoriu de 7 clase. Pentru că erau foarte mulţi neştiutori de 
carte, între anii 1925 şi 1929, s-au organizat în fiecare an şcolar, cursuri pentru adulţi. 

 
In anul 1925 revine învățătorul la şcoala din Bănia. Întreaga viaţă şi activitate a acestui om este 
legată de şcoală. Va fi învăţător şi director până în anul 1951, la pensionare. 
Şi astăzi, după aproape 60 de ani, imaginea dascălului autoritar şi bun pedagog este prezentă în 
amintirea elevilor. Prin mărirea duratei de şcolarizare de la 4 clase, la 7 clase, şcoala devenise 
neîncăpătoare şi nefuncţională. Astfel, între anii 1926-1927 se construiesc încă două săli de 
clasă, la Bănia. Aceste săli au fost construite de către comună, fără nici un ajutor de la stat. 
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Războiul a avut repercusiuni multiple atât în plan economic, cât şi în plan social. Acestea sunt 
vizibile inclusiv în situaţia şcolară pe anul 1944-1945, când, din cei 164 de elevi înscrişi, 57 sunt 
declaraţi repetenţi. Cu siguranţă că aceşti elevi care reprezentau o treime din totalul celor 
înscrişi, nu au frecventat şcoala fiind perioada războiului. Imediat după război, situaţia şcolară se 
redresează. 

 
În anul 1948, prin reforma învăţământului, se trece din nou la sistemul cu 4 clase primare. Astfel 
în anul şcolar 1948/1949 la şcoala din Bănia erau înscrişi 116 elevi. În anul 1957 şcoala din 
Bănia a devenit Şcoală elementară de 7 ani. Deoarece spaţiul şcolii era prea mic, au construit alte 
săli de clasă. Şcoala bătrână a fost amenajată ca şi Cămin cultural, iar toate sălile de clasă vor fi 
grupate, fără a exista însă un coridor de protecţie, înspre curte. Acest coridor s-a construit în anul 
1969. În anul şcolar 1964- 1965 s-a trecut la învăţământul general de 8 ani. Cei născuţi în anul 
1950 au fost prima promoţie de absolvenţi ai clasei a VIII-a.Directiva de generalizare a 
învăţământului de 9 şi 10 ani în mediul rural, se pune în aplicare şi la Bănia. Astfel în anul şcolar 
1972/1973 va funcţiona clasa a IX-a, iar în anul şcolar 1973/1974 şi clasa a X-a. Se va renunţa 
apoi la această idee, pentru că şcolile din mediul rural nu erau dotate în nici un fel pentru aşa 
ceva. 

 
Începând din anul 1980 s-a construit noul local de şcoală. Săpăturile pentru fundaţie au început 
încă în toamna anului 1979, iar dascălii erau prezenţi, având fiecare de săpat câte 3 metri de şanţ, 
de 1,20 metri adâncime şi 0,80 metri lăţime, spre a fi exemplu pentru ceilalţi cetăţeni. Devizul 
pentru întreaga construcţie a şcolii era calculat în 1979 la 1.230.000 lei. În anul 1985 acest deviz 
s-a recalculat, ajungându-se la valoarea de 1.523.700 lei. La început şcoala era prevăzută cu 
parter plus două nivele, ceea ce era neconvenabil şi nefuncţional. Apoi s-a extins proiectul, 
renunţându-se la ultimul nivel. 

 
Muzeul satului este un alt punct de atracție și plin de tradiție a comunei. Infintarea lui a avut loc 
la sugestia învățătorului în perioada 1972 – 1974 cercul "Căutătorii de comori". Cu ajutorul 
elevilor au fost adunate numeroase obiecte, înființându-se un mic muzeu. 

 
În momentul  de fata avem în jur de 1200 
de exponate. Acestea sunt aranjate în 
funcție de modul lor de folosința. Găsim 
astfel obiecte din curtea casei, obiecte din 
bucătăria de vara, obiecte din camera de 
locuit, obiecte legate de activitatea 
pastorala și multe, multe altele. Avem de 
asemenea expuse costume populare vechi 
de peste 100 ani și chiar panoplii cu arme. 

 
În cadrul orelor de opțional, la "Tradiții și istorie locala", elevii au învațăt denumirea unor 
obiecte din gospodăria țărănească tradițională, modul lor de folosința, descoperă activități și 
îndeletniciri ce încep a fi uitate. 
Vedem în ochii copiilor curiozitate și admirație pentru o lume care a început să apună. 



56 

 
 

 

 
 

Biserica Ortodoxă din Bănia 
 

Seria obiectivelor turistice, include și Biserica Ortodoxă din Bănia,dăinuitoare din anul 1779. 
 

Biserica ortodoxă din Bănia are hramul „Nașterea Născătoarei de Dumnezeu” și a fost zidita și 
terminată în anul 1780, zidurile fiind din piatra și cărămidă, groase de 80cm, bolta semicirculara, 
turla acoperita cu tabla de cupru fiind în stilul baroc vienez, păstrându-și forma originala în tot 
cursul timpului. 

 

 
Biserica a fost înființată de episcopul Caransebeșului, Lugojului și Vârșețului, Iosif Ivanovici 
Sacabent în 1897. Din secolul al XVIII-lea se vorbea despre o amintire a unei biserici vechi din 
lemn despre care legenda vorbește ca a fost zidita pe locul denumit Chitu. 

 
Parohia Bănia are un număr de 300 de familii ortodoxe, un număr de 1120 de suflete. 
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Icoane mobile, cărți vechi și alte registre au fost ridicate în 1979 de către Arhiepiscopia 
Timișoarei, alte obiecte din aur sau argint nu exista. 
Cimitirele: Jitian=4917mp, Raca=4279mp, Vindereu=4917mp. Cimitirele nu au capela. 

 
Parohia Bănia deține un teren arabil cu o suprafața de 4,53 ha, pădure 4,600 mp și în curs de 
retrocedare 32ha teren arabil și fânețe. 

 
 

CHEILE NEREI 
 

Daca te încumeți sa străbați un colt de paradis, drumul aproape ireal de frumos săpat în stanca de 
râul Nera, o excursie care nu te va costa o avere, descoperi natura și frumusețea sa în starea ei 
originara. Cu un minim de condiție fizica și  pregătit pentru o călătorie la poalele timpului. 
Pentru ca asta oferă unele dintre cele mai frumoase chei din Europa – Cheile Nerei. 

 

In imediata apropiere a parcului sunt localitățile: Anina, Bozovici, Lăpușnic, Bănia, Moceriș, 
Șopot, Cărbunari, Sasca Română, Sasca Montană, Potoc, Socolari, Ilidia, Ciclova Română, 
Ciclova Montană, Oravița. 
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MORI DE APA 

 
La câţiva kilometri de Bozovici, în vecinătatea comunei Bănia,se află comuna Eftimie Murgu, 
cunoscută după vechea denumire ca Rudăria. Atestată documentar încă din anul 1470, aşezarea 
îţi oferă prima surpriză încă din momentul în care afli că această comună are în componenţă o 
singură localitate, cea amintită mai sus. Vechiul nume vine de la râul Rudărica, ce traversează 
satul, şi care în traducere slavonă ar însemna 
„râul de fier”, denumire primită probabil ca urmare a uriaşelor zăcăminte care se găsesc în 
munţii din împrejurimi. 

 

 
In anul 1772 au existat opt mori, iar din 1874 până în 1910 au existat 51 de mori. Inundațiile din 
acea primăvară au luat 28 dintre ele. Localnicii le-au refăcut pe unele, iar pe altele le-au 
abandonat. Toate morile au fost protejate de câte o stâncă masivă și sunt funcționale. La una, 
pentru a redirecționa apa, oamenii au săpat cu dalta și ciocanul un tunel prin munte, înalt de doi 
metri, lat de un metru și jumătate și lung de aproape 30 de metri. La început, roțile morilor au 
fost din lemn, apoi, în anii 1980, din metal. Practic, acestea sunt acționate de forța apei. Lagărul 
care susține mișcarea de rotație este din cremene albă. În 24 de ore, o moară a măcinat o cantitate 
de 130 de kilograme de făină. 

 
Acum este vorba de un ansamblu alcătuit din 22 de mori de apă cu roată orizontală, construcții 
din lemn de dimensiuni reduse, utilizate pentru necesitățile de măcinare de cereale ale 
comunității. 
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O moară aparținea mai multor familii, care aveau pe rând dreptul să o folosească. O zi pe lună 
moara era oprită pentru întreținere, operațiune la care toți rândașii erau obligați să ia parte. În 
condițiile actuale comunitatea locală nu mai are nevoie de întreaga putere de măcinare a morilor 
și se încearcă adaptarea obiceiului descris pentru a folosi mai puține mori odată (folosirea 
morilor prin rotație). 

 
Morile au la bază o arhitectură vernaculară tradițională asemănătoare sistemului Kaplan, cu roată 
orizontală și ax vertical. Pentru că râul nu are debitul foarte mare localnicii au construit mici 
baraje pentru a asigura fluxul de apă necesar funcționării morilor. 

 
Situl este înscris în Lista Monumentelor Istorice din Romania ca obiectiv de valoare națională - 
grupa valorică A. Autenticitatea sistemului constructiv tehnic este păstrată în întregime. Unele 
roți și jgheaburi au fost înlocuite, încă din anii 80, cu elemente metalice perfect similare, din 
motive de eficiență în exploatare. 

 
 

CASTELUL MEDIEVAL SEBEȘANU 
 

Săpăturile arheologice făcute de-a lungul timpului pe teritoriul satului aduc dovezi materiale ale 
existenței unei locuiri încă din cele mai vechi timpuri; astfel în anul 1878,  la 4 km de sat în 
dealul "Cracu Otar", s-a descoperit o așezare preistorică, aparținând culturii Coțofeni. Pe Valea 
Mare, în punctele "Arie" și "Comorâșnița" s-au descoperit vestigii daco-romane cu ziduri și 
ceramică romană, iar în punctul "Sebeșanu", pe Dealul Țânțara s-a descoperit un castel medieval. 

 
 

 TRADIȚII ȘI ACTIVITĂȚI ARTISTICE 
 

Fanfara din Bănia a luat fiinţă la 26 noiembrie 1922. Efortul cu care au fost procurate 
instrumentele, precum şi dorinţa de a fii o formaţie valoroasă, impunea reguli ce trebuiau 
respectate. Programul de „învăţare”, disciplina în grup şi respectul faţă de diriginte, erau 
prioritare. În anul 1930 fanfara avea 19 membrii şi îşi ia numele de Societatea Muzicală 
„Unirea” din comuna Bănia. Procesul verbal de transformare a fanfarei ţăranilor din Bănia în 
societate muzicală este făcut cu aprobarea membrilor. 

 
În anul 1932 se organizează la Lăpuşnicul Mare un concurs între fanfarele ţărăneşti. Fanfara 
ţăranilor din Bănia primeşte diploma cu calificativul foarte bine. 

 
Cele mai importante manifestări culturale la care participă fanfara din Bănia ar fii: 

 În anul 1933 participă la inaugurarea liniei ferate Reşiţa-Caransebeş. 
 În anul 1935 participă la primirea în Almăj, la Bozovici a Regelui Carol al II-lea şi 

al fiului său Mihai I. 
 Un an mai târziu (1936) participă la inaugurarea Casei Culturale „Eftimie 

Gherman” din Lăpuşnicu Mare. 
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A fost o perioadă când în Bănia au existat chiar două fanfare, dar a rezistat cea care a insistat pe 
seriozitate și disciplina. Nucleul fanfariştilor din Bănia l-au constituit întotdeauna notiştii foarte 
buni, care au primit deprinderi în cadrul fanfarelor militare. În anul 1951 la „Concursul 
republican al fanfarelor” ţinut la Caransebeş – fanfara din Bănia ocupă locul I. Mai era doar un 
pas, spre marea afirmare, în Bucureşti, capitala ţării. 

 
Sub bagheta colonelului Klein, fanfarele reunite din Bănia şi Lăpuşnicu Mare vor obţine locul II 
pe ţară, la Bucureşti în anul 1964. 

 
Munca istovitoare e pornită din ambiţia că se poate mai mult. În anul 1968, sub aceeaşi baghetă, 
fanfara din Bănia reunită cu cea din Lăpuşnicu Mare obţine la Bucureşti locul I pe ţara. Acest 
apogeu se atinge doar prin talent, munca și multa dăruire. 

 
În anul 1972 fanfara sărbătorește 50 de ani de activitate. Cu acest prilej la Căminul cultural din 
Bănia au avut loc manifestări culturale. 

 
În perioada anilor 1970 – 1989 fanfara din Bănia a fost prezentă la toate manifestările culturale 
organizate la nivel judeţean. Fanfara a organizat joc sau horă în sat la toate sărbătorile anului. La 
balurile organizate în Bănia veneau tineri din satele din jur, atraşi în primul rând de cântecul 
fanfarei. Începând cu anul 1972, sub egida Şcolii Populare de Artă din Reşiţa se înfiinţează la 
Bănia prima fanfară a copiilor. 

 
După 3 ani de studiu „iese” prima generaţie de copii fanfarişti. În revista Cutezătorii din 28 
martie 1974 apare şi prima poză cu „fanfara pionierilor din Bănia”. 

 
Urmează o perioadă de 20 de ani când copiii nu mai au posibilitatea de a învăţa la fanfare, 
deoarece Taica Nicolae Craia era prea bătrân, iar altcineva nu se găsea sa îl înlocuiască. În 
această perioadă a fost înfiinţat un țaraf în cadrul Căminului cultural şi o formaţie de viori la 
şcoală . Nu au fost însă durabile în timp. 

 
În anul 1995 cel care îndrăzneşte să înceapă instruirea unei noi serii de elevi,este  un pensionar 
fost contabil, fanfarist din anul 1957, instruit în cadrul fanfarei militare. Până în anul 2000 
„scoate trei clase” cu câte trei ani de studii, fiecare. 

 
La 27 aprilie 1997, în noaptea de Înviere, are loc prima ieşire în public cu fanfara mică. Era o 
mare bucurie în tot satul. Ceea ce este de-a dreptul incredibil pentru un om trecut de 70 de ani, 
este bucuria şi dragostea de a-i învăţa pe alţii. Drept răsplată, pe data de 3 octombrie 2004 a 
primit titlul de Cetăţean de onoare al comunei Bănia. 

 
Din anul 1995 şi până în prezent, Ion Albu ţine un jurnal zilnic al activităţii fanfarei din Bănia. 
În jurnalul care cuprinde deja două caiete studenţeşti, se găsesc şi impresiile unor personalităţi 
culturale ale judeţului nostru. 
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În anul 1996, fanfara 
din Bănia a fost 
prezentă la 
Bucureşti, la Muzeul 
Satului în cadrul 
emisiunii „Întâlnire 
bănăţeană”. 

 
Între anii 1995 şi 2002 
fanfarele de copii + 
adulţi din Bănia au fost 
prezente în fiecare an 
la Festivalul de folclor 
„HERCULES”. 

 

Valoarea fanfarei din 
Bănia este recunoscută şi peste hotare. 

 
În anul 1997 fanfara de adulţi şi fanfara de copii sunt prezente la Coştei în Iugoslavia la 

„Sărbătoarea celor 100 de ani”. 
 

Şi lucrurile nu se termină aici, 
pentru că în anul 2005 fanfara 
şi ansamblul de dansuri 
„Cununiţa” au participat la 
festivalul de folclor din 
Vlaşca – Iugoslavia. 

 
În repertoriul fanfarei din 
Bănia se găsesc de-a lungul 
timpului peste 30 de piese de 
autori români şi străini. 

 
Baza a constituit-o cântecul 
popular cântat liber, fără 
partitură. 

 
Cântecul fanfarei este prezent la Bănia de 100  de ani. 
Dacă alte formaţiuni au fost efemere, fanfara este o permanent şi o emblemă în acelaşi timp. 
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ANSAMBLUL DE DANSURI 

 
Se afirmă ca instructor al formaţiei de dansuri – Borozan Nicolae. Inteligent, talentat şi pasionat 
pentru dansul popular se va impune rapid ca un instructor valoros. În toamna anului 2000, în 
cadrul „Festivalului Văii Almăjului” de la Bozovici vine cu dansul tematic 
„la cosit”,cu care impresionează atât juriul, cât şi asistenţa. 

 
În anul 2002 Nicolae Borozan se înscrie la cursul de coregrafi cu durata de doi ani. A absolvit 
acest curs şi a devenit maestru coregraf, spre mândria şi în folosul satului. Începând cu anul 
2002 ansamblul de dansuri populare din Bănia primeşte numele 
„Cununiţa”. Devine punctul forte al Căminului cultural înlăturând orice concurenţă în Almăj şi 
impunându-se la nivel judeţean. În anul 2002 Ansamblul Cununiţa a reprezentat Banatul Montan 
la festivalul de folclor „Cântecele munţilor” de la Sibiu, unde i se oferă diploma de onoare. 

 
În perioada imediat următoare, maestrul coregraf Nicolae Borozan a învăţat şi a montat două 
suite cu copiii din clasele I-V. Cu tinerii din sat a montat nouă suite de dansuri, dintre care 
amintim: Brâuri din Almăj, Suite mixte de pe Valea Bistrei, Suite din Ţara Oaşului, Dans 
ciobănesc, Dansuri bărbăteşti şi Dansuri ţigăneşti. A montat de asemenea cu tinerii căsătoriţi o 
frumoasă şi impresionantă Suită de jocuri din Banat. Ansamblul Cununiţa are confecţionate 
costume pentru toate suitele şi pentru toate spectacolele. 

 

Ansamblul Cununiţa a adunat aplauze şi aprecieri elogioase la toate festivalurile Văii Almăjului 
La ediţia a VII –a, a festivalului Văii Almăjului, după multă muncă a reuşit să aducă pe scenă (în 
anul 2004) trei generaţii de dansatori (în total 60 de dansatori). 
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Rezultatele şi din aprecierile cu ocazia spectacolului organizat de„Asociaţia Bănăţenilor de 
pretutindeni” (23.11.2001) au fost un imbold . Premiul special a juriului pentru dansuri, obiceiuri 
şi frumuseţea costumelor populare a ridicat ambiţia şi dăruirea instructorului şi a membrilor 
ansamblului. 

 
În vara anului 2006, ansamblul Cununiţa a participat ca invitat de onoare la „Festivalul inimilor” 
de la Timişoara unde a fost răsplătit cu aplauze. 

 
Concomitent cu activitatea din cadrul Căminului cultural, Nicolae Borozan a format o noua 
echipa de viitori dansatori, ocupându-se şi de instruirea echipei de dansuri a şcolii. În anii 2005 – 
2006, la festivalul „Educaţie prin artă” şcoala din Bănia a obţinut numai locul I, atât pe zonă, cât 
şi la fazele judeţene. 

 
Începând din toamna anului 2006, la şcoala din Bănia se înfiinţează un curs de dansuri populare 
prin intermediul şi cu sprijinul Şcolii Populare de Artă din Reşiţa. 
Acest curs se derulează pe perioada a doi ani de studiu şi asigură continuitatea în timp a 
ansamblului Cununiţa, spre mândria noastră a tuturor. 
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Cap.4. ANALIZA SWOT 
 

Primăria comunei Bănia, trebuie sa își însușească și sa promoveze o viziune strategica în ceea ce 
privește dezvoltarea sa în viitor. Lipsa unei asemenea viziuni duce la o activitate administrativa 
dezorganizata, în cadrul căreia se pot rata oportunități și se pot consuma irațional resurse 
prețioase. 

 
Experiența internațională a arătat ca proiectele și programele operaționale funcționează cel mai 

bine atunci când fac parte dintr-un cadru închegat și când exista o coordonare la nivel strategic. 
 

Procesul de planificare strategica (PPS) are ca scop definirea reperelor strategice de dezvoltare a 
comunei pe o perioada de 5-7 ani. Etapele metodologice principale ale PPS au fost următoarele: 
realizarea unei analize preliminare, stabilirea viziunii asupra dezvoltării strategice a 
comunității, analiza sectoriala a 
domeniilor strategice principale 
și articularea documentului 
strategic. 

 
Pentru a avea rezultate 
benefice, planificarea 
strategica trebuie însoțită de 
promovarea la nivelul 
administrației publice locale,  
de un management strategic 
integrat, la toate nivelurile, 
capabil sa identifice și sa 
speculeze oportunitățile apărute 
în beneficiul comunei. 

 
Analiza SWOT este o metoda 
eficientă, utilizată în cazul 
planificării strategice pentru
 identificarea 
priorităților și pentru crearea unei viziuni comune de realizare a strategiei de dezvoltare. 

 
De fapt analiza SWOT trebuie sa dea răspunsul la întrebarea „Unde suntem ? „, aceasta 
implicând analiza mediului intern al comunei și mediul extern general și specific. 
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Analiza SWOT este o metodologie de analiză a unui proiect. Numele este descriptiv: Strengths 
(puncte tari), Weaknesses (puncte slabe), Opportunities (oportunități), Threats (riscuri). 

 
Punctele forte și cele slabe sunt legate de comuna și de strategiile acesteia, și de modul cum se 
compara cu concurenta. Oportunitățile și amenințările vin dinspre mediul de piața și din direcția 
concurentei; de regula sunt factori asupra cărora zona în general nu are nici un control. 
Analiza SWOT ia în considerare organizarea așezării, performantele acesteia, produsele cheie și 

piețele strategice. 
 

Unele "oportunități" și "amenințări" vor apărea din "punctele tari" și "punctele slabe" ale 
comunei. Amenințările pot fi concrete sau potențiale. Iată întrebările cheie  care îndrumă analiza 
strategica: 

 
 
 

 
 

In ceea ce privește comuna Bănia, analiza SWOT ne arata 3 direcții de dezvoltare durabilă 
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Infrastructura necesită îmbunătățiri continue, de aceea investițiile trebuie făcute după anumite 
criterii economice astfel încât sa producă beneficii: 

 
 siguranța și securitatea locuitorilor comunei împotriva calamităților; 
 raportul valoarea investiției/efecte economico-financiare ale produselor; 
 raportul valoarea investiției/numărul beneficiarilor. 

 
Viața economică a comunei Bănia trebuie revigorată și dezvoltată în toate domeniile agricultură, 
zootehnie, silvicultură, comerț și industrie. Consiliul Local va trebui sa investească pentru 
revitalizarea vieții economice a comunei, trebuie să fie prioritatea numărul unu, deoarece 
produce cele mai mari efecte benefice. 

 
Un alt punct important pentru creșterea atractivității comunei îl constituie facilitățile culturale și 
de agrement pe care le oferă și pe care ar putea să le ofere comuna Bănia, astfel încât confortul 
social al locuitorilor să fie îmbunătățit. Acest lucru va crește și atractivitatea turistică a comunei. 

 
Principiile care au stat la baza elaborării Strategiei de Dezvoltare Durabilă Locală a comunei 
Bănia au fost asigurarea validității științifice, implicarea comunității, transparența, obiectivitatea, 
coerența și continuitatea demersurilor pentru o dezvoltare durabilă. 

 
Alternativele de optimizare ale proceselor Strategiei de Dezvoltare Locala sunt legate de 
adoptarea unui anumit model de funcționare, care să poată fi luat ca sistem de referință în 
evaluarea continua a rezultatelor, astfel încât procesul de implementare a acesteia să poată fi 
monitorizat și evaluat de către toți partenerii implicați: 

 
 cetățenii și societatea civilă; 
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 comunitatea economică și componentele ei majore (administrația, infrastructura, 
sisteme financiar-bancare, etc.); 

 tehnocrații (experți, evaluatori, auditori, tehnologi). 
 

Cele trei procese de baza principale: social, economic și mediu vor fi completate de alte procese 
caracteristice comunei Bania, procesele de urbanism și infrastructura, conturând un proces 
comunitar integrat, alcătuit din procesele paralele realizând un ansamblu funcțional, cu o viziune 
unițara integrata. Acestea corespund domeniilor și sectoarelor definite încă în faza de evaluare a 
situației existente și a potențialului local. 

 
Capacitatea strategiei și a planurilor de acțiune de a răspunde nevoilor actuale, utilizând eficient 
resursele existente și adaptându-se viziunii generațiilor tinere reprezintă, de asemenea, un 
criteriu fundamental de realizare a obiectivelor majore descrise în acest capitol. 

 
 

Analiza 4.2 Analiza SWOT generală a comunei Bănia 
 

Experiența internațională a arătat ca proiectele și programele operaționale funcționează cel mai 
bine atunci când fac parte dintr-un cadru închegat și când exista o coordonare la nivel strategic. 
Pornind de la aceasta premiza, Primăria comunei Bănia trebuie sa își însușească și sa promoveze 
o viziune strategica în ceea ce privește dezvoltarea sa în viitor. Lipsa unei asemenea viziuni duce 
la o activitate administrativa dezorganizata, în cadrul căreia se pot rata oportunități și se pot 
consuma irațional resurse prețioase. 

 
Procesul de planificare strategica are ca scop definirea reperelor strategice de dezvoltare a 
comunei pe o perioada de 6 ani. Etapele metodologice principale ale procesului de planificare 
strategic au fost următoarele: realizarea unei analize preliminare, stabilirea viziunii asupra 
dezvoltării strategice a comunității, analiza sectorială a domeniilor strategice principale și 
articularea documentului strategic. 

 
Analiza S.W.O.T. este deosebit de utilă în efortul de stabilire a principalelor direcții de acțiune în 
procesul dezvoltării viitoare a comunei Bănia deoarece efectuează o analiză duală, în paralel, a 
evoluțiilor comunei și a evoluțiilor mediului de ansamblu în care acesta există și se dezvolta, 
permițând pe această bază, o mai bună gestionare a relațiilor de intercondiționare dintre acestea. 

 
Mai mult, datorită faptului că prezintă problemele și realizările cheie ale comunei într-o formă 
sintetică, acest instrument permite înțelegerea rapidă, simultană și integrată a legăturilor dintre 
aspectele pozitive și negative ale evoluției comunei. 

 
Din această perspectivă, analiza S.W.O.T. va fi deosebit de utilă managerilor locali care vor 
putea să formuleze mai ușor și mai eficient obiectivele și strategiile comunei și să direcționeze, 
astfel, resursele disponibile către rezolvarea problemelor realmente importante pentru viitorul 
comunității. 
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Analiza SWOT generală a comunei 

Bănia Puncte tari 
Comuna Bănia, jud. Caras - Severin 

 Regiunea 5 Vest, Banat  
Rețele de alimentare cu electricitate, telefonie, iluminat public, internet 
Nu există factori cu potențial crescut de poluare asupra mediului (apei sau solului); 
Aşezare naturală cu condiții deosebite de mediu care scoate în evidenta potențialul 
istoric,arheologic și speologic al zonei 
Existenta unei administrații publice locale active şi motivate, cu o viziune ambițioasă 
asupra dezvoltării economico-sociale a comunității 
Existenta unor servicii publice locale funcționale: Poştă, serviciul de salubritate, servicii 
medicale 
Existenta școlii primare și a grădiniței cu personal specializat în domeniul educației 
Resurse umane disponibile, în căutarea unui loc de muncă 
Existenţa unor zone întinse acoperite de păduri, având un important rol în asigurarea 
echilibrului ecologic 
Potențial zootehnic – creșterea pasărilor, bovinelor, porcinelor și cabalinelor. 
Potențial agricol dezvoltat – pomicultura 
Aer puternic ozonat 
Potențial cinegetic: mistreți, căpriori, ursul brun, cocos de munte, cerb, capra neagra 
Existenta terenului arabil 1720 ha (22,8%), păşuni 4453 ha (58,7%), fâneţe 1033 ha 
(13,6%) şi livezi 377 ha (4,9%). 
Potențial turistic: la Bănia se înființează primul Ocol Silvic privat din țară, care deține 
8.500 ha pădure și 3.200 ha pășune împădurită (aceste suprafețe includ și satul 
Gîrbovăț) pentru practicarea vânătorii și a pescuitului. 
Existenta căminului cultural, ca pol al activităților culturale din comună 
Obiective turistice : Biserica Ortodoxă Bănia , Muzeul satului Bănia, Cheile Nerei, Mori 
de Apă, Castelul Medieval Sebeșanu etc. 
Exploatare forestieră 
Infrastructura școlară în curs de reabilitare 
Existenta bibliotecii comunale 
Amplasarea comunei intr-o zona cu potențial turistic valoros 
Preocuparea permanentă pentru conservarea tradițiilor prin organizarea de manifestări 
cu participare amplă locală 
Cultivarea unor relații solide cu diferite orașe europene prin înfrățire 
Relief atractiv, specific zonei de munte, favorabil turismului 
Constituie punctul de plecare pentru majoritatea traseelor turistice 
Exista premisele pentru practicarea mai multor forme de turism 
Exista potențialul natural necesar dezvoltării turismului 
Nivel ridicat de acoperire al rețelelor de comunicații 
Bogăția și varietatea resurselor naturale 
Structura omogena a populației – din punct de vedere etnic și religios 
Conservarea tradițiilor și obiceiurilor locale 
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Puncte slabe 
Comuna Bănia, jud. Caras - Severin 

 Regiunea 5 Vest, Banat  

Tendința crescătoare a șomajului în ultimii ani 
Scăderea numărului de locuitori în ultimii ani 
Calitatea slaba a infrastructurii de drumuri 
Lipsa unei baze sportive 
Lipsa calificării forței de munca 
Lipsa locurilor de munca 
Lipsa unei imagini unitare a comunității 
Lipsa unui spital 
Lipsa asistentei medicale de urgenta 
Lipsa unei farmacii non-stop 
Lipsa trotuarelor 
Nu exista piste amenajate pentru bicicliști 
Lipsa transportului local în comun 
Lipsa rețelelor de canalizare 
Lipsește iluminatul de panorama pentru clădirile de referința 
Rata natalității este scăzută 
Exista o accentuata migrație a forței de munca în căutare de oportunități 
Retenția populației tinere este foarte slaba 
Lipsa mijloacelor de agrement pentru turiști 
Implicarea redusă a societății civile în problemele comunității 
Implicarea redusă a cetățenilor în viața comunității 
Infrastructura rutiera de acces necesita reabilitare 
Grad scăzut de conștientizare privind protecția mediului 
Lipsa rețelei de gaze naturale în toata comuna 
Lipsa unor mijloace de transport în comun intre satele comunei 
Dificultatea de integrare profesională a grupurilor dezavantajate ( rromi, persoane cu 
dizabilități, persoane peste 45 de ani , șomeri de lunga durata) 
Buget local insuficient pentru cheltuielile curente și cofinanțarea proiectelor 
PUG și PUZ 
Pregătirea profesională a populației active este sub standerdele cerințelor pieței de 
munca 
Lipsa experienței în administrarea proiectelor și în atragerea de fonduri structurale 
Lipsa surselor de finanțare pentru întocmirea de proiecte și realizarea studiilor de 
fezabilitate 
Inexistenta unui sistem de protecție sociala eficient 
Dezechilibre în clasele de vârsta ale pădurilor datorita exploatărilor neraționale; 
Poluarea apelor datorita lipsei unui sistem de apa/apa uzata și a stațiilor de epurare 
Sistem de gestionare a deșeurilor ineficient 

Oportunități 
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Comuna Bănia, jud. Caras - Severin 
 Regiunea 5 Vest, Banat  

Dezvoltarea zonelor rurale și protejarea mediului înconjurător prin accesarea fondurilor 
structurale (POSM); 
Promovarea agriculturii ecologice; 
Realizarea sistemului public de apa/apa uzata cu stații de epurare și managementul 
deșeurilor 
Existenta unei politici regionale și naționale de dezvoltare 
Posibilitatea de accesare a fondurilor europene prin programe operaționale 
Posibilitatea valorificării cadrului natural de excepție pentru dezvoltarea turismului și 
atragerea investițiilor 
Posibilitatea de dezvoltare a sectorului zootehnic prin valorificarea pasiunilor și fânețelor 
Posibilitatea valorificării traseelor turistice 
Posibilitatea reînvierii tradițiilor prin stimularea practicării meseriilor tradiționale 
Potențial de dezvoltare a industriei materialelor de construcție – lemn- posibilitatea 
prelucrării primare și secundare 
Trend pozitiv privind dezvoltarea rurala la nivel de județ 
Programe ale autorităților centrale destinate dezvoltării locale 
Posibilitatea accesării de fonduri comunitare structurale pentru 
reconversie și dezvoltare profesională 
Dezvoltarea mediului de afaceri prin accesarea de fonduri europene în scopul înființării 
de noi servicii, linii de producție, modernizări, etc. 

 
 

Amenințări 
Comuna Bănia, jud. Caras - Severin 

 Regiunea 5 Vest, Banat  

Riscuri naturale cu influenta asupra patrimoniului natural și edilitar ( alunecări de teren ) 
Migrația tineretului spre zonele urbane sau în străinătate 
Instabilitate legislativă 
Existenta în apropierea comunei a polilor urbani (Bocșa, Oravița) ar putea avea efecte 
negative în ceea ce privește atragerea investițiilor directe în zona 
Infrastructura precara și lipsa utilitaților poate afecta negativ interesul turistic și cel 
antreprenorial. 
Incapacitatea infrastructurii de a se adapta la dezvoltarea intensivă 
Risc de creștere a șomajului prin restructurarea și retehnologizarea unor societăți 
Reticenta la schimbare, la nou a unor cetățeni ai comunei, fapt ce constituie un 
impediment în dezvoltarea locala 
Lipsa posibilităților cofinanțării locale 
Capacitate redusă de atragere a fondurilor 
Lipsa unei strategii de dezvoltare pe termen mediu și lung 
Migrarea forței de munca spre mediul urban 
Creşterea continuă a costului vieții, fără o compensare în veniturile populației 
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Analiza SWOT pe domenii de acțiune strategică 

Infrastructura, Utilități Publice, Comunicații 

 
 
Puncte tari 

Satele comunei sunt electrificate și au rețea de iluminat public 
Existenta unor servicii publice locale funcționale – posta, servicii 
medicale 
Aşezare naturală cu condiții deosebite de mediu care scoate în evidenta 
potențialul istoric,arheologic și speologic al zonei 
Existenta unei administrații publice locale active şi motivate, cu o viziune 
ambițioasă asupra dezvoltării economico-sociale a comunității 

 
 
 

Puncte 
slabe 

Inexistenta rețelei de canalizare si gaze naturale 
Infrastructura rutiera de acces ce necesita reabilitare 
Infrastructura rutiera comunala deficitara necesita reabilitare 
Grad scăzut de conștientizare privind protecția mediului 
Rețea de comunicații ce necesita extindere 
PUG neactualizat 
Buget local insuficient pentru cheltuielile curente și cofinanțarea 
proiectelor europene 
Experiența  insuficienta  în  administrarea proiectelor și în atingerea de 
fonduri structurale 
Implicarea insuficienta a cetățenilor în rezolvarea problemelor comunității 
Lipsa fondurilor pentru realizarea de proiecte de infrastructura și studii de 
fezabilitate 

 
 
 

Oportunități 

Existenta unei politici regionale și naționale de dezvoltare 
Posibilitatea de accesare a fondurilor europene 
Trend pozitiv privind dezvoltarea rurală la nivel de judeţ 
Existenţa programelor de finanţare ale UE 
Programe ale autorităților centrale destinate dezvoltării locale 
Posibilitatea  accesării  unor programe de finanțare comunitare ale 
Uniunii Europene pentru sprijinirea dezvoltării infrastructurii rurale 
Existența Direcţiei pentru Monitorizarea Serviciilor Comunitare de Utilităţi 
Publice din cadrul Consiliului Judeţean Caraş-Severin pentru acordarea 
de asistenţă de specialitate în domeniul utilităţilor publice. 

 
 
 
 
 
Amenințări 

Creşterea costului vieții, fără o compensare în veniturile populației 
Incapacitatea infrastructurii de a se adapta la dezvoltarea intensivă 
Reticență la schimbări, la nou a unor cetățeni ai comunei, fapt ce 
constituie un impediment în dezvoltarea locală 
Migraţia tineretului spre centrele urbane sau spre alte ţări 
Lipsa unei strategii de dezvoltare pe termen mediu şi lung 
Lipsa personalului specializat în administrația locala pentru întocmirea de 
cereri de finanțare 
Lipsa posibilităţilor cofinanţării locale 
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Analiza infrastructurii Social – Culturale 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Puncte tari 

Existenta școlii cu învățământ primar,cu personal specializat în domeniul 
educației 
Existenta grădiniței pentru învățământul preșcolar, cu personal specializat 
în domeniul educației 
Existența Căminului Cultural, ca pol al activității culturale din comună, în 
toate satele componente comunei Bănia. 
Existența tradiției în cultură ; 
Existența unor servicii publice locale funcționale: poştă, serviciul de 
salubritate, servicii medicale 
Administraţie locală receptivă, cu iniţiativă, disponibilă pentru orice efort 
privind dezvoltarea comunităţii; 
Existenţa unui cabinet medical privat 
Potenţial uman, forţă de muncă ieftină şi facil de calificat; 
Raportul   cost/calitate   pentru   forţa   de   muncă disponibilă în judeţ 
este avantajos pentru angajatori (forţă de muncă excedentară ieftină) 
Potenţialul turistic  însemnat  al  judeţului  oferă posibilitatea reconversiei  
în acest domeniu a forţei de muncă disponibilizate. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Puncte 
slabe 

Dotarea slabă a Căminului Cultural cu mobilier 
Lipsa centralelor termice la  Cămine  Culturale 
Lipsă cabinet dentar și a asistenței medicale stomatologice 
Buget local insuficient pentru cheltuielile curente şi cofinanțarea proiectelor 
europene 
Resurse umane slab calificate în domeniile  de  interes  pentru 
dezvoltarea locală: turism (servicii turistice), agricultură, zootehnie etc. 
Oferta de calificare/reconversie nu este suficient de diversificată şi nu 
există o concurenţă între ofertanţii de formare profesională 
PUG neactualizat 
Experiență insuficientă în administrarea proiectelor şi în atragerea de 
fonduri structurale 
Implicare insuficientă a cetățenilor în rezolvarea problemelor comunității 
Lipsa surse finanțare pentru întocmire proiecte şi studii de fezabilitate 
Inexistenţa unui sistem de protecţie socială eficient la nivel de județ. 
Slaba incluziune socială a comunității rromilor și lipsa unei strategii de 
incluziune a acestora; 
Lipsa actualizărilor pe site-ul Primăriei 
Implicare slabă a comunității de rromi 
Coexistența fenomenelor aparent contradictorii de şomaj, excedent de 
forţă de muncă și cerere de forţă de muncă calificată 
Populaţie îmbătrânită 
Migraţia tineretului spre zonele urbane şi în străinătate 
Spirit antreprenorial relativ scăzut. 

 
 Existenta unei politici regionale și naționale de dezvoltare 
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Oportunități 

Posibilitatea de accesare a fondurilor europene prin programe 
operaționale 
Trend pozitiv privind dezvoltarea rurală la nivel de judeţ 
Programe ale autorităților centrale destinate dezvoltării locale 
Posibilitatea accesării unor programe de finanțare comunitare ale Uniunii 
Europene pentru sprijinirea dezvoltării  infrastructurii sociale în mediul  
rural 
Sprijin financiar şi asistenţă de specialitate din partea autorităţilor judeţene 
Cadru legislativ flexibil şi corelat cu cel european în domeniul calificărilor 
profesionale prin sistemul de învăţământ (formare iniţială) 
Existenţa programelor de finanţare ale Uniunii Europene şi a programelor 
de finanţare naţionale în domeniul resurselor umane 
Existenţa mentalităţii de încurajare a investiţiilor în capitalul uman 
Continuarea reformei protecţiei persoanei cu handicap, încadrarea 
corespunzătoare cu personal şi alocarea de fonduri corespunzătoare 
aplicării reglementărilor Uniunii Europene 
Existenţa programelor de finanţare ale Uniunii Europene şi a programelor 
de finanţare naţionale în domeniul social 
Disponibilitatea Bisericii de a se implica în rezolvarea problemelor sociale 
diverse: copii, bătrâni, persoane cu handicap, alte categorii defavorizate 
din comună 
Posibilitatea accesării de fonduri comunitare destinate reabilitării 
infrastructurii culturale, de tineret şi de sănătate 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Amenințări 

Creşterea  continuă  a  costului  vieții,  fără  o compensare în veniturile 
populației. 
Incapacitatea infrastructurii de a se adapta la dezvoltarea intensivă 
Reticență la schimbări, la nou a unor cetățeni ai comunei, ce constituie un 
impediment în dezvoltarea locală 
Migraţia tineretului spre centrele urbane sau spre alte ţări 
Creşterea nr. de copii neşcolarizaţi, implicit a celor în situaţii de risc 
Cunoaşterea   insuficientă   a surselor   de finanţare  pentru ONG-uri din 
domeniul social puse la dispoziţie de UE şi alte programe de finanţare 
Lipsa unei strategii de dezvoltare pe termen mediu şi lung 
Migrarea forței de muncă către mediul urban 
Lipsa posibilităţilor cofinanţării locale 
Instabilitate legislativă 
Incoerența politica a factorilor de decizie (schimbarea conducerii locale 
care poate determina schimbarea priorităților de dezvoltare locală); 
Fluctuaţie ridicată de personal în sistemul muncii şi protecţiei 
sociale(datorată  salarizării  neatractive),  care  nu permite o  specializare 
corespunzătoare 
Migraţia forţei de muncă calificate şi mai ales înalt calificate către ţările 
membre ale UE, un proces cu tendinţe de creştere având efecte  pe 
termen mediu şi lung 
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Analiza SWOT prin prisma factorilor economici și ai turismului 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Puncte tari 

 
Amplasarea comunei intr-o zona cu potențial turistic valoros 
Aşezare naturală cu condiții deosebite de mediu care scoate în evidenta 
potențialul istoric,arheologic și speologic al zonei 
Existenţa unor zone întinse acoperite de păduri, având un important rol în 
asigurarea echilibrului ecologic 
potențial zootehnic – creșterea pasărilor, bovinelor, porcinelor și 
cabalinelor. 
Potențial agricol dezvoltat – pomicultura 
Aer puternic ozonat 
Potențial cinegetic: mistreți, căpriori, ursul brun, cocos de munte, cerb, 
capra neagra etc. 
Terenul agricol al comunei se constituie din următoarele folosinţe: arabil 
1720 ha (22,8%), păşuni 4453 ha (58,7%), fâneţe 1033 ha (13,6%) şi 
livezi 377 ha (4,9%). 
Obiective turistice : Biserica Ortodoxă Bănia , Muzeul satului Bănia, Cheile 
Nerei, Mori de Apă, Castelul Medieval Sebeșanu etc. 
Preocuparea permanentă pentru conservarea tradițiilor prin organizarea de 
manifestări cu participare amplă locală 
Cultivarea unor relații solide cu diferite orașe europene și din alte regiuni 
ale lumii prin înfrățire 
Relief atractiv, specific zonei de munte, favorabil turismului 
Constituie punctul de plecare pentru majoritatea traseelor turistice 
Exista premisele pentru practicarea mai multor forme de turism 
Exista potențialul natural necesar dezvoltării turismului 
Bogăția și varietatea resurselor naturale 
Conservarea tradițiilor și obiceiurilor locale 
Excedentul de spaţii de locuit în  gospodăriile  din zona rurală, suprafeţe 
ale locuinţelor peste mărimea medie pe ţară vor permite adaptarea 
locuinţelor pentru agroturism 
Potențial agricol important, inclusiv pentru agricultura ecologică 
Fond forestier bogat, exploatabil în scop economic și cu rol în păstrarea 
ecosistemului regional; 
Existenta societatilor comerciale care dau un plus de valoare comunei si 
aduc un buget substantial primariei 
Existența unor resurse naturale importante, inclusiv resurse energetice; 
Administraţie locală receptivă, cu iniţiativă, disponibilă pentru orice efort 
privind dezvoltarea comunităţii 
Existenta unei administrații publice locale active şi motivate, cu o viziune 
ambițioasă asupra dezvoltării economico-sociale a comunității 
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Puncte 
slabe 

Mediu de afaceri slab dezvoltat 
Grad scăzut de valorificare a resurselor naturale exploatate 
Turismul – nedezvoltat, nevalorificat 
Discrepanţa între eforturile depuse şi veniturile obţinute datorită 
subvenţionării defectuoase a agricultorilor 
Suprafeţe mari de pajişti degradate datorită nevalorificării şi neîntreţinerii 
Lipsa unor structuri de preluare avantajoasă a produselor obţinute de 
agricultori 
Scăderea demografică, accelerarea procesului de îmbătrânire demografică 
Inexistenta unui sistem de protecție sociala eficient 
Dezechilibre în clasele de vârsta ale pădurilor datorita exploatărilor 
neraționale; 
Rețeaua hidrologica insuficient exploatata 
Poluarea apelor datorita lipsei unui sistem de epurare 
Sistem de gestionare a deșeurilor ineficient 
Slaba cunoaștere a normelor de mediu și a legislației în vigoare 
Educație ecologica superficiala 
Potenţial zootehnic nevalorificat 
Starea tehnică necorespunzătoare a rețelei rutiere este deficitară și 
necesită modernizare/reabilitare 
Grad scăzut de conştientizare privind protecţia mediului 
Reţea de comunicaţii ce necesită extindere 
Necesitatea reabilitării rețelei de iluminat public 
Grad de dezvoltare redus în turism, datorită lipsei infrastructurii de bază 
(pensiuni, restaurante) și infrastructurii rutiere 
Accentuarea fenomenului de migrație externă 
Infrastructura de acces spre unele zone cu potențial turistic este deficitară 
Natalitate scăzută, spor natural negativ 
Lipsa spiritului antreprenorial la tineri 
Pregătire profesională a populaţiei active,nepotrivită cu cerinţa pieţii muncii 
Forța de muncă îmbătrânită 
Exploatarea nesustenabilă a pădurilor 
Nu există programe coerente de calificare şi recalificare a forței de muncă 
Experiență insuficientă în administrarea proiectelor şi în atragerea de 
fonduri structurale 
Implicare insuficientă a cetățenilor în rezolvarea problemelor comunității 
Lipsa surse finanțare pentru întocmire proiecte şi studii de fezabilitate 
Dependența economică de agricultură 
Grad scăzut de tehnologizare a agriculturii; 
Interes scăzut pentru activitățile și investițiile pentru agricultură 
Deşi există potențial turistic nu există o infrastructură adecvată și 
programe de dezvoltare a agroturismului la nivel local 
Slaba tendinţă de asociere 
Subvenţionarea agricultorilor insuficientă şi dificilă 
Lipsă surse finanțare pentru asistenţă tehnică şi consultanţă acordată 
pentru dezvoltarea de noi afaceri şi promovare zonă. 
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Oportunități 

Surse de venituri din valorificarea lemnului şi a produselor silviculturii: 
fructe de pădure, ciuperci,plante medicinale 
Dezvoltarea   zonelor  rurale  și protejarea mediului înconjurător prin 
accesarea fondurilor structurale (POSM); 
Promovarea agriculturii ecologice; 
Realizarea sistemului public de apa/apa uzata cu stații de epurare și 
managementul deșeurilor 
Valorificarea terenurilor degradate prin împăduriri 
Valorificarea resurselor de energie regenerabilă (biomasă, solar); 
Îmbunătățirea accesului spre zonele turistice care în prezent au o 
infrastructură rutieră deficitară 
Extinderea infrastructurii de sprijinire a afacerilor, 
Rentabilizarea agriculturii, dezvoltarea activităților economice conexe 
Crearea de alternative economice viabile la în mediul rural 
Creșterea fluxului turistic către regiune 
Potenţial de dezvoltare a industriei materialelor de construcție: lemn- 
posibilitatea prelucrării primare și secundare 
Trend pozitiv privind dezvoltarea rurală la nivel de judeţ 
Programe ale autorităților centrale destinate dezvoltării locale 
Dezvoltarea mediului de afaceri, prin accesarea de fonduri europene în 
scopul înfiinţării de noi servicii, linii de producţie, modernizări 
Accesul la Fondurile Structurale şi de Coeziune ale UE 
Posibilitatea accesării de fonduri interne şi externe pentru reabilitarea 
monumentelor şi ansamblurilor istorice şi de arhitectură din comună 
Existenţa unor investitori interesaţi să investească în turismul montan şi de 
aventură. 
Existenta la peste 50 km de comuna a polilor urbani (Reșița, Oravița) ar 
putea avea efecte pozitive în ceea ce privește atragerea investițiilor directe 

 
 
 
 
 
 
 
Amenințări 

Infrastructura precara și lipsa utilităților poate afecta negativ interesul 
turistic și cel antreprenorial. 
Slaba corelare între planurile de dezvoltare din silvicultură şi agricultură; 
Posibilitatea neadaptării agenţilor economici locali la condiţiile de calitate 
impuse de Uniunea Europeană 
Exploatarea forestiera necontrolată cu consecințe grave asupra eroziunii 
solului și alunecărilor de teren etc. 
Invadarea pieţei cu produse din import 
Forţa de muncă angajată la negru 
Fiscalitatea ridicată şi instabilitate în aplicarea legilor economice 
Probleme educaționale la grupele de populație sărace, în special rromi 
Accentuarea fenomenului de migrație externă 
Menținerea unui grad redus de absorbție a fondurilor europene 
Creșterea suprafeței terenurilor agricole neutilizate, exploatarea 
nerațională a pădurilor 
Lipsa unei strategii de dezvoltare pe termen mediu şi lung 
Capacitate redusă de atragere a fondurilor, lipsa personalului specializat în 
administrația locală pentru întocmirea de cereri de finanțare 
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Analiza SWOT a Administrației Publice 
 

 
 
 
 
 
 
Puncte tari 

Administraţie locală receptivă, cu iniţiativă, disponibilă pentru orice efort 
privind dezvoltarea comunităţii, cu voința de a întocmi şi aplica proiecte 
destinate dezvoltării locale 
Existența unei administraţii publice locale moderne, bazată pe 
satisfacerea necesităţilor cetăţenilor 
Existența unor servicii publice locale funcționale: poştă, serviciul de 
salubritate, servicii medicale; 
Colaborare bună cu administraţiile locale învecinate 
Colaborare eficientă cu instituţiile judeţene 
Transparenţa la nivel decizional; 
Comunicare bună a cetăţenilor cu autoritatea locală 
Participarea la programe de instruire a angajaților Primăriei 
Un bun management al serviciilor publice 

 
 
 
 
 
Puncte 
slabe 

Personal insuficient în cadrul administrației locale 
Buget local insuficient pentru cheltuielile curente şi cofinanțarea 
proiectelor europene 
PUG neactualizat 
Nu există programe coerente de calificare şi recalificare a forței de muncă 
Experiență insuficientă în administrarea proiectelor şi în atragerea de 
fonduri structurale 
Implicare insuficientă a cetățenilor în rezolvarea problemelor comunității 
Lipsa fonduri pentru realizarea de studii de fezabilitate proiecte de 
infrastructură și alte proiecte 
Lipsa fonduri pentru asistenţă tehnică şi consultanţă acordată pentru 
dezvoltarea de noi afaceri şi promovare zonă 
Necesitatea calificării și recalificării personalului din cadrul administrației 
locale 

 
 
 
 
 
Oportunități 

Trend pozitiv privind dezvoltarea rurală la nivel de judeţ; 
Existența unor programe de dezvoltare durabilă la nivel local, printre care: 
Existenţa la nivelul Consiliului Judeţean a unor structuri care acordă 
sprijin şi asistenţă de specialitate pentru accesarea diverselor fonduri 
europene 
Programe ale autorităților județene şi centrale destinate dezvoltării locale 
Posibilitatea accesării unor programe de finanțare comunitare ale Uniunii 
Europene pentru sprijinirea dezvoltării infrastructurii în mediul rural, în 
special FEADR 
Posibilitatea obţinerii de fonduri pentru cofinanţarea/finanţarea proiectelor 
de investiţii locale din surse ale Consiliului Județean 
Existența programelor de finanţare de la UE în domeniul modernizării 
administraţiei publice locale, inclusiv pentru dotarea şi eficientizarea 
serviciilor publice descentralizate locale: pompieri, situaţii de urgenţă, 
evidenţa populaţiei 
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Amenințări 

Reticență la schimbări, la nou a unor cetățeni ai comunei ce constituie un 
impediment în dezvoltarea locală 
Migraţia tineretului spre centrele urbane sau spre alte ţări 
Lipsa unei strategii de dezvoltare pe termen mediu şi lung 
Capacitate redusă de atragere a fondurilor, lipsa personalului specializat 
în administrația locală pentru întocmirea de cereri de finanțare 
Insuficiența specialiștilor din zonă în domeniul întocmirii documentațiilor 
tehnice pentru proiectele de investiții 
Promovare deficitară a comunei 
Lipsa capitalului şi a spiritului antreprenorial, în special la tineri 
Neadaptarea agenţilor economici la standardele UE pentru a fi competitivi 
Dificultăți de funcționare ale administrației locale din motive externe 
Retribuirea necorespunzătoare a personalului bugetar 
Menţinerea unei birocraţii excesive de natură a împiedica buna activitate 
administrativă 
Lipsa posibilităţilor cofinanţării locale 
Creşterea  continuă  a  costului  vieții,  fără  o compensare în veniturile 
populației 
Incoerența politică a factorilor de decizie (schimbarea conducerii locale 
care poate determina schimbarea priorităților de dezvoltare locală) 
Instabilitate legislativă 
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Cap. 5. OBIECTIVELE STRATEGIEI 
LOCALE DE DEZVOLTARE 
DURABILĂ 

 
În cazul strategiilor pe termen lung trebuie să se urmărească cu foarte mare atenție viitoarele 
rezultate. În același timp trebuie luat în calcul și faptul ca rezultatul real nu poate fi prevăzut 
deoarece situațiile neprevăzute pot și ele sa exercite o influenta importanta asupra lor. 

 
Obiectivele de dezvoltare ale comunei Bănia se pot realiza numai în condițiile unei strategii care 
sa stabilească cu claritate alternativele de dezvoltare ale comunei, în funcție de aceasta, să se 
stabilească și structura cursurilor de calificare. 

 
Durabilitate - condiții mai bune de trai pentru toți locuitorii comunei dar în special pentru 
persoanele defavorizate, precum și un minim de condiții necesare pentru un trai decent, sănătatea 
și bunăstarea tuturor; 

 
Competitivitate - permite dezvoltarea economiei proprii în context regional, National și chiar 
internațional, promovarea unui sector privat productiv și competitiv; 

 
Sprijin financiar- sa poată facilita accesul la o varietate de surse financiare pentru a satisface 
nevoile de investiții și dezvoltare; 

 
O buna administrare - reacția eficienta și efectiva la problemele comunității prin 
responsabilizarea autoritarilor locale și parteneriatul cu societatea civila. 

 
Principalele obiectivele ale strategiei de dezvoltare durabilă, sunt: 

 
 orientarea comunei spre dezvoltare economică cu scopul de a crea mai 

multe locuri de munca; 
 dezvoltarea unui proces comun de organizare pentru a stabili 

prioritățile comunității, strategia și acțiunile sale; 
 sprijinirea autorităților publice locale în prezentarea strategiilor financiare și 

de investiții; 
 să determine eficientizarea managementului. 

 
Principalele principii sunt: 
 Durabilitate 
 Competitivitate 
 Sprijin financiar 
 buna administrare 
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Cele trei procese de baza principale: social, economic și mediu vor fi completate de alte procese 
caracteristice comunei Bănia, procesele de urbanism și infrastructura, conturând un proces 
comunitar integrat, alcătuit din procesele paralele realizând un ansamblu funcțional, cu o viziune 
unițara integrata. 

 
Pentru fiecare domeniu planificarea strategica se face pe 3 niveluri: 

 
 nivel strategic - pe termen lung 
 nivel tactic - pe termen mediu 
 nivel de proiecte - pe termen scurt, eșalonat 

 
Strategia de dezvoltare durabilă are cel puțin șapte trăsături caracteristice care se 
recomanda managerilor de la nivel local responsabili cu acest domeniu. 

 
Cele 7 caracteristici sunt: 
 imaginea asupra viitorului 
 creativitate 
 flexibilitate 
 activitate 
 agreate pentru acțiune 
 orientate spre schimbare 
 orientate spre câștig viabil. 

 
Principalele obiective ale dezvoltării durabile ale comunei Bănia constau in: 

 dezvoltarea infrastructurii de baza a comunei; 
 protectia mediului; 
 întărirea coeziunii sociale și reducerea sărăciei; 
 regenerare rurală. 

 
Realizarea strategiei pornește de la următoarele premise: 

 
 îmbunătățirea condițiilor de viața ale populației comunei (locuințe și locuri de 

munca la standarde europene); 
 ridicarea standardului calitativ al designului comunei, al construcțiilor, serviciilor 

și al imaginii în general; 
 oferirea de oportunități pentru intervenția sectorului privat în operațiunile 

comunei, fie sub forma investițiilor directe în proiecte izolate, fie sub forma 
parteneriatelor sau consultărilor permanente intre parteneri; 

 adaptarea la inevitabilele schimbări ce au loc în comuna. De aceea, procesul de 
planificare trebuie sa fie creativ, participativ și anticipativ. 
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Cap.6. Viziunea comunitară a locuitorilor comunei Bănia. 
 

Strategia de dezvoltare durabilă se realizează pentru cetățeni și cu participarea cetățenilor. 
Aceasta are la bază o viziune de lungă durată și integrează prioritățile economice sociale și de 
mediu ale comunității, fundamentată pe capacitatea și resursele locale și ține seama de 
interdependențele între provocările locale, naționale și globale. 

 
Atât Strategia de Dezvoltare Locală, cât și mecanismele instituționale implicate în procesul de 
implementare trebuie să țină cont de interesele comunității, care au fost exprimate prin 
intermediul sondajului de opinie și se regăsesc în portofoliul de proiecte prioritare ale comunei. 

 
Strategia de dezvoltare economico-socială a  comunei  Bănia  își  propune  să  valorifice 
potențialul, oportunitățile și realele disponibilități pentru dezvoltare, inclusiv crearea unui mediu 
de afaceri stimulativ și competitiv, menit a atrage investiții private importante din țară și 
străinătate. 

 
Prin intermediul sondajului de opinie au fost aplicate 123 de chestionare cetățenilor comunei 
Bănia din județul Caraș-Severin pentru a afla atitudinea locuitorilor cu privire la prioritățile de 
dezvoltare ale comunei pe următorii 6 ani. 
Rezultatele chestionarului privind Strategia de Dezvoltare Locală sunt sintetizate mai jos: 
Nr. 
Crt. 

Întrebarea Răspuns 

1 Reţeaua de alimentare cu apă acoperă 
toate localităţile componente ale comunei? 

DA 
0 

NU 
123 

2 În care localitate nu există alimentare cu 
apă? 

Gîrbovăț 

3 Calitatea apei potabile este 
corespunzătoare? 

DA 
96 

NU 
27 

4 Există reţea de canalizare în toate satele 
componente ale comunei? 

DA NU 
123 

5 În cazul în care nu există reţea de 
canalizare ar fi important să se înfiinţeze în 
următorii ani? 

DA 
113 

NU 
10 

6 Consideraţi a fi important aducţiunea 
gazelor naturale în comună? 

DA 
94 

NU 
29 

7 În comuna dvs. există factori de poluare a 
apei, aerului şi a solului? 

DA 
123 

NU 
0 

8 Colectarea selectivă a gunoiului menajer 
este o prioritate a comunei? 

DA 
87 

NU 
36 

9 Reţeaua existentă de iluminat public este DA NU 
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Calitatea apei potabile este 
corespunzătoare? 

DA NU 

22% 

78% 

 

 eficientă? 102 21 
10 Drumurile locale au o calitate 

corespunzătoare? 
DA 
13 

NU 
110 

11 În ce zone calitatea acestora lasă de dorit?  
12 Consideraţi a fi necesar amenajarea 

spaţiilor verzi, a locurilor de recreere şi a 
spaţiilor de joacă pentru copii în comună? 

DA 
121 

NU 
2 

13 Există necesitatea înfiinţării unor centre 
sociale / educaţionale pentru tineri? 

DA 
122 

NU 
1 

14 Extistă necesitatea înfiinţării unui cămin 
destinat persoanelor vârstnice? 

DA 
91 

NU 
32 

15 Consideraţi că puteţi fi o comună turistică? 
Cum aţi dori sa fie promovată comuna 
dvs.? 

DA 
123 

NU 
0 

16 Care ar fi din punctul dvs de vedere 
proiectele prioritare pentru următorii ani? 

  

17 Ce consideraţi a fi necesar pentru a-i 
determina pe tineri să rămână / să se 
întoarcă în comună? 

  

18 Gen Masculin 
59 

Feminin 
64 

19 Vârsta 18-30 
22 pers 

31-50 
47 pers 

51-69 
44 pers 

>70 
10 

20 Studii Generale Liceeale St. Sup. Univ. 

 
 

1. Din cei chestionati, 78.04% consideră corespunzătoare calitatea apei 
potabile din comuna Bănia. 

 

Grafic NR.1 
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Importanța execuției rețelei de 
canalizare. 

NU 
8% 

DA 
92% 

Importanța aducțiunii gazelor naturale 
în comună 

DA NU 

24% 

76% 

2. Este considerat foarte important pentru dezvoltarea comunei Proiectul 
pentru înființarea rețelei de canalizare (un procent de 91,86% din cei 
intervievați o cosideră vitală în procesul dezvoltării durabile locale). 

 

Grafic NR.2 
 

3. O mare parte din subiectii intervievati (76,42%) a răspuns că este 
importantă pentru dezvoltarea comunității din Bănia aducţiunea gazelor 
naturale în comună. 

 
 

Grafic NR.3 
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Colectarea selectivă a gunoiului 
menajer este importantă? 

NU 
29% 

DA 
71% 

Este eficient iluminatul public al 
comunei? 

 
NU 
17% 

 
 
 
 
 

DA 
83% 

4. Colectarea  selectivă a gunoiului menajer este o prioritate a comunei 
pentru 70,73% din locuitorii comunei Bănia. 

 

Grafic NR.4 
 
 

5. Un procent de 82,92% consideră că reţeaua existentă de iluminat public al 
comunei Bănia este eficientă. 

 

Grafic NR.5 
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Drumurile locale au calitate 
corespunzătoare? 

DA NU 

11% 

89% 

Importanța înființării de locuri de 
joacă pentru copii. 

DA NU 

2% 

98% 

6. Majoritatea subiecților intervievați, 89,43% nu sunt mulțumiți de 
infrastructura drumurilor locale. 

 
 

Grafic NR.6 
 
 

7. Pentru o dezvoltare armonioasă, durabilă, 98,37% consideră necesară 
amenajarea spaţiilor verzi, a locurilor de recreere şi a spaţiilor de joacă 
pentru copii. 

 

Grafic NR.7 
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Necesitatea înfiinţării unor centre 
sociale / educaţionale pentru tineri 

DA NU 

1% 

 
 
 
 
 

99% 

Necesitatea înfiinţării unui cămin 
destinat persoanelor vârstnice 

DA NU 

26% 

74% 

 
8. 99% din cei intervievați au văzut necesitatea înfiinţării unor centre sociale / 

educaţionale pentru tinerii din comună. 
 
 

Grafic NR.8 
 
 

9. Din cei chestionați, 73,98% au văzut ca necesar înfiinţarea unui cămin 
destinat persoanelor vârstnice. 

 

Grafic NR.9 
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Sexul persoanelor participante la sondaj. 
Masculin Feminin 

48% 
52% 

Nr.persoanelor Chestionate 
 
 

Barbati 59 

Femei 64 

Total populatie 1733 

10. În ceea ce privește turismul, toți cei intervievați au fost de acord că 
localitatea lor prezintă oportunități în acest domeniu. 

 
 

Grafic NR.10 
 
 

La sondaj au participat 59 persoane de sex masculin și 64 persoane de sex feminin, din 
totalul de 1733 persoane (din care nu se vor lua în calcul persoanele sub 18 ani, care sunt 
aproximativ 300), ceea ce reprezintă 7% din populația comunei Bănia. 
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Cap.7. Portofoliul de proiecte prioritare pentru perioada 2021-2027 
 

Fișa proiectelor. 
Proiect nr. 1. 

 
A. IDENTIFICARE 

1.Titlul proiectului: Modernizarea drumurilor comunale, străzilor și ulițelor  
în localitățile Bănia și Gârbovăț  

2.Managerul de proiect: Comuna  Bănia 
investiții: DA 3.Categoria proiectului: 
reparatii: DA 

4.Tipul proiectului: proiect nou: DA 
5.Valoarea proiectului: Neevaluat 

B. INFORMATII DE BAZA 

1.Definirea problemei: Unele drumuri comunale, străzi și ulițe  nu sunt asfaltate, 
este necesară asfaltarea lor pentru dezvoltarea 
infrastructurii. 
Evaluare proprie: DA 
Studii de planificare: NU 
Analiza reclamatiilor: NU 
Solicitare cetateni: DA 
Expertize tehnice: NU 
Analiza standardelor: NU 

2.Cum a fost stabilita 
necesitatea investitiei: 

Altele: NU 
3.Scopul: Asigurarea accesului neingradit al locuitorilor, turistilor și 

consumatorilor economici la infrastructura de baza. 
4.Descrierea proiectului: Modernizarea drumurilor comunale, străzilor și ulițelor   

prin turnarea de covor asfaltic. Proiectul este prins ca 
obiectiv în Strategia de Dezvoltare Locala. Proiectul 
cuprinde modernizare drumuri comunale, străzi și ulițe  
Bănia  și Gîrbovăț.  
- fluidizarea circulatiei 
- retea de transport rutier 

5.Beneficii: 

- stabilizarea zonei 
- locuitorii comunei Bănia; 6.Beneficiari: 
- potentialii investitori 

C. SURSE DE FINANTARE 

Buget de 
stat  

Buget local  Fonduri 
comunitare  

Surse private  Sursa  de finantare 

FINANȚARE COFINANȚARE FINANTARE   
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D. CARACTERISTICI ALE PROIECTULUI 

IDEE STUDIU 
FEZABILITATE 

PROIECT 
TEHNIC 

RIDICARE 
TOPO 

EXECUȚIE  1.Stadiul de maturitate al 
proiectului 

DA     
2.Durata de realizare: Proiectul se va realiza în etape, în funcție de posibilitatile 

de finantare 
3.Legatura cu alte 
proiecte: 

nu există 

Resurse financiare reduse 4.Constrangeri de 
implementare Implementare de durată 
E. IMPACTUL PROIECTULUI 

negativ: NU 
pozitiv: DA 

1.Impactul asupra 
mediului: 

fără impact: NU 
2.Impactul asupra 

bugetului local: 
se evaluează: NU 

F. ANALIZA PROIECTULUI 

Analiza cost/beneficiu Se va efectua ulterior 
 

 
Proiect nr.2. 

A. IDENTIFICARE 

1.Titlul proiectului: Modernizarea drumurilor  vicinale în localitățile Bănia și 
Gârbovăț  

2.Managerul de proiect: Comuna  Bănia 
investiții: DA 3.Categoria proiectului: 
reparatii: DA 

4.Tipul proiectului: proiect nou: DA 
5.Valoarea proiectului: Neevaluat 

B. INFORMATII DE BAZA 

1.Definirea problemei: Este necesara reabilitarea și asfaltarea  drumurilor vicinale 
din cadrul UAT Bănia  
Evaluare proprie: DA 
Studii de planificare: NU 
Analiza reclamatiilor: NU 
Solicitare cetateni: DA 
Expertize tehnice: NU 
Analiza standardelor: NU 

2.Cum a fost stabilita 
necesitatea investitiei: 

Altele: NU 
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3.Scopul: Asigurarea accesului neingradit al locuitorilor, turistilor și 
consumatorilor economici la infrastructura de baza. 

4.Descrierea proiectului: Modernizarea drumurilor vicinale  prin turnarea de covor 
asfaltic. Proiectul este prins ca obiectiv în Strategia de 
Dezvoltare Locala.  
 
- fluidizarea circulatiei 
- retea de transport rutier 

5.Beneficii: 

- stabilizarea zonei 
- locuitorii comunei Bănia; 6.Beneficiari: 
- potentialii investitori 

C. SURSE DE FINANTARE 

Buget de 
stat  

Buget local  Fonduri 
comunitare  

Surse private  Sursa  de finantare 

FINANȚARE COFINANȚARE FINANTARE   

D. CARACTERISTICI ALE PROIECTULUI 

IDEE STUDIU 
FEZABILITATE 

PROIECT 
TEHNIC 

RIDICARE 
TOPO 

EXECUȚIE  1.Stadiul de maturitate al 
proiectului 

DA     
2.Durata de realizare: Proiectul se va realiza în etape, în funcție de posibilitatile 

de finantare 
3.Legatura cu alte 
proiecte: 

nu există 

Resurse financiare reduse 4.Constrangeri de 
implementare Implementare de durată 
E. IMPACTUL PROIECTULUI 

negativ: NU 
pozitiv: DA 

1.Impactul asupra 
mediului: 

fără impact: NU 
2.Impactul asupra 

bugetului local: 
se evaluează: NU 

F. ANALIZA PROIECTULUI 

Analiza cost/beneficiu Se va efectua ulterior 
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Proiectul nr. 3
A. IDENTIFICARE 

1.Titlul proiectului: Constructie poduri și podete peste pârâul Bănia și peste pârâul 
Gârbovăț  

2.Managerul de proiect: Comuna  Bănia 
investiții: DA 3.Categoria proiectului: 
reparatii: DA 

4.Tipul proiectului: proiect nou: DA 
5.Valoarea proiectului: Neevaluat 

B. INFORMATII DE BAZA 

1.Definirea problemei: Pentru dezvoltarea durabilă a infrastructurii de transporturi 
a localității, trebuie construite/reconstruite poduri și podețe  
peste pârâurile Bănia și Gârbovăț  
Evaluare proprie: DA 
Studii de planificare: NU 
Analiza reclamatiilor: NU 

2.Cum a fost stabilita 
necesitatea investitiei: 

Solicitare cetateni: DA 
Expertize tehnice: NU 
Analiza standardelor: NU 

 

Altele: NU 
3.Scopul: Asigurarea accesului neingradit al locuitorilor, turistilor și 

consumatorilor economici la infrastructura de baza. 
4.Descrierea proiectului: Construire/reconstruire poduri și podețe peste pârâurile 

Bănia și Gârbovăț  
- fluidizarea circulatiei 
- retea de transport rutier 

5.Beneficii: 

- stabilizarea zonei 
- locuitorii comunei Bănia; 6.Beneficiari: 
- potentialii investitori 

C. SURSE DE FINANTARE 

Sursa  de finantare Buget de 
stat  

Buget local  Fonduri 
comunitare  

Surse private  

 FINANȚARE COFINANȚARE FINANTARE   

D. CARACTERISTICI ALE PROIECTULUI 

IDEE STUDIU 
FEZABILITATE 

PROIECT 
TEHNIC 

RIDICARE 
TOPO 

EXECUȚIE  1.Stadiul de maturitate al 
proiectului 

DA     
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2.Durata de realizare: Proiectul se va realiza în etape, în funcție de posibilitatile 
de finantare 

3.Legatura cu alte 
proiecte: 

nu există 

Resurse financiare reduse 4.Constrangeri de 
implementare Implementare de durată 
E. IMPACTUL PROIECTULUI 

negativ: NU 
pozitiv: DA 

1.Impactul asupra 
mediului: 

fără impact: NU 
2.Impactul asupra 
bugetului local: 

se evaluează: NU 

F. ANALIZA PROIECTULUI 

Analiza cost/beneficiu Se va efectua ulterior 

Proiect nr.4 
 

A. IDENTIFICARE 

1.Titlul proiectului: Reabilitarea/ modernizarea și dotarea căminelor 
Culturale în localitățile Bănia și Gârbovăț  

2.Managerul de 
proiect: 

COMUNA BĂNIA  Bănia 

investiții: DA 3.Categoria 
proiectului: reparatii: DA 
4.Tipul proiectului: proiect nou: DA 
5.Valoarea proiectului: Aproximativ  250 000 euro 

B. INFORMATII DE BAZA 

1.Definirea problemei: Pentru vitalizarea vieții sociale în localitățile Bănia și 
Gârbovăț , păstrarea tradițiilor precum și pentru o 
dezvoltare trainică a comunei, este necesară reabilitarea/ 
modernizarea și 
dotarea căminelor culturale. 
Evaluare proprie: DA 
Studii de planificare: NU 
Analiza reclamatiilor: NU 
Solicitare cetateni: DA 
Expertize tehnice: NU 
Analiza standardelor: NU 

2.Cum a fost stabilita 
necesitatea investitiei: 

Altele: NU 
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3.Scopul: Asigurarea accesului neingradit al locuitorilor la cultură și 
tradiție. 

4.Descrierea 
proiectului: 

Reabilitarea, modernizarea și dotarea căminelor culturale 
din Bănia și Gîrbovăț. 
- accesul la cultură și tradiții 5.Beneficii: 
- organizarea sărbătorilor comunității într-un ambient 

plăcut și modern. 
- locuitorii comunei Bănia; 6.Beneficiari: 
- potențialii investitori 

C. SURSE DE FINANTARE 

Sursa  de finantare Buget de stat  Buget local  Fonduri 
comunitare  

Surse 
private  

 FINANȚARE COFINANȚARE FINANTARE   

D. CARACTERISTICI ALE PROIECTULUI 

 

IDEE STUDIU 
FEZABILITATE 

PROIECT 
TEHNIC 

RIDICARE 
TOPO 

EXECUȚIE  1.Stadiul de maturitate al 
proiectului 

    DA  

2.Durata de realizare: Proiectul se va realiza în etape, în funcție de posibilitatile 
de finantare 

3.Legatura cu alte 
proiecte: 

nu există 

Resurse financiare reduse 4.Constrangeri de 
implementare Implementare de durată 
E. IMPACTUL PROIECTULUI 

negativ: NU 
pozitiv: DA 

1.Impactul asupra 
mediului: 

fără impact: NU 
2.Impactul asupra 
bugetului local: 

se evaluează: NU 

F. ANALIZA PROIECTULUI 

Analiza cost/beneficiu Se va efectua ulterior 
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Proiect nr.5 

 
A. IDENTIFICARE 

1.Titlul proiectului: Realizarea și modernizarea   rețelei de alimentare cu 
apă în localitățile Bănia și Gârbovăț  

2.Managerul de proiect: Comuna Bănia 

3.Categoria proiectului: investiții: DA 

4.Tipul proiectului: proiect nou: DA 

5.Valoarea proiectului: Neevaluat  

B. INFORMATII DE BAZA 

1.Definirea problemei: Localitatea Gârbovăț nu beneficiază de retea de alimentare 
cu apă, iar în localitatea Bănia reteaua de alimentare cu 
apă trebuie reabilitata si modernizată. 
Evaluare proprie: DA 
Studii de planificare: NU 
Analiza reclamatiilor: DA 
Solicitare cetățeni: DA 

2.Cum a fost stabilita 
necesitatea investitiei: 

Expertize tehnice: NU 
Analiza standardelor: NU 
Altele: NU  

 

3.Scopul: Dezvoltarea infrastructurii de baza și asigurarea accesului 
neingradit al populației și consumatorilor economici la 
aceasta infrastructura. 

4.Descrierea proiectului: Extinderea rețelei de apa potabila pentru a deservi toți 
cetatenii comunei la parametrii normali. Proiectul este 
prins ca obiectiv în Strategia de Dezvoltare Locala. De 
asemenea, în cadrul consultarii opiniei publice realizate în 
procesul de elaborare a strategiei de dezvoltare locala, 
majoritatea populației intervievate a raspuns ca este 
importanta extinderea rețelei de alimentare cu apa 
potabila. 
 

5.Beneficii: - imbunatatirea condițiilor de viața a populației comunei 
- reducerea poluării 
- reducerea factorilor de risc pentru sănătatea populației 
- atragerea de investitori 
- dezvoltarea de locuri de munca 
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6.Beneficiari: -locuitorii comunei Bănia; 
-potentialii investitori 
-agentii economici din zona 

C. SURSE DE FINANTARE 

Buget de 
stat  

Buget local  Fonduri 
comunitare  

Surse private Sursa  de finantare 
 

FINANȚARE COFINANȚARE FINANTARE   
D. CARACTERISTICI ALE PROIECTULUI 

IDEE STUDIU 
FEZABILITATE 

PROIECT 
TEHNIC 

RIDICARE 
TOPO 

EXECUȚIE  1.Stadiul de maturitate al 
proiectului 

 DA    
2.Durata de realizare: Proiectul se va realiza în etape, în funcție de posibilitatile 

de finantare 
3.Legatura cu alte 
proiecte: 

nu există 

4.Constrangeri de 
implementare 

Resurse financiare reduse 
Implementare de durată 

E. IMPACTUL PROIECTULUI 
 

1.Impactul asupra mediului: negativ: NU 
pozitiv: DA 
fără impact: NU 

2.Impactul asupra bugetului local: se evalueaza: NU  

F. ANALIZA PROIECTULUI 

Analiza cost/beneficiu Se va efectua ulterior 

 
 

Proiect nr.6  
 

A. IDENTIFICARE 

1.Titlul proiectului: Realizarea retelei de canalizare în 
localitățile Bănia și Gârbovăț  

2.Managerul de proiect: Comuna  Bănia 
3.Categoria proiectului: investiții: DA 
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4.Tipul proiectului: proiect nou: DA 

5.Valoarea proiectului:  Neevaluat 

B. INFORMATII DE BAZA 

1.Definirea problemei: Lipsa sistemului de canalizare la nivelul 
localitatilor Bănia și Gârbovăț  

2.Cum a fost stabilita necesitatea 
investitiei: 

Evaluare proprie: DA 
Studii de planificare: NU 
Analiza reclamatiilor: DA 
Solicitare cetățeni: DA 
Expertize tehnice: NU 
Analiza standardelor: NU 
Altele: NU 

3.Scopul: Realizarea retelei de canalizare va 
conduce la reducerea impactului asupra 
calitatii factorilor de mediu datorat 
deficientelor în cadrul sistemului de 
colectare a apelor uzate menajere la 
nivelul localitatilor Bănia și Gârbovăț. 
Realizarea rețelei de canalizare 
reprezintă un lucru primordial în 
dezvoltarea societatii actuale, localitatea 
se va integra astfel în limitele de poluare 

   admise  de Uniunea Europeana, 
principalii beneficiari fiind locuitorii acestei 
zone. Se va imbunatatii calitatea vieții și 
vor fi diminuati factorii cu un grad ridicat de 
risc pentru sănătatea populației. 

4.Descrierea proiectului: Realizarea retelei de canalizare pentru a 
deservi cetatenii comunei. Proiectul este 
prins ca obiectiv în Strategia de Dezvoltare 
Locala. De asemenea, în cadrul consultarii 
opiniei publice realizate în procesul de 
elaborare a strategiei de dezvoltare locala, 
majoritatea populatiei intervievate a 
raspuns ca este importanta realizarea 
retelei de canalizare. 
 

5.Beneficii: - imbunatatirea condițiilor de viața a 
populației comunei 
- reducerea poluării 
-reducerea factorilor de risc pentru 
sănătatea populației 
- atragerea de investitori 
- dezvoltarea de locuri de munca 
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6.Beneficiari: -locuitorii comunei Bănia; 
- agentii economici din zona 
- potentialii investitori 

C. SURSE DE FINANTARE 

Buget de 
stat  

Buget local  Fonduri 
comunitare  

Surse 
private  

Sursa  de finantare 
 

FINANȚARE COFINANȚARE FINANTARE   
D. CARACTERISTICI ALE PROIECTULUI 

IDEE STUDIU 
FEZABILITATE 

PROIECT 
TEHNIC 

RIDICARE 
TOPO 

EXECUȚIE  1.Stadiul de maturitate al proiectului 

DA     

2.Durata de realizare: Proiectul se realizeaza în etape, în funcție 
de posibilitatile de finantare 

3.Legatura cu alte proiecte: Nu exista 

4.Constrangeri de implementare Implementare de durata 
Resurse financiare reduse 

E. IMPACTUL PROIECTULUI 

1.Impactul asupra mediului: negativ: NU 
pozitiv:  DA 
fără impact: NU 

2.Impactul asupra bugetului local: se evalueaza: NU  

F. ANALIZA PROIECTULUI 

Analiza cost/beneficiu Se va efectua ulterior 
 
 

Proiect nr. 7 
 

A. IDENTIFICARE 

1.Titlul proiectului: Realizarea  statiei de epurare și tratare 
a apelor reziduale în localitățile Bănia și 
Gârbovăț  

2.Managerul de proiect: Comuna  Bănia 

3.Categoria proiectului: investiții: DA 

4.Tipul proiectului: proiect nou DA 

5.Valoarea proiectului: Neevaluat 
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B. INFORMATII DE BAZA 

1.Definirea problemei: Lipsa statiei de epurare la nivelul 
Localitatilor Bănia și Gârbovăț  

2.Cum a fost stabilita necesitatea 
investitiei: 

Evaluare proprie: DA 
Studii de planificare: NU 
Analiza reclamatiilor: DA 
Solicitare cetățeni: DA 
Expertize tehnice: NU 
Analiza standardelor: NU 
Altele: NU 

3.Scopul: Realizarea statiei de epurare va conduce 
la reducerea impactului asupra calitatii 
factorilor de mediu datorat deficientelor în 
cadrul sistemului de epurare a apelor 
uzate menajere la nivelul localitatii. 
Realizarea statiei de epurare reprezintă un 
lucru primordial în dezvoltarea societatii , 
localitatea se va integra astfel în limitele 
de poluare admise de UniuneaEuropeana, 
principalii beneficiari fiind locuitorii acestei 
zone. Se va imbunatatii calitatea vieții și 
vor fi diminuati factorii cu un grad ridicat de 
risc pentru sănătatea populației. 

4.Descrierea proiectului: Realizarea statiei de epurare pentru a 
deservi cetatenii localităților Bănia și 
Gârbovăț. Proiectul este prins ca obiectiv 
în Strategia de Dezvoltare 

5.Beneficii: - imbunatatirea condițiilor de viața a 
populației comunei 
- reducerea poluării 
- reducerea factorilor de risc pentru 
sănătatea populației 
- atragerea de investitori 

6.Beneficiari: -locuitorii comunei Bănia; 
- agentii economici din zona 
- potentialii investitori 

C. SURSE DE FINANTARE 
Sursa  de finantare 
 

Buget de 
stat  

Buget local  Fonduri 
comunitare  

Surse 
private  

 FINANȚARE COFINANȚARE FINANTARE   

D. CARACTERISTICI ALE PROIECTULUI 

IDEE STUDIU 
FEZABILITATE 

PROIECT 
TEHNIC 

RIDICARE 
TOPO 

EXECUȚIE  1.Stadiul de maturitate al proiectului 

DA     
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2.Durata de realizare: Proiectul se realizeaza în etape, în funcție 
de posibilitatile de finantare 

3.Legatura cu alte proiecte: Nu exista 

4.Constrangeri de implementare Implementare de durata, resurse 
financiare reduse 

E. IMPACTUL PROIECTULUI 

1.Impactul asupra mediului: negativ: NU 
pozitiv:  DA 
fără impact: NU 

2.Impactul asupra bugetului local: se evalueaza: NU  

F. ANALIZA PROIECTULUI 

Analiza cost/beneficiu Se va efectua ulterior 

 
Proiect nr.8 

A. IDENTIFICARE 

1.Titlul proiectului: Modernizarea  sistem rutier în localitățile 
Bănia și Gârbovăț  

2.Managerul de proiect: Comuna  Bănia 
3.Categoria proiectului: investiții: NU 

reparatii: DA 
4.Tipul proiectului: proiect nou DA 

 
5.Valoarea proiectului: Neevaluat 

B. INFORMATII DE BAZA 

1.Definirea problemei: Modernizarea sistemului rutier  este 
necesara pentru dezvoltarea infrastructurii 
comunei. 

2.Cum a fost stabilita necesitatea 
investitiei: 

Evaluare proprie: DA 
Studii de planificare: NU 
Analiza reclamatiilor: NU 
Solicitare cetățeni: DA 
Expertize tehnice: NU 
Analiza standardelor: NU 
Altele: NU 

3.Scopul: Asigurarea accesului neingradit al 
locuitorilor, turistilor și consumatorilor 
economici la infrastructura de baza. 
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4.Descrierea proiectului: Modernizarea sistemului rutier. Proiectul 
este cuprins ca obiectiv în Strategia de 
Dezvoltare. De asemenea, în cadrul 
consultarii opiniei publice realizate în 
procesul de elaborare a strategiei de 
dezvoltare, o mare parte a populației 
intervievate a raspuns ca este 
importanta. 

5.Beneficii: - fluidizarea circulatiei; 
- retea de transport rutier; 
- stabilizarea zonei 

 -locuitorii comunei Bănia; 
- participantii la traficul rutier care 
tranziteaza comuna; 
- potentialii investitori 

C. SURSE DE FINANTARE 
Buget de 
stat  

Buget local  Fonduri 
comunitare  

Surse 
private  

Sursa  de finantare 
 

FINANȚARE COFINANȚARE FINANTARE  

D. CARACTERISTICI ALE PROIECTULUI 

IDEE STUDIU 
FEZABILITATE 

PROIECT 
TEHNIC 

RIDICARE 
TOPO 

EXECUȚIE  1.Stadiul de maturitate al proiectului 

DA     

2.Durata de realizare: Proiectul se va realiza în etape, în funcție 
de posibilitatile de finantare 

3.Legatura cu alte proiecte: Nu exista 

4.Constrangeri de implementare Resurse financiare reduse 
Implementare de durata 

E. IMPACTUL PROIECTULUI 

1.Impactul asupra mediului: negativ: NU 
pozitiv:  DA 
fără impact: NU 

2.Impactul asupra bugetului local: se evalueaza: NU 
 

F. ANALIZA PROIECTULUI 

Analiza cost/beneficiu Se va efectua ulterior 
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Proiect nr.9   
 

A. IDENTIFICARE 

1.Titlul proiectului: Lucrari de regularizare a albiilor  
paraurilor din localitățile Bănia și 
Gârbovăț și  aparari de maluri pt. 
prevenirea și reducerea consecintelor 
distructive ale 
inundatiilor. 

2.Managerul de proiect: Comuna  Bănia 
3.Categoria proiectului: investiții: NU 

reparatii: DA 
4.Tipul proiectului: proiect nou DA 

în continuare NU 
5.Valoarea proiectului: Neevaluat  
B. INFORMATII DE BAZA 
1.Definirea problemei: Modernizarea albiei pârâului precum și 

prevenirea și reducerea riscurilor de 
inundații este necesara pentru dezvoltarea 
infrastructurii comunei. 

2.Cum a fost stabilita necesitatea 
investitiei: 

Evaluare proprie: DA 
Studii de planificare: NU 
Analiza reclamatiilor: NU 
Solicitare cetățeni: DA 
Expertize tehnice: NU 
Analiza standardelor: NU 

3.Scopul: Asigurarea bunăstării locuitorilor, turistilor 
și consumatorilor. 

4.Descrierea proiectului: Lucrari de regularizare a albiilor 
pârâurilor  și aparari de maluri pentru 
prevenirea și reducerea consecintelor 
distructive ale inundatiilor. 

5.Beneficii: - modernizare și consolidare maluri 
pârâuri; 

- prevenirea și reducerea pagubelor în 
urma inundațiilor; 

6.Beneficiari: -locuitorii comunei Bănia; 
- potentialii investitori 

C. SURSE DE FINANTARE 
Buget de 
stat  

Buget local  Fonduri 
comunitare 

Surse 
private  

Sursa  de finantare 
 

 FINANȚARE   

D. CARACTERISTICI ALE PROIECTULUI 
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IDEE STUDIU 
FEZABILITATE 

PROIECT 
TEHNIC 

RIDICARE 
TOPO 

EXECUȚIE  1.Stadiul de maturitate al proiectului 

DA     

2.Durata de realizare: Proiectul se va realiza în etape, în funcție 
de posibilitatile de finantare 

3.Legatura cu alte proiecte: Nu exista 

4.Constrangeri de implementare Resurse financiare reduse 
Implementare de durata 

E. IMPACTUL PROIECTULUI 

1.Impactul asupra mediului: negativ: NU 
pozitiv: DA 
fara impact: NU 

2.Impactul asupra bugetului local: se evalueaza: NU 
 

F. ANALIZA PROIECTULUI 

Analiza cost/beneficiu Se va efectua ulterior 

 
Proiect nr.10 

 
A. IDENTIFICARE 

1.Titlul proiectului: Realizarea retelei de gaze naturale în 
localitățile Bănia și Gârbovăț  

2.Managerul de proiect: COMUNA  Bănia 
3.Categoria proiectului: investiții: DA 
4.Tipul proiectului: proiect nou DA 
5.Valoarea proiectului: Neevaluat 
B. INFORMATII DE BAZA 

1.Definirea problemei: Alimentarea cu gaze naturale a comunei 
este unul din principalii piloni pentru 
dezvoltarea durabilă locală. 

2.Cum a fost stabilita necesitatea 
investitiei: 

Evaluare proprie: DA 
Studii de planificare: NU 
Analiza reclamatiilor: NU 
Solicitare cetateni: DA 
Expertize tehnice: NU 
Analiza standardelor: NU 
Altele: NU 

3.Scopul: Asigurarea bunăstării locuitorilor, turistilor 
și consumatorilor. 
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4.Descrierea proiectului: Realizarea rețelei de alimentare cu gaze 
naturale în localitățile Bănia și Gârbovăț 

5.Beneficii: - alimentarea cu gaze naturale; 
6.Beneficiari: -locuitorii comunei Bănia; 

- potentialii investitori 
C. SURSE DE FINANTARE 
Sursa Neidentificată 

D. CARACTERISTICI ALE PROIECTULUI 

IDEE STUDIU 
FEZABILITATE 

PROIECT 
TEHNIC 

RIDICARE 
TOPO 

EXECUȚIE  1.Stadiul de maturitate al proiectului 

DA     

2.Durata de realizare: Proiectul se va realiza în etape, în funcție 
de posibilitatile de finantare 

3.Legatura cu alte proiecte: Nu exista 
4.Constrangeri de implementare Resurse financiare reduse 

Implementare de durata 
 
E. IMPACTUL PROIECTULUI 

1.Impactul asupra mediului: negativ: NU 
pozitiv: DA 
fara impact: NU 

2.Impactul asupra bugetului local: se evalueaza: NU 
 

F. ANALIZA PROIECTULUI 

Analiza cost/beneficiu Se va efectua ulterior 
 
 

Proiect nr.11 
 

A. IDENTIFICARE 

1.Titlul proiectului: Lucrări de extindere/modernizare 
sistem de iluminat public  

2.Managerul de proiect: COMUNA  Bănia 
3.Categoria proiectului: investiții: DA 

reparatii: DA 
4.Tipul proiectului: proiect nou DA 

5.Valoarea proiectului: Aproximativ 100 000 euro , fără TVA  
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B. INFORMATII DE BAZA 

1.Definirea problemei: Este nevoie de extindere și modernizare 
precum și de reparatii la reteaua de 
iluminat public în localitătile Bănia 
și Gârbovăț  

2.Cum a fost stabilita necesitatea 
investitiei: 

Evaluare proprie: DA 
Studii de planificare: NU 
Analiza reclamatiilor: DA 
Solicitare cetateni: DA 
Expertize tehnice: NU 
Analiza standardelor: NU 
Altele: NU 

3.Scopul: Dezvoltarea infrastructurii de baza și 
asigurarea accesului neingradit al 
populației și consumatorilor economici la 
aceasta infrastructura. 

4.Descrierea proiectului: Realizarea de lucrări de reabilitare a 
retelei de iluminat public pentru a deservi 
la cote maxime populatia 

 comunei.Proiectul este prins ca obiectiv în 
Strategia de Dezvoltare Locala. În cadrul 
consultarii opiniei publice realizate în 
procesul de elaborare a strategiei de 
dezvoltare locala, majoritatea populației 
intervievate a raspuns ca este foarte 
importanta modernizarea retelei de 
iluminat public. 
 

5.Beneficii: -imbunatatirea condițiilor de viata a 
populației comunei 
- atragerea de investitori 

6.Beneficiari: -locuitorii comunei Bănia; 
- agentii economici din zona; 
- potentialii investitori 

C. SURSE DE FINANTARE 

Sursa  de finantare 
 

Buget de 
stat  

Buget local  Fonduri 
comunitare  

Surse 
private  

 FINANȚARE COFINANTARE   
D. CARACTERISTICI ALE PROIECTULUI 

IDEE STUDIU 
FEZABILI

TATE 

PROIECT 
TEHNIC 

RIDICARE 
TOPO 

EXECUȚIE  1.Stadiul de maturitate al proiectului 

  DA   
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2.Durata de realizare: Proiectul se va realiza în etape, în funcție 
de posibilitatile de finantare 

3.Legatura cu alte proiecte: Nu exista 

4.Constrangeri de implementare Resurse financiare reduse 
Implementare de durata 

E. IMPACTUL PROIECTULUI 

1.Impactul asupra mediului: negativ: NU 
pozitiv: DA 

2.Impactul asupra bugetului local: se evalueaza: NU  

F. ANALIZA PROIECTULUI 

Analiza cost/beneficiu Se va evalua ulterior 
 

Proiect nr.12 
 

A. IDENTIFICARE 

1.Titlul proiectului: Reabilitarea scolilor  din localitățile 
Bănia și Gârbovăț  și dotarea cu 
mobilier și echipamente. 

2.Managerul de proiect: Comuna Bănia. 
3.Categoria proiectului: investiții: NU 

reparatii: DA 
4.Tipul proiectului: proiect nou: DA 

în continuare: NU 
5.Valoarea proiectului: Neevaluat 

B. INFORMATII DE BAZA 

1.Definirea problemei: Starea tehnica necorespunzatoare a 
scolilor din localitățile Bănia și Gârbovăț  

2.Cum a fost stabilita necesitatea 
investitiei: 

Evaluare proprie: DA 
Studii de planificare: NU 
Analiza reclamatiilor: NU 
Solicitare cetateni: DA 
Expertize tehnice: NU 
Analiza standardelor: NU 
Altele: NU 

3.Scopul: Regenerarea mediului rural și a valorilor 
acestuia, prin sprijinirea noii generatii și 
asigurarea condițiilor optime de educatie. 
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4.Descrierea proiectului: Reabilitarea scolilor din localitățile Bănia 
și Gârbovăț  precum și dotarea acestora 
cu mobilier și echipamente. Proiectul este 
prins ca obiectiv în Strategia de 
Dezvoltare Locala. De asemenea, în 
cadrul consultarii opiniei publice realizate 
în procesul de elaborare a strategiei de 
dezvoltare locala, majoritatea populației 
intervievate a raspuns ca este importanta 
reabilitarea scolilor. 

5.Beneficii: -imbunatatirea condițiilor în cadrul scolii; 
-cresterea competentelor profesionale în 

randul tinerilor 
6.Beneficiari: -locuitorii comunei Bănia; 

-elevii. 

C. SURSE DE FINANTARE 

Buget de 
stat  

Buget local Fonduri 
comunitare  

Surse 
private  

Sursa  de finantare 
 

FINANȚARE COFINANTARE FINANTARE  
D. CARACTERISTICI ALE PROIECTULUI 

IDEE STUDIU 
FEZABILITATE 

PROIECT 
TEHNIC 

RIDICARE 
TOPO 

EXECUȚIE  1.Stadiul de maturitate al proiectului 

DA     
2.Durata de realizare: Proiectul se va realiza în etape, în funcție de

 posibilitatile de finantare 
3.Legatura cu alte proiecte: nu exista 

4.Constrangeri de implementare Resurse financiare reduse 
Implementare de durata 

E. IMPACTUL PROIECTULUI 

1.Impactul asupra mediului: negativ: NU 
pozitiv: DA 
fara impact: NU 

2.Impactul asupra bugetului local: se evalueaza: NU  

F. ANALIZA PROIECTULUI 

Analiza cost/beneficiu Se va efectua ulterior 
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Proiect nr.13 
 

A. IDENTIFICARE 

1.Titlul proiectului: Introducere de sisteme centralizate de 
panouri solare. 

2.Managerul de proiect: Comuna  Bănia 
3.Categoria proiectului: investiții: DA 
4.Tipul proiectului: proiect nou DA 
5.Valoarea proiectului: Neevaluat  

B. INFORMATII DE BAZA 

1.Definirea problemei: Introducerea de sisteme centralizate 
pentru alimentare cu energie  solară  
la școlile, căminele culturale, 
bisericile, dispensarele din localitătile 
Bania și Gârbovăț și  primarie din 
Comuna Bănia   

2.Cum a fost stabilita necesitatea Evaluare proprie: DA 

investitiei: Studii de planificare: NU 
Analiza reclamatiilor: NU 
Solicitare cetateni: DA 
Expertize tehnice: NU 
Analiza standardelor: NU 
Altele: NU 

3.Scopul: Asigurarea bunăstării locuitorilor, turistilor 
și consumatorilor. 

4.Descrierea proiectului: Realizarea rețelei centralizate de 
alimentare cu energie electrică/termică a 
clădirilor de interes public ale comunei 
Bănia. 

5.Beneficii: - alimentarea cu energie electrică/termică; 
6.Beneficiari: -locuitorii comunei Bănia; 

- potentialii investitori 
C. SURSE DE FINANTARE 
Sursa  de finantare 
 

Buget 
de stat  

Buget local Fonduri 
comunitare  

Surse 
private  

 FINANȚARE COFINANTARE FINANTARE  

D. CARACTERISTICI ALE PROIECTULUI 

IDEE STUDIU 
FEZABILITATE 

PROIECT 
TEHNIC 

RIDICARE 
TOPO 

EXECUȚIE  1.Stadiul de maturitate al proiectului 

DA     
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2.Durata de realizare: Proiectul se va realiza în etape, în funcție 
de posibilitatile de finantare 

3.Legatura cu alte proiecte: Nu exista 

4.Constrangeri de implementare Resurse financiare reduse 
Implementare de durata 

E. IMPACTUL PROIECTULUI 

1.Impactul asupra mediului: negativ: NU 
pozitiv: DA 
fara impact: NU 

2.Impactul asupra bugetului local: se evalueaza: NU 

F. ANALIZA PROIECTULUI 

Analiza cost/beneficiu Se va efectua ulterior 
 
                                                                                                                Proiect nr. 14 
  
A. IDENTIFICARE 

1.Titlul proiectului: Organizarea sistemului  de  colectare 
selectiva, a  spatiului de depozitare 
temporara și transportul deseurilor 

2.Managerul de proiect: Comuna  Bănia 
3.Categoria proiectului: investiții: DA 

reparatii: NU 
4.Tipul proiectului: proiect nou DA  

5.Valoarea proiectului: Neevaluat 

B. INFORMATII DE BAZA 

1.Definirea problemei: Reducerea poluarii mediului prin 
organizarea sistemului de colectare și 
depozitare conform normelor europene. 

2.Cum a fost stabilita necesitatea 
investitiei: 

Evaluare proprie: DA 
Studii de planificare: NU 
Analiza reclamatiilor: DA 
Solicitare cetateni: DA 
Expertize tehnice: NU 
Analiza standardelor: NU 
Altele: NU 

3.Scopul: Eliminarea materialelor periculoase/ 
toxice din volumul deseurilor și reducerea 
poluarii din mediul ambiant. 
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4.Descrierea proiectului: Organizarea sistemului de colectare 
selectiva care sa contribuie la protectia 
mediului inconjurator. Proiectul este prins 
ca obiectiv în Strategia de Dezvoltare 
Locala. De asemenea, în cadrul consultarii 
opiniei publice realizate în procesul de 
elaborare a strategiei de dezvoltare locala, 
majoritatea populației intervievate a 
raspuns ca sunt importante organizarea 
sistemului de colectare selectiva, a 
spatiului de depozitare temporara și 
transportul deseurilor. 

 
5.Beneficii: - imbunatatirea condițiilor de viata a 

 populației comunei 
- reducerea poluarii în comuna 
- reducerea factorilor de risc pentru 
sanatatea populației 
- atragerea de investitori în zona 
- crearea de noi locuri de munca 

6.Beneficiari: -locuitorii comunei Bănia; 
- agentii economici din zona 
- potentialii investitori 

C. SURSE DE FINANTARE 

Sursa  de finantare 
 

Buget de 
stat  

Buget local Fonduri 
comunitare  

Surse 
private  

 FINANȚARE COFINANTARE FINANTARE  

D. CARACTERISTICI ALE PROIECTULUI 

IDEE STUDIU 
FEZABILITATE 

PROIECT 
TEHNIC 

RIDICARE 
TOPO 

EXECUȚIE  1.Stadiul de maturitate al proiectului 

DA     
2.Durata de realizare: proiectul se va realiza în etape, în funcție 

de posibilitatile de finantare 
3.Legatura cu alte proiecte: Nu este cazul 

4.Constrangeri de implementare Resurse financiare reduse 
Implementare de durata 

E. IMPACTUL PROIECTULUI 

1.Impactul asupra mediului: negativ: NU 
pozitiv:  DA 
fara impact: NU 
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2.Impactul asupra bugetului local: se evalueaza: NU  

F. ANALIZA PROIECTULUI 

Analiza cost/beneficiu Se va efectua ulterior 
 
 

Proiect nr.15  

A. IDENTIFICARE 

1.Titlul proiectului: Reabilitarea și dotarea corespunzatoare 
a dispensarelor umane din comună 

2.Managerul de proiect: Comuna  Bănia 
3.Categoria proiectului: reparații: DA 
4.Tipul proiectului: proiect nou DA 
5.Valoarea proiectului: Neevaluat  

B. INFORMATII DE BAZA 

1.Definirea problemei: Reabilitarea și dotarea corespunzătoare a 
sistemului sanitar al comunei este un 
factor hotarâtor în dezvoltarea durabilă 
locală a comunei Bănia. 

2.Cum a fost stabilita necesitatea 
investitiei: 

Evaluare proprie: DA 
Studii de planificare: NU 
Analiza reclamatiilor: NU 
Solicitare cetateni: DA 
Expertize tehnice: NU 
Analiza standardelor: NU 
Altele: NU 

3.Scopul: Asigurarea bunăstării locuitorilor, turistilor 
și consumatorilor. 

4.Descrierea proiectului: Reabilitarea și dotarea corespunzatoare a 
dispensarelor umane ale comunei Bănia. 

5.Beneficii: - modernizarea sistemului sanitar; 
-îmbunătățirea serviciilor medicale oferite. 

6.Beneficiari: -locuitorii comunei Bănia; 
- potentialii investitori 

C. SURSE DE FINANTARE 
Sursa  de finantare 
 

Buget de 
stat  

Buget local Fonduri 
comunitare  

Surse 
private  

 FINANȚARE COFINANTARE FINANTARE  
D. CARACTERISTICI ALE PROIECTULUI 
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IDEE STUDIU 
FEZABILITATE 

PROIECT 
TEHNIC 

RIDICARE 
TOPO 

EXECUȚIE  1.Stadiul de maturitate al proiectului 

DA     
2.Durata de realizare: Proiectul se va realiza în etape, în funcție de 

posibilitatile de finantare 
3.Legatura cu alte proiecte: Nu exista 

4.Constrangeri de implementare Resurse financiare reduse 
Implementare de durata 

E. IMPACTUL PROIECTULUI 

1.Impactul asupra mediului: negativ: NU 
pozitiv:  DA 
fara impact: NU 

2.Impactul asupra bugetului local: se evalueaza: NU 
 

F. ANALIZA PROIECTULUI 

Analiza cost/beneficiu Se va efectua ulterior 
 
 

Proiect nr. 16 
 

A. IDENTIFICARE 

1.Titlul proiectului: Lucrari de cadastru imobiliar intravilan 
și extravilan - reactualizare PUG 

2.Managerul de proiect: Comuna  Bănia 
3.Categoria proiectului: investiții: DA 
4.Tipul proiectului: proiect nou DA 
5.Valoarea proiectului: Neevaluat  
B. INFORMATII DE BAZA 

1.Definirea problemei: PUG-ul (Plan Urbanistic General) 
comunei Bănia nu mai este de actualitate. 

2.Cum a fost stabilita necesitatea 
investitiei: 

Evaluare proprie: DA 
Studii de planificare: NU 
Analiza reclamatiilor: NU 
Solicitare cetateni: DA 
Expertize tehnice: NU 
Analiza standardelor: NU 
Altele: NU 
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3.Scopul: PUG-ul cuprinde analiza, reglementarile și 
regulamentul  local de urbanism pentru 
intreg teritoriul comunei, fiind necesar în 
vederea amenajarii și administrarii 
teritoriului comunei. 

4.Descrierea proiectului: Lucrarea va contribui indirect la cresterea 
nivelului de trai al populației prin gasirea 
unor solutii de amenajare a teritoriului care 
sa asigure un grad de confort acceptabil, o 
suma de utilitati și obiective de utilitate 
publica care sa satisfaca nevoile colective 
în spatiile administrative. Proiectul este 
cuprins ca obiectiv în Strategia de 

 Dezvoltare Locala. 
5.Beneficii: - delimitarea teritoriu – intravilan și 

extravilan 
- atragerea de investitori în zona 

6.Beneficiari: -locuitorii comunei Bănia; 
- agentii economici din zona 
- potentialii investitori 

C. SURSE DE FINANTARE 

Sursa Buget Local 
D. CARACTERISTICI ALE PROIECTULUI 

IDEE STUDIU 

FEZABILITATE 

PROIECT 

TEHNIC 

RIDICARE 

TOPO 

EXECUȚIE  1.Stadiul de maturitate al proiectului 

DA     
2.Durata de realizare: Proiectul se va realiza în etape, în funcție 

de posibilitatile de finantare 
3.Legatura cu alte proiecte: Nu exista 

4.Constrangeri de implementare Resurse financiare reduse 
Implementare de durata 

E. IMPACTUL PROIECTULUI 

1.Impactul asupra mediului: negativ: NU 
pozitiv:  DA 
fara impact: NU 

2.Impactul asupra bugetului local: se evalueaza: NU 
 

F. ANALIZA PROIECTULUI 
Analiza cost/beneficiu Se va efectua ulterior 
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Proiect nr.17   
 

A. IDENTIFICARE 

1.Titlul proiectului: Montarea unui post de transformare în 
comună în vederea imbunatatirii 
parametrilor curentului electric 

2.Managerul de proiect: Comuna  Bănia 
3.Categoria proiectului: investiții: DA 
4.Tipul proiectului: proiect nou DA 
5.Valoarea proiectului: Neevaluata inca 
B. INFORMATII DE BAZA 

1.Definirea problemei: Prin montarea unui post de transformare 
a curentului electric se urmareste 
reducerea costurilor privind energia 
electrica și imbunatatirea parametrilor 
curentului electric. 

2.Cum a fost stabilita necesitatea 
investitiei: 

Evaluare proprie: DA 
Studii de planificare: NU 
Analiza reclamatiilor: DA 
Solicitare cetateni: DA 
Expertize tehnice: NU 
Analiza standardelor: NU 
Altele: NU 

3.Scopul: Montarea unui post de transformare în 
vederea imbunatatirii parametrilor 
curentului electric va diminua costurile 
privind energia electrica. Aceasta va fi 
gestionata și transmisa mult mai bine prin 
intermediul postului de transformare, 
transmisia selectivă a energiei generand o 
calitate superioara a acesteia, în forma în 
care ajunge la consumator. 

4.Descrierea proiectului: Proiectul este cuprins ca obiectiv în 
Strategia de Dezvoltare Locala. 

5.Beneficii: - imbunatatirea condițiilor de viata a 
populației comunei 
- imbunatatirea parametrilor curentului 
electric 
- diminuarea costurilor privind energia 
electrica 
- atragerea de noi investitori în zona 
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6.Beneficiari: -locuitorii comunei Bănia; 
- agentii economici din zona 
- potentialii investitori 

C. SURSE DE FINANTARE 

Sursa Buget local 
Buget de stat 
Fonduri structurale 

D. CARACTERISTICI ALE PROIECTULUI 

IDEE STUDIU 
FEZABILITATE 

PROIECT 
TEHNIC 

RIDICARE 
TOPO 

EXECUȚIE  1.Stadiul de maturitate al proiectului 

DA     
2.Durata de realizare: Proiectul se va realiza în etape, în funcție 

de posibilitatile de finantare 
3.Legatura cu alte proiecte: nu exista 

4.Constrangeri de implementare Resurse financiare reduse 
Implementare de durata 

E. IMPACTUL PROIECTULUI 

1.Impactul asupra mediului: negativ: NU 
pozitiv:  DA 
fara impact: NU 

2.Impactul asupra bugetului local: se evalueaza: NU 
 

F. ANALIZA PROIECTULUI 

Analiza cost/beneficiu Se va efectua ulterior 
 
 

Proiect. 18 
 

A. IDENTIFICARE 

1.Titlul proiectului: Dotari pentru interventii în caz de 
situatii de urgenta (autospeciala PSI, 
vola, tractor cu remorca, masina 4x4 
pentru deplasare incendii de vegetație ) 

2.Managerul de proiect: Comuna  Bănia 
3.Categoria proiectului: investiții: DA 
4.Tipul proiectului: proiect nou: DA 
5.Valoarea proiectului: Neevaluat  

B. INFORMATII DE BAZA 
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1.Definirea problemei: Este nevoie de achizitionarea unor utilaje 
(autospeciala PSI, vola, tractor cu remorca 
, masina 4x4 ) pentru interventii în situatii 
de urgenta (calamitati naturale). 

2.Cum a fost stabilita necesitatea 
investitiei: 

Evaluare proprie: DA 
Studii de planificare: NU 
Analiza reclamatiilor: DA 
Solicitare cetateni: DA 
Expertize tehnice: NU 
Analiza standardelor: NU 
Altele: NU 

3.Scopul: Reducerea riscului de producere a 
dezastrelor naturale. 

4.Descrierea proiectului: Dotarea primariei cu utilaje pentru 
interventii în caz de situatii de urgenta sau 
necesitati. Proiectul este prins ca obiectiv 
în Strategia de Dezvoltare Locala. 

5.Beneficii: - imbunatatirea condițiilor de viata a 
populației comunei 
- reducerea factorilor de risc pentru 
siguranta populației 
- atragerea de investitori în zona 
- crearea de noi locuri de munca 

6.Beneficiari: -locuitorii comunei Bănia; 
-agentii economici din zona; 
-potentialii investitori 

C. SURSE DE FINANTARE 

Buget de 
stat  

Buget local  Fonduri 
comunitare  

Surse 
private  

Sursa  de finantare 
 

FINANȚARE COFINANTARE FINANTARE  
D. CARACTERISTICI ALE PROIECTULUI 

IDEE STUDIU 
FEZABILITATE 

PROIECT 
TEHNIC 

RIDICARE 
TOPO 

EXECUȚIE  1.Stadiul de maturitate al proiectului 

DA     
2.Durata de realizare: Proiectul se va realiza în etape, în funcție 

de posibilitatile de finantare 
3.Legatura cu alte proiecte: nu exista 

4.Constrangeri de implementare Resurse financiare reduse 
Implementare de durata 

E. IMPACTUL PROIECTULUI 

1.Impactul asupra mediului: negativ: NU 
pozitiv: DA 
fara impact: NU 
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2.Impactul asupra bugetului local: se evalueaza: NU 
nu se evalueaza: DA 

F. ANALIZA PROIECTULUI 

Analiza cost/beneficiu Se va efectua ulterior 
  

 

Proiect nr. 19

A. IDENTIFICARE 
1.Titlul proiectului: Dotari administratie locală (calculatoare, 

copiatoare xerox, etc.) 
2.Managerul de proiect: Comuna  Bănia 
3.Categoria proiectului: investiții: DA 
4.Tipul proiectului: proiect nou: DA 
5.Valoarea proiectului: Neevaluat 
B. INFORMATII DE BAZA 
1.Definirea problemei: Comuna nu beneficiaza de suficient 

material birotic pentru a acoperi 
necesitățile. Este nevoie de calculatoare, 
copiatoare, xerox, etc. 

2.Cum a fost stabilita necesitatea 
investitiei: 

Evaluare proprie: DA 
Studii de planificare: NU 
Analiza reclamatiilor: DA 
Solicitare cetateni: DA 
Expertize tehnice: NU 
Analiza standardelor: NU 
Altele: NU 

3.Scopul: -prin dotarea administrației locale se 
doreste impunerea anumitor standarde 
europene 

4.Descrierea proiectului: Dotari administratie locala (calculatoare, 
copiatoare, xerox, etc.). 

5.Beneficii: -imbunatatirea condițiilor de munca; 
-dezvoltarea de locuri de munca; 

6.Beneficiari: -locuitorii comunei Bănia; 
-agentii economici din zona; 
-potentialii investitori; 
-salariatii primariei; 

C. SURSE DE FINANTARE 
Sursa Buget local 
D. CARACTERISTICI ALE PROIECTULUI 
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IDEE STUDIU 
FEZABILITATE 

PROIECT 
TEHNIC 

RIDICARE 
TOPO 

EXECUȚIE  1.Stadiul de maturitate al proiectului 

DA     
2.Durata de realizare: Proiectul se va realiza în etape, în funcție 

de posibilitatile de finantare 
3.Legatura cu alte proiecte: Nu exista 
4.Constrangeri de implementare Resurse financiare reduse 

Implementare de durata 
E. IMPACTUL PROIECTULUI 

1.Impactul asupra mediului: negativ: NU 
pozitiv: DA 
fara impact: NU 

2.Impactul asupra bugetului local: se evalueaza: NU    
nu se evalueaza: DA 

F. ANALIZA PROIECTULUI 

Analiza cost/beneficiu Se va efectua ulterior 
 

Proiect nr. 20 
A. IDENTIFICARE 
1.Titlul proiectului: Realizare de alei pietonale și piste de 

biciclete în comuna Bănia  
2.Managerul de proiect: Comuna  Bănia 
3.Categoria proiectului: investiții: DA 
4.Tipul proiectului: proiect nou: DA 
5.Valoarea proiectului: Neevaluat  
B. INFORMATII DE BAZA 
1.Definirea problemei: Nu exista alei pietonale și piste de 

biciclete  în comuna Bănia fiind necesara 
realizarea lor pentru dezvoltarea 
infrastructurii. 

2.Cum a fost stabilita necesitatea 
investitiei: 

Evaluare proprie: DA 
Studii de planificare: NU 
Analiza reclamatiilor: NU 
Solicitare cetateni: DA 
Expertize tehnice: NU 
Analiza standardelor: NU 
Altele: NU 

3.Scopul: Asigurarea accesului neingradit al 
locuitorilor, turistilor și consumatorilor 
economici la infrastructura de baza. 
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4.Descrierea proiectului: Modernizarea retelei de drumuri locale 
prin realizarea de alei pietonale și piste de 
biciclete.  Proiectul este prins ca obiectiv în 
Strategia de Dezvoltare Locala. 

5.Beneficii: -fluidizarea circulatiei; 
-siguranta pietonilor și bicicliștilor 
-stabilizarea zonei. 

6.Beneficiari: -locuitorii comunei Bănia; 
-participantii la traficul rutier care 

 tranziteaza comuna; 
-potentialii investitori 

C. SURSE DE FINANTARE 
Buget de 
stat  

Buget local  Fonduri 
comunitare  

Surse 
private  

Sursa  de finantare 
 

FINANȚARE COFINANTARE FINANTARE  
D. CARACTERISTICI ALE PROIECTULUI 

IDEE STUDIU 
FEZABILITATE 

PROIECT 
TEHNIC 

RIDICARE 
TOPO 

EXECUȚIE  1.Stadiul de maturitate al proiectului 

DA     
2.Durata de realizare: Proiectul se va realiza în etape, în funcție 

de posibilitatile de finantare 
3.Legatura cu alte proiecte: nu exista 

4.Constrangeri de implementare Resurse financiare reduse 
Implementare de durata 

E. IMPACTUL PROIECTULUI 

1.Impactul asupra mediului: negativ: NU 
pozitiv: DA 
fara impact: NU 

2.Impactul asupra bugetului local: se evalueaza: NU 

F. ANALIZA PROIECTULUI 

Analiza cost/beneficiu Se va efectua ulterior 
 
 

Proiect nr. 21 
A. IDENTIFICARE 

1.Titlul proiectului: Dotare cu utilaje și echipamente pentru 
serviciul de gospodarire comunala și 
salubritate (masina de colectare,etc) 

2.Managerul de proiect: Comuna  Bănia 
3.Categoria proiectului: investiții: DA 
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4.Tipul proiectului: proiect nou DA 
5.Valoarea proiectului: Neevaluat  
B. INFORMATII DE BAZA 

1.Definirea problemei: Lipsuri ale serviciului de salubritate 
comunala (masina de colectare, pubele) 

2.Cum a fost stabilita necesitatea 
investitiei: 

Evaluare proprie: DA 
Studii de planificare: NU 
Analiza reclamatiilor: NU 
Solicitare cetateni: DA 

 Expertize tehnice: NU 
Analiza standardelor: NU 
Altele: NU 

3.Scopul: Dotarea serviciului de salubritate și 
gospodarire comunala 

4.Descrierea proiectului: Dotarea cu utilaje și echipamente pentru 
serviciul de gospodarie comunala și 
salubritate (masina de colectare, pubele). 
Proiectul este cuprins ca obiectiv în 
Strategis de Dezvoltare Locala. 

5.Beneficii: - imbunatatirea condițiilor de viata a 
populației comunei 
- reducerea poluarii 
- atragerea de investitori în zona 
- crearea de noi locuri de munca 

6.Beneficiari: -locuitorii comunei Bănia; 
- potentialii investitori 

C. SURSE DE FINANTARE 

Buget de 
stat  

Buget local  Fonduri 
comunitare 

Surse 
private  

Sursa  de finantare 
 

FINANȚARE COFINANTARE FINANTARE  
D. CARACTERISTICI ALE PROIECTULUI 

IDEE STUDIU 
FEZABILITATE 

PROIECT 
TEHNIC 

RIDICARE 
TOPO 

EXECUȚIE  1.Stadiul de maturitate al proiectului 

DA     
2.Durata de realizare: Proiectul se va realiza în etape, în funcție 

de posibilitatile de finantare 
3.Legatura cu alte proiecte: Nu exista 

4.Constrangeri de implementare Resurse financiare reduse 
Implementare de durata 

E. IMPACTUL PROIECTULUI 
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1.Impactul asupra mediului: negativ: NU 
pozitiv: DA 
fara impact: NU 

2.Impactul asupra bugetului local: se evalueaza: NU  

F. ANALIZA PROIECTULUI 

Analiza cost/beneficiu Se va efectua ulterior 
  

Proiect nr. 22
A. IDENTIFICARE 

1.Titlul proiectului: Construirea unui complex social care 
sa cuprinda un camin – azil de zi și 
spațiu de recreere și comunicare pentru 
batranii comunei și dotarea acestuia cu 
mobilier 

2.Managerul de proiect: Comuna  Bănia 
3.Categoria proiectului: investiții: DA 
4.Tipul proiectului: proiect nou DA 
5.Valoarea proiectului: Neevaluat  
B. INFORMATII DE BAZA 

1.Definirea problemei: Constructia unui complex social care sa 
deserveasca populatia imbatranita și 
defavorizata a comunei. 

2.Cum a fost stabilita necesitatea 
investitiei: 

Evaluare proprie: DA 
Studii de planificare: NU 
Analiza reclamatiilor: NU 
Solicitare cetateni: DA 
Expertize tehnice: NU 
Analiza standardelor: NU 
Altele: NU 

3.Scopul: Imbunatatirea conditiilor de viata a 
populatiei comunei și în special a 
populatiei de varsta a III a și revigorarea 
mediului social al comunei. 
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4.Descrierea proiectului: Constructia unui complex social care sa 
deserveasca populatia imbatranita și 
defavorizata a comunei. Proiectul este 
prins ca obiectiv în Strategia de Dezvoltare 
Locala. De asemenea, în cadrul consultarii 
opiniei publice realizate în procesul de 
elaborare a strategiei de dezvoltare locala, 
majoritatea populației intervievate a 
raspuns ca este importanta construirea 
acestui complex social care sa cuprinda 
un azil camin pentru batranii comunei și 
dotarea acestuia cu mobilier. 

5.Beneficii: - atragerea de investitori 
- crearea de locuri de munca 

6.Beneficiari: -locuitorii comunei Bănia; 
- potentialii investitori 

C. SURSE DE FINANTARE 

Buget de 
stat  

Buget local  Fonduri 
comunitare  

Surse 
private  

Sursa  de finantare 
 

FINANȚARE COFINANTARE FINANTARE  
D. CARACTERISTICI ALE PROIECTULUI 

IDEE STUDIU 
FEZABILITATE 

PROIECT 
TEHNIC 

RIDICARE 
TOPO 

EXECUȚIE  1.Stadiul de maturitate al proiectului 

DA     
2.Durata de realizare: Proiectul se va realiza în etape, în funcție 

de posibilitatile de finantare 
3.Legatura cu alte proiecte: Nu exista 

4.Constrangeri de implementare Resurse financiare reduse 
Implementare de durata 

E. IMPACTUL PROIECTULUI 

1.Impactul asupra mediului: negativ: NU 
pozitiv: DA 
fara impact: NU 

2.Impactul asupra bugetului local: se evalueaza: NU  

F. ANALIZA PROIECTULUI 

Analiza cost/beneficiu Se va efectua ulterior 
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Proiect nr.23 

A. IDENTIFICARE 

1.Titlul proiectului: Amenajarea și dotarea unui centru de 
joaca și recreere pentru copiii comunei 

2.Managerul de proiect: Comuna  Bănia 
3.Categoria proiectului: investiții: DA 
4.Tipul proiectului: proiect nou DA 
5.Valoarea proiectului: Neevaluat  
B. INFORMATII DE BAZA 

1.Definirea problemei: În comuna Bănia  nu exista un centru de 
joaca și recreere. 

2.Cum a fost stabilita necesitatea 
investitiei: 

Evaluare proprie: DA 
Studii de planificare: NU 
Analiza reclamatiilor: DA 
Solicitare cetateni: DA 
Expertize tehnice: NU 
Analiza standardelor: NU 
Altele: NU 

3.Scopul: Regenerarea mediului rural și a valorilor 
acestuia, prin sprijinirea noii generatii de a 
invata în conditii moderne și asigurarea 
conditiilor de recreere. 

4.Descrierea proiectului: Amenajarea și dotarea unui centru de 
joaca pentru copiii comunei. Proiectul este 
prins ca obiectiv în Strategia de Dezvoltare 
Locala. De asemenea, în cadrul consultarii 
opiniei publice realizate în procesul de 
elaborare a strategiei de dezvoltare locala, 
majoritatea populației intervievate a 
raspuns ca este foarte importanta 
realizarea centrului pentru copii. 

5.Beneficii: - imbunatatirea condițiilor de viata a 
copiilor din comuna 
- asigurarea sigurantei și protectiei copiilor 

6.Beneficiari: - copiii din comuna Bănia; 
C. SURSE DE FINANTARE 

Buget de 
stat  

Buget local  Fonduri 
comunitare 

Surse 
private  

Sursa  de finantare 
 

FINANȚARE COFINANTARE FINANTARE  
D. CARACTERISTICI ALE PROIECTULUI 
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IDEE STUDIU 
FEZABILITATE 

PROIECT 
TEHNIC 

RIDICARE 
TOPO 

EXECUȚIE  1.Stadiul de maturitate al proiectului 

DA     
2.Durata de realizare: Proiectul se va realiza în etape, în funcție 

de posibilitatile de finantare 
3.Legatura cu alte proiecte: Nu exista 

4.Constrangeri de implementare Resurse financiare reduse 
Implementare de durata 

E. IMPACTUL PROIECTULUI 

1.Impactul asupra mediului: negativ: NU 
pozitiv: DA 
fara impact: NU 

2.Impactul asupra bugetului local: se evalueaza: NU 

F. ANALIZA PROIECTULUI 

Analiza cost/beneficiu Se va efectua ulterior 
 
 

                                                                                                 Proiect nr.24   

A. IDENTIFICARE 
1.Titlul proiectului: Construirea unui complex turistic și de 

agrement în comuna Bănia  
2.Managerul de proiect: Comuna   Bănia 
3.Categoria proiectului: investiții: DA 
4.Tipul proiectului: proiect nou DA 
5.Valoarea proiectului: Neevaluata inca 
B. INFORMATII DE BAZA 
1.Definirea problemei: În comuna Bănia nu exista complex 

turistic 
2.Cum a fost stabilita necesitatea 
investitiei: 

Evaluare proprie: DA 
Studii de planificare: NU 
Analiza reclamatiilor: DA 
Solicitare cetateni: DA 
Expertize tehnice: NU 
Analiza standardelor: NU 
Altele: NU 

3.Scopul: Prin amenajarea unui complex turistic se 
urmareste imbunatatirea spatiului destinat 
pentru recreerea și relaxarea cetatenilor 
comunei și atragerea unui număr mai 
mare de turisti. 
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4.Descrierea proiectului: Realizarea și dotarea cu echipamente și 
aparatura necesara a unui complex turistic 
și de agreement. Proiectul este prins ca 
obiectiv în Strategia de Dezvoltare Locala. 
De asemenea, în cadrul consultarii opiniei 
publice realizate în procesul de elaborare 
a strategiei de dezvoltare locala, 
majoritatea populației intervievate a 
raspuns ca este importanta realizarea unui 
complex turistic. 

5.Beneficii: - imbunatatirea condițiilor de viata a 
populației comunei 
- atragerea de noi investitori în zona 
- dezvoltarea de locuri de munca 
- cresterea numarului de turisti în zona și 
implicit a veniturilor populației și a 
autoritatii locale 

6.Beneficiari: -locuitorii comunei Bănia; 
- agentii economici din zona 
- turistii care vor vizita comuna 
- potentialii investitori 

C. SURSE DE FINANTARE 
Buget de 
stat  

Buget local  Fonduri 
comunitare 

Surse 
private  

Sursa  de finantare 
 

FINANTARE  COFINANTARE FINANTARE   

D. CARACTERISTICI ALE PROIECTULUI 

IDEE STUDIU 
FEZABILITATE 

PROIECT 
TEHNIC 

RIDICARE 
TOPO 

EXECUȚIE 1.Stadiul de maturitate al proiectului 

DA     
2.Durata de realizare: Proiectul se va realiza în etape, în funcție 

de posibilitatile de finantare 
3.Legatura cu alte proiecte: Nu exista 

4.Constrangeri de implementare Resurse financiare reduse 
Implementare de durata 

E. IMPACTUL PROIECTULUI 

1.Impactul asupra mediului: negativ: NU 
pozitiv: DA 
fara impact: NU 

2.Impactul asupra bugetului local: se evalueaza: NU  

F. ANALIZA PROIECTULUI 

Analiza cost/beneficiu Se va efectua ulterior 
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Proiect nr. 25  

 
A. IDENTIFICARE 

1.Titlul proiectului: Lucrari de reabilitare și mansardare a 
sediului primariei 

2.Managerul de proiect: Comuna  Bănia 
3.Categoria proiectului: investiții: DA 

reparatii: NU 
4.Tipul proiectului: proiect nou DA 

în continuare NU 
5.Valoarea proiectului: Neevaluat 
B. INFORMATII DE BAZA 

1.Definirea problemei: Sediul primariei este în stare improprie 
pentru desfasurarea în conditii normale a 
activitatii. 

2.Cum a fost stabilita necesitatea 
investitiei: 

Evaluare proprie: DA 
Studii de planificare: NU 
Analiza reclamatiilor: NU 

 Solicitare cetateni: DA 
Expertize tehnice: NU 
Analiza standardelor: NU 
Altele: NU 

3.Scopul: Reabilitarea și mansardarea sediului 
pentru primaria Bănia vor imbunatatii 
imaginea de ansamblu a localitatii. Se vor 
eficientiza astfel activitatile din cadrul 
primariei; angajatii vor avea mai mult 
spatiu de lucru, vor exista dotari în 
conformitate cu standardele europene și 
se va putea tine o evidenta clara a 
documentelor administrate de primarie 
pentru localnici.  

4.Descrierea proiectului: Reabilitarea și mansardarea sediului 
primariei. Proiectul este cuprins ca obiectiv 
în Strategia de Dezvoltare Locala. 

5.Beneficii: - imbunatatirea condițiilor de viata a 
populației comunei 
- imbunatatirea condițiilor de viata a 
salariatilor primariei 

6.Beneficiari: -locuitorii comunei Bănia; 
- salariatii primariei 
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C. SURSE DE FINANTARE 

Buget de 
stat  

Buget local  Fonduri 
comunitare 

Surse 
private  

Sursa  de finantare 
 

FINANȚARE COFINANTARE FINANTARE  
D. CARACTERISTICI ALE PROIECTULUI 

IDEE STUDIU 
FEZABILITATE 

PROIECT 
TEHNIC 

RIDICARE 
TOPO 

EXECUȚIE  1.Stadiul de maturitate al proiectului 

DA     
2.Durata de realizare: Proiectul se va realiza în etape, în funcție 

de posibilitatile de finantare 
3.Legatura cu alte proiecte: Nu exista 
4.Constrangeri de implementare Resurse financiare reduse 

Implementare de durata 
E. IMPACTUL PROIECTULUI 

1.Impactul asupra mediului: negativ: NU 
pozitiv:  DA 
fara impact: NU 

2.Impactul asupra bugetului local: se evalueaza: NU 
 

F. ANALIZA PROIECTULUI 
 

Analiza cost/beneficiu Se va efectua ulterior 
 
 

Proiect nr. 26 
 

A. IDENTIFICARE 
1.Titlul proiectului: Construire drumuri agricole  
2.Managerul de proiect: Comuna  Bănia 
3.Categoria proiectului: investiții: DA 
4.Tipul proiectului: proiect nou DA 
5.Valoarea proiectului: Neevaluat  

B. INFORMATII DE BAZA 
1.Definirea problemei: În comuna Bănia eficientizarea agriculturii 

este strâns legată de infrastructura de 
transport. 
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2.Cum a fost stabilita necesitatea 
investitiei: 

Evaluare proprie: DA 
Studii de planificare: NU 
Analiza reclamatiilor: DA 
Solicitare cetateni: DA 
Expertize tehnice: NU 
Analiza standardelor: NU 
Altele: NU 

3.Scopul: Creșterea productivității în agricultură. 
4.Descrierea proiectului: Pentru eficientizarea agriculturii este 

nevoie de o dezvoltare multidirecțională, 
infrastructura de drumuri fiind un factor 
vital pentru productivitate sporită. 

5.Beneficii: - eficientizarea agriculturii 
- atragerea de noi investitori în zona 
- dezvoltarea de locuri de munca 

6.Beneficiari: -locuitorii comunei Bănia; 
- agentii economici din zona 
- potentialii investitori 

C. SURSE DE FINANTARE 

Buget de 
stat  

Buget local  Fonduri 
comunitare 

Surse 
private  

Sursa  de finantare 
 

FINANȚARE COFINANTARE FINANTARE  

D. CARACTERISTICI ALE PROIECTULUI 

IDEE STUDIU 
FEZABILITATE 

PROIECT 
TEHNIC 

RIDICARE 
TOPO 

EXECUȚIE  1.Stadiul de maturitate al proiectului 

DA     
2.Durata de realizare: Proiectul se va realiza în etape, în funcție 

de posibilitatile de finantare 
3.Legatura cu alte proiecte: Nu exista 

4.Constrangeri de implementare Resurse financiare reduse 
Implementare de durata 

E. IMPACTUL PROIECTULUI 

1.Impactul asupra mediului: negativ: NU 
pozitiv:  DA 
fara impact: NU 

2.Impactul asupra bugetului local: se evalueaza: NU 
 

F. ANALIZA PROIECTULUI 

Analiza cost/beneficiu Se va efectua ulterior 
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Proiect nr.27  

 
A. IDENTIFICARE 
1.Titlul proiectului: Reabilitare obiective turistice, inclusiv 

semnalizare 
2.Managerul de proiect: Comuna  Bănia 
3.Categoria proiectului: investiții: DA 
4.Tipul proiectului: proiect nou DA 
5.Valoarea proiectului: Neevaluata inca 
B. INFORMATII DE BAZA 
1.Definirea problemei: Obiectivele turistice din zonă necesită 

lucrări de reabilitare și întreținere. 
2.Cum a fost stabilita necesitatea 
investitiei: 

Evaluare proprie: DA 
Studii de planificare: NU 
Analiza reclamatiilor: DA 
Solicitare cetateni: DA 
Expertize tehnice: NU 
Analiza standardelor: NU 
Altele: NU 

3.Scopul: Prin reabilitarea obiectivelor turistice 
precum și prin  semnalizarea traseelor 
turistice și prin amenajarea unui complex 
turistic se urmareste imbunatatirea 
spatiului destinat 
pentru recreerea și relaxarea cetatenilor 
comunei și atragerea unui număr mai 

 mare de turisti. 
4.Descrierea proiectului: Reabilitarea obiectivelor turistice din zonă 

precum și semnalizarea și refacerea 
traseelor turistice din zonă. 

5.Beneficii: - imbunatatirea condițiilor de turism a 
zonei 
- atragerea de noi investitori în zona 
- dezvoltarea de locuri de munca 
- cresterea numarului de turisti în zona și 
implicit a veniturilor populației și a 
autoritatii locale 

6.Beneficiari: -locuitorii comunei Bănia; 
- agentii economici din zona 
- turistii care vor vizita comuna 
- potentialii investitori 

C. SURSE DE FINANTARE 
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Buget de 
stat  

Buget local  Fonduri 
comunitare  

Surse 
private  

Sursa  de finantare 
 

FINANTARE COFINANTARE FINANTARE  

D. CARACTERISTICI ALE PROIECTULUI 

IDEE STUDIU 
FEZABILITATE 

PROIECT 
TEHNIC 

RIDICARE 
TOPO 

EXECUȚIE  1.Stadiul de maturitate al proiectului 

DA     

2.Durata de realizare: Proiectul se va realiza în etape, în funcție 
de posibilitatile de finantare 

3.Legatura cu alte proiecte: Nu exista 

4.Constrangeri de implementare Resurse financiare reduse 
Implementare de durata 

E. IMPACTUL PROIECTULUI 

1.Impactul asupra mediului: negativ: NU 
pozitiv:  DA 
fara impact: NU 

2.Impactul asupra bugetului local: se evalueaza: NU  

F. ANALIZA PROIECTULUI 

Analiza cost/beneficiu Se va efectua ulterior 
 
 

                                                                                     Proiect nr. 28 
1.Titlul proiectului: Amenajare spatiu campare turisti și 

spațiu grătar  
2.Managerul de proiect: Comuna  Bănia 
3.Categoria proiectului: investiții: DA 
4.Tipul proiectului: proiect nou DA 
5.Valoarea proiectului: Neevaluat 
B. INFORMATII DE BAZA 
1.Definirea problemei: În comuna Bănia nu exista complex 

turistic 
2.Cum a fost stabilita necesitatea 
investitiei: 

Evaluare proprie: DA 
Studii de planificare: NU 
Analiza reclamatiilor: DA 
Solicitare cetateni: DA 
Expertize tehnice: NU 
Analiza standardelor: NU 
Altele: NU 



130 

 
 

 

3.Scopul: Prin amenajarea unui spațiu de campare 
a turistilor și a unor spații pentru grătar  
se urmareste imbunatatirea spatiului 
destinat pentru recreerea și 
relaxarea cetatenilor comunei și atragerea 
unui număr mai mare de turisti. 

4.Descrierea proiectului: Realizarea și dotarea cu echipamente și 
aparatura necesara a unui spațiu de 
campare și de agreement. Proiectul este 
prins ca obiectiv în Strategia de Dezvoltare 
Locala. De asemenea, în cadrul consultarii 
opiniei publice realizate în procesul de 
elaborare a strategiei de dezvoltare locala, 
majoritatea populației intervievate a 
raspuns ca este importanta redresarea 
turismului zonei. 

5.Beneficii: - imbunatatirea condițiilor de viata a 
populației comunei 
- atragerea de noi investitori în zona 
- dezvoltarea de locuri de munca 
- cresterea numarului de turisti în zona și 
implicit a veniturilor populației și a 
autoritatii locale 

6.Beneficiari: -locuitorii comunei Bănia; 
- agentii economici din zona 
- turistii care vor vizita comuna 
- potentialii investitori 

C. SURSE DE FINANTARE 

Sursa Buget local  
Fonduri structurale 
Alte surse 

D. CARACTERISTICI ALE PROIECTULUI 

IDEE STUDIU 
FEZABILITATE 

PROIECT 
TEHNIC 

RIDICARE 
TOPO 

EXECUȚIE  1.Stadiul de maturitate al proiectului 

DA     
2.Durata de realizare: Proiectul se va realiza în etape, în funcție 

de posibilitatile de finantare 
3.Legatura cu alte proiecte: Nu exista 

4.Constrangeri de implementare Resurse financiare reduse 
Implementare de durata 

E. IMPACTUL PROIECTULUI 
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1.Impactul asupra mediului: negativ: NU 
pozitiv: DA 
fara impact: NU 

2.Impactul asupra bugetului local: se evalueaza: NU  

F. ANALIZA PROIECTULUI 

Analiza cost/beneficiu Se va efectua ulterior 
 
 

Proiect nr. 29 
 

A. IDENTIFICARE 
1.Titlul proiectului: Modernizare  site de promovare 
2.Managerul de proiect: Comuna  Bănia 
3.Categoria proiectului: investiții: DA 
4.Tipul proiectului: proiect nou DA 
5.Valoarea proiectului: Neevaluat 
B. INFORMATII DE BAZA 
1.Definirea problemei: Site-ul Comunei Bănia  necesită 

modernizare  
2.Cum a fost stabilita necesitatea 
investitiei: 

Evaluare proprie: DA 
Studii de planificare: NU 
Analiza reclamatiilor: DA 
Solicitare cetateni: DA 
Expertize tehnice: NU 

3.Scopul: Prin modernizare portalului primăriei, se 
va menține un contact mult mai eficient 
între comunitate și reprezentanții lor, 
precum și 

 o mult mai bună informare asupra pulsului 
comunității. 

4.Descrierea proiectului: Modernizarea portalului Primăriei 
comunei Bănia. 

5.Beneficii: - imbunatatirea comunicării între factorii 
decizionali ai comunei și comunitate 
- eficientizarea circulației informației înspre 
și dinspre administrația publică 
- o prezentare detaliată a potențialului 
comunei, portalul fiind „cartea de vizită” a 
comunei pentru turiștii interesați de 
frumusețile României; 
- cresterea numarului de turisti și implicit a 
veniturilor populației și a autoritatii locale 
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6.Beneficiari: -locuitorii comunei Bănia; 
- agentii economici din zona 
- turistii care vor vizita comuna 
- potentialii investitori 

C. SURSE DE FINANTARE 

Sursa Buget local 
Fonduri structurale 
Alte surse 

D. CARACTERISTICI ALE PROIECTULUI 

IDEE STUDIU 
FEZABILITATE 

PROIECT 
TEHNIC 

RIDICARE 
TOPO 

EXECUȚIE  1.Stadiul de maturitate al proiectului 

DA     
2.Durata de realizare: Proiectul se va realiza în etape, în funcție 

de posibilitatile de finantare 
3.Legatura cu alte proiecte: Nu exista 

4.Constrangeri de implementare Resurse financiare reduse 
Implementare de durata 

E. IMPACTUL PROIECTULUI 

1.Impactul asupra mediului: negativ: NU 
pozitiv:  DA 
fara impact: NU 

2.Impactul asupra bugetului local: se evalueaza: NU 
 

F. ANALIZA PROIECTULUI 

Analiza cost/beneficiu Se va efectua ulterior 
 
 

Proiect nr.30  
 

A. IDENTIFICARE 
1.Titlul proiectului: Amenajare/lotizare teren intravilan 

pentru potentiali clienti de locuinte 
2.Managerul de proiect: Comuna  Bănia 
3.Categoria proiectului: investiții: DA 
4.Tipul proiectului: proiect nou DA 
5.Valoarea proiectului: Neevaluata inca 
B. INFORMATII DE BAZA 
1.Definirea problemei: Comuna Bănia dorește facilitarea 

achiziționarii de teren intravilan pentru 
constructia de locuințe noi 
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2.Cum a fost stabilita necesitatea 
investitiei: 

Evaluare proprie: DA 
Studii de planificare: NU 
Analiza reclamatiilor: DA 
Solicitare cetateni: DA 
Expertize tehnice: NU 
Analiza standardelor: NU 

3.Scopul: Dezvoltarea comunei 
4.Descrierea proiectului: Amenajare/lotizare teren intravilan pentru 

potentiali clienti de locuinte 
5.Beneficii: - imbunatatirea condițiilor de viata a 

populației comunei 
- atragerea de noi investitori în zona 
- dezvoltarea de locuri de munca 
- dezvoltare rurală durabilă. 

6.Beneficiari: -locuitorii comunei Bănia; 
- agentii economici din zona 
- turistii care vor vizita comuna 
- potentialii investitori 

C. SURSE DE FINANTARE 

Sursa Buget local Fonduri 
structurale Alte 
surse 

D. CARACTERISTICI ALE PROIECTULUI 

IDEE STUDIU 
FEZABILITATE 

PROIECT 
TEHNIC 

RIDICARE 
TOPO 

EXECUȚIE  1.Stadiul de maturitate al proiectului 

DA     
2.Durata de realizare: Proiectul se va realiza în etape, în funcție 

de posibilitatile de finantare 
3.Legatura cu alte proiecte: Nu exista 
4.Constrangeri de implementare Resurse financiare reduse 

Implementare de durata 
E. IMPACTUL PROIECTULUI 

1.Impactul asupra mediului: negativ: NU 
pozitiv: DA 
fara impact: NU 

2.Impactul asupra bugetului local: se evalueaza: NU 
nu se evalueaza: DA 

F. ANALIZA PROIECTULUI 

Analiza cost/beneficiu Se va efectua ulterior 
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Proiect nr.31 
 

A. IDENTIFICARE 
1.Titlul proiectului: Modernizare  parcuri și centre civice  în 

localitățile Bănia și Gârbovăț  
2.Managerul de proiect: Comuna  Bănia 
3.Categoria proiectului: investiții: DA 
4.Tipul proiectului: proiect nou DA 
5.Valoarea proiectului: Neevaluata inca 
B. INFORMATII DE BAZA 
1.Definirea problemei: Comuna Bănia dorește modernizarea 

parcurilor si a centrelor civice din 
localitățile Bănia și Gârbovăț 

2.Cum a fost stabilita necesitatea 
investitiei: 

Evaluare proprie: DA 
Studii de planificare: NU 
Analiza reclamatiilor: DA 
Solicitare cetateni: DA 
Expertize tehnice: NU 
Analiza standardelor: NU 

3.Scopul: Schimbarea infățisării  comunei  
4.Descrierea proiectului: Modernizare parcuri si centre  civice in 

localitățile Bania și  Gârbovăț 
5.Beneficii: - imbunatatirea condițiilor de turism a 

zonei 
- atragerea de noi investitori în zona 
- cresterea numarului de turisti în zona și 

implicit a veniturilor populației și a 
autoritatii locale 

6.Beneficiari: -locuitorii comunei Bănia; 
- agentii economici din zona 
- turistii care vor vizita comuna 
- potentialii investitori 

C. SURSE DE FINANTARE 

Sursa  de finantare 
 

Buget de 
stat  

Buget local  Fonduri 
comunitare  

Surse 
private  

 FINANTARE COFINANTARE FINANTARE  

D. CARACTERISTICI ALE PROIECTULUI 

IDEE STUDIU 

FEZABILITATE 

PROIECT 

TEHNIC 

RIDICARE 

TOPO 

EXECUȚIE  1.Stadiul de maturitate al proiectului 

DA     
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2.Durata de realizare: Proiectul se va realiza în etape, în funcție 
de posibilitatile de finantare 

3.Legatura cu alte proiecte: Nu exista 
4.Constrangeri de implementare Resurse financiare reduse 

Implementare de durata 
E. IMPACTUL PROIECTULUI 

1.Impactul asupra mediului: negativ: NU 
pozitiv: DA 
fara impact: NU 

2.Impactul asupra bugetului local: se evalueaza: NU  

F. ANALIZA PROIECTULUI 

Analiza cost/beneficiu Se va efectua ulterior 
 
 
 
 

Proiect nr.32 
 

A. IDENTIFICARE 
1.Titlul proiectului: Amenajare atelier meșteșugăresc  pentru 

promovare meșteșuguri și lucru manual   
2.Managerul de proiect: Comuna  Bănia 
3.Categoria proiectului: investiții: DA 
4.Tipul proiectului: proiect nou DA 
5.Valoarea proiectului: Neevaluata inca 
B. INFORMATII DE BAZA 
1.Definirea problemei: Comuna Bănia dorește amenajarea 

unui atelier meșteșugăresc care să 
promoveze  vechile tradiții și obiceiuri, 
să promoveze meșteșugurile și sa 
inițieze un  program de învățare al 
lucrului manual  

2.Cum a fost stabilita necesitatea 
investitiei: 

Evaluare proprie: DA 
Studii de planificare: NU 
Analiza reclamatiilor: NU 
Solicitare cetateni: NU 
Expertize tehnice: NU 
Analiza standardelor: NU 

3.Scopul: Promovarea traditiilor și obiceiurilor locale  
4.Descrierea proiectului: Amenajare atelier meșteșugăresc  pentru 

promovare meșteșuguri și lucru manual   
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5.Beneficii: - imbunatatirea condițiilor de turism a 
zonei 
- atragerea de noi investitori în zona 
- cresterea numarului de turisti în zona și 

implicit a veniturilor populației și a 
autoritatii locale 

6.Beneficiari: -locuitorii comunei Bănia; 
- agentii economici din zona 
- turistii care vor vizita comuna 
- potentialii investitori 

C. SURSE DE FINANTARE 

Sursa  de finantare 
 

Buget de 
stat  

Buget local  Fonduri 
comunitare  

Surse 
private  

 FINANTARE COFINANTARE FINANTARE  

D. CARACTERISTICI ALE PROIECTULUI 

IDEE STUDIU 
FEZABILITATE 

PROIECT 
TEHNIC 

RIDICARE 
TOPO 

EXECUȚIE  1.Stadiul de maturitate al proiectului 

DA     
2.Durata de realizare: Proiectul se va realiza în etape, în funcție 

de posibilitatile de finantare 
3.Legatura cu alte proiecte: Nu exista 
4.Constrangeri de implementare Resurse financiare reduse 

Implementare de durata 
E. IMPACTUL PROIECTULUI 

1.Impactul asupra mediului: negativ: NU 
pozitiv: DA 
fara impact: NU 

2.Impactul asupra bugetului local: se evalueaza: NU  

F. ANALIZA PROIECTULUI 

Analiza cost/beneficiu Se va efectua ulterior 
 
 
 

Proiect nr.33 
 

A. IDENTIFICARE 
1.Titlul proiectului: Amenajare trasee cicloturistice  montane  

cu legături între Valea Almăjului și 
Clisura Dunării     

2.Managerul de proiect: Comuna  Bănia 
3.Categoria proiectului: investiții: DA 
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4.Tipul proiectului: proiect nou DA 
5.Valoarea proiectului: Neevaluata inca 
B. INFORMATII DE BAZA 
1.Definirea problemei: Comuna Bănia dorește amenajarea 

traseelor cicloturistice montane cu 
legături între Valea Almăjului și Clisura 
Dunării  

2.Cum a fost stabilita necesitatea 
investitiei: 

Evaluare proprie: DA 
Studii de planificare: NU 
Analiza reclamatiilor: NU 
Solicitare cetateni: NU 
Expertize tehnice: NU 
Analiza standardelor: NU 

3.Scopul: Promovarea  turismului   
4.Descrierea proiectului: Amenajare trasee cicloturistice montane   

5.Beneficii: - imbunatatirea condițiilor de turism a 
zonei 
- atragerea de noi investitori în zona 
- cresterea numarului de turisti în zona și 

implicit a veniturilor populației și a 
autoritatii locale 

6.Beneficiari: -locuitorii comunei Bănia; 
- agentii economici din zona 
- turistii care vor vizita comuna 
- potentialii investitori 

C. SURSE DE FINANTARE 

Sursa  de finantare 
 

Buget de 
stat  

Buget local  Fonduri 
comunitare  

Surse 
private  

 FINANTARE COFINANTARE FINANTARE  

D. CARACTERISTICI ALE PROIECTULUI 

IDEE STUDIU 
FEZABILITATE 

PROIECT 
TEHNIC 

RIDICARE 
TOPO 

EXECUȚIE  1.Stadiul de maturitate al proiectului 

DA     
2.Durata de realizare: Proiectul se va realiza în etape, în funcție 

de posibilitatile de finantare 
3.Legatura cu alte proiecte: Nu exista 
4.Constrangeri de implementare Resurse financiare reduse 

Implementare de durata 
E. IMPACTUL PROIECTULUI 

1.Impactul asupra mediului: negativ: NU 
pozitiv: DA 
fara impact: NU 
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2.Impactul asupra bugetului local: se evalueaza: NU  

F. ANALIZA PROIECTULUI 

Analiza cost/beneficiu Se va efectua ulterior 
 
 
 

Proiect nr.34 
 

A. IDENTIFICARE 
1.Titlul proiectului: Ambientarea  spatiilor  din fata caselor în 

localitățile Bănia și Gârbovăț    
2.Managerul de proiect: Comuna  Bănia 
3.Categoria proiectului: investiții: DA 
4.Tipul proiectului: proiect nou DA 
5.Valoarea proiectului: Neevaluata inca 
B. INFORMATII DE BAZA 
1.Definirea problemei: Comuna Bănia dorește ambientarea 

spațiilor din fața caselor în localitățile 
Bănia și Gârbovăț.  

2.Cum a fost stabilita necesitatea 
investitiei: 

Evaluare proprie: DA 
Studii de planificare: NU 
Analiza reclamatiilor: NU 
Solicitare cetateni: NU 
Expertize tehnice: NU 
Analiza standardelor: NU 

3.Scopul: Amenajarea spatiilor din fata caselor.  
4.Descrierea proiectului: Ambientarea  spatiilor  din fata caselor în 

localitățile Bănia și Gârbovăț    
5.Beneficii: - imbunatatirea condițiilor de turism a 

zonei 
- atragerea de noi investitori în zona 
- cresterea numarului de turisti în zona și 

implicit a veniturilor populației și a 
autoritatii locale 

6.Beneficiari: -locuitorii comunei Bănia; 
- agentii economici din zona 
- turistii care vor vizita comuna 
- potentialii investitori 

C. SURSE DE FINANTARE 

Sursa  de finantare 
 

Buget de 
stat  

Buget local  Fonduri 
comunitare  

Surse 
private  

 FINANTARE COFINANTARE FINANTARE  
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D. CARACTERISTICI ALE PROIECTULUI 

IDEE STUDIU 
FEZABILITATE 

PROIECT 
TEHNIC 

RIDICARE 
TOPO 

EXECUȚIE  1.Stadiul de maturitate al proiectului 

DA     
2.Durata de realizare: Proiectul se va realiza în etape, în funcție 

de posibilitatile de finantare 
3.Legatura cu alte proiecte: Nu exista 
4.Constrangeri de implementare Resurse financiare reduse 

Implementare de durata 
E. IMPACTUL PROIECTULUI 

1.Impactul asupra mediului: negativ: NU 
pozitiv: DA 
fara impact: NU 

2.Impactul asupra bugetului local: se evalueaza: NU  

F. ANALIZA PROIECTULUI 

Analiza cost/beneficiu Se va efectua ulterior 
 
 
 

Proiect nr.35 
 

A. IDENTIFICARE 
1.Titlul proiectului: Modernizare și dotare  Bibliotecă si 

Muzeu în Comuna Bănia     
2.Managerul de proiect: Comuna  Bănia 
3.Categoria proiectului: investiții: DA 
4.Tipul proiectului: proiect nou DA 
5.Valoarea proiectului: Neevaluata inca 
B. INFORMATII DE BAZA 
1.Definirea problemei: Comuna Bănia dorește modernizarea 

și dotarea  Bibliotecii și a Muzeului din  
Comuna Bănia 

2.Cum a fost stabilita necesitatea 
investitiei: 

Evaluare proprie: DA 
Studii de planificare: NU 
Analiza reclamatiilor: NU 
Solicitare cetateni: NU 
Expertize tehnice: NU 
Analiza standardelor: NU 

3.Scopul: Modernizare și dotare  Bibliotecă si Muzeu 
în Comuna Bănia     
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4.Descrierea proiectului: Modernizarea și dotarea Bibliotecii si a 
Muzeului din comuna Bănia     

5.Beneficii: - imbunatatirea condițiilor de turism a 
zonei 
- atragerea de noi investitori în zona 
- cresterea numarului de turisti în zona și 

implicit a veniturilor populației și a 
autoritatii locale 

6.Beneficiari: -locuitorii comunei Bănia; 
- agentii economici din zona 
- turistii care vor vizita comuna 
- potentialii investitori 

C. SURSE DE FINANTARE 

Sursa  de finantare 
 

Buget de 
stat  

Buget local  Fonduri 
comunitare  

Surse 
private  

 FINANTARE COFINANTARE FINANTARE  

D. CARACTERISTICI ALE PROIECTULUI 

IDEE STUDIU 
FEZABILITATE 

PROIECT 
TEHNIC 

RIDICARE 
TOPO 

EXECUȚIE  1.Stadiul de maturitate al proiectului 

DA     
2.Durata de realizare: Proiectul se va realiza în etape, în funcție 

de posibilitatile de finantare 
3.Legatura cu alte proiecte: Nu exista 
4.Constrangeri de implementare Resurse financiare reduse 

Implementare de durata 
E. IMPACTUL PROIECTULUI 

1.Impactul asupra mediului: negativ: NU 
pozitiv: DA 
fara impact: NU 

2.Impactul asupra bugetului local: se evalueaza: NU  

F. ANALIZA PROIECTULUI 

Analiza cost/beneficiu Se va efectua ulterior 
 
 

Proiect nr.36 
 

A. IDENTIFICARE 
1.Titlul proiectului: Reabilitare mori de apă în Comuna Bănia, 

amenajare trasee turistice  și spațiu 
pentru promovare produse autohtone      

2.Managerul de proiect: Comuna  Bănia 
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3.Categoria proiectului: investiții: DA 
4.Tipul proiectului: proiect nou DA 
5.Valoarea proiectului: Neevaluata inca 
B. INFORMATII DE BAZA 
1.Definirea problemei: Comuna Bănia doreste  reabilitarea 

morilor de apa, amenajarea traseelor 
turistice și amenajarea unui spațiu 
pentru promovarea produselor 
autohtone  

2.Cum a fost stabilita necesitatea 
investitiei: 

Evaluare proprie: DA 
Studii de planificare: NU 
Analiza reclamatiilor: NU 
Solicitare cetateni: NU 
Expertize tehnice: NU 
Analiza standardelor: NU 

3.Scopul: Creșterea potentialului turistic al comunei 
Bania      

4.Descrierea proiectului: Reabilitarea morilor de apa, amenajarea 
traseelor turistice și amenajarea unui spațiu 
pentru promovarea produselor autohtone 

5.Beneficii: - imbunatatirea condițiilor de turism a 
zonei 
- atragerea de noi investitori în zona 
- cresterea numarului de turisti în zona și 

implicit a veniturilor populației și a 
autoritatii locale 

6.Beneficiari: -locuitorii comunei Bănia; 
- agentii economici din zona 
- turistii care vor vizita comuna 
- potentialii investitori 

C. SURSE DE FINANTARE 

Sursa  de finantare 
 

Buget de 
stat  

Buget local  Fonduri 
comunitare  

Surse 
private  

 FINANTARE COFINANTARE FINANTARE  

D. CARACTERISTICI ALE PROIECTULUI 

IDEE STUDIU 
FEZABILITATE 

PROIECT 
TEHNIC 

RIDICARE 
TOPO 

EXECUȚIE  1.Stadiul de maturitate al proiectului 

DA     
2.Durata de realizare: Proiectul se va realiza în etape, în funcție 

de posibilitatile de finantare 
3.Legatura cu alte proiecte: Nu exista 
4.Constrangeri de implementare Resurse financiare reduse 

Implementare de durata 
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E. IMPACTUL PROIECTULUI 

1.Impactul asupra mediului: negativ: NU 
pozitiv: DA 
fara impact: NU 

2.Impactul asupra bugetului local: se evalueaza: NU  

F. ANALIZA PROIECTULUI 

Analiza cost/beneficiu Se va efectua ulterior 
 
 

Proiect nr.37 
 

A. IDENTIFICARE 
1.Titlul proiectului: Reabilitare și dotare teren de fotbal de pe 

Valea Satului din localitatea  Bănia       
2.Managerul de proiect: Comuna  Bănia 
3.Categoria proiectului: investiții: DA 
4.Tipul proiectului: proiect nou DA 
5.Valoarea proiectului: Neevaluata inca 
B. INFORMATII DE BAZA 
1.Definirea problemei: Se doreste reabilitarea și dotarea 

terenului de fotbal de pe Valea Satului 
din localitatea Bănia  

2.Cum a fost stabilita necesitatea 
investitiei: 

Evaluare proprie: DA 
Studii de planificare: NU 
Analiza reclamatiilor: NU 
Solicitare cetateni: NU 
Expertize tehnice: NU 
Analiza standardelor: NU 

3.Scopul: Încurajarea tinerilor de a petrece timp în aer 
liber       

4.Descrierea proiectului: Reabilitarea și dotarea  terenului  de fotbal 
de pe Valea Satului din localitatea  Bănia      

5.Beneficii: - imbunatatirea condițiilor de viata a 
populației comunei 
- existenta unui loc amenajat pentru 

activitățile sportive  

6.Beneficiari: -locuitorii comunei Bănia; 
- agentii economici din zona 
- turistii care vor vizita comuna 
- potentialii investitori 
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C. SURSE DE FINANTARE 

Sursa  de finantare 
 

Buget de 
stat  

Buget local  Fonduri 
comunitare  

Surse 
private  

 FINANTARE COFINANTARE FINANTARE  

D. CARACTERISTICI ALE PROIECTULUI 

IDEE STUDIU 
FEZABILITATE 

PROIECT 
TEHNIC 

RIDICARE 
TOPO 

EXECUȚIE  1.Stadiul de maturitate al proiectului 

DA     
2.Durata de realizare: Proiectul se va realiza în etape, în funcție 

de posibilitatile de finantare 
3.Legatura cu alte proiecte: Nu exista 
4.Constrangeri de implementare Resurse financiare reduse 

Implementare de durata 
E. IMPACTUL PROIECTULUI 

1.Impactul asupra mediului: negativ: NU 
pozitiv: DA 
fara impact: NU 

2.Impactul asupra bugetului local: se evalueaza: NU  

F. ANALIZA PROIECTULUI 

Analiza cost/beneficiu Se va efectua ulterior 
 
 

Proiect nr.38 
 

A. IDENTIFICARE 
1.Titlul proiectului: Reabilitare Cabana de pe Valea Satului, 

23 August  și  Biserica Turcească 
2.Managerul de proiect: Comuna  Bănia 
3.Categoria proiectului: investiții: DA 
4.Tipul proiectului: proiect nou DA 
5.Valoarea proiectului: Neevaluata inca 
B. INFORMATII DE BAZA 
1.Definirea problemei: Se doreste reabilitarea unor zone 

turistice de pe teritoriul  localității 
Bănia:  Cabana de pe Valea Satului, 
23 August și Biserică Turcească  
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2.Cum a fost stabilita necesitatea 
investitiei: 

Evaluare proprie: DA 
Studii de planificare: NU 
Analiza reclamatiilor: NU 
Solicitare cetateni: NU 
Expertize tehnice: NU 
Analiza standardelor: NU 

3.Scopul: Încurajarea turismului        
4.Descrierea proiectului: Reabilitarea unor zone turistice de pe 

teritoriul localitatii Bania: Cabana de pe 
Valea Satului, 23 August și Biserica 
Turcească       

5.Beneficii: - imbunatatirea condițiilor de turism a 
zonei 
- atragerea de noi investitori în zona 
- cresterea numarului de turisti în zona și 

implicit a veniturilor populației și a 
autoritatii locale 

6.Beneficiari: -locuitorii comunei Bănia; 
- agentii economici din zona 
- turistii care vor vizita comuna 
- potentialii investitori 

C. SURSE DE FINANTARE 

Sursa  de finantare 
 

Buget de 
stat  

Buget local  Fonduri 
comunitare  

Surse 
private  

 FINANTARE COFINANTARE FINANTARE  

D. CARACTERISTICI ALE PROIECTULUI 

IDEE STUDIU 
FEZABILITATE 

PROIECT 
TEHNIC 

RIDICARE 
TOPO 

EXECUȚIE  1.Stadiul de maturitate al proiectului 

DA     
2.Durata de realizare: Proiectul se va realiza în etape, în funcție 

de posibilitatile de finantare 
3.Legatura cu alte proiecte: Nu exista 
4.Constrangeri de implementare Resurse financiare reduse 

Implementare de durata 
E. IMPACTUL PROIECTULUI 

1.Impactul asupra mediului: negativ: NU 
pozitiv: DA 
fara impact: NU 

2.Impactul asupra bugetului local: se evalueaza: NU  

F. ANALIZA PROIECTULUI 

Analiza cost/beneficiu Se va efectua ulterior 
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Proiect nr.39 
 

A. IDENTIFICARE 
1.Titlul proiectului: Amenajarea iazurilor piscicole  de pe 

Valea Satului Bania  
2.Managerul de proiect: Comuna  Bănia 
3.Categoria proiectului: investiții: DA 
4.Tipul proiectului: proiect nou DA 
5.Valoarea proiectului: Neevaluata inca 
B. INFORMATII DE BAZA 
1.Definirea problemei: În Comuna Bania nu există locuri 

amenajate pentru pescuit  si petrecere 
a timpului liber   

2.Cum a fost stabilita necesitatea 
investitiei: 

Evaluare proprie: DA 
Studii de planificare: NU 
Analiza reclamatiilor: NU 
Solicitare cetateni: NU 
Expertize tehnice: NU 
Analiza standardelor: NU 

3.Scopul: Încurajarea activitatilor piscicole       
4.Descrierea proiectului: Amenajarea  iazurilor piscicole de pe Valea 

Satului Bania        
5.Beneficii: - existenta unei alternative de 

petrecere a timpului liber 
- imbunatatirea condițiilor de turism a 

zonei 
- atragerea de noi investitori în zona 
- cresterea numarului de turisti în zona și 

implicit a veniturilor populației și a 
autoritatii locale 

6.Beneficiari: -locuitorii comunei Bănia; 
- agentii economici din zona 
- turistii care vor vizita comuna 
- potentialii investitori 

C. SURSE DE FINANTARE 

Sursa  de finantare 
 

Buget de 
stat  

Buget local  Fonduri 
comunitare  

Surse 
private  

 FINANTARE COFINANTARE FINANTARE  

D. CARACTERISTICI ALE PROIECTULUI 

IDEE STUDIU 
FEZABILITATE 

PROIECT 
TEHNIC 

RIDICARE 
TOPO 

EXECUȚIE  1.Stadiul de maturitate al proiectului 

DA     
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2.Durata de realizare: Proiectul se va realiza în etape, în funcție 
de posibilitatile de finantare 

3.Legatura cu alte proiecte: Nu exista 
4.Constrangeri de implementare Resurse financiare reduse 

Implementare de durata 
E. IMPACTUL PROIECTULUI 

1.Impactul asupra mediului: negativ: NU 
pozitiv: DA 
fara impact: NU 

2.Impactul asupra bugetului local: se evalueaza: NU  

F. ANALIZA PROIECTULUI 

Analiza cost/beneficiu Se va efectua ulterior 
 
 

Proiect nr.40 
 

A. IDENTIFICARE 
1.Titlul proiectului: Dotarea Ocolului Silvic Bania   

2.Managerul de proiect: Comuna  Bănia 
3.Categoria proiectului: investiții: DA 
4.Tipul proiectului: proiect nou DA 
5.Valoarea proiectului: Neevaluata inca 
B. INFORMATII DE BAZA 
1.Definirea problemei: Este nevoie de dotarea Ocolului Silvic 

Bania cu utilaje care sa ii ajute sa 
exploateze si sa prelucreze lemnul  

2.Cum a fost stabilita necesitatea 
investitiei: 

Evaluare proprie: DA 
Studii de planificare: NU 
Analiza reclamatiilor: NU 
Solicitare cetateni: NU 
Expertize tehnice: NU 
Analiza standardelor: NU 

3.Scopul: Crearea   unor noi locuri de munca   și 
mentinerea locurilor de muncă existente la 
Ocolul Silvic Bania  

4.Descrierea proiectului: Dotarea Ocolului Silvic cu utilaje care sa le 
permita sa exploateze si sa prelucreze 
masa lemnoasa         
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5.Beneficii: - imbunatatirea condițiilor de viata in 
comuna Bania, prin mentinerea 
locurilor de munca puse la dispozitie 
de Ocolul Silvic Bania  
- dezvoltarea de locuri de munca 
- cresterea numarul de cumparatori de masa 

lemnoasa  
6.Beneficiari: -locuitorii comunei Bănia; 

- agentii economici din zona 
- potentialii investitori 

C. SURSE DE FINANTARE 

Sursa  de finantare 
 

Buget de 
stat  

Buget local  Fonduri 
comunitare  

Surse 
private  

 FINANTARE COFINANTARE FINANTARE  

D. CARACTERISTICI ALE PROIECTULUI 

IDEE STUDIU 
FEZABILITATE 

PROIECT 
TEHNIC 

RIDICARE 
TOPO 

EXECUȚIE  1.Stadiul de maturitate al proiectului 

DA     
2.Durata de realizare: Proiectul se va realiza în etape, în funcție 

de posibilitatile de finantare 
3.Legatura cu alte proiecte: Nu exista 
4.Constrangeri de implementare Resurse financiare reduse 

Implementare de durata 
E. IMPACTUL PROIECTULUI 

1.Impactul asupra mediului: negativ: NU 
pozitiv: DA 
fara impact: NU 

2.Impactul asupra bugetului local: se evalueaza: NU  

F. ANALIZA PROIECTULUI 

Analiza cost/beneficiu Se va efectua ulterior 
 

Proiect nr.41 
 

A. IDENTIFICARE 
1.Titlul proiectului: Construire capele si dotare cu masini 

funerare  in localitătile Bania și Gârbovăț   
2.Managerul de proiect: Comuna  Bănia 
3.Categoria proiectului: investiții: DA 
4.Tipul proiectului: proiect nou DA 
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5.Valoarea proiectului: Neevaluata inca 
B. INFORMATII DE BAZA 
1.Definirea problemei: În localitățile Bănia și Gârbovăț nu 

există capele si masina mortuara   

2.Cum a fost stabilita necesitatea 
investitiei: 

Evaluare proprie: DA 
Studii de planificare: NU 
Analiza reclamatiilor: NU 
Solicitare cetateni: NU 
Expertize tehnice: NU 
Analiza standardelor: NU 

3.Scopul: - îmbunătățirea  condițiilor de desfășurare a 
activităților religioase  
- regenerarea mediului spiritual al comunei  

4.Descrierea proiectului: Constructie capele funerare in localitatile 
Bania și Gârbovăț și achiziționarea masinilor 
mortuare  

5.Beneficii:  - îmbunătățirea  condițiilor de desfășurare a 
activităților religioase  
- regenerarea mediului spiritual al comunei 

6.Beneficiari: -locuitorii comunei Bănia; 
 

C. SURSE DE FINANTARE 

Sursa  de finantare 
 

Buget de 
stat  

Buget local  Fonduri 
comunitare  

Surse 
private  

 FINANTARE COFINANTARE FINANTARE  

D. CARACTERISTICI ALE PROIECTULUI 

IDEE STUDIU 
FEZABILITATE 

PROIECT 
TEHNIC 

RIDICARE 
TOPO 

EXECUȚIE  1.Stadiul de maturitate al proiectului 

DA     
2.Durata de realizare: Proiectul se va realiza în etape, în funcție 

de posibilitatile de finantare 
3.Legatura cu alte proiecte: Nu exista 
4.Constrangeri de implementare Resurse financiare reduse 

Implementare de durata 
E. IMPACTUL PROIECTULUI 

1.Impactul asupra mediului: negativ: NU 
pozitiv: DA 
fara impact: NU 
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2.Impactul asupra bugetului local: se evalueaza: NU  

F. ANALIZA PROIECTULUI 

Analiza cost/beneficiu Se va efectua ulterior 
 
 

Proiect nr.42 
 

A. IDENTIFICARE 
1.Titlul proiectului: Construire teren de sport multifunctional 

în Comuna Bănia     
2.Managerul de proiect: Comuna  Bănia 
3.Categoria proiectului: investiții: DA 
4.Tipul proiectului: proiect nou DA 
5.Valoarea proiectului: Aproximativ 65 000 euro 
B. INFORMATII DE BAZA 
1.Definirea problemei: În comuna Bănia nu există un spațiu 

amenajat pentru practicarea 
activităților sportive    

2.Cum a fost stabilita necesitatea 
investitiei: 

Evaluare proprie: DA 
Studii de planificare: NU 
Analiza reclamatiilor: NU 
Solicitare cetateni: NU 
Expertize tehnice: NU 
Analiza standardelor: NU 

3.Scopul: - Construirea unei baze sportive in Comuna 
Bania    

4.Descrierea proiectului: Se doreste  construirea unui teren de sport 
multifunctional care sa deserveasca  atat 
elevii Scolii Gimnaziale Bania cat si tinerii 
doritori de a practica activitati sportive  

 
5.Beneficii: - imbunatatirea condițiilor de viata a 

populației comunei 
- existenta unui loc amenajat pentru 

activitățile sportive  

6.Beneficiari: -locuitorii comunei Bănia; 
- elevii Școlii Gimnaziale Bania  

- agentii economici din zona 
- turistii care vor vizita comuna 
- potentialii investitori 

C. SURSE DE FINANTARE 
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Sursa  de finantare 
 

Buget de 
stat  

Buget local  Fonduri 
comunitare  

Surse 
private  

 FINANTARE COFINANTARE FINANTARE  

D. CARACTERISTICI ALE PROIECTULUI 

IDEE STUDIU 
FEZABILITATE 

PROIECT 
TEHNIC 

RIDICARE 
TOPO 

EXECUȚIE  1.Stadiul de maturitate al proiectului 

  DA   
2.Durata de realizare: Proiectul se va realiza în etape, în funcție 

de posibilitatile de finantare 
3.Legatura cu alte proiecte: Nu exista 
4.Constrangeri de implementare Resurse financiare reduse 

Implementare de durata 
E. IMPACTUL PROIECTULUI 

1.Impactul asupra mediului: negativ: NU 
pozitiv: DA 
fara impact: NU 

2.Impactul asupra bugetului local: se evalueaza: NU  

F. ANALIZA PROIECTULUI 

Analiza cost/beneficiu Se va efectua ulterior 
 
 

Proiect nr.43 
 

A. IDENTIFICARE 
1.Titlul proiectului: Acces la internet  in localitățile Bania și 

Gârbovăț      
2.Managerul de proiect: Comuna  Bănia 
3.Categoria proiectului: investiții: DA 
4.Tipul proiectului: proiect nou DA 
5.Valoarea proiectului: Aproximativ 10 000 euro 
B. INFORMATII DE BAZA 
1.Definirea problemei: Administrația publică locală dorește sa 

pună la dispoziția cetățenilor din 
localitățile Bania și Gârbovăț acces 
gratuit la serviciul de internet      

2.Cum a fost stabilita necesitatea 
investitiei: 

Evaluare proprie: DA 
Studii de planificare: NU 
Analiza reclamatiilor: NU 
Solicitare cetateni: NU 
Expertize tehnice: NU 
Analiza standardelor: NU 
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3.Scopul: - Creearea unor puncte de acces la internet 
gratuite     

4.Descrierea proiectului: Se doreste  înființarea unor puncte de 
acces gratuite  pentru cetățenii din 
localitatea Bania și localitatea Gârbovăț   

5.Beneficii: - Asigurarea accesului la internet  al 
populației  

- Asigurarea accesului la internet pentru 
institutiile publice si  operatorii economici 
din comuna Bania   

6.Beneficiari: -locuitorii comunei Bănia; 
- elevii Școlii Gimnaziale Bania  

- agentii economici din zona 
- turistii care vor vizita comuna 
- potentialii investitori 

C. SURSE DE FINANTARE 

Sursa  de finantare 
 

Cupon Valoric WIFI4EU 

D. CARACTERISTICI ALE PROIECTULUI 

IDEE STUDIU 
FEZABILITATE 

PROIECT 
TEHNIC 

RIDICARE 
TOPO 

EXECUȚIE  1.Stadiul de maturitate al proiectului 

    DA 
2.Durata de realizare: Proiectul se va realiza în etape, în funcție 

de posibilitatile de finantare 
3.Legatura cu alte proiecte: Nu exista 
4.Constrangeri de implementare Resurse financiare reduse 

Implementare de durata 
E. IMPACTUL PROIECTULUI 

1.Impactul asupra mediului: negativ: NU 
pozitiv: DA 
fara impact: NU 

2.Impactul asupra bugetului local: se evalueaza: NU  

F. ANALIZA PROIECTULUI 

Analiza cost/beneficiu Se va efectua ulterior 
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Proiect nr.44 
 

A. IDENTIFICARE 
1.Titlul proiectului: Promovarea sărbătorii  Fii Satului și 

tradițiilor  și obiceiurilor  locale  
2.Managerul de proiect: Comuna  Bănia 
3.Categoria proiectului: investiții: DA 
4.Tipul proiectului: proiect nou DA 
5.Valoarea proiectului: Neevaluata inca 
B. INFORMATII DE BAZA 
1.Definirea problemei: Se doreste promovarea tradițiilor și 

obiceiurilor locale   

2.Cum a fost stabilita necesitatea 
investitiei: 

Evaluare proprie: DA 
Studii de planificare: NU 
Analiza reclamatiilor: NU 
Solicitare cetateni: NU 
Expertize tehnice: NU 
Analiza standardelor: NU 

3.Scopul: Încurajarea turismului        
4.Descrierea proiectului: Promovarea tradițiilor și obiceiurilor locale și 

atragerea de turisti        
5.Beneficii: - imbunatatirea condițiilor de turism a 

zonei 
- atragerea de noi investitori în zona 
- cresterea numarului de turisti în zona și 

implicit a veniturilor populației și a 
autoritatii locale 

6.Beneficiari: -locuitorii comunei Bănia; 
- agentii economici din zona 
- turistii care vor vizita comuna 
- potentialii investitori 

C. SURSE DE FINANTARE 

Sursa  de finantare 
 

Buget de 
stat  

Buget local  Fonduri 
comunitare  

Surse 
private  

     

D. CARACTERISTICI ALE PROIECTULUI 

IDEE STUDIU 
FEZABILITATE 

PROIECT 
TEHNIC 

RIDICARE 
TOPO 

EXECUȚIE  1.Stadiul de maturitate al proiectului 

DA     
2.Durata de realizare: Proiectul se va realiza în etape, în funcție 

de posibilitatile de finantare 
3.Legatura cu alte proiecte: Nu exista 
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4.Constrangeri de implementare Resurse financiare reduse 
Implementare de durata 

E. IMPACTUL PROIECTULUI 

1.Impactul asupra mediului: negativ: NU 
pozitiv: DA 
fara impact: NU 

2.Impactul asupra bugetului local: se evalueaza: NU  

F. ANALIZA PROIECTULUI 

Analiza cost/beneficiu Se va efectua ulterior 
 
 
 
 
 
 
 

Cap.8. MĂSURI PENTRU DEZVOLTAREA STRATEGICĂ A COMUNEI BĂNIA 

          Obiectivele strategice precum și măsurile pentru dezvoltarea durabilă locală a comunei Bănia țin cont 
de resursele naturale, istoria urbei, resursele financiare, capitalul uman, abilitățile actorilor implicați în 
dezvoltarea comunității, precum și de necesitatea de a păstra un echilibru între investițiile publice și 
investițiile sectorului privat, astfel încât acestea din urmă să nu fie afectate printr-un grad de impunere fiscală 
ridicat pe plan local. 
 

Pentru îndeplinirea obiectivelor strategice necesare dezvoltării durabile locale, trebuie 
promovate un set măsuri specifice domeniilor sectoriale care acţionează din perspectiva 
sectorului specific asupra realizării obiectivelor strategice, principale şi secundare propuse. 

 
 Domeniu sectorial : Infrastructura și utilitățile publice. 
Reabilitarea/modernizarea infrastructurii rutiere: 

 Reabilitarea drumului județean; 
 Reabilitarea/modernizarea   drumurilor   comunal; 
 Reabilitare poduri și podețe case, în satele componente ale comunei Bănia; 
 Reabilitare drumuri forestiere; 
 Reabilitarea arterelor principale și a celor de acces în Bănia şi localităţile 

componente ale comunei; 
 Realizarea de intervenții în vederea creşterii gradului de siguranţă în circulaţie; 
 Executarea lucrărilor de construire, modernizare şi întreţinere a infrastructurii 

stradale şi a drumurilor numai pe baza planurilor şi documentaţiilor de urbanism, 
studiilor de circulaţie şi de trafic, cu respectarea procedurilor tehnice de execuţie 
pentru lucrările de întreţinere şi reparaţii; 

 Reparaţii capitale, realizarea de covoare asfaltice, precum şi reabilitarea  
străzilor. 
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Asigurarea alimentării cu apă potabilă de bună calitate a localităţilor comunei, 
igienizarea fântânilor publice; 

 
Realizare reţea canalizare pluvială comuna Bănia: realizare rețea canalizare pluvială, curățire 
și betonare rigole de scurgere pluvială; 

 
Realizare reţea energetică eficientă și modernizarea iluminatului public: 

 Eficientizarea ariei rurale şi implicit optimizarea extinderii reţelei de alimentare cu 
energie electrică în zonele periferice şi în zonele unde există doar parţial; 

 Eficientizarea alimentaţiei cu energie electrică la nivelul comunei; 
 Inlocuire corpuri de iluminat rețea de iluminat, asigurarea iluminatului arhitectural 

pentru principalele obiective turistice din comună. 
 Extinderea sistemului de iluminat public 

 Reabilitarea/ modernizarea sistemului de iluminat public 
 Realizarea de investiții de aducere a iluminatului public la standarde în ceea ce 

privește eficiența energetică; 
 Introducere în canalizaţii subterane a reţelelor de utilităţi cu 

prevederea unor cămine de acces pentru intervenţii. 
 

Introducere sistem încălzire 

centralizată; Extindere rețea de 

comunicații; 

Privind teritoriul comunei Bănia: 
 Identificarea zonelor pentru dezvoltare turistică – infrastructura reprezentată de 

obiective turistice culturale şi naturale, structuri de cazare şi agrement, transport; 
 Identificarea de zone propice dezvoltării rezidenţiale şi crearea unui program prin 

care se oferă teren tinerilor dacă îşi construiesc o locuinţă în vederea atragerii 
tinerilor să se stabilească aici şi pentru rezolvarea unor probleme sociale; 

 Măsuri de eficientizare a folosinţei intravilanului comunei Bănia; 
 Realizarea unui inventar a tuturor terenurilor şi evaluarea lor care poate 

reprezenta o bază de date cu informaţii generale (terenuri existente, terenuri 
disponibile, evaluarea lor şi preţuri, caracteristici) care să poată fi accesată de 
posibili investitori; 

 Finalizarea Planului Urbanistic General conform obiectivelor Strategiei de 
Dezvoltare. 

 
Dezvoltare edilitară. 

 Realizarea unui inventar a tuturor clădirilor și evaluarea lor, inclusiv pentru 
scopul de a achiziţiona clădiri de interes public, în special clădirile istorice, 
culturale sau cu destinaţie specială; 

 Reabilitarea termică a clădirilor publice, inclusiv promovarea de proiecte în 
parteneriat cu asociaţiile de proprietari pentru înlocuirea acoperişurilor 
nesatisfăcătoare din punct de vedere al condiţiilor tehnice şi de mediu cu 
acoperişuri din materiale nepericuloase; 
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 Construirea de locuințe inclusiv sociale; 
 Campanie de promovare a obiectivelor de dezvoltare prevăzute prin noul Plan 

Urbanistic General pe zone; 
 Dezvoltarea rețelei de fântâni publice din comună. 

 
Pentru realizarea acestor măsuri vor întreprinde următoarele activități aferente: 

 întocmire studiu de fezabilitate şi proiect tehnic (pentru cele care nu au); 
 identificare surse de finanţare şi întocmire cerere de finanţare; 
 implementarea proiectului de investiţii din fondurile obţinute după semnarea 

contractului pe etape (întocmire caiet de sarcini, licitaţie de lucrări, stabilirea 
firmei câştigătoare a licitaţiei, derularea lucrărilor, recepţia lucrărilor etc.). 

 
 

Domeniu sectorial: Îmbunătățirea mediului de afaceri și a turismului. 
Un mediu economic competitiv, care să valorifice avantajele şi oportunităţile specifice comunei 
Bănia, reprezintă o condiţie esenţială pentru asigurarea dezvoltării durabile a comunităţii locale. 
Iniţiativele destinate să susţină mediul local de afaceri trebuie să se înscrie în măsurile care 
vizează dezvoltarea unitară şi echilibrată a tuturor localităţilor din județul Caraș-Severin şi să se 
raporteze inclusiv la direcţiile de acţiune stabilite la nivel regional și național. 

 
Obiectivul operaţional în cadrul acestui domeniu sectorial este reprezentat de dezvoltarea 
infrastructurii pentru afaceri şi dezvoltarea spiritului antreprenorial pentru crearea unui mediu 
industrial competitiv care să stimuleze creşterea economică şi crearea de locuri de muncă, în 
spiritul asigurării coeziunii sociale şi teritoriale. 

 
Atingerea acestui deziderat necesită orientarea resurselor şi a eforturilor locale în următoarele 
direcţii: 
-Crearea unui cadru instituţional favorabil dezvoltării antreprenoriatului; 
-Protejarea şi valorificarea potenţialului agricol şi a patrimoniului natural; 
-Dezvoltarea turismului; 
-Stabilirea specificităţii locale şi regionale a resurselor atractive şi transpunerea acesteia la 
nivelul componentelor întregului sistem turistic (structuri de cazare, alimentaţie, ofertă, produs 
turistic etc.) din fiecare locaţie cu identitate clar conturată; 
-Reabilitarea, conservarea şi punerea în valoare a patrimoniului turistic antropic ca premisă a 
satisfacerii cererii potenţiale pentru turismul cultural cu o ofertă diversificată, complementară şi 
competitivă, precum şi a exploatării eficiente, protecţiei şi conservării sale. 

 
Măsurile identificate a fi promovate pentru îndeplinirea obiectivului sunt: 

 
1. Dezvoltarea economiei rurale prin sprijinirea firmelor existente, încurajarea 
spiritului antreprenorial, dezvoltarea serviciilor suport pentru afaceri: 

 Promovarea surselor de finanţare pentru întreprinzători puse la dispoziţie de 
comunitatea europeană și programelor guvernamentale pentru IMM-uri (industria 
lemnului, materiale de construcții etc.); 

 Formarea unor asociaţii, cercuri profesionale, etc. pentru încurajarea accesului la 
fondurile externe; 

 Dezvoltarea activităţilor de formare profesională în mediul rural pentru 
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încurajarea spiritului antreprenorial, în special al tinerilor; 
 Promovarea şi încurajarea înființării serviciilor de consultanţă; 
 Acordarea de facilități IMM-urilor: scutiri de la plata impozitelor, alte facilități 

fiscale; 
 Concesionare perimetru carieră de cuarț unor operatori în domeniu; 
 Concesionare perimetru mină cărbune unor operatori în domeniu; 

 
2. Promovare activități producere energie verde: 

 Înființare parc producție energie eoliană și energie hidraulică (microturbine); 
 

3. Refacere PUG (Elaborare/revizuire documentație PUG) 
4. Încurajarea înființării de structuri de cazare și servicii de agrement: 

 Încurajarea înființării de către întreprinzătorii locali de structuri de cazare 
(agropensiuni, pensiuni, hoteluri etc.); 

 Încurajarea înființării de către întreprinzătorii locali de servicii conexe 
(restaurante etc.) și de agrement; 

 
5. Dezvoltarea turismului sportiv, cultural. 
Amenajarea unor destinaţii ecoturistice şi elaborarea planurilor de dezvoltare şi management a 
acestora; 
Dezvoltarea de noi produse şi servicii turistice atât sportive cât și culturale, cu respectarea 
identităţii locale şi componentei de promovare turistică (marketingul destinaţiei la nivelul 
comunei Bănia); 
Conceperea unor pachete turistice integrate care sa includă trasee, circuite, produse turistice, 
specifice sau complementare, dezvoltate în parteneriat cu zonele învecinate; 
Susţinerea/dezvoltarea sporturilor şi activităţilor de recreere; 
Organizarea de manifestări cultural-artistice 
Susţinerea artelor şi a culturii ca instrumente de promovare a imaginii rurale. 

 
6. Campanie de promovare a comunei: 

 Elaborarea de materiale publicitare despre comună și oportunitățile de afaceri 
locale; 

 Promovarea potențialului și a oportunităților de dezvoltare prin intermediul 
Camerei de Comert Caraș-Severin, târguri, diverse manifestări  expoziționale 
etc.; 

 Promovarea prin intermediul Centrului de Informare Turistică și pe site-ul 
Primăriei a oportunităților de afaceri, a potențialului turistic, obiectivelor turistice  
și tipurilor de turism ce se pot practica: agroturism, turism cultural și arheologic, 
turism de vânătoare și de pescuit, turism montan, de aventură etc. 

 
Pentru realizarea acestor măsuri, trebuie îndeplinite următoarele activități: 
 diseminare informații legate de sursele de finanțare pentru producție, servicii în 

mediul rural, turism etc.; 
 elaborare cereri de finanțare pentru diverse surse de finanțare de către IMM-uri 

etc.; 
 înființare grupuri de producători, asociații, cercuri profesionale pe domenii de 

activitate, conform legislației în vigoare; 
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 încurajare derulare cursuri de formare profesională la nivel local pentru 
dezvoltare spirit antreprenorial, în special la tineri; 

 promovarea  înființării de servicii de consultanță la nivel local, promovarea 
firmelor existente din zonă pe plan local; 

 promovarea de hotărâri de consiliu local pentru acordarea de facilități IMM-urilor; 
 prezentare ofertă economică; 
 semnare contract concesiune; 
 contactare operatori economici din domeniu (autohtoni sau străini); 
 întocmire studiu de fezabilitate şi proiect tehnic; 
 identificare surse de finanţare şi întocmire cerere de finanţare (în cazul în care 

nu dispune de surse suficiente); 
 implementarea proiectului de investiţii din fondurile obţinute după semnarea 

contractului pe etape (întocmire caiet de sarcini, licitaţie de lucrări, stabilirea 
firmei câştigătoare a licitaţiei, derularea lucrărilor, recepţia lucrărilor etc.); 

 elaborare caiet de sarcini pentru revizuire PUG; 
 organizare licitație publică pentru servicii elaborare PUG; 
 selectare ofertă câștigătoare; 
 întocmire contract servicii pentru elaborare PUG; 
 elaborare PUG; 
 promovarea surselor de finanțare pentru înființarea de structuri de cazare; 
 promovarea serviciilor de consultanță pentru elaborarea de proiecte din domeniul 

turismului; 
 acordarea de facilități pentru întreprinzătorii din domeniu; 
 promovarea serviciilor întreprinzătorilor locali din turism; 
 elaborare caiet de sarcini pentru materiale de promovare și site de prezentare; 
 organizare licitație publică pentru servicii elaborare materiale de promovare și 

site de prezentare; 
 întocmire contract servicii pentru elaborare materiale de promovare și site de 

prezentare; 
 elaborare materiale de promovare și site de prezentare; 
 recepție materiale de promovare și site de prezentare; 

 
 

Domeniu sectorial: AGRICULTURA 
 

CREŞTEREA COMPETITIVITĂŢII ŞI VIABILITĂŢII EXPLOATAŢIILOR AGRICOLE 
 

Sectorul agricol este dominat de cultura plantelor, zona aceasta fiind favorabilă și pomiculturii, 
viticulturii. Gradul de mecanizare al agriculturii este unul relativ scăzut la nivelul județului. 
Măsurile identificate și propuse sunt: 

 
Sprijinirea accesului la finanțare a producătorilor agricoli prin înfiinţarea 
grupurilor de producători, susținerea exploataţiilor agricole (ferme pomicole și 
zootehnice) şi a serviciilor de management a fermelor: 

 Implementarea unui program continuu de pregătire antreprenorială pentru 
pregătirea în primul rând a persoanelor care doresc să iniţieze afaceri, iar în al 
doilea rând pentru persoanele care deja au o afacere şi care nu au cunoştinţe de 
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antreprenoriat; această activitate va contribui la dezvoltarea IMM-urilor şi 
microîntreprinderilor, ca fundament şi dezvoltare sănătoasă ale activităţii 
economice 

 Sprijinirea şi încurajarea dezvoltării serviciilor de consultanţă, ca suport privat 
pentru dezvoltarea afacerilor, prin pregătirea personalului din firme şi prin servicii 
profesionale în diverse domenii ale consultanţei pentru afaceri 

 Promovarea surselor de finanţare pentru producătorii agricoli puse la dispoziţie 
de comunitatea europeană; 

 Formarea unor asociaţii pentru producătorii agricoli (pomicultură, zootehnie etc.) 
pentru încurajarea accesului la fondurile externe; 

 Promovarea și dezvoltarea serviciilor de consultanţă pentru elaborarea de cereri 
de finanțare pentru producătorii agricoli. 

 Activitățile necesare pentru realizarea măsurii: 
 Diseminare informații legate de sursele de finanțare pentru producătorii agricoli 

(pomicultură, zootehnie etc.), servicii în mediul rural etc. 
 Inființare grupuri de producători, asociații, cercuri profesionale pe domenii de 

activitate conform legislației în vigoare; 
 Elaborare cereri de finanțare pentru diverse surse de finanțare de către persoane 

fizice, persoane juridice, consiliul local, ONG-uri etc.; 
 

Dezvoltarea activităţilor rurale legate de agricultură şi zootehnie: 
 Amenajarea păşunilor, a islazului comunal; 
 Înfiinţarea unor centre de colectare: lapte, fructe, fructe de pădure, bureți, plante 

medicinale etc.; 
 Înființare microfabrică de lactate; 
 Înființare fabrică de sucuri naturale fructe; 
 Activități necesare realizării măsurii: 
 Amenajarea pășunilor comunale; 
 Inființare centre de colectare: lapte, fructe, fructe de pădure, bureți, plante 

medicinale etc.; 
 Inființare microfabrică de lactate; 

Inființare fabrică de sucuri naturale fructe. 

 Domeniu sectorial:PROTECȚIA MEDIULUI 

Sistem modern de gestionare a deşeurilor. 
 Dezvoltare sistem de colectare selectivă a deşeurilor comunale în localitățile 

comunei; 
 Achziţionarea de europubele 300 buc; 
 Activităţi de promovare și conștientizarea necesităţii protecţiei mediului; 
 Aplicare de măsuri sancţionatorii; 
 Activități necesare a fi întreprinse pentru realizarea măsurii: 
 Infiintare sistem de colectare selectivă a deșeurilor în localitățile comunei; 
 Intocmire caiet sarcini pentru achiziționarea de europubele; 
 Achiziție europubele prin respectarea OG 64 privind achizițiile publice; 
 Acţiuni de informare a populaţiei în domeniul protecţiei mediului; 
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 Amenajarea zonelor verzi din faţa caselor; 
 sancţionarea prin hotărâri ale consiliului local a contravenţiilor din domeniu 

protecţiei mediului; 
 

Amenajarea cursurilor de apă de pe teritoriul comunei (râul Nera ). 

Activități întreprinse pentru amenajarea cursurilor de apa: 

 întocmire studiu de fezabilitate şi proiect tehnic; 
 identificare surse de finanţare şi întocmire cerere de finanţare; 
 implementarea proiectului de investiţii din fondurile obţinute după semnarea 

contractului pe etape (întocmire caiet de sarcini, licitaţie de lucrări, stabilirea 
firmei câştigătoare a licitaţiei, derularea lucrărilor, recepţia lucrărilor etc.). 

 
 Domeniu    sectorial: INFRASTRUCTURA EDUCAȚIONALĂ, SOCIAL- 
CULTURALĂ ȘI PROMOVAREA INCLUZIUNII SOCIALE 
Obiectivul operaţional în cadrul acestui domeniu sectorial este reprezentat de dezvoltarea de 
măsuri şi infrastructură pentru intervenţia socială asupra diverselor grupuri dezavantajate în 
vederea îmbunătăţirii calităţii vieţii acestora precum și implementarea metodelor moderne de 
educaţie primară, gimnazială şi de reabilitare a infrastructurii educaţionale aferente. 

 
Din punct de vedere social, strategia va pune accentul pe dezvoltarea gamei de servicii sociale 
furnizate de administraţia locală şi pe dezvoltarea parteneriatelor cu ONG-urile pentru 
eficientizarea şi dinamizarea actului de intervenţie socială la nivel local. 

 
Măsurile identificate a fi promovate, la nivelul propriu al primăriei , prin Direcţia de Asistenţă 
Socială sau în parteneriat cu instituţii specializate şi ONG-uri de la caz la caz, pentru 
îndeplinirea obiectivului operaţional sunt următoarele: 

 Implicarea în susţinerea sprijinirii grupurilor defavorizate; 
 Implicarea în vederea introducerii în societate a copiilor fără părinţi; 
 Investiţii pentru dezvoltarea unui centru social pentru persoanele cu handicap la 

standarde moderne care să aibă ca rezultate intoducerea acestora în societate; 
 Programe de formare profesională a tinerilor / persoanelor cu handicap / rromilor 

pentru integrarea pe piaţa muncii; 
 Investiţii pentru dezvoltarea unui centru social – medical pentru victimele 

violenţei domestice, care să acorde consiliere psihologică şi juridică şi asistenţă 
medicală victimelor care preponderent sunt femei şi copii; 

 Investiţii pentru dezvoltarea unui centru social de noapte pentru oamenii străzilor; 
 Investiţii pentru dezvoltarea unui centru modern de adăpostire a câinilor 

comunitari, în acelaşi timp cu implementarea unei echipe mobile profesionale de 
ecarisaj; 

 Investiţii pentru dezvoltarea unui serviciu de monitorizare a copiilor ai căror 
părinţi sunt plecaţi la muncă în străinătate, în parteneriat cu sistemul de 
învăţământ şi cu cel sanitar în vederea eliminării riscurilor de alunecare a acestor 
copii pe panta infracţionalităţii sau spre nedezvoltare personală conforme 
propriilor capacităţi; 

 Campanii de educare privind egalitatea între femeie şi bărbat în societatea 
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modernă; 
 Campanii de educare privind rolul, implicarea, datoria şi responsabilitatea socială 

a agenţilor economici 
 Investiţii pentru dezvoltarea facilităţilor pentru persoanele cu handicap pe 

domeniul public, în clădirile publice şi în mijloacele de transport în comun; 
 Investiţii pentru dezvoltarea unui centru social pentru bătrâni, atât cazare 

permanentă, cât şi servicii mobile pentru acasă, cât şi zone de petrecere a 
timpului în sistem deschis; 

 Campanii pentru prevenirea şi combaterea consumului de droguri, ca viciu 
modern care distruge în general vieţi tinere şi societatea în ansamblul său dacă 
fenomenul nu este controlat şi diminuat; 

 Campanii pentru prevenirea şi combaterea consumului de alcool. 
 

Programele de asistenţă şi protecţie socială ale Servicilor Sociale au fost canalizate în principal 
pe şase direcţii, şi anume: 
1. familia şi copiii; 
2. asistenţa persoanelor cu venituri reduse şi situaţie socio-economică dificilă; 
3. persoanele vârstnice; 
4. persoanele cu handicap; 
5. integrarea persoanelor de etnie rromă; 
6. persoanele lipsite temporar de adăpost şi tinerele provenite din instituţii de ocrotire 
socială. 

 
Dezvoltare/reabilitare infrastructură culturală și sportivă 

 Sprijin pentru crearea de noi spaţii cu funcţiune specifică domeniului culturii; 
 Organizarea de manifestări culturale (festivaluri, serbări, simpozioane, 

conferinţe, expoziţii, târguri); 
 Reabilitare Cămine Culturale; 
 Dotare Cămine Culturale (mobilier, veselă); 
 Stimulare activitate culturală, inclusiv sprijinire înființare ONG-uri; 
 Organizarea sărbătorilor rurale ale comunei Bănia; 
 Modernizare teren sport (fotbal, tenis, volei), amenajare tribune, vestiare etc.; 
 Stimulare activitate sportivă (cele două echipe de fotbal, alte activități sportive 

etc.). 
 Implementarea de programe educaţionale pentru tineri (comportament civic, 

acces la informaţii sectoriale, abilităţi antreprenoriale, etc.), atât prin programe 
impuse, dar şi prin promovarea unei educaţii non-formale, prin implicarea directă 
a tinerilor în organizaţii de tip ONG, astfel încât educarea să fie promovată de ei 
şi să aibă loc între ei şi pe multiple planuri: petrecerea timpului liber şi sport, 
cultură, formare profesională, antreprenoriat, implicare comunitară, sănătate şi 
educaţie sexuală, etc. 

 Investiţii pentru crearea de parcuri de joacă pentru copii în cartierele de locuit; 
 

 

Activități pentru realizarea măsurii: 
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 întocmire studiu de fezabilitate şi proiect tehnic (pentru cele care nu au); 
 identificare sursă finanţare şi întocmire cerere de finanţare; 
 implementarea proiectului de investiţii din fondurile obţinute după semnarea 

contractului pe etape (întocmire caiet de sarcini, licitaţie de lucrări, stabilirea 
firmei câştigătoare a licitaţiei, derularea lucrărilor, recepţia lucrărilor etc.); 

 sprijinire activitate formație dansuri populare; 
 sprijinire activitate culturală, inclusiv înființare ONG-uri în domeniu; 
 organizare anuală festival local, cu promovarea evenimentului la nivel județean și 

regional (Timișoara, Deva etc.); 
 sprijinire activitate sportivă (cele două echipe de fotbal, alte activități sportive 

etc.); 
 

Dezvoltare/reabilitare infrastructură sanitară. 
 Înființare cabinet stomatologic; 
 Înființare și dotare cabinet medical veterinar Bănia; 
 Dotare cabinet dispensar Bănia. 
 Realizarea de investiţii privind reabilitarea şi modernizarea infrastructurii de 

sănătate pentru aducerea acesteia la standarde moderne de realizare a actului 
medical care să se respecte bolnavul şi cetăţeanul în general şi să asigurea 
condiţiile prestării unor servicii medicale de calitate; 

 Monitorizarea în parteneriat cu sistemul sanitar şi îmbunătăţirea condiţiilor de 
igienă din unităţile de învăţământ; 

 Stimularea implementării de proiecte de educare sexuală a tinerilor, proiecte 
promovate în parteneriat cu ONG-uri cu activitate în sectorul de sănătate; 

 
Activități necesare a fi întreprinse pentru a dezvolta această măsură: 
 întocmire studiu de fezabilitate şi proiect tehnic (pentru cele care nu au); 
 identificare sursă finanţare şi întocmire cerere de finanţare; 
 implementarea proiectului de investiţii din fondurile obţinute după semnarea 

contractului pe etape (întocmire caiet de sarcini, licitaţie de lucrări, stabilirea 
firmei câştigătoare a licitaţiei, derularea lucrărilor, recepţia lucrărilor etc.). 

 
Reabilitare infrastructură școlară. 
Dotare tâmplărie PVC (geamuri și uși) Școala Generală; 
Dotare tâmplărie PVC (geamuri și uși) Gradiniță; 

 
Activități necesare: 
 întocmire deviz lucrări și necesar dotări; 
 identificare sursă finanţare şi întocmire cerere de finanţare; 
 implementarea proiectului de investiţii din fondurile obţinute după semnarea 

contractului pe etape (întocmire caiet de sarcini, licitaţie de lucrări, stabilirea 
firmei câştigătoare a licitaţiei, derularea lucrărilor, recepţia lucrărilor etc.); 

 
Înființare infrastructură socială și dezvoltare activitate socială: 

 Amenajare piață locală, târg animale, prezentări pomicole; 
 Stimulare activitate socială, inclusiv sprijinire înființare ONG-uri; 
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Activități necesare realizării măsurii: 
 întocmire studiu de fezabilitate şi proiect tehnic; 
 identificare sursă finanţare şi întocmire cerere de finanţare; 
 implementarea proiectului de investiţii din fondurile obţinute după semnarea 

contractului pe etape (întocmire caiet de sarcini, licitaţie de lucrări, stabilirea 
firmei câştigătoare a licitaţiei, derularea lucrărilor, recepţia lucrărilor etc.); 

 sprijinire înființare ONG-uri în domeniul social. 
 

Dezvoltare infrastructură educațională. 
 Program de reabilitare a infrastructurii fizice a unităţilor şcolare; 
 Achiziţionarea de echipamente IT şi materiale didactice; 
 Dezvoltarea unui sistem didactic alternativ modern, inclusiv generalizarea 

sistemului step-by-step; 
 Promovarea grupelor/claselor de învăţământ în limbi străine; 
 Implementarea unui program de monitorizare a educaţiei categoriilor 

defavorizate, inclusiv a copiilor care au părinţi plecaţi în străinătate; 
 Crearea unui mecanism de facilităţi pentru atragerea cadrelor didactice de 

calitate; 
 Realizarea unui eveniment local de anvergură pentru aprecierea elevilor cu 

rezultate deosebite; 
 Dezvoltarea rolului şi activităţilor unei case culturale a copiilor şi tinerilor în 

spiritul obiectivului strategic privin cultura şi tradiţia; 
 Implementarea de sisteme educaţionale pe perioada verii; 
 Proiecte de implicare comunitară, şi în special din partea agenţilor economici, 

pentru finanţarea sistemului de educaţie. 
 

Activități necesare dezvoltării educaționale a comunității: 
 întocmire proiecte; 
 identificare sursă finanţare şi întocmire cerere de finanţare; 
 sprijinire activitate educationala pe perioada verii; 
 vizualizarea modelelor oferite de alte ţări şi organizarea unor schimburi de 

experienţă prin proiecte de mobilităţi. 
 strategia va urmări în principal promovarea de intervenţii active privind 

stimularea ocupării, printr-o coordonare coerentă la nivel public a tuturor actorilor 
implicaţi: instituţii publice de profil, resursa umană, firme, organizaţii de formare 
profesională, organizaţii de orientare, organizații educaționale. 

 
 Domeniu sectorial: CONSOLIDAREA EFICIENȚEI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE 

 
Dezvoltarea durabilă a societății trebuie fundamentată pe o analiză corectă și relevantă a stării 
existente atât a comunităţii cât și a Administrației Publice aferente comunității analizate. 

 
Administrațiile Publice trebuie să își stabilească obiective concrete pentru trecerea, într- un 
interval de timp rezonabil şi realist, la modelul de dezvoltare generator de valoare adăugată 
înaltă, propulsat de interesul pentru cunoaştere şi inovare, orientat spre îmbunătățirea continuă a 
calității vieții comunităților administrate şi a relațiilor cu mediul înconjurător. 
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Obiectivul operaţional în cadrul acestui domeniu sectorial este reprezentat de asigurarea de 
servicii de calitate în condiţii transparente pentru cetăţeni din partea administrației publie locale. 
Toate măsurile care vor fi luate în baza prezentei strategii pentru Dezvoltarea Durabilă a 
comunei Bănia vor trebui făcute cunoscute publicului larg (cetăţeni, mediu ONG, instituţii 
publice, mediul de afaceri) în vederea asigurării susţinerii strategiei, promovării acesteia şi 
implementării acesteia într-un mod transparent. 
Conform Legii 215/2001, administraţia publică în unităţile administrativ-teritoriale se 
organizează şi funcţionează în temeiul principiilor autonomiei locale, descentralizării serviciilor 
publice, eligibilităţii autorităţilor administraţiei publice locale, legalităţii şi al consultării 
cetăţenilor în soluţionarea problemelor locale de interes deosebit. 

 
Rezolvarea problemelor curente, cât și a celor ce vor apărarea în viitor depinde în foarte mare 
măsura de gradul de competență al conducerii administrației publice locale. Materializarea 
capacității instituționale este un proces de durată în care administrația publică trebuie să 
acționeze pentru schimbarea radicală a atitudinii funcționarului public față de accesul cetățenilor 
la activitatea administrației. În acest sens o principală preocupare a managerului primariei a fost 
de armonizare a procedurilor administrative cu cele ale Uniunii Europene. 

 
Obiectivul operaţional în cadrul acestui domeniu sectorial este reprezentat de dezvoltarea 
resurselor umane specifice administraţiei publice din comuna Bănia, în vederea asigurării unei 
funcţionări optime. Se constată în baza auditului situaţiei existente nevoia de investiţie la nivelul 
resursei umane aflată în administraţia publică,  iar strategia vine cu propunerea unor măsuri 
active de susţinere a acestora. 

 
Crearea pârghiilor necesare atragerii de fonduri. 

 Specializarea şi perfecţionarea funcţionarilor publici pentru întocmirea 
documentaţiilor cererilor de finanţare; 

 Accesarea de alte fonduri externe bugetului local şi judeţean; 
 Stimularea înființării de parteriate ONG - Administraţie Publică Locală pentru 

obţinerea de finanţări; 
 Stimularea înfiinţării de ONG-uri locale pentru obţinerea de finanţări. 

 
Activități necesare realizării: 

 cuprinderea funcţionarilor publici în programele de perfecţionare a funcţionarilor 
publici şi cursurile de specializare existente, preum și participarea la cursurile 
derulate prin diverse proiecte elaborate de Consiliul Județean Caraș-Severin, 
Universitatea Eftimie Murgu Reșița etc.; 

 elaborarea documentaţiilor pentru cereri de finanţare pentru cât mai multe 
proiecte - măsuri din Strategia de dezvoltare durabilă a comunei Bănia 2021- 
2027; 

 crearea climatului necesar înfiinţării şi funcţionării ONG-urilor locale în diverse 
domenii; 
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Modernizarea administrației publice locale. 
 Dotarea sediului primăriei (mobilier și echipamente); 
 Achiziționarea de utilaje: mașină pompieri, masina 4x4; 
 Menţinerea priorităţilor stabilite de reprezentanţii autorităţii publice locale actuale 

şi în legislatura viitoare; 
 Distribuirea bugetului local în funcţie de priorităţi. 

 
Relația Administrației Publice cu cetățeanul. 

 Îmbunătăţirea calităţii serviciilor cu impact direct asupra cetăţenilor; 
 Creşterea gradului de transparenţă, informare şi implicare a cetăţenilor în luarea 

deciziilor; 
 Eficientizarea serviciilor publice şi îmbunătăţirea furnizării acestora. 

 
Activitățile necesare a fi realizate pentru a aplica această măsură sunt: 
 întocmire caiet sarcini pentru achizitionarea de mobilier și echipamente; 
 achiziție mobilier și echipamente prin respectarea OG 64 privind achizițiile 

publice; 
 întocmire caiet sarcini pentru achizitionarea utilajelor: mașină de pompieri, 

masina 4 x4; 
 achizitie utilaje prin respectarea OG 64 privind achizițiile publice; 
 adoptare de hotărâri ale consiliului local pentru: 
 însuşirea prezentei strategii durabile pe termen mediu prin Hotărâre de consiliu 

local; 
 alocarea de resurse din bugetul local pe priorităţi. 

 
 

 Domeniu sectorial: INTEGRAREA COMUNITĂŢII RROME 
 

Obiectivul operaţional în cadrul acestui domeniu sectorial este reprezentat de dezvoltarea de 
măsuri de incluziune socială cu respectarea drepturilor omului şi implicarea activă în viaţa 
socială a comunităţii a membrilor comunităţii rrome în vederea îmbunătăţirii calităţii vieţii 
acestora. 

 
Implicarea comunităţii rrome este necesară şi chiar o condiţie indispensabilă pentru dezvoltarea 
comunei în viitorul apropiat, deoarece implicaţiile directe ale acesteia se remarcă în mai multe 
domenii: 
-la nivel de infrastructură; 
-la nivel economic – prin faptul că reprezentanţii comunităţii rrome pot genera mini- afaceri cu 
motive tradiţionale proprii sau intreprinderi sociale şi pot constitui forţă de muncă tânără pentru 
agenţii economici dacă sunt calificaţi îndeajuns, şi aici ajungem la confluenţa cu domeniul 
resurselor umane; 

- la nivelul resurselor umane – prin faptul că la nivelul comunităţii se remarcă 
o creştere continuă a populaţiei, populaţie care necesită îngrijire (sprijin social), 
educaţie (şcolarizare elementară pentru toate vârstele), formare (calificarea sau 
recalificarea celor aflaţi în căutarea unui loc de muncă) şi informare (cu privire la 
oportunităţile ce le poate genera mediul de afaceri local). 



 
Măsuri identificate a fi promovate pentru îndeplinirea obiectivului operațional al 
domeniului sectorial Integrarea comunității rrome: 

 Crearea infrastructurii de consiliere și asistenta socială pentru persoanele din 
comunitatea rroma aflate în dificultate; 

 Prevenirea abandonului şcolar; 
 Incluziunea socială a copiilor care practică cerşetoria. 

 
Activitățile necesare a fi realizate pentru a aplica aceste măsuri: 
 acţiuni de educaţie şi instruire pentru toate vârstele; 
 stimularea spiritului antreprenorial al populației comunității; 
 informarea și constientizarea populației rroma cu privire la posibilitatile de 

îmbunătăţire a creşterii calităţii vieţii. 



 ROMÂNIA 
 JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN 

Comuna   BĂNIA 
Primar 

Nr.561 din 26.02.2021 
 

REFERAT DE APROBARE  
 

Referitor la proiectul de hotărâre   privind  aprobarea  strategiei de dezvoltare durabilă a comunei 
Bănia în perioada 2021-2027   

 
Primarul comunei Bănia, în calitate de inițiator al proiectului de mai sus, în conformitate cu prevederile art. 136 al.(2) și 

al. (8) lit. ,,a” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,  
Luînd în considrare următoarele prevederi legale în vigoare și alte documente relevante:  

- art. 129 al.(2) lit. ,,b” și al. (4) lit. ,e”, din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind 
Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,   

- Având în vedere și - art. 196 al.(1) lit. ,,a” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind 
Codul Administrativ,  cu completările ulterioare,  

INIȚIEZ 
 
Prezentul proiect de hotărâre prin care propun   a se aproba strategia de dezvoltare durabilă a comunei Bănia în 

perioada 2021-2027 , conform anexei la proiect.   
În câteva cuvinte arăt consiliului local că domeniile principale de dezvoltarea durabilă sunt: 

a. domeniul economic (management eficient al resurselor) care are reperele: veniturile familiei, productivitatea 
afacerilor, stabilitate, echitate și eficienta”; 

b. domeniul natural (menținerea unei baze naturale a vieții, prin reducerea încărcărilor cu deșeuri a eco-sistemului) 
care are reperele: sănătatea ecosistemului, prevenirea poluării, biodiversitate și resursele naturale ; 

c. domeniul social (nevoile societății) care are reperele: participare, consultare, egalitate, mobilitate sociala și 
dezvoltarea instituțiilor. 

Conceptul de dezvoltare economică durabilă reprezintă acea formă de dezvoltare economică în cadrul căreia se 
urmărește ca satisfacerea cerințelor prezente, de consum, sa nu compromită sau sa prejudicieze pe cele ale generațiilor 
viitoare. Preocupările tot mai accentuate privind dezvoltarea economică durabilă sau viabilă, sunt legate de un complex de 
probleme cu care se confrunta, în prezent omenirea, și anume: sărăcia în mijlocul belșugului; degradarea mediului 
înconjurător, extinderea necontrolata a urbanizării; nesiguranța ocupării unui loc de munca; înstrăinarea tineretului; 
înlăturarea valorilor tradiționale; inflația, șomajul, crize monetare, economice și geografice etc. 

Conceptul de dezvoltare durabilă exprima procesul de lărgire a posibilităților prin care generațiile prezente și 
viitoare își pot manifesta pe deplin opțiunile în orice domeniu – economic, social, cultural sau politic, omul fiind așezat în 
centrul acțiunii destinate dezvoltării. Dezvoltarea economică durabilă presupune existenta unor condiții economice, culturale 
și de mediu favorabile. Daca din perspectiva istorica, condițiile economice au avut un rol covârșitor în evoluția speciei 
umane, celelalte condiții nu mai pot fi, astăzi, ignorate, componenta economică reprezentând, însa factorul esențial al 
dezvoltării. 

Elementul central al conceptului de dezvoltare durabilă este prezentat de interacțiunea dintre populație, progres 
economic și potențialul de resurse naturale, evidențiindu-se ca probleme esențiale: optimizarea raportului nevoi – resurse, 
obiective de atins, mijloace necesare, pe baza compatibilității lor reciproce în timp și spațiu. 

 Față de cele de mai sus propun consiliului local a analiza strategia de dezvoltare 
propusă capitol cu capitol si a aproba proiectul de hotărâre pe care îl apreciez ca fiind legal și 
oportun, în forma în care a fost prezentat, fără modificări.   

 
 Bănia la 26.02.2021   
 

INIȚIATOR 
Primarul comunei Bănia   

Alexandru-Vichentie Albu  



 
 

 

 ROMÂNIA 
 JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN 

PRIMARIA comunei BĂNIA 
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 RAPORT 
  
 

de specialitate al compartimentului de resort  referitor la proiectul de hotărâre  privind aprobarea  
 strategiei de dezvoltare durabilă a comunei Bănia în perioada 2021-2027 

 
 
 

 Subsemnatul(a)  Surulescu Dănilă, având funcția de  consilier superior- contabil în aparatul de specialitate al 
primarului comunei Bănia;  

În conformitate cu prevederile art. 136 al.(3) lit. ,,a” și al. (8) lit. ,,b” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 
57/2019 privind Codul Administrativ,  

Azi, 26.02.2021 am analizat proiectul de hotărâre privind aprobarea   strategiei de dezvoltare durabilă a 
comunei Bănia în perioada 2021-2027 

Acesta  se întemeiază pe următoarele documente și prevederi legale:  
- art. 129 al.(2) lit. ,,b” și al. (4) lit. ,e”, din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 

Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,   
- art. 196 al.(1) lit. ,,a” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,  cu 

completările ulterioare,  
.Față de cele de mai sus, în baza analizei făcute, în temeiul prevederilor art. 136 al.(3) lit. ,,a” și al. (8) lit. ,,b” 

din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, prin prezentul raport de specialitate,  
apreciez că sunt îndeplinite condiţiile legale pentru aprobarea de către Consiliul Local al comunei Bănia a proiectului 
de hotărâre  privind aprobarea   strategiei de dezvoltare durabilă a comunei Bănia în perioada 2021-2027 

 
AVIZEZ FAVORABIL 

 
și în baza verificării și analizării proiectului de hotărâre, propun consiliului local a-l aproba în forma propusă 

de inițiator, fără modificări.  
  

Data: 26.02.2021                                        
 
 
Semnătura 

Consilier superior 
  Dănilă Surulescu _____________________ 
 


