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1. INTRODUCERE 

 

 

1.1. Date de recunoaştere a documentaţiei 
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                                                                                   ORAȘ MOLDOVA NOUĂ, JUDEȚUL CARAȘ-SEVERIN 
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Coordonator proiect complex:    Dr.,urb.-dipl., Mădălina MOŢCANU-DUMITRESCU 
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1.2. Obiectivele lucrării 
1.2.1 Solicitări ale temei program pentru P.U.G. MOLDOVA NOUĂ 

 

Planul Urbanistic General (prescurtat în prezenta lucrare drept P.U.G.) reprezintă instrumentul 
principal al activităţii de urbanism la nivel local şi conţine direcţiile, priorităţile de intervenţie şi 
reglementările de dezvoltare a localităţii pe întreg teritoriul său. Planul Urbanistic General are caracter de 
reglementare şi răspunde programului de urbanism şi amenajarea teritoriului şi de dezvoltare a localităţilor 
ce compun unitatea administrativ-teritorială de bază. Planurile Urbanistice Generale cuprind analize, 
reglementări şi regulament local de urbanism pentru întreg teritoriul administrativ al unităţii de bază, 
delimitat conform legii, atât pentru suprafeţele din intravilan (zona centrală administrativă a municipiului, 
cartierele componente), cât şi cele din extravilan (terenuri agricole, forestiere, căi de comunicaţie, ape, 
etc.). 

Reactualizarea Planului Urbanistic General al Orașului Moldova Nouă reprezintă aducerea la zi a 
Planului Urbanistic General elaborat în anul 2000. Acest proiect constituie documentaţia de bază, care 
stabileşte obiectivele, acţiunile şi măsurile de dezvoltare ale orașului Moldova Nouă pe o perioadă 
determinată în baza unor analize multicriteriale şi sectoriale ale situaţiei existente. 

Planul Urbanistic General cuprinde prevederi pentru categoriile de probleme:  

• Relaţiile macroteritoriale 

• Potenţialul economic, natural, uman şi posibilităţi de dezvoltare 

• Stabilirea limitei intravilanului 

• Stabilirea zonelor cu interdicţie definitivă de construire 

• Evidenţierea deţinătorilor de terenuri şi circulaţia terenurilor 

• Stabilirea modalităţilor de utilizare şi construire a terenurilor şi indicatorilor 
corespunzători 

• Organizarea şi dezvoltarea căilor de comunicaţie 

• Modernizarea şi dezvoltarea echipamentelor tehnico-edilitare 

• Stabilirea şi delimitarea zonelor protejate 

• Delimitarea suprafeţelor în care se preconizează realizarea obiectivelor de utilitate 
publică 

Reactualizarea Planului Urbanistic General al Orașului Moldova Nouă este o documentaţie ce îşi 
propune să stabilească direcţiile de dezvoltare ale orașului, în corelare cu prevederile de amenajare a 
teritoriului naţional şi judeţean şi în condiţiile respectării dreptului de proprietate şi a interesului public. 

Propunerile ce se avansează vor trebui să coreleze, de asemenea, potenţialul economic şi uman cu 
nevoile de dezvoltare ale comunității. 

Odată cu stabilirea direcţiilor de dezvoltare în perspectivă ale orașului Moldova Noua, lucrarea de 
faţă va trebui să dea răspuns şi problemelor imediate cu care se confruntă Consiliul Local, în special în 
determinarea categoriilor de intervenţie, permisiuni şi restricţii, necesităţi de primă etapă. 
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1.2.2 Obiective ale P.U.G. MOLDOVA NOUĂ 

 

Obiectivele principale pe termen mediu (5- 10 ani) de dezvoltare ale administraţiei locale a 
Orașului Moldova Nouă prevăd: 

1. Dezvoltarea economică a orașului în sectorul secundar şi terţiar, prin propunerea 
extinderii zonelor de locuinţe, agrement şi servicii (obtinerea unui cadru de legiferare 
a regimului noilor constructii, stabilirea tipului de interventie asupra fondului 
existent, prin RLU,  stabilirea de scenarii posibile de crestere si modernizare în sistem 
extensiv, sau intensiv, pe teritoriul UAT Moldova Nouă); 

2. Extinderea reţelelor de distribuire apă potabilă, gaze şi a reţelei de canalizare în 
zonele nou introduse în intravilan; 

3. Crearea unor zone de servicii care să raspundă cerinţelor locuitorilor din orașul 
Moldova Nouă şi celor ce locuiesc în zona sa de influență (restructurare / reconversie  
al unităților industriale din orașul Moldova Nouă); 

4. Modernizarea şi extinderea reţelei stradale (organizarea transportului și a circulației, 
având prognoza traficului și relațiilor localității în teritoriu); 

5. Determinarea priorităților de intervenție în teritoriu și în cadrul satelor aparținătoare 
orasului; 

6. Relaționarea localităților în teritoriul administrativ; 

7. Zonificarea funcţională a terenurilor (o noua zonificare functionala, dictata de 
solicitari ale populatiei și de procesul accelerat al reconversiei economice locale și 
județene); 

8. Protecția mediului, prin respectarea principiilor dezvoltării durabile (modul de 
interventie viitoare pe terenurile libere, în corelare cu propunerile de optimizare ale 
zonelor verzi, amenajarea de spatii verzi și zone de agreement); 

9. posibilitățile și condițiile de realizare a obiectivelor de utilitate publică, rezervând 
suprafețele de teren necesare acestora. 

 

Materializarea propunerilor de amenajare şi dezvoltare urbanistică, reglementate prin Planul 
Urbanistic General, se face în timp, în funcţie de fondurile prevăzute din bugetul propriu unității 
administrativ-teritoriale de bază, în corelare cu fondurile alocate de la bugetul statului sau ale unor 
întreprinzători. 

Reglementările enunţate în cadrul Planul Urbanistic General (PUG) se detaliază şi se întăresc prin 
Regulamentul Local de Urbanism (prescurtat în prezenta lucrare drept RLU). 

 

1.2.3 
Completarea obiectivelor P.U.G. MOLDOVA NOUĂ cu prevederi ale documentațiilor și 
documentelor de rang superior (P.A.T.J., Agenda urbană a UE, Strategia locală de dezvoltare) 

 

Obiectivele Agendei urbane a UE și ale PATJ CARAȘ-SEVERIN care vizează dezvoltarea pe 
termen lung a orașului Moldova Nouă sunt următoarele: 

 

1. Mediu  
a. Îmbunătăţirea calităţii aerului  

b. Protejarea şi utilizarea eficientă a rezervelor de apă  

c. Managementul judicios al deşeurilor la nivelul întregului UAT (oraș Moldova Nouă + satele 
aparținătoare) 
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2. Urbanism şi amenajarea teritoriului  
d. Dezvoltarea echilibrată şi durabilă a teritoriului şi ameliorarea cadrului urban în scopul 

creşterii calităţii vieţii locuitorilor.  

3. Social  
e. Îmbunătăţirea stării de sănătate a populaţiei  

f. Combaterea sărăciei şi a excluziunii sociale  

g. Valorificarea eficientă a resurselor umane existente 

h. Dezvoltarea parteneriatului public-privat pentru noi servicii sociale  

i. Asigurarea unei reale siguranţe comunitare  

j. Creşterea rolului locuitorilor orașului  în rezolvarea unor probleme comunitare  

k. Dezvoltarea capacităţii instituţiilor locale de protecţie şi asistenţă socială în asumarea 
răspunderii de a rezolva problemele sociale la nivel comunitar  

4. Educaţie şi cultură  
l. Îmbunătăţirea procesului de formare a resurselor umane şi de asigurare a unui grad de 

cultură corespunzător pentru toţi cetăţenii.  

5. Economic  
m. Dinamizarea sectorului industrial în orașul Moldova Nouă 

n. Revitalizarea industriei agroalimentare locale 

o. Dezvoltarea unui sector terţiar cu servicii de calitate și adaptate nevoilor locale  

p. Promovarea orașului Moldova Nouă ca destinație turistică județeană și regional, prin 
valorificare complexului aeroportuar existent și a resurselor naturale 

q. Dezvoltarea infrastructurii şi modernizării transporturilor  

r. Crearea unui mediu sănătos de afaceri 

 

 Agenda urbană a UE se concentrează pe dezvoltarea a 12 parteneriate axate pe 12 provocări 
urbane[1]. Parteneriatele vor permite oraşelor, statelor membre, instituţiilor UE şi părţilor interesate, 
precum ONG-uri sau parteneri de afaceri, de a lucra împreună la acelaşi nivel pentru a găsi soluţii comune 
pentru îmbunătăţirea zonelor urbane ale Uniunii Europene cu privire la: 1) Integrarea migranților și 
refugiaților; 2) Calitatea aerului; 3) Sărăcia urbană; 4) Locuințe; 5) Economia circulară; 6) Locuri de muncă 
și competențele forței de muncă în economia locală; 7) Adaptarea la schimbările climatice; 8) Tranziția 
energetică; 9) Utilizarea durabilă a terenurilor și a soluțiilor bazate pe natură; 10) Mobilitatea urbană; 11) 
Tranziția digitală; 12) Achiziții publice inovatoare și responsabile. 

 

1.3. Surse documentare 
 

 Planul Urbanistic General, ca oricare altă documentaţie de urbanism are menirea de a reglementa 
modul de folosire a terenului localităţii, într-o elaborare unitară şi completă conformată actelor legislative 
şi normative în vigoare la data elaborării.  

 Elaborarea Planurilor Urbanistice Generale presupune un volum apreciabil de informaţii din diverse 
domenii ce concură la formularea soluţiilor şi care pot fi obţinute prin următoarele surse principale : 

 - anchete şi observaţii locale, informaţii privind opţiunile administrative locale şi ale populaţiei; 

 - studii şi proiecte de specialitate elaborate; 

 - date statistice din diverse domenii. 

 Documentaţia Reactualizare Plan Urbanistic General al Orașului Moldova Nouă are la bază 
următoarele metodologii: 

http://urbanagenda.nl/partnerships/
https://ec.europa.eu/commission/commissioners/2014-2019/cretu/announcements/agenda-urbana-ue-orasele-au-un-cuvant-important-de-spus-elaborarea-politicilor-uniunii-europene_en#_ftn1
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 GHID PRIVIND ELABORAREA ŞI APROBAREA  REGULAMENTELOR LOCALE DE URBANISM, 
Reglementare tehnică aprobată cu Ordinul MLPAT Nr.21/N/10.04.2000, reglementare tehnică ce stă la 
baza elaborării PIESELOR SCRISE aferente documentaţiei Reactualizare Plan Urbanistic General al 
Orașului Moldova Nouă. 

 GHID PRIVIND METODOLOGIA DE ELABORARE ŞI CONŢINUTUL CADRU AL PLANULUI URBANISTIC 
GENERAL, Reglementare tehnică  cu Ordinul MLPAT Nr. 13/N/10.03.1999, reglementare tehnică ce stă la 
baza elaborării PIESELOR DESENATE aferente documentaţiei Reactualizare Plan Urbanistic General al 
Orașului Moldova Nouă. 

 Piesele de bază menţionate în cadrul celor două reglementări tehnice sunt completate după caz cu 
piese considerate indispensabile demersului coerent şi unitar de elaborare al documentaţiei Reactualizare 
Plan Urbanistic General al Orașului Moldova Nouă. 

 

1 Documentații cadru de dezvoltare spațială 

 

2 Documentații cadru de dezvoltare pentru orașul Moldova Noua 

 
3 Studii de fundamentare pentru reactualizare P.U.G. Oraș Moldova Nouă 

 
4 Acte legislative http://www.cjcs.ro/data_files/content/Legislatie Ian 2019.pdf) 

 
 

 

Nr. 

crt. 

 

 

Nr. act legislativ / 

normativ / 
an 

 

Denumire 

act legislativ / 
normativ 

 

 

Monitor 

Oficial 

URBANISM ŞI AMENAJAREA TERITORIULUI, AUTORIZARE 

1 350/2001 Lege privind amenajarea teritoriului şi urbanismul  ACTUALIZATĂ 373/2001 

 
2 

 
233/2016 ORDIN pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 

350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul şi de elaborare şi 

actualizare a documentaţiilor de urbanism 

 
199/2016 

 

 

3 

 

 

2701/2010 

Ordin  pentru aprobarea Metodologiei de informare si consultare a publicului cu 

privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a 

teritoriului si de urbanism 

 

 

 47/2011 

4 50/1991 Lege privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii republicată şi 
ACTUALIZATĂ 

 933/2004 

 

5 

 
839/2009 Ordin  pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 

privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii  ACTUALIZAT. 

 
 797/2009 

 
6 

 
4/2010 

ORDONANTA privind instituirea Infrastructurii naţionale pentru informaţii 

spaţiale in România, republicată şi ACT UALI Z AT Ă  

 
  433/2014 

 

7 

 
363/2006 

Lege privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea 

I - Reţele de transport 

 
 806/2006 

 

8 

 
171/1997 

Lege privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea 

a II-a - Apa,   ACT UALI Z AT Ă  

 
 325/1997 

 

9 

 
5/2000 

Lege privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea 

a III-a - zone protejate,  ACT UALI ZAT Ă  

 
 152/2000 

 

10 

 
351/2001 

Lege privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea 

a IV-a Reţeaua de localităţi, ACTUALIZATĂ 

 
 408/2001 
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11 

 
575/2001 

Lege privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea 

a V-a Zone de risc natural 

 
 726/2001 

 

12 

 
142/2008 Ordonanţa de urgenţă privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului 

national Sectiunea a VIII-a - zone cu resurse turistice,   ACT UALI ZAT Ă  

 
 781/2008 

13 525/1996 HG pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism – republicată,  ACT 

UALI ZAT Ă  

 856/2002 

 

 

14 

 

 

13N/1999 

Ordin al ministrului lucrărilor publice şi amenajării teritoriului pentru aprobarea 

reglementarii tehnice "Ghid privind metodologia de elaborare şi conţinutul-

cadru al planului urbanistic general", indicativ GP038/99 

 

 

 187/1999 

 

 

15 

 

 

176/N/2000 

Ordin al ministrului lucrărilor publice şi amenajării teritoriului pentru aprobarea 

reglementarii tehnice "Ghid privind metodologia de elaborare şi conţinutul-

cadru al planului urbanistic zonal" - Indicativ GM-010-2000 

 

 

 399/2000 

 

16 

 
37/N/2000 Ordin al ministrului lucrărilor publice şi amenajării teritoriului pentru aprobarea 

reglementarii tehnice "Ghid privind metodologia de elaborare şi conţinutul-
cadru al planului urbanistic de detaliu", Indicativ: G M 009 – 2000 

 
 345/2000 

 

 

17 

 

 

562/2003 

Ordin  pentru aprobarea Reglementarii tehnice "Metodologie de elaborare si 

conţinutul-cadru al documentaţiilor de urbanism pentru zone construite 
protejate (PUZ)" 

 

 

 125/2004 

 

18 

 
CARTA EUROPEANĂ A AMENAJĂRII TERITORIULUI adoptată în 1983 la 

Torremolinos 

 
 1983 

19  
CARTA EUROPEANA A AUTONOMIEI LOCALE (1985)  1985 

20  CARTA URBANĂ EUROPEANĂ adoptată în 1992 de CPLRE Strasbourg  1992 

 
21 

 
CARTA MUNICIPIILOR SI ORASELOR EUROPENE PENTRU 

DURABILITATE (CARTA AALBORG) 

 
 1994 

22  
CARTA DE LA LEIPZIG PENTRU ORAŞE EUROPENE DURABILE  2007 

23  
CARTEA VERDE CĂTRE O NOUĂ CULTURĂ A MOBILITĂŢII URBANE - 

Bruxelles 

 2007 

24  
DECLARAŢIA PRIVIND DEZVOLTAREA URBANĂ Toledo, 22 iunie 2010  2010 

25 143/2005 Ordin  privind definirea si caracterizarea spaţiului rural  382/2005 

 
26 

 
355/2007 

Ordin  privind aprobarea criteriilor de încadrare, delimitării si listei unitarilor 

administrativ-teritoriale din zona montana 

defavorizata 

 
 323/2007 

27 584/2001 HG  privind amplasarea unor obiecte de mobilier urban  354/2001 

 

28 

 

  101/2010 

HOTĂRÂRE C. S. R. U. R. pentru aprobarea Regulamentului privind dobândirea 

dreptului de semnătură pentru 

documentaţiile de amenajare a teritoriului şi de urbanism şi a Regulamentului 
referitor la organizarea şi funcţionarea 

Registrului Urbaniştilor din România 

 

 577/2010 

29   185/2013 Lege privind amplasarea şi autorizarea mijloacelor de publicitate,  ACT UALI 
ZAT Ă  

 405/2013 

 
30 

 
  315/2004 

 
Lege privind dezvoltarea regionala în România ACTUALIZATĂ 

 577/2004 

 1115/2004 

31   199/1997 Legea pentru ratificarea Cartei europene a autonomiei locale, adoptata la 
Strasbourg la 15 octombrie 1985 

 331/1997 
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32 

 
  157/1997 

Lege privind ratificarea Convenţiei pentru protecţia patrimoniului arhitectural al 

Europei, adoptata la Granada la 3 

octombrie 1985 

 
 274/1997 

 

33 

 

 6, 139/2003 
Ordin al ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei şi al 

ministrului administraţiei publice privind masuri pentru respectarea disciplinei 

în domeniul urbanismului şi amenajării teritoriului în scopul asigurării 

fluidizării traficului şi a siguranţei circulaţiei pe drumurile publice de interes 

naţional şi judeţean 

 

 122/2003 

 
34 

 
 7570/1999 

Ordin  pentru aprobarea efectuării in comun a controlului corespunzător 

prevederilor Ordinului ministrului lucrarilor 

publice si amenajarii teritoriului nr. 63/N/1998 

 
 383/1999 

 

35 

 

 1052/2000 

HG pentru aprobarea Protocolului dintre Ministerul Lucrărilor Publice si 

Amenajării Teritoriului din România si 

Ministerul Mediului si Amenajării Teritoriului din Republica Moldova privind 

cooperarea in domeniul lucrărilor publice, amenajării teritoriului si 

gospodăriei comunale, semnat la Iasi la 20 iulie 2000 

 

 611/2000 

 

36 

 

 631/2001 

HG pentru aprobarea Acordului dintre Ministerul Lucrărilor Publice si Amenajării 

Teritoriului din România si Ministerul 

Agriculturii si Dezvoltării Regionale din Republica Ungara privind cooperarea in 
domeniul amenajării teritoriului, semnat la Gyula la 2 noiembrie 2000 

 

 383/2001 

37  184/2001 Lege privind exercitarea profesiei de arhitect republicată   ACT UALI ZAT Ă  195/2001 

 
38 

 
 932/2010 

HG  pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a  Legii nr. 184/2001 

privind organizarea si exercitarea 

profesiei de arhitect, ACTUALIZATĂ 

 
 645/2010 

39  Tablou naţional al arhitecţilor - ACTUALIZAT  88 bis/2007 

 
40 

 
 998/2008 

HG  pentru desemnarea polilor nationali de crestere in care se realizeaza cu 

prioritate investiții din programele cu 

finanțare comunitara si nationala,  ACT UALI ZAT Ă  

 
 641/2008 

41  363/2010 HG  privind aprobarea standardelor de cost pentru obiective de investitii 
finantate din fonduri publice ACTUALIZATĂ 

 311/2010 

 

42 

 

 22/2012 

OUG pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 99/2000 

privind comercializarea produselor şi 

serviciilor de piaţă şi pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 1.454/2004 

pentru aprobarea criteriilor de implantare a structurilor de vânzare cu 

amănuntul cu suprafaţă mare şi definirea tipologiei structurilor de vânzare 

 

 381/2012 

 

 

43 

 

 

 197/2013 

LEGE privind aprobarea  Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 22/2012 pentru 

modificarea si completarea  Ordonantei 

Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata 

si pentru abrogarea  Hotararii Guvernului nr. 1.454/2004 pentru aprobarea 

criteriilor de implantare a structurilor de vanzare cu amanuntul cu suprafata 

mare si definirea tipologiei structurilor de vanzare 

 

 

 395/2013 

44  287/2009 Legea  privind Codul civil       -   ACTUALIZATĂ   511/2009 

 

 

PROTECŢIA MEDIULUI , GOSPODĂRIREA 

LOCALITĂŢILOR ŞI SĂNĂTATEA POPULAŢIEI 

117  195/2005 Ordonanţă de urgenta privind protecţia mediului  ACTUALIZATĂ 1196/2005 

 
118 

 
 818/2003 

Ordin al Ministrului agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului pentru aprobarea 

Procedurii de emitere a autorizaţiei 

integrate de mediu  ACTUALIZAT prin ORDINUL nr. 1.158 din 15 noiembrie 2005; 
ORDINUL nr. 3.970 din 3 decembrie 2012. 

 
 800/2003 

 
119 

 
 292/2018 

LEGE nr. 292 din 3 decembrie 2018 

privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra 
mediului 

 
 1043/2018 

120  24/2007 Legea   privind reglementarea si administrarea spatiilor verzi din zonele urbane 
(*republicata*) ACTUALIZATĂ 

 36/2007 

121  1549/2008 Ordin  privind aprobarea Normelor tehnice pentru elaborarea Registrului  local 
al spatiilor verzi, ACTUALIZAT 

 829/2008 
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122 
 
 44/1998 

Ordin al ministrului transporturilor pentru aprobarea Normelor privind protecţia 

mediului ca urmare a impactului drum- 

mediu înconjurător 

 
138bis/1998 

 
123 

 
 107/1996 Legea apelor  ACTUALIZATĂ 224/1996 

124  662/2006 Ordin  privind aprobarea Procedurii si a competentelor de emitere a avizelor si 
autorizaţiilor de gospodărire a apelor 

661/2006 

125  873/2012 Ordin  pentru aprobarea Procedurii de notificare din punctul de vedere al 
gospodaririi apelor 

287/2012 

126  472/2000 HG – privind unele masuri de protecţie a calităţii resurselor de apa,  ACT 
UALIZAT Ă  

272/2000 

127  188/2002 HG pentru aprobarea unor norme privind condiţiile de descărcare în mediul 
acvatic a apelor uzate  ACTUALIZATĂ 

187/2002 

 
128 

 
 326/2007 

Ordin privind aprobarea Metodologiei pentru delimitarea albiilor minore ale 
cursurilor de apa care apartin domeniului public al statului 

 
213/2007 

129  597/2001 Lege privind unele masuri de protecţie si autorizare a construcţiilor in zona de 
coasta a Marii Negre  ACTUALIZATĂ 

711/2001 

 
130 

 
 1050/2000 

HG pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul 

Republicii Ungare privind cooperarea in 

domeniul protecţiei mediului,  ACTUALIZATĂ 

 
611/2000 

 

131 

 

 749/2004 

HG privind stabilirea responsabilităţilor, criteriilor si modului de delimitare a 

fâşiei de teren aflate in imediata apropiere 

a zonei costiere, in scopul conservării condiţiilor ambientale si valorii 
patrimoniale si peisagistice din zonele situate in 

aproprierea ţărmului 

 

455/2004 

132  104/2011 LEGE nr. 104 din 15 iunie 2011 privind calitatea aerului înconjurător,  
ACTUALIZATĂ 

452/2011 

133  1076/2004 HG privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri 
si programe, ACTUALIZATĂ 

707/2004 

134  204/2008 Lege privind protejarea exploataţiilor agricole 734/2008 

135  824/2006 Ordin pentru aprobarea Normelor privind organizarea si funcţionarea Inspecţiei 
Sanitare de Stat, ACTUALIZAT 

617/2006 

 
136 

 
 863/2002 

Ordin al ministrului apelor şi protecţiei mediului privind aprobarea ghidurilor 

metodologice aplicabile etapelor 

procedurii-cadru de evaluare a impactului asupra mediului 

 
52/2003 

137  604/2005 Ordin – pentru aprobarea Clasificării peşterilor si a sectoarelor de peşteri – arii 
naturale protejate 

655/2005 

 
138 

 
 230/2003 

HG privind delimitarea rezervaţiilor biosferei, parcurilor naţionale şi parcurilor 

naturale şi constituirea administraţiilor 

acestora, ACTUALIZATĂ 

 
190/2003 

 
139 

 
 552/2003 

Ordin privind aprobarea zonării interioare a parcurilor naţionale şi a parcurilor 

naturale, din punct de vedere al 

necesităţii de conservare a diversităţii biologice 

 
648/2003 

 
140 

 
 1005/2012 

HOTĂRÂRE nr. 1.005 din 17 octombrie 2012 (*actualizată*) privind organizarea şi 

funcţionarea Gărzii Naţionale 

de Mediu 

 
729/2012 
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141 
 
 57/2007 

Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.  57/2007 (forma consolidata valabila la 02 

Decembrie 2018) privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor 

naturale, a florei si faunei salbatice 

 
 

 
142 

 
1048/2013 

 

Planul de Management al Parcului Natural Porțile de Fier 
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2. STADIUL  ACTUAL  AL  DEZVOLTĂRII 
 

 Orasul Moldova Noua este situat in judetul Caras-Severin, in Depresiunea Moldova Noua, in 
apropiere de defileul Dunarii, la poalele sud-estice ale Muntilor Locvei, la o altitudine de circa 270 m. 

 Orasul Moldova Noua, amplasat in partea sudica a judetului, se invecineaza: 

→ spre Sud: cu fluviul Dunarea (granita cu Republica Sarba); 

→ spre Nord: cu comunele Garnic si Carbunari; 

→ spre Est: cu comuna Coronini; 

→ spre Vest: cu comuna Pojejena. 

 Moldova Noua se afla situata la urmatoarele distante fata de principalele puncte de trecere a 
frontierelor: 

➔ 30 km fata de punctul de trecere al frontierei Naidas, judetul Caras – Severin (cu Serbia); 

➔ 105 km fata de punctul de trecere al frontierei Moravita, judetul Timis (cu Serbia). 

 Orasul are in subordine administrativa 4 localitati: Macesti, Moldova Veche, Moldova Noua si 
Moldovita. 

 Orasul Moldova Noua este strabatut de drumul national DN 57 care strabate Clisura Dunarii, 
insotind Dunarea pe malul stang de la Orsova la Vama Naidas si face legatura spre nord cu Oravita si cu E70 
la Moravita. Orasul este legat prin DN 57 si DN 59 de Timisoara, prin DN 57 de Orsova, prin DN 57B de orasul 
Anina si prin DN 57B+DN 58 de capitala judetului, municipiul Resita.  

 Orasul Moldova Noua se afla la o distanta rutiera de 110 km de municipiul Resita, 45 km de Oravita, 
108 km de orasul Orsova.  

 

2.1. Evoluţie 
 

2.1.1 Orașul Moldova Nouă în contextul evoluţiei sistemului de aşezări din judeţul Caraș-
Severin 

 

 Oraşele noi 1 

Industrializarea, axată pe punerea în valoare a resurselor subsolului, pe crearea de noi ramuri 
industriale (metalurgia neferoasă la Moldova Nouă), paralel cu dezvoltarea celor vechi, a dinamizat 
procesul de urbanizare, închistat în vechile cadre, lipsite de o bază economică vie de mai bine de o 
jumătate de secol. Formele de organizare urbană au fost susţinute şi de factorii industriali noi, de 
importanţă locală, de prezenţa şi acţiunea centrelor economice, de intensificarea funcţiilor de servicii 
(Băile Herculane) dar mai ales a legăturilor economice dintre principalele arii industriale şi localităţile care 
gravitează în jurul lor (Bocşa şi Anina sunt creaţii ale Reşiţei).  

Pe temeiul acestor activităţi economice creatoare de structuri şi echipări urbane, în perioada 
imediat următoare trec în categoria oraşelor cinci localităţi : Anina, Băile Herculane, Bocşa, Moldova Nouă 
şi Oţelu Roşu. În prezent judeţul Caraş-Severin are opt oraşe, în majoritate noi, dinamice şi viabile, pe cale 
de a se contura tot mai mult ca centre polarizatoare, de convergenţă economică şi umană.  

Aşezări rurale ca Topleţ, Bozovici, Teregova, Mehadia îşi organizează activitatea într-o manieră 
vădit urbană, posedă centre civice cu elemente funcţionale de suprastructură urbană (liceu, spital, 
cinematograf, magazine).  

 

 

 

                                                           
1 PATJ Caraș-Severin 
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Structura şi funcţiune 

Populaţia judeţului Caraş-Severin, este grupată teritorial administrativ într-o reţea de aşezări care 
cuprinde  

- 2 municipii : Reşiţa – reşedinţă de judeţ şi Caransebeş 

- 6 oraşe : Anina, Băile Herculane, Bocşa, Moldova Nouă, Oraviţa şi Oţelu Roşu şi 

- 69 comune : din care una suburbană, în ale căror atribuţii administrative se află 288 de sate  

  din care 7 aparţin oraşelor.  

 În tabelul de mai jos, redăm detaliat municipiile, oraşe şi comunele cu localităţile lor 
componente :  

 

Municipii : 
 

Denumirea 

municipiului  

Localităţi componente ale 

municipiului 

Sate de aparţin 

municipiului  

1. Reşiţa 1. Reşiţa 

2. Câlnic 

3. Cuptoare 

4. Doman 

5. Secu 

6. Ţerova 

1. Moniom  

2. Caransebeş 1. Caransebeş 1. Jupa  

 

Oraşe : 
 

Denumirea 

oraşului   

Localităţi componente ale oraşului Sate de aparţin 

oraşului 

1. Anina 1. Anina 

2. Steierdorf 

 

2. Băile Herculane  1. Băile Herculane 

2. Pecinişca 

 

3. Bocşa 1. Bocşa 

2. Ocna de Fier 

 

4. Moldova Nouă 1. Moldova Nouă 

2. Măceşti 

3. Moldova Veche 

4. Moldoviţa 

 

5. Oraviţa 1. Oraviţa 

2. Ciclova Montană 

3. Marila 

1. Agadici 

2. Brădişoru de Sus 

3. Broşteni  

4. Răchitova 

6. Oţelu Roşu  1. Oţelu Roşu 

2. Cireşa 

1. 1 Mai  

 

Tipuri de localităţi în relaţie cu formele de relief 

 Dată fiind diversitatea reliefului şi a condiţiilor de apariţie a localităţilor în judeţul Caraş-Severin 
tipologia localităţilor este variată, acoperind practic toate modelele tipologiei româneşti.  

Localităţile poligonale cu trama stradală rectangulară (geometrică) sunt răspândite în zona de 
câmpie şi luncile râurilor şi sunt urmarea planurilor de „împopulare” ale administraţiei austriece. Cu 
planuri prestabilite, aceste localităţi au evoluat de cele mai multe ori corect, urmare a regulamentelor de 
construire asumate, care au devenit parte a comportamentului colectiv.  

Din această categorie de localităţi fac parte printre altele : Măureni, Ramna, Scăiuş, Fizeş, Şoşdea, 
Vermeş, Armeniş, etc,  
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Localităţile tentaculare cu reţea stradală mixtă sunt rezultate din locuirile în văile cursurilor de apă 

din zone de deal şi munte. Dominante ca număr, fiind urmarea firească a tipului de relief din judeţul 
Caraş-Severin, localităţile tentaculare sunt reprezentate de  : 

• oraşele judeţului : Reşiţa, Bocşa, Oţelu Roşu, Oraviţa, Anina, Moldova Nouă precum şi de  

• localităţi rurale ca : Berzasca, Liubcova, Sasca Montană, Ciudanoviţa, Topleţ, Domaşnea, 
Mehadia, Zăvoi, Băuţari, ş.a.  

Combinaţie a celor două modele tipologice, localităţile compacte cu reţea mixtă (areolară şi 
radială) sunt rezultatul unor evoluţii lente a localităţilor, adaptate la condiţiile de relief. Localizate 
îndeobşte în zone depresionare ele sunt reprezentate de municipiul Caransebeş şi localităţi rurale de 
dimensiuni mari şi medii ca Bozovici, Ezeriş, Brebu, Bănia, Iablaniţa, Fârliug, Ramna, Caraşova, Buchin, ş.a.  

Categoria localităţilor răsfirate cu trama stradală neordonată este specifică în Caraş-Severin 
zonelor montane şi cuprinde localităţi mici şi foarte mici. Localizarea în două zone montane Retezat şi 
Locvei grupează un număr însemnat de localităţi în două comune : Sicheviţa şi Cornereva.  

 

2.1.2 Caracteristici semnificative ale teritoriului studiat. Repere în evoluţia spaţială a 
localităţii. 

 
 Așezat în Banat, în minunata zonă a Clisurii Dunării, Moldova Nouă este primul oraș la Dunăre și 
totodată primul port la Dunăre din țară. Este singurul oraș din Clisura Dunării. Zona Moldova Nouă - 
Coronini împreună cu Cazanele Dunării (acolo unde Dunărea atinge cea mai mică lățime de pe întregul său 
curs, doar 230m.), sunt cele mai atractive locații ale Clisurii. 

 Exploatarea cuprului şi a altor minereuri în imprejurimile oraşului Moldova Nouă este 
cunoscută începând cu vremea romanilor. Acest fapt este cunoscut incă de la sfarşitul secolului al XVIII-
lea. Câteva pregătiri făcute în anul 1985 pentru pregătirea exploatării zăcămintelor bogate in minereuri de 
la confluenţa pârâurilor Ogaşului Băieşului şi Valea Bătrană, sub muntele denumit Cleanţul Baronului, la 6 
km nord de Moldova Nouă, au condus la descoperirea accidentală a cinci clădiri din epoca romană, 
aparţinand unei aşezări de mineri romani2. În acelaşi timp însă este cunoscută practicarea agriculturii, cu 
cele două componente de bază ale sale - cultivarea pământului şi creşterea animalelor. Terasele joase ale 
Dunării şi câmpurile de la poalele Munţilor Lacovei, reprezentau terenuri excelente pentru practicarea unei 
agriculturi performante pentru acea perioadă. În acelaşi timp, culmile domoale ale dealurilor din 
împrejurimi, bogate în păşuni şi fâneţe asigurau condiţiile optime pentru creşterea animalelor, în special al 
ovinelor şi bovinelor. Acestea erau utilizate atât ca resurse de hrană, ca materie primă şi în activităţi 
gospodăreşti (transport, lucrări agricole etc.). În acelaşi timp, ca şi astăzi, o parte a populaţiei se ocupa cu 
pescuitul în apele Dunării, foarte bogate în peşte, cât şi în unele cursuri de apă din zonă. 

 În contrast cu Cazanele Dunării, la Moldova Nouă Dunărea atinge lățimea sa maximă, peste 2,00km. 
distanță între malul românesc și cel sârbesc, între care se întinde una dintre cele mai exotice și izolate 
zone umede din țară, având în mijloc Ostrovul de la Moldova Veche și Ostrovul lui Decebal. Întrega zonă 
umedă se întinde pe mai mult de 1600 de hectare, ostrovul în sine ocupând aproximativ 300 de hectare. 
Este o zonă cu o bogată biodiversitate, adăpostind mai multe specii de plante și animale, inclusiv o colonie 
de peste 80 de cai sălbatici. 

 Ostrovul este de asemenea locul unei masive necropole tumulare care datează încă din neolitic, pe 
care legendele o descriu ca fiind mormântul lui Attila, marele rege al hunilor, înălțat prin depunerea unui 
coif peste trupul său de către fiecare din soldații săi. 

 Întreaga zonă este declarată rezervație naturală și este inclusă în Parcul Natural Porțile de Fier, 
parc care este unul dintre cele mai mari și mai spectaculoase parcuri naturale din România. Din Moldova 
Nouă se pot efectua în timpul sezonului turistic croaziere în jurul Ostrovului și de-alungul Dunării, cât și 
plimbări cu barca efectuate de rangerii parcului. 

 Moldova Nouă este un oraș care după decenii de decădere a început să cunoască o perioadă de 
revigorare, cu o industrie a turismului care încet dar sigur poate deveni elementul de bază al economiei 
locale. Construit pe ruinele vechii fortărețe dacice Mudava, devenită mai târziu castru roman, conceput de 

                                                           

2 Adriana Radu, în Banatica, 20/1, p, 9-20 
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romani ca bază logistică pentru activitatea minieră ce începuse să se desfășoare în regiune, așezarea a 
început să cunoască diferite perioade de prosperitate și declin determinate mai ales de contextul istoric 3. 

 În Evul Mediu, localitatea a fost considerată un important punct de control al frontierei aflat sub 
jurisdicția diferitelor regate care au controlat zona, devenind centru vamal și militar în timpul ocupației 
otomane. În perioada habsburgică care a urmat, Moldova Nouă a cunoscut o nouă perioadă de creștere 
semnificativă din punct de vedere economic și demografic datorită dezvoltării rapide a industriei 
mineritului și a lemnului și a sosirii unui număr masiv de  coloniști aduși din toate colțurile imperiului. 

 A fost o perioadă când în întreaga regiune au fost construite școli, biserici și alte edificii culturale 
și istorice. Localitatea a devenit teritoriu românesc  odată cu întreg Banatul după unificarea provinciei cu 
restul principatelor române după Primul Război Mondial. Fiind ocupat pentru o scurtă perioadă de trupele 
germane în timpul celui de-al doilea război mondial, Moldova Nouă a devenit rapid unul dintre cele mai 
importante centre economice a  noului județ Caraș-Severin și a întregului Banat (Moldova Noua a fost 
declarata oras în 1954, fiind resedinta de raion înca din 1950, în cadrul regiunii Banat). 

 La baza acestei dezvoltări a stat traditionala activitate de minerit, care de  data aceasta însă a 
fost extinsă la o scară fără precedent în istoria localității. 

 Mineritul se va intensifica în zonă în perioada stăpânirii otomane. Pe la 1600 minele de la Moldova 
nouă sunt puse din nou în funcţiune de către turci. Mineritul în zonă va cunoaşte o dezvoltare puternică 
după trecerea Banatului sub austrieci. În cursul secolului XVIII minele au fost închise doar de trei ori; în 
trimpul războaielor cu turcii dintre anii 1737-1738, în 1788 precum şi în timpul revoluţiei franceze, între 
1789-17944. Potrivit arheologului V. Wollmann, în sec. al XVIII-lea minele de la Moldova Nouă erau grupate 
în jurul dealurilor „Sf. Benedict”, „Florimind” şi „Sf. Andrei”, unde se exploatau un număr important de 
galerii, număr diferit de la o etapă la alta. Astfel spre sfârşitul aceluiaşi secol, în 1798, mai erau în 
funcţiune doar galeria „Marina”, „Amalia” şi „Benjamin”5. 

 La 1893 lucrările în minele de la Moldova Nouă s-au sistat fără a se mai redeschide. Până la 1855 
minele au fost exploatate de către Stat, iar de la această dată sunt date unei societăţi franceze pentru 
preţul de 27 cruceri jugherul6. 

 În perioada romană şi daco-romană mineritul a cunoscut o anumită dezvoltare în zonă, după cum 
arată multitudinea galeriilor datând din această perioadă din zona „Cleanţu Baronului”. Mineritul în zonă 
continuă şi mai târziu, în epoca medievală, cunoscând o puternică dezvoltare inclusiv în perioada în care 
Banatul se găsea sub ocupaţie turcească. Importanţa mineritului rezidă şi din faptul că aici s-a stabilit şi 
reşedinţa nahiei Moldova Nouă. Doveză ale prelucrării metalelor avem încă din sec. XI-XIII, de când datează 
resturile de minereu prelucrat în aşezarea de la Moldova Veche, - „Rât”. 

 Activitatea minieră în epoca feudală a continuat în zona “Clanţu Baronului”, de multe ori pe 
vechile mine romane, alături de care multe sunt mai recente. Şi în perioada feudală timpurie, până la 
inventarea prafului de puşcă mineritul s-a realizat cu dalta şi ciocanul. 

 În 1559 se înregistrează un ordin de redeschidere a minei de aramă de la Moldova. Hagi Mehmed, 
fost minier la mina din Rudnik şi fost comandant al cetăţii de la Sviniţa, a pus din nou în funcţiune mina de 
de la Moldova cu un zăcământ de cupru ce ajunge până la suprafaţă, prin  priceperea şi mijloacele 
financiare personale. Acest fapt i-au permis să concesioneze mina, apoi să devină comandantul cetăţii de la 
Moldova, apoi şi arendaşul ogoarelor din întreaga regiune ce nu erau înregistrate în deftere7. 

 La apogeul său întreprinderea minieră de aici avea cca. 5000 de angajați, cu  o producție 
semnificativă de minereu de cupru și de alte metale cheie. În Moldova Nouă se afla în acea perioadă una 
dintre cele mai mari exploatări de suprafață din  Europa și din lume, respectiv Cariera de Banatite, un 
proiect de anvergură, de unde se extragea 24/24 ore cantități masive de minereu special de cupru 
(banatită) cu  ajutorul unora dintre cele mai mari utilaje de minerit din lume. La începutul anilor 1960, 
înainte de deschiderea minei de cupru, Moldova Nouă era o comună cu 3.500 de oameni. În 1956 a devenit 
oraş, iau 10 ani mai târziu avea deja 6.000 de locuitori. În 1977, în micul orăşel trăiau 16000 de oameni. 

                                                           
3 http://fantasticulbanat.com/dreamland-moldova-noua-clisura-dunarii-video/ 
4 Ilieşiu, 2011, p. 187 
5 Wollmann, 1971, p. 201. 

6 Ilieşiu, 2011m, p. 188 
7 Ibidem. p. 56 
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 Moldova Nouă a devenit spre sfârșitul anilor 1970 un important port industrial, prin care se 
transportau mii de tone de zăcământ, fiind un important centru de schimb cu țările  învecinate, respectiv 
Republica Iugoslavia și mai târziu cu Serbia. In 1963 s-a deschis mina Suvorov şi apoi alte mine. Anul 1965 a 
fost momentul înfiinţării Intreprinderii Miniere ( devenită ,,S.C. MOLDOMIN S.A.) Moldova Nouă, unitate în 
jurul căreia s-a desfaşurat întreaga activitate economică şi socială din zonă până la închiderea minelor în 
2005. 

 

Evoluţia economică a localităţii 

 În decursul sec- XVIII-XIX principalele ocupaţii ale localnicilor era lucru la pădure şi lucrul cu 
ziua în portul din Moldova Veche. În aceiaşi perioadă localnicii practicau şi agricultura pe seşul din 
preajma Dunării, dar şi cultura viţei de vie pe pantele line, însorite ale culmilor joase. Terenul agricol cel 
mai bun era situat între sat şi Dunăre, restul fiind pietros. Cartea funduară aminteşte faptul că pârâul 
Pârva Reca, care străbate aşezarea produce mari pagube semănăturilor de pe terenurile din preajma 
fluviului (Moisi, 170). Printre culturile tradiţionale figurează meiul, secara, ovăzul, grâul, iar mai târziu 
porumbul. Începând din sec. al XVIII-lea dar mai exact odată cu sistematizarea satelor şi parcelarea 
terenurilor fiecare familie cultiva în preajma casei o mică grădină de legume. În trecut suprafeţe 
importante de teren erau ocupate cu pomi fructiferi, în rândul cărora un rol important revenea prunului, a 
căror fructe erau utilizate atât pentru distilat, ca rachiu, cât şi pentru producerea gemurilor şi uscare şi 
conservare pentru iarnă. Mulţi dintre localnici au lucrat în decursul timpului în portul de la Moldova Veche, 
iar mai târziu ca zilieri în minele de la Moldova Nouă. 

 O altă ocupaţie practicată de unii localnici a fost şi a rămas pescuitul în Dunăre. 

 În perioada comunistă zona nu a fost colectiviaztă, cea ce a permis locuitorilor să-şi desfăşoare în 
continuare ocupaţiile lor ancestrale, plătind în schimb diferite dări, dar şi să-şi îmbunătăţească nivelul de 
trai, odată cu diversificarea şi îmbunătăţirea uneltelor şi maşinilor agricole. Este perioada când o mare 
parte din populaţia tânără migrază spre principalul centru urban al zonei, oraşul Moldova Nouă. Acest fapt 
a avut un impact major asupra satului tradiţional, prin depopulare, lipsa forţei de muncă şi îmbătrânirea 
populaţiei. 

 Pentru locuitorii din Moldova Nouă, încă de la întemeierea sa la începutul sec. al XVIII-lea, ocupaţia 
de bază a fost agricultura, şi creşterea animalelor. Ulterior, odată cu reluarea mineritului, acesta alături 
de prelucrarea minereului, s-au impus tot mai mult devenind principala ocupaţie pentru marea majoritate 
a locuitorilor. Dezvoltarea cea mai mare o atinge în perioada comunistă, când Moldova Nouă devine un 
important centru muncitoresc. În acestă perioadă din zonă s-au extras atât din galerie cât şi din cariere 
diferite minerale precum: magnetitul, oligistul, pirita, pirotina, blenda, calcopirita, bornitul, tetraedritul, 
galena, galenobismutina, wittichenitul, aikinitul, molibdenitul, marcasita, realgarul şi auripigmentul, 
calcozina, bornitul, covelina, limonitul, malachitul, azuritul, melanteritul şi crizocolul (apud Bozu, în 
Banatica 20_1). 

 Agricultura la nivel local se desfăşoară  în sistem individual, pe suprafaţa agricolă relativ limitată 
existentă, din care 802 ha teren arabil, 1924 ha păşuni, 728 ha fâneţe, 14 ha livezi şi 28 ha plantaţii 
viticole. Astăzi pe teritoriul oraşului sunt înregistrate un număr de 2086 gospodării individuale. 

 Pe lângă aceste ocupaţii de bază, în decursul timpului s-au înregistrat şi alte ocupaţii secundare, 
precum tăietorii de pădure, cărbunarii, transportatorii şi meşteşugari şi comercianţi. 

 Oraşul Moldova Nouă a cunoscut o puternică dezvoltare după cel de-al doilea război mondial, când 
a devenit principalul centru economic al Banatului de Sud. Din 1950 Moldova Nouă a devenit reşedinţă de 
raion în cadrul regiunii Banat, fiind declarat oraş patru ani mai târziu (1954). Afirmarea sa economică s-a 
produs mai ales după 1960, când au fost redescoperite resursele miniere din zonă şi s-a trecut la 
exploatarea lor. Astfel mineritul redevine ocupaţia de bază a localnicilor, în 1963 fiind deschisă Suvarov, 
apoi şi altele.  

 În anul 1965 a luat fiinţă Întreprinderea Minieră (fosta S.C. MOLDOMIN S.A.) Moldova Nouă, unitate 
în jurul căreia s-a desfăşurat întreaga activitate economică şi socială din zonă. Odată cu trecerea la 
exploatarea banatitelor în carieră, activitatea industrială în zonă cunoaşte o adevărată explozie. Pentru 
prelucrarea minereurilor extrase Întreprinderea Minieră a  construit pe rând două uzine. Tot în această 
perioadă s-a definitivat construcţia cartierului Oraşul Nou şi s-a construit portul industrial,  inaugurat în 
1966. Zece ani mai târziu, în 1976, odată cu  dezvoltarea activitatăţilor miniere, de prelucrare şi portuare, 
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în partea de nord-vest a localităţii Moldova Veche s-a încheiat construcţia cartierului ,,Oraşul Nou” cu 
peste 3000 de apartamente şi alte utilităţi social–economice (creşe, şcoli, spitale, cinematograf, hotel 
ş.a.). 

  

2.1.3 Evoluţia localităţii după anul 1990 
 

 Treptat, mai ales în perioadele de criză, când se reducea activitatea minieră, oamenii au început 
să practice agricultura pe scară tot mai largă, în principal creşterea animalelor şi pomicultura. 

 Treptat lucrul la pădure şi-a pierdut întâietatea, pădurile fiind exploatate tot mai mult în mod 
industrial, fapt ce a dus la diminuarea forţei de muncă locală. În perioada comunistă când industria 
extractivă şi de prelucrare a metalelor neferoase a atins apogeul mulţi dintre localnici erau navetişti, 
întărind forţa „clasei muncitoare”. 

 După 1990, odată cu decăderea mineritului în zonă şi închiderea ultimelor unităţi, mulţi dintre 
localnici au migrat în diferite ţări ale Uniunii Europene. Nevoile economice au determinat ca cea mai mare 
parte a populaţiei tinere aptă de procreere, să părăsească locurile natale, fapt ce a dus la un proces alert 
de îmbătrânire a populaţiei. Acest fenomen s-a răsfrânt şi sub aspect economic prin decăderea economică 
şi a nivelului de trai la majoritatea localnicilor vârstnici. 

 Astăzi pe lângă ocupaţiile tradiţionale, îşi face simţită prezenţa şi alte ocupaţii mai apropiate de 
preocupările actuale, precum turismul. La Măceşti, spre exemplu, funcţionează o agropensiune, „Pensiunea 
Melinda”, cu profil ecoturistic şi o capacitate de cazare de 10 persoane. 

 

2.2. Elemente ale cadrului natural 
 

2.2.1 Consideraţii geomorfologice 

  
 Conditiile pedogenetice specifice din aceasta parte a tarii au condus la formarea unor soluri variate 
a caror succesiune zonala se suprapune etajarii morfologice. Unele condiii locale petrografice si de 
umiditate au determinat aparitia solurilor intrazonale. 

 Grupa cernoziomurilor, reprezentata prin cernoziomuri semicarbonatice, levigate, saraturate, 
ocupa suprafete restranse in Valea Dunarii. Datorita conditiilor fizico-chimice bune sunt utilizate pentru 
cultivarea cerealelor. 

 Grupa solurilor argiloiluviale brune si argiloiluviale podzolice este intalnita in Depresiunea Almaj si 
in zona Dealurilor Vestice. In zonele mai inalte, aceste soluri sunt continuate de soluri brune: Dealurile 
Bozoviciului, zona inalta a Depresiunii Almajului, dealurile Sacos – Zagujeni, partea inalta a Depresiunii 
Carasului dinspre Muntii Tarcu, Depresiunea Ezeris. Aceste soluri – cu insusiri fizico-chimice moderate si 
bune – necesita ingrasaminte pentru cresterea gradului de fertilitate. 

 Pentru combaterea eroziunii au fost luate masuri in ceea ce priveste imbunatatirile funciare. 

 Grupa solurilor brune si brune acide, alaturi de cele ale grupei anterioare, ocupa suprafete in zona 
munceilor Locvei, Aninei, Dognecei si Arenisului. Aceste soluri au o fertilitate scazuta, fiind utilizate pentru 
pasuni si fanete, pomicultura, iar pe unele suprafete se cultiva cartofi si porumb. 

 Grupa solurilor brune podzolice si podzolurilor, raspandite pe trepte de relief mai inalte, ocupa 
suprafete mai intinse in Muntii Semenic, Almaj si in partea estica a judetului, in Muntii Tarcu-Godeanu, 
Cernei si Poiana Rusca. 

 Grupa solurilor acide, de pajisti este foarte raspandita in zonele cele mai inalte ale judetului de 
peste 1700 m altitudine, in arealul de pajisti alpine si subalpine ale Muntilor Tarcu, Godeanu, Cernei si 
Muntele Mic. 

 Grupa solurilor litomorfe, reprezentata prin rendzine (negre si brune), s-a format pe un strat 
calcaros in conditii de umiditate si datorita prezentei invelisului forestier. 

 Acestea ocupa toata zona calcaroasa cuprinsa intre Resita si Moldova Noua. Sub forma de petice se 
intalnesc rendzine rosii-brune si terra rosa in Muntii Aninei si Locvei. In Depresiunea Golf a Oravitei se afla 
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soluri negre si brune, compact – argiloase, numite vertisoluri, in perimetrul ce uneste localitatile Ticvaniu 
Mare – Iam – Berliste – Nicolint – Ciuchici – Slatina Nera – Ilidia – Racasdia – Brosteni – Oravita. Prin folosirea 
amendamentelor creste fertilitatea vertisolurilor, fiind utilizate in cultura graului, florii soarelui, trifoiului 
rosu. Grupa solurilor hidromorfe. Cele mai raspandite sunt solurile pseudogleice intalnite pe terasele 
Timisului intre Buchin si Sacu, pe terasele Bistrei in aval de Otelu Rosu si in Campia Gataei. In urma 
lucrarilor de ameliorare prin drenaj, aceste soluri sunt cultivate cu grau, porumb, floarea soarelui, ovaz si 
orzoaica. 

 Grupa solurilor slab dezvoltate si de lunca. Regosolurile dezvoltate in fasii se afla pe pantele 
inclinate din Dealurile Vestice, in dreptul liniei aproximative ce uneste localitatile Forotic – Doclin, Fizes, 
apoi intre localitatile Ciuchici – Ilidia, iar in partea nordica a judetului in jurul localitatii Copacele. 

 Litosolurile sunt prezente in Lunca Nerei, intre localitatea Slatina Nera și Naidas. 

 In luncile Timisului, Barzavei si Poganisului s-au dezvoltat soluri aluviale foarte fertile. 

 

Geologia 

 Aproape tot teritoriul judetului Caras-Severin apartine ca structura geologica orogenului Carpatilor 
Meridionali, care este constituit din doua unitati geotectonice principale: Autohtonul Danubian si Cristalinul 
Getic care suporta cuverturi sedimentare. 

 Autohtonul Danubian se intalneste in partea sudica si sud-estica a judetului, reprezentand unul 
dintre nucleele vechi ale cristalinului carpatic. El suporta catre partea superioara trei zone principale de 
sedimentare: zona Drencova, zona Svinecea-Svinita si zona Presacina. 

 Cristalinul Getic se intalneste in zona nordica, centrala si nord-estica a judetului, fiind constituit 
din doua serii cristaline: seria mezocatazonala de Semenic si seria epizonala de Locva - Poiana Rusca. 

 Zona Resita-Moldova Noua, orientata NNE-SSV, este constituita in special din calcare jurasice si 
cretacic inferior, iar in carbonifer si liasic sunt cantonate importante zacaminte de huila. 

 Magmatismul laramic, de varsta paleocena, este reprezentat prin banatite – intalnite la Ocna de 
Fier, Dognecea, Surduc, Oravita, Ciclova, Ilidia, Sasca Montana si Moldova Noua. 

 

2.2.2 Consideraţii geologice 
 

 Din punct de vedere geo-tectonic, teritoriul administrativ al orașului Moldova Nouă aparține 
domeniului getic, situat la interiorul arcului carpatic. 

 Pînza Getică aflorează pe o suprafață mare în Carpații Meridionali, de la Valea Oltului până în 
Valea Dunării: zona Holbav – Măgura Codlei, culmea Iezer – Păpușa, cea mai mare parte din Munții 
Căpățânii, Munții Cibin și munții Sebeș, partea sudică a Munților Poiana Ruscă, Muntele Mic, Munții 
Semenic, parte din Munții Almăj și zona Reșița – Moldova Nouă. Mai aparțin pânzei getice Munții Godeanu și 
două arii întinse din Platoul Mehedinți.  

 La alcătuirea pânzei getice participă formațiuni proterozoice metamorfozate, care alcătuiesc 
masivele cristaline prealpine, și formațiuni sedimentare constituind învelișul acestora. 

 Proterozoic superior – Paleozoic antecarbonifer (Pts – Pz) 

 Din formațiunile cristalinului getic sunt atribuite Proterozoicul superior cu trecere la Paleozoic 
șisturile metamorfice situate la vest de zona sedimentară Reșița – Moldova Nouă și o parte a celor din zona 
de Miniș, de la est. 

 În Munții Locvei, se constată că în alcătuirea șisturilor cristaline epimetamorfice materialul de 
origine sedimentogenă a fost mult mai abundent decât cel tufogen bazic. Această masă de șisturi cristaline 
a fost divizată în două serii: seria de Locva și seria de Leșcovița. 
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2.2.3 Consideraţii geotehnice 
 
 Primul aliniament de corpuri eruptive, situat la vest de zona Reșița – Moldova Nouă, se orientează 
pe direcția N – S și este marcat de intruziunile de la Ocna de Fier – Dognecea, Oravița, Sasca Montană și 
Moldova Nouă. Corpurile intruzive străbat șisturile cristaline în partea de nord, iar spre sud se insinuează 
pe limita dintre cristalin și depozitele sedimentare, ceea ce arată că acest aliniament corespunde cu 
importanta linie tectonică Oravița – Moldova Nouă. 

 Corpurile banatitice de pe acest aliniament sunt alcătuite din granodiorite, în care apar separații 
granitice sau sienodioritice și o suită largă de filoane de porfire dioritice, porfire granodioritice, 
microdiorite, microgranodiorite, aplite, pegmatite, keratofire cuarțifere și lamprofire ca malchite, 
kersantite, spessartite, minete și odinite. 

 Al doilea lainiament de corpuri banatiticese situează la est de zona Reșița – Moldova Nouăși se 
dezvoltă între Berzasca, Bozovici și Lindenfeld. El corespunde unui sistem de fracturi laramice paralel cu 
limita estică a zonei Reșița – Moldova Nouă, fracturi care afectează atât cristalinul getic cât și pe cel 
autohton. 

 Rocile banatitice de pe acest aliniament formează corpuri neregulate de dimensiuni reduse sau 
filoane, silluri și dyke-uri care străbat șisturile cristaline și depozitele sedimentare cretacic superioare din 
domeniul getic sau danubian. Aceste corpuri sunt alcătuite în cea mai mare parte din granodiorite și diorite 
cuarțifere porfirice, cu care se asociază adesea porfire granodioritice sau dioritice. 

 Corpurile banatitice mai importante metamorfozează la contatul dintre șisturile cristaline și 
depozitele sedimentare terigene sau carbonatice mezozoice, transformându-le în corneene cu biotit și 
cordierit sau în calcare marmoreene și skarne de care se leagă importante zăcăminte de contact 
metasomatice, de fier, sulfuri complexe sau de molibdenit. 

 
2.2.4 Consideraţii hidrologice 

 

Din punct de vedere hidrografic, orașul Moldova Nouă se situează în bazinul hidrografic al fluviului 
Dunărea. 

Dunărea este al doilea fluviu ca lungime și debit din Europa (după Volga), curgând prin 10 țări și 4 
capitale de stat. Pe teritoriul țării noastre, cursul inferior al fluviului se desfășoară pe o distanță de 1075 
km între localitățile Baziaș și Moldova Noua, făcând graniță cu Serbia, Bulgaria, Republica Moldova și 
Ucraina.  

Dunărea colectează majoritatea râurilor din România, cu excepția celor din Dobrogea, și transportă 
anual aproximativ 60 milioane de tone de aluviuni. La vărsarea în Marea Neagră, formează Delta Dunării. 

Dunărea românească este împărțită în următoarele sectoare: 

- defileul carpatic, între Baziaș și Drobeta-Turnu Severin, are o lungime de 144 km și se 
caracterizează prin prezența celui mai mare lac de baraj datorită construirii complexului 
energetic și de navigație de la Porțile de Fier I; 

- sectorul amonte Calafat are o lungime de 138 km și se caracterizează prin prezența 
complexului energetic și de navigație Porțile de Fier II; 

- sectorul Calafat – Călărași are o lungime de 425 km și se caracterizează prin apariția luncii 
inundabile, care este mai dezvoltată pe malul românesc; 

- sectorul Călărași – Brăila are o lungime de 200 km și se caraterizează prin bifurcarea apelor 
Dunării care a dus la apariția Bălții Ialomiței în dreptul Brațului Borcea și a Bălții Brăilei în 
dreptul Brațului Măcin; 

- sectorul dintre Brăila (km 170) și Ceatalul Ismail era caracterizat prin prezența de lunci 
inundabile pe ambele maluri, din cele de pe partea românească menținându-se astăzi 
complexul de bălți dintre Isaccea și Tulcea. 

 Clisura Dunării, așa cum mai este denumit Defileul Dunării, este ultima barieră muntoasă 
străbătută de fluviu în drumul său spre Marea Neagră. Acest sector este o asociere de bazinete 
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depresionare, săpate acolo unde roca a fost mai moale, și „clisuri” unde roca a fost mai dură. Până la 
construirea Sistemului hidroenergetic și de navigație „Porțile de Fier I”, navigația prin defileu se realiza 
greu din cauza existenței pragurilor și a stâncilor din albia fluviului, care reprezentau un pericol pentru 
nave. În prezent, acestea au dispărut prin construirea barajului și a lacului de acumulare. Barajul construit 
are 2 ecluze pentru trecerea vaselor, iar pe baraj o șosea care leagă Romania de Serbia. 

 Se presupune că Defileul Dunării provine dintr-o veche strâmtoare marină, care făcea legătura între 
Lacul Panonic, din Vest, și Lacul Pontic, ce ocupa actualul spațiu al Câmpiei Romane. Cu timpul, apele 
fluviului au săpat în sisturile cristaline, granite și calcare cel mai spectaculos defileu european. Conform 
unei alte ipoteze, defileul s-ar fi format prin captarea de către un râu, ce curgea spre Lacul Pontic, a unei 
Dunări vechi, ce curgea spre Lacul Panonic. 

 Defileul Dunării este caracterizat de o alternanță a sectoarelor de bazinete depresionare cu 
sectoare înguste, diferențiate morfologic și structural. 

 În dreptul localității Moldova Veche, Dunărea are cea mai mare lățime din defileu, de peste 5 km. 
Imediat în aval de localitatea Coronini (Pescari), cele două maluri ale fluviului se apropie foarte mult, 
Dunărea săpându-și albia în calcare mezozoice. Pereții trec de 100 m înălțime, iar lățimea albiei nu 
depășește 500 m. 

 Rețeaua hidrografică de pe teritoriul administrativ al orașului Moldova Nouă este tributară în 
totalitate Dunării. Afluenții direcți ai Dunării prezintă caracteristici similare: lungimi reduse, pante mari, 
eroziune liniară accentuată.  

 Cel mai important afluent sub aspectul lungimii este pârâul Radimna. Cu o lungime de 24 km, 
pârâul Radimna formează limita de nord a teritoriului administrativ, având un curs orientat pe direcția 
generală SE – NV, cu o inflexiune mare la sud de Culmea Radimna, în dreptul drumului județean 571. 
Suprafața bazinului hidrografic este de 81 km2 și se caracterizează prin simetrie, având mulți afluenți atât 
pe dreapta cât și pe stânga. Majoritatea sunt văi scurte și înguste (ogașe), cu un curs dependent de 
precipitații, dar caracter eroziv puternic în timpul viiturilor datorită pantei mari a talvegului. Principalele 
organisme colectate de pe teritoriul orașului sunt Ogașu Obăica, Ogașu lui Torcui, Ogașu Berglete și Ogașu 
Comanului. 

 Un alt afluent important al Dunării este pârâul Boșneag  , care se suprapune liniei de contact 
tectonic dintre sectorul estic (calcaros) și sectorul vestic (cristalin) al munților Locvei. Izvorul principal se 
află în zona cristalină, sub Vf. Fântâna Groazei, la o altitudine de aproximativ 580 m, purtând pe cursul 
superior numele de Valea Dobrița. 

 Pârâul Boșneagu are o lungime totală de 12 km și o suprafață a bazinului de 60 km2, alcătuită 
dintr-o rețea deasă de torenți și afluenți: 

̶ Ogașu Vladului, Ogașu {urlii, Valea Drăganului, pârâul Firizan, pe partea dreaptă și 

̶ Ogașu Băiașului, Valea Grecului și pârâul Minerilor, pe partea dreaptă. 

 La ieșirea din localitatea Moldova Nouă din pârâul Boșneagu se produce o ramificație spre sud – sud-
vest, Canalul Morilor, care traversează drumul județean 571 și se îndreaptă spre Dunăre prin localitatea 
Moldova Veche. Spre sud și apoi sud-vest, pârâul Boșneagu își continuă cursul până în iazul de decantare 
Boșneag – Tăușani, care ocupă spațiul cuprins între Dunăre și drumul național 57. Iazul de decantare 
aparține S.C. Moldomin S.A. Moldova Nouă, fiind în prezent în proces de ecologizare conform directivelor 
UE. 

 Pârâul Minerilor se formează în extremitatea estică a teritoriului administrativ prin confluența 
pârâul Valea Mare care drenează culmea estică principală, cu pârâul Curcubăta Mică și pârâul Găurii care 
izvorăsc de pe flancul vestic al Vf. Corhanul Mare (735 m). Primește afluenți pe partea dreaptă pârâul În 
Dos și Ogașu Cornetului, iar pe dreapta Ogașu Bording. 

 În partea de vest a orașului pârâul Pârva se formează prin confluența a două văi care izvorăsc de pe 
flancul sud-vestic al Vf. Fântana Groazei. Primește doi afluenți pe partea dreaptă: pârâul Valea Lipova 
Poiana, respectiv Proseana. 

 Valea Măceștilor izvorăște de pe versantul sudic al Fântânii Zaberchii și se îndreaptă spre Dunăre pe 
o direcție generală NE – SV prin satul Măcești. 
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 Valea Bresansca izvorăște de sub Culmea Ceretului și are caracter temporar. 

 
2.2.5 Consideraţii climatice 

 

 Clima este de tip continental-moderat cu influente submediteraneene. 

 Temperatura medie anuala variaza in functie de altitudine, inregistrandu-se astfel 10 – 11 0C in 
zona deluroasa si de campie si 4 - 9 0C la munte. Precipitatiile cresc de la 700 mm/m2 in zonele joase la 
1400 mm/m2 in Muntii Tarcu si Godeanu. 

 Datorita asezarii judetului in partea de sud – vest a tarii, nu departe de Marea Adriatica si la 
adapostul Muntilor Carpati, teritoriul sau se integreaza climatului temperat – continental moderat, subtipul 
banatean, cu nuante submediteraneene. 

 Subtipul climatic banatean se caracterizeaza prin circulatia maselor de aer atlantic si prin invazia 
maselor de aer mediteranean, ceea ce confera caracter moderat regimului termic, cu frecvente perioade 
de incalzire in timpul iernii, cu primaveri timpurii si cantitati medii multianuale de precipitatii relativ 
ridicate. Predominarea in tot cursul anului, a advectiei maselor de aer umed din vest si sud vest, precum si 
activitatea frontala mai intensa – dau principala caracteristica climatica a Banatului. 

Regimul termic 

 Urmarind repartizarea valorilor medii ale temperaturilor aerului, remarcam o variatie apreciabila a 
acestora in functie de altitudine. Diferenta de temperatura intre Lugoj si Caransebes este redusa (0,4 °C), 
ca si cea de altitudine (77 m). Fata de aceasta, in regiunile muntoase diferentele valorilor medii ating 6 °C 
(intre Caransebes si Cuntu), respectiv 10 °C (intre Caransebes si Tarcu). Temperatura medie anuala, in 
comparatie cu Caransebesul, este de 1,1 °C, mai mica la Teregova, cu 3,0 °C la Brebu Nou si cu 6,7 °C la 
Semenic. 

 Diferenta este evidenta si in ceea ce priveste temperaturile medii lunare. Luna ianuarie are valori 
ceva mai ridicate la Caransebes (- 0,8 °C), Lugoj (- 1,0 °C), fata de alte localitati din Campia Romana 
situate la aceeasi altitudine cum ar fi Craiova sau Gaesti. 

 Acest fenomen se explica prin invazia destul de frecventa a maselor de aer maritime subtropical ce 
se deplaseaza din Bazinul Mediteranean spre est – nord – est. De mentionat ca in spatiul montan 
temperatura cea mai scazuta nu se inregistreaza in prima luna a anului, ci in februarie, situatie 
conditionata de intensificarea maselor de aer rece continental ce vin dinspre nord si nord – nord – est. 

 In lunile de vara temperaturile medii sunt in continua crestere, dar mai moderate de la o luna la 
alta, comparativ cu lunile de primavara. Incepand cu luna august – pentru zonele joase – si septembrie 
pentru regiunile montane, valorile incep sa scada progresiv. 

 Analizand temperatura medie pe anotimpuri, se constata ca iernile sunt relativ aspre in regiunile 
muntoase (la Cuntu - 3,4 °C, Semenic – 4, 8 °C, iar pe Tarcu – 8,3 °C), in timp ce la Caransebes (0,4 °C) si 
Oravita (0,8 °C) valoarea temperaturii este pozitiva. Cu toate acestea in zonele piemontane, iernile sunt 
mai putin aspre, insa tot cu temperaturi negative, de exemplu la Bozovici valoarea este de –2,8 °C.  

 Faptul se datoreaza aerului rece ce se scurge de pe Muntii Semenicului si Tarcului inspre zonele 
depresionare, unde se acumuleaza si provoaca permanent o scadere a temperaturii. Pe Semenic, Muntele 
Mic si Tarcu, unde nu exista ceata, are loc o insolatie puternica, care determina uneori temperaturi mai 
ridicate decat in zonele depresionare. 

 Anotimpul de vara este in general moderat, comparativ cu cel de iarna: Cuntu 12,5 °C, Semenic 
12,3 °C, Tarcu 7,8 °C in regiunea muntoasa, temperatura crescand treptat in depresiuni: Oravita (20,1 °C), 
Bozovici (18,8 °C), Caransebes (20,1 °C). Anotimpul de primavara se instaleaza brusc in zone joase, pe 
cand in regiunea muntoasa vine mai lent si cu temperaturi mai scazute (-1,8 °C la Tarcu, 2,4 °C la 
Semenic, 2,9 °C la Cuntu). Aceasta diferenta intre cele doua anotimpuri este mai accentuata pe platforma 
Semenic si Muntele Mic si mai atenuata in culoarul Timis-Cerna, Valea Dunarii, depresiunea Almajului. 
Toamna este mai calda decat primavara cu aproximativ 1°C, in regiunile joase; in cele montane, diferenta 
se accentueaza cu peste 3 °C fata de primavara. In acest anotimp, temperatura nu scade prea mult in 
raport cu altitudinea, straturile superioare ale aerului fiind mai calde toamna decat primavara. Curentii 
dominanti sunt cei descendenti, ceea ce explica temperaturile mai ridicate fata de primavara care 
contribuie la topirea imediata a zapezilor timpurii. 
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 Climatul Defileului Dunarii este submediteraneean, caracterizat printr-o temperatura anuala mai 
ridicata decat in restul tarii: 10-11 °C, iar la Orsova 11,8 °C, cea mai ridicata valoare din tara. 

 Deci temperatura medie a lunii ianuarie variaza intre 0 si – 1,0 °C, iar cea a lunii iulie intre 21 °C si 
23 °C. In cadrul acestui defileu s-au stabilit doua tipuri de topoclimate: topoclimatul de tip Moldova - 
Berzasca si topoclimatul de tip Orsova - Baile Herculane, ultimul el insusi factor curativ, complementand 
eficacitatea apelor minerale termalizate. 

Regimul vanturilor 

 Frecventa anuala a vanturilor pe anumite directii prezinta unele deosebiri conditionate de 
caracterul circulatiei generale si de relief. Pe Tarcu se remarca o frecventa in general mai ridicata, cu 
predominarea vanturilor din nord, nord-est si sud-est. 

 Pe Cuntu frecventa este mai redusa in comparatie cu Tarcu si se evidentiaza dominarea, in primul 
rand, a vanturilor din sectorul sud-estic si apoi din sud si nord-est. Pe platforma Semenic in cea mai mare 
parte a anului domina vanturile din sud, sud-est si nord, nord-vest. 

 In culoarul Timisului, vanturile cu cea mai mare frecventa sunt cele din sud-est, datorita orientarii 
similare a culoarului. Pe pantele Muntelui Mic si Semenicului, cat si in regiunile depresionare, vara, pe timp 
frumos, sunt frecvente brizele de munte sau vale. In zona Defileului Dunarii directia dominanta a vanturilor 
este din sectorul vestic si estic remarcandu-se, ca amplitudine, slaba frecventa vanturilor din sud si nord. 
Caracteristic este vantul Cosava, deosebit de intens in sectorul vestic al defileului cu directie sud-est catre 
nord-est. 

Regimul precipitatiilor atmosferice 

 Analizand cantitatile de precipitatii atmosferice, constatam ca ele cresc in raport cu altitudinea. 
Astfel la Caransebes cantitatea medie anuala este de 737,2 mm, la Bozovici de 666 mm, la Oravita de 806 
mm, pe Tarcu de 1045 mm, pe Platforma Semenic de 1126 mm si pe Cuntu de 1242,5 mm. Versantii vestici 
primesc cantitati mai mari de precipitatii decat cei estici. La Valiug, situat pe versantul vestic al Muntilor 
Semenic, cantitatea medie de precipitatii este de 1002,1 mm, pe cand la Brebu Nou, desi localitatea este 
situata la numai 11 km distanta, se inregistreaza o cantitate medie anuala de 936 mm. 

 In ceea ce priveste repartitia precipitatiilor atmosferice in sezonul cald si in cel rece, se constata 
aceeasi crestere in raport cu altitudinea si o diferenta accentuata intre semestrul cald, comparativ cu cel 
rece (504,3 mm la statiile extreme). Cele mai mari cantitati de precipitatii din zona montana se 
inregistreaza in lunile iunie si iulie, iar in zonele joase in lunile mai si iunie. Pe Muntele Mic si pe platforma 
Semenic apare un al doilea maxim de precipitatii, mai ales in lunile noiembrie-decembrie. 

 Cantitatile maxime diurne cad tot in perioada calda a anului, in lunile august si septembrie, 
cauzate in primul rand de procesele locale de natura termica convectiva, precum si de intensificarea 
activitatii frontului rece. Trebuie remarcat faptul ca exista o deosebire accentuata intre cantitatile de 
precipitii cazute in 24 de ore in regiunea inalta, muntoasa si cele din zonele joase cu 60 - 70,4 mm, mai 
ridicate la Semenic si Tarcu. 

 In afara de averse de ploaie, in zona montana se produc averse si sub forma de zapada, fiind mult 
mai frecvente decat in zonele joase semnalate, de obicei, in lunile aprilie, mai si iunie odata cu activitatea 
fronturilor vestice si nord-vestice. 

 Numarul mediu anual al zilelor cu sol acoperit de zapada creste de asemenea cu inaltimea: in 
campie este de 52 la Caransebes; 53,4 la Oravita; 90,5 la Semenic; 87 la Cuntu si 103 la Tarcu cu o 
frecventa maxima in februarie (17). 

 Numarul mediu anual al zilelor cu sol acoperit de zapada creste de asemenea cu inaltimea: in 
campie este de 52 la Caransebes; 53,4 la Oravita si 32,7 la Bozovici, ajunge la 143 zile la Cuntu, 160,3 zile 
pe Semenic si 186 zile la Tarcu. Pe culmile Muntilor Tarcu zapada se depune sporadic chiar si in lunile de 
vara, cu o frecventa mica: 1,0 zile in iunie si 1,0 zile in iulie, iar in august s-a semnalat strat de zapada. 

 
2.2.6 Consideraţii din punct de vedere al vegetației 

 
 Biodiversitatea reprezinta insasi fundamentul existentei umane. Astfel diversitatea ecologica 
reprezinta variabilitatea totala a vietii pe Pamant si se refera de fapt la variabilitatea plantelor, 
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animalelor, microorganismelor si a ecosistemelor in care acestea apar. Plecand de la ecologie (studiul 
relatiilor dintre organisme si mediul inconjurator, atat biotic cat si abiotic), s-a trecut si la studiul 
diversitatii ecologice, care se refera la numarul de specii dintr-o anumita zona, rolurile ecologice pe care 
aceasta specie le joaca, felul in care compozitia speciei se schimba si se misca in cadrul regiunii, si 
gruparea speciilor (ecosistemele) care apar intr-o anumita zona, impreuna cu procesele si interactiunile 
care au loc intre si in interiorul acestor sisteme. 

 Biodiversitatea inseamna variabilitatea organismelor vii provenite din orice sursa si sistemele 
ecologice din care fac parte, aceasta incluzand diversitatea in interiorul speciilor, intre specii si 
diversitatea ecosistemelor. Biodiversitatea poate fi portionata, astfel ca putem vorbi de biodiversitatea 
unei tari, a unei regiuni, a unui ecosistem, sau a unui grup de organisme, dar si chiar a unei singure specii. 

 Orasul Moldova Noua se afla pe teritoriul Parcului Natural Portile de Fier, care este inclus in 
suprafata ariei de protectie avifaunistica RO SPA 0080 Muntii Almajului-Locvei, mentionata in Hotararea 
Guvernului Romaniei nr. 1284/2007, privind declararea ariilor de protecţie specială avifaunistică ca parte 
integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România, modificata si completata prin Hotararea 
Guvernului Romaniei nr. 971/2011, si in suprafata sitului de importanta comunitara RO SCI 206 Portile de 
Fier, mentionată in Ordinul Ministrului Mediului şi Dezvoltării Durabile nr. 1964/2007, privind instituirea 
regimului de arie naturală protejată a siturilor de importanţă comunitară, ca parte integrantă a reţelei 
ecologice europene Natura 2000 în România, completat cu Ordinul Ministrului Mediului si Padurilor nr. 
2387/2011 – pentru modificarea Ordinului Ministrului Mediului şi Dezvoltării Durabile nr. 1964/2007, privind 
instituirea regimului de arie naturală protejată a siturilor de importanţă comunitară, ca parte integrantă a 
reţelei ecologice europene Natura 2000 în RomâniaNatura 2000 în România . 

 Situl RO SPA 0080 Muntii Almajului-Locvei cu o suprafata de 118141,60 ha, are urmatoarele 
coordonate: latitudine N 44º 40' 14'' , longitudine E 21º 59' 2'' si este situat in regiunea continentala, cu o 
altitudine medie de 388 m, altitudine minima fiind de 37 m, respectiv cea maxima de 972 m, desfasurandu-
se pe teritoriul judetelor Caras-Severin si Mehedinti. 

 Zona deluroasa si de munte, in partea de sud are caracter submediteranean. 

 Intalnim aici stanci abrupte, paduri mari de foioase, fanete si pasuni in stare seminaturala oferind 
adapost pentru o gama variata de specii. Impactul antropic este putin semnificativ. Au aparut aici unele 
specii de pasari cu distributie sudica, care cuibaresc doar in cateva zone ale tarii, ca uliul cu picioare 
scurte, acesta fiind unul dintre cele doua locuri de cuibarit cunoscute in afara Dobrogei. 

 NATURA2000 - CURSUL DUNĂRII - BAZIAŞ - PORŢILE DE FIER (ROSPA0026) 
Codul sitului ROSPA0026 
Data completării 200612 
Data actualizării 201101 

Legături cu alte situri Natura 2000: 
• ROSCI0206 (Porţile de Fier) 

Responsabili Grupul de lucru Natura2000 
Numele sitului Cursul Dunării - Baziaş - Porţile de Fier 

Datele indicării și desemnării/clasificării sitului 
Data confirmării ca sit SPA 200710 
Longitudine 21.838889 
Latitudine 44.655000 
Suprafață (ha) 9903.70 

Altitudine (m) 
Minimă 28.00 
Maximă 192.00 
Medie 65.00 

Regiunea administrativă 

Județ Pondere (%) 

RO052 - Caraş-Severin  

56.00 

RO043 - Mehedinţi  

44.00 

https://biodiversitate.mmediu.ro/rio/natura2000/view?doc_id=ROSCI0206
https://biodiversitate.mmediu.ro/rio/natura2000/search?nuts3=RO052
https://biodiversitate.mmediu.ro/rio/natura2000/search?nuts3=RO043
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Regiunea biogeografică 
Continentală 

 

Caracteristici generale ale sitului 
Clase de habitat pondere in % 

N06 - Ape dulci continentale (stătătoare, curgătoare)  

97.00 

N14 - Pajiști ameliorate  

3.00 

TOTAL SUPRAFATA HABITAT  

 

Alte caracteristici ale sitului  

Situl cuprinde Dunărea cu bancuri nămoloase cu vegetaţie tip de Hidrocharition,pajişti cu tufişuri de sălcii 
arbustive,constituind un punct de concetrare pe plan naţional şi european a numeroase specii de păsări 
sălbatice fiind unul din puţinele locuri în care pe o suprafaţă atât de restrânsă, să se poată întâlni un 
număr atât de mare de specii de păsări sălbatice ca în această zonă. 

Calitate si importanță  

Acest sit gazduieste efective importante ale unor specii de pasari protejate. Conform datelor avem 
urmatoarele categorii: a) numar de specii din anexa 1 a Directivei Pasari: 12 b) numar de alte specii 
migratoare, listate in anexele Conventiei asupra speciilor migratoare (Bonn): 62 c) numar de specii 
periclitate la nivel global: 3 Situl este important in perioada de migratie pentru speciile: Mergus albellus 
Cygnus cygnus Egretta alba Aythya nyroca Anas platyrhynchos Phalacrocorax pygmaeus Aythya ferina 
Aythya fuligula Bucephala clangula Situl este important pentru iernat pentru urmatoarele specii: Mergus 
albellus Cygnus cygnus Egretta alba Anas platyrhynchos Phalacrocorax pygmaeus Aythya ferina Aythya 
fuligula Bucephala clangula Fulica atra In perioada de migratie situl gazduieste mai mult de 20.000 de 
exemplare de pasari de balta, fiind posibil canditat ca sit RAMSAR. 

Vulnerabilitate  

Vulnerabilitatea sitului este dată de introducerea animalelor domestice pe insule,precum şi acte de 
braconaj la vânătoare şi pescuit. Protecţia habitatelor speciilor de floră şi faună se impune pentru 
eliminarea impactelor negative cauzate prin păşunatul cu animale domestice în mod neorganizat şi 
necontrolat, tăieri de nuiele de răchită, recoltarea de plante medicinale şi aromatice, extragerea de 
materiale de construcţie(nisip, pietriş,etc),precum şi prevenirea poluării apelor cu deşeuri menajere şi a 
animaliere provenite din gospodăriile populaţiei din localităţile situate în amonte. 

Desemnarea sitului (vezi observațiile privind datele cantitative de mai jos)  

Ordinul nr. 7/1990 al Departamentului Silviculturii din Ministerul Apelor , Padurilor si Protectiei Mediului ; - 
Legea nr. 5/2000- privind amenajarea teritoriului - secţiunea III Arii Protejate; - H.G. 230/2003- privind 
delimitarea rezervatiilor biosferei, parcuri nationale si naturale , si constituirea administratiilor acestora ; 
-H.G.2151/2004 privind instituirea regimului de arie naturală protejată pentru noi zone 

Tip de proprietate Este în proprietatea statului. 

Documentație Ariile de importanţă avifaunistică din România - documentaţii, S.O.R., editura Alma Mater, 
Cluj-Napoca, 2004. 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://biodiversitate.mmediu.ro/rio/natura2000/search?corine=N06
https://biodiversitate.mmediu.ro/rio/natura2000/search?corine=N14
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2.2.7 Consideraţii seismice 

 
Din punct de vedere seismic orașul Moldova Nouă se încadrează în zona de macroseismicitate I = 82 

pe scara MSK, unde indicele 2 corespunde unei perioade medii de revenire de 100 ani, conform S.R.1100/1– 
93. 

Conform reglementării tehnice „Cod de proiectare seismică - Partea I - Prevederi de proiectare 
pentru clădiri, indicativ P 100 /1- 2013 teritoriul orașului prezintă o valoare de vârf a accelerației terenului 
ag = 0.25 g pentru cutremure cu intervalul mediu de recurență IMR = 225 ani și probabilitatea de depășire 
de 20 % în 50 ani. 

 
Figura 6 – MacrozonareaRomaniei S.R.1100/1– 93 

 
Figura 7 – Cod de proiectare seismică - valoare de vârf a acceleratiei terenului 
perioada de control (colț) a spectrului de răspuns Tc = 0.7 sec. 

 
2.2.8 Resursele de sol 

 
Principalele resurse naturale exploatate momentan de pe teritoriul administrativ al orașului sunt 

calcare și marne în perimetrele Tăușan, Vărad V și Vărad E, calcare în perimetrul Moldovița și balast cu 52% 
nisip din acumulările de aluviuni ale barajului Porțile de Fier I (exploatare locală). În magmatitele 
paleogene – skarne, exista zăcăminte de contact metasomatice, de fier, sulfuri complexe sau de 
molibdenit. Acestea au fost exploatate in trecut în carieră. 
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2.3. 
Relaţii în teritoriu - Propuneri cu caracter director pentru teritoriului orașului Moldova Nouă 
și teritoriul său de influență (zona periurbană) 
 

2.3.1 
Documentații la nivel național (Strategia de Dezvoltare Spațială a României / Planul de Amenajare a 
Teritoriului Național) 
 

Strategia de Dezvoltare Spațială a României 

 Pentru dezvoltarea spaţială (cu înţelesul de teritoriu si mediu), obiectivul fundamental este 
detaliat de următoarele obiective strategice si specifice:  

→ Racordarea la reţeaua europeană a polilor şi coridoarelor de dezvoltare spaţială  

→ Desăvârşirea / definitivarea racordării la coridoarele Europene. – coridorul 7 Dunărea.  

→ Structurarea si dezvoltarea reţelei de localităţi urbane  

▪ Dezvoltarea tramei infrastructurilor de transport şi telecomunicaţii la scară naţională şi regională ca armătură a 
dezvoltării teritoriale şi urbane.  

▪ Formarea de oraşe şi regiuni urbane dinamice, atrăgătoare şi competitive.  

▪ Susţinerea procesului de urbanizare în perspectiva atingerii de către România în anul 2025 unei ponderi a populaţiei 
urbane de 66,9 %, în sistem A - areal (în cadrul aglomeraţiilor urbane ale oraşelor mari şi mijlocii), B - vectorial (în 
lungul principalele drumuri naţionale şi europene) şi C - punctual (noi centre urbane în zone profund rurale).  

 

→ Dezvoltarea tramei infrastructurilor de transport şi telecomunicaţii la scara naţională şi regională 
ca armătura a dezvoltării.  

→ Afirmarea solidarităţii urban–rural adecvată diferitelor categorii de teritorii  

▪ Dezvoltarea endogenă, bazată pe diversitate şi performanţă, a spaţiilor rurale (pentru toate cele 4 categorii de 
teritorii rurale: arii rurale incluse în interiorul aglomeraţiilor urbane ale oraselor, arii rurale incluse în zone 
urbanizate, arii interstiţiale rurale situate între culoarele urbanizate, arii rurale izolate).  

▪ Promovarea parteneriatelor între oraşe/aglomeraţii urbane şi forme moderne de asociere a comunelor rurale.  

 

→ Consolidarea legăturilor trans-carpatice ca suport al dezvoltării regionale  

→ Crearea unei trame naţionale de interconectare funcţională a regiunilor.  

→ Asigurarea accesului la infrastructurile legate de cunoaştere la nivel paneuropean, naţional şi 
regional.  

→ Echilibrarea şanselor regiunilor de atragere a activităţilor competitive.  

→ Ocrotirea şi valorificarea integrată a patrimoniului natural şi cultural.  

▪ Utilizarea cu precauţie a fondului forestier, a oglinzilor şi cursurilor de apă, a suportului edafic şi a biodiversităţii, cu 
luarea în considerare a riscurilor legate de intensificarea activităţilor antropice şi schimbările climatice.  

▪ Gestionarea creativă a patrimoniului cultural şi a peisajelor culturale.  

 

Conturarea orașului Moldova Nouă și a zonei sale periurbane ca zonă polarizatoare  în teritoriul județean și 
cu rol important la nivel regional, se va realiza prin: 
 
1. Poziţionarea orașului Moldova Nouă la nivel județean ca un oraş modern şi dinamic al industriei şi 
tehnologiei, cu un program cultural atractiv și cu o activitate turistică care au permis întărirea identităţii 
locale. 
 
2. Asigurarea unor dotări și servicii cu rol teritorial extins (nu numai asupra zonei periurbane definite pe 
parcursul documentației prezente, dar și a localităților din partea de sud-vest a județului Caraș-Severin). 

 
 Dezvoltarea localităţilor este necesar să fie orientată către echilibrarea reţelei de localităţi, în 
vederea asigurării condiţiilor de viaţă echivalente tuturor locuitorilor judeţului, respectiv asigurarea 
şanselor egale de acces la locuri de muncă, confort al locuirii, servicii de sănătate, învăţământ, cultură s.a. 
Orice dezechilibrare între zone şi/sau localităţi determină: o accentuare a disparităţilor teritoriale, 
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creşterea forţei de polarizare dominatoare în judeţ a Municipiul Brăila, o posibilă depopulare a zonelor 
sărace/ periferice, şi o sarcină în plus pentru zonele mai dezvoltate de a susţine dezvoltarea teritoriului 
judeţean, în ansamblul său. 

 Potențialul de dezvoltare teritorială a orașului Moldova Noua și a zonei sale de influență este dat 
de rolul pe care îl poate juca nivel suprateritorial. În acord cu Legea 351/2001, Conceptul strategic de 
dezvoltare teritorială România 2030 (CSDTR)8 integrează condiţiile de conformare a structurilor 
policentrice la nivelul Uniunii Europene, potrivit principiilor coeziunii teritoriale şi ale articulării acestora 
cu asigurarea componentei teritoriale a competitivităţii. 

 În cadrul CSDTR 2030, definirea structurii policentrice ierarhizate la nivelul României a fost 
structurată în conexiune cu reţeaua de poli majori la nivelul Centrului şi Sud Estului Europei, potrivit 
clasificărilor SPESP, ESPON, PlanetCense etc.:  

• Poli metropolitani MEGA (Zone Metropolitane de Creştere Europene) cu vocaţie internaţională: 
(Bucureşti, Timişoara, Constanţa, Cluj, Iaşi, peste 300 000 loc.)  

• Poli naţionali OPUS (Orizont Potenţial Urban Strategic) cu potenţial de Arii Funcţionale Urbane 
şi potenţial MEGA pe termen lung, (Oradea, Bacău, Brăila, Galaţi, Craiova, peste 200.000-250 
000 loc.)  

• Poli supra-regionali OPUS (Orizont Potenţial Urban Strategic) (cu potenţial de Arii Funcţionale 
Urbane, între 50 000 – 250 000 loc  

• Poli regionali OPUS (Orizont Potenţial Urban Strategic) cu potenţial de Arii Funcţionale Urbane 
, între 50 000 – 250 000 loc  

• Poli regionali OPUS (Orizont Potenţial Urban Strategic) cu potenţial de Arii Funcţionale Urbane 
şi cu specificitate funcţională, de ex: Alba Iulia, Baia Mare, Râmnicu Vâlcea, Sibiu, Suceava, 
Tulcea  

• Poli subregionali, între 30 000 – 50 000 loc  

• Poli locali, sub 20 000 loc.  

 În România definiţia de “oraş” este una administrativă care se bazează pe „elementele şi nivelul de 
dotare” ale fiecărei unităţi teritoriale. Legea 351/2001, privind aprobarea Planului de Amenajare a 
Teritoriului Naţional - Secţiunea a IV-a - Reţeaua de localităţi, cu actualizări şi completări ulterioare, 
clasifica oraşele din România după cum urmează:  

 Este de remarcat că legislaţia în vigoare nu prevede o clasificare a oraşelor în MICI, MIJLOCII şi 
respectiv MARI. Potrivit unor studii finanţate de UE (ESPON), reţeaua policentrică se structurează în 
următoarele categorii de poli:  

• Poli de importanţă europeană: peste 1.000.000 locuitori  

• Poli de importanţă naţională: 250.000 – 1.000.000 locuitori  

• Poli de importanţă regională: 50.000 – 249.999 locuitori  

• Poli de importanţă locală: 20.000 – 49.999 locuitori  

 Având în vedere faptul că POR 2007-2013 a finanţat oraşe cu cel puţin 10.000 locuitori, s-ar putea 
formula următoarea ipoteză de clasificare a oraşelor din România ca mici, mijlocii şi respectiv mari:  
 ORAŞE MICI       10.000 – 49.999 locuitori 
in aceasta categorie intra si orasul Moldova Nouă  
 ORAŞE MIJLOCII      50.000 – 199.999 locuitori  
 ORAŞE MARI       peste 200.000 locuitori 

 Echilibrarea reţelei de localităţi implică ierarhizarea coerentă (centralitate) a localităţilor, 
concomitent cu crearea condiţiilor de cooperare/dependenţă între toate aşezările din judeţ. Accentuarea 
centralităţii este o condiţie necesară pentru funcţionalizarea reţelei de localităţi şi constă în amplasarea 
de funcţiunilor specific în localităţile ce au relaţii de dependenţă cu localităţile din aria lor de proximitate. 
Stimularea funcţiunilor urbane, determină o nuanţare a rolului teritorial al localităţilor, acestea fiind de 

                                                           
8 AGENȚIA DE DEZVOLTARE REGIONALĂ SUD-EST, Auditul teritorial, 2010 
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mai mare complexitate decât cele administrative, au avantajul flexibilităţii, constituind astfel un 
instrument de echilibrare a reţelei de localităţi. 

 Pe termen lung, prin politici specifice este necesar să se confere un rol teritorial mai nuanţat unor 
localităţi urbane şi rurale. De asemenea, dacă condiţiile de dotare/echipare şi volum de populaţie vor fi 
îndeplinite conform legii, aceste localităţi îşi pot schimba statutul administrativ, devenind urbane şi 
încriindu-se astfel în politica naţională de urbanizare. Localităţile îşi exercită forţa polarizatoare prin 
amplitudinea relaţiilor economice şi sociale constant cu localităţile învecinate. Relaţiile dintre centrele 
polarizatoare şi localităţile polarizate au un dublu sens, primele preiau resurse şi îşi extind activităţile în 
teritoriu, celelalte beneficiază de serviciile diversificate şi specializate din centrele de polarizare. 

În cadrul Memoriului General al PUG Oras Moldova Noua sunt prezentat succint, pe scurt, 
câteva din prevederile PATN. Nu sunt prezentate toate Secțiunile și toate capitolele secțiunilor, ci 
doar aspectele considerate relevante pentru planul de față. 

 
Planul de Amenajare a Teritoriului Naţional 

Secțiunea I – Rețele de transport 

 
Planul de Amenajare a Teritoriului National - PATN este suportul dezvoltarii complexe si 

durabile inclusiv al dezvoltarii regionale a teritoriului si reprezinta contributia specifica a tarii noastre 
la dezvoltarea spatiului european intr-un sistem de planificare integrator avand la baza premiza 
inscrierii in dinamica dezvoltarii spatiale si economico-sociale europene. 

 Prevederile Planului de Amenajare a Teritoriului National - Sectiunea I - Retele de transport sunt 
obligatorii si se aplica in amenajarea teritoriului judetelor, municipiilor, oraselor sau comunelor, dupa caz. 
 Delimitarea terenurilor, a culoarelor si a amplasamentelor necesare pentru retele de transport se 
stabileste prin documentatii de urbanism si/sau de amenajare a teritoriului si prin studii de fezabilitate, 
aprobate potrivit legii. 
 Exproprierea pentru cauza de utilitate publica, ocuparea terenurilor si scoaterea din circuitul 
agricol si din fondul forestier se fac potrivit legii. 
 Pe terenurile rezervate dezvoltarii retelelor de transport stabilite prin documentatiile de 
amenajare a teritoriului se interzice autorizarea executarii constructiilor definitive, fara avizul organului 
de specialitate al administratiei publice centrale, care stabileste politica in domeniul transporturilor. 

 Necesitatea stringenta de armonizare a noilor planuri sectoriale de dezvoltare a retelelor de 
transport de importanta nationala si europeana de pe teritoriul Romaniei, cat si armonizarea a 
terminologiei si legislatiei nationale cu cea comunitara, in vederea crearii conditiilor necesare pentru 
a deveni stat membru al Uniunii Europene. 
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Directii de dezvoltare prevazute in Planul de Amenajare a Teritoriului National 
- Sectiunea I - Retele de transport 

Reteaua de cai rutiere 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Reteaua de cai feroviare 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Secţiunea a II-a – Apa 

 Gestionarea responsabilă a resurselor naturale şi îmbunătăţirea calităţii vieţii, reprezintă unul 
dintre obiectivele fundamentale ale amenajării teritoriului stabilite în „Carta Europeană a Amenajării 
Teritoriului”. 
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 Secţiunea a II-a – Apa îşi propune respectarea acestei cerinţe prin atingerea următoarelor 
obiectivelor: 

→ utilizare eficientă a apei în toate sectoarele social-economice; 
→ creşterea resurselor de apă şi repartiţia echilibrată a acestuia (din zonele excedentare în cele 

deficitare prin lucrări hidrotehnice specifice); 
→ conservarea şi îmbunătăţirea calităţii apei de suprafaţă şi subterană; 
→ îmbunătăţirea nivelului igienico-sanitar şi implicit a calităţii vieţii în aşezările umane, prin 

asigurarea apei în cantităţile şi la calitatea prevăzută în standardele actuale; 
→ reabilitarea şi dezvoltarea sistemelor hidroedilitare din localităţi, în corelare cu programele de 

dezvoltare, cu politicile sectoriale ale organelor de administraţie publică locală; 
→ conştientizarea populaţiei privind importanţa lucrărilor publice având ca obiect apa şi 

mobilizarea acesteia în activitatea de stopare a poluării surselor de apă. 
 Secţiunea este structurată pe patru capitole: 

1. Resurse de apă dulce. 
2. Apa pentru populaţie. 
3. Apa pentru industrie. 
4. Apa pentru irigaţii. 

 În capitolul 2 al Secțiunii a II-a – APA din PATN (prezentată pe scurt în M.G. al P.U.G.) sunt 
evidenţiate zonele (cuprinzând localităţile urbane şi rurale) cu disfuncţionalităţi mari în echiparea 
hidroedilitară şi zonele cu localităţi rurale cu resurse reduse de apă, care necesită lucrări prioritare de 
alimentar e cu apă.Pentru îmbunătăţirea situaţiei s-au propus aducţiuni de apă, care vor transporta în 
zonele deficitare un spor de debit de 33%. S-au propus intervenţii în sistemele de alimentare cu apă şi 
canalizare în toate localităţile urbane. 
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Sectiunea a-IVa – Reteaua de localitati 

5.0. Elemente si nivel de dotare ale localitatilor urbane de rangul III (ORAȘUL MOLDOVA NOUĂ – RANG 3)    

5.1. Populatie:                                            - de regula de la circa 5.000 la circa 30.000 de locuitori; 

                                                                     - din zona de influenta: intre circa 5.000 si 40.000 de locuitori 

5.2. Raza de servire:                                   circa 10-20 km 

5.3. Accesul la caile de comunicatie:    acces direct la drum national sau judetean, la centrul de rang 

                                                                      superior si legaturi facile cu localitatile din zona de influenta 

5.4. Functiuni economice:                         capacitati de productie din domeniul secundar (industrie 

                                                                      prelucratoare si constructii), tertiar (servicii sociale si 

                                                                      comerciale) si primar (industrie extractiva, agricultura, 

                                                                      piscicultura, silvicultura) 

5.5. Nivel de dotare-echipare: 

- administratie publica, autoritati             - primarie, judecatorie, parchet, tribunal, notariat, sedii 

  judecatoresti si asociatii:                         pentru diferite asociatii; 

- educatie:                                                   - invatamant prescolar, primar, gimnazial, liceal; 

- sanatate, asistenta sociala:                    - spital general sau sectie-spital, maternitate, dispensar 

                                                                      policlinic, statie de salvare, cresa, farmacie, camin de 

                                                                      batrani; 

- cultura:                                                      - casa de cultura, cinematograf, biblioteca publica, muzee, sala 

                                                                     de expozitii, club etc. 

- comert, prestari de servicii:                    - magazine universale si magazine specializate, piata 

                                                                     agroalimentara; 

- turism:                                                        - hotel de doua stele cu minimum 50 de locuri; 

- finante-banci, asigurari:                         - sucursale sau filiale de banci, institutii de credit si 

                                                                     societati de asigurare, C.E.C.; 

- sport, agrement:                                      - terenuri, eventual stadion mic, sali de sport, eventual pentru 

                                                                      competitii locale, gradini publice si alte spatii verzi 

                                                                      amenajate; 

- protectia mediului:                                  - serviciu de protectie a mediului; 

- alimentare cu apa si canalizare:           - retele de alimentare cu apa, sistem colector de canalizare, 

                                                                      statie de epurare; 

- culte:                                                           - lacas de cult; 

- transport-comunicatii:                              - autogara, eventual gara, posta, centrala telefonica; 

- ordine, securitate:                                      - sedii de politie si de jandarmerie. 

       
Sectiunea a-IVa – Reteaua de localitati 

Revizuirea PATN secțiunea IV a început în 2013 și a avut la bază Studiul de fundamentare în vederea actualizării PATN – 
secțiunea rețeaua de localități, un raport de cercetare complex elaborat de consorțiul coordonat de Universitatea de Arhitectură și 
Urbanism Ion Mincu. 

 
Criteriul nou utilizat în clasificarea localităților este rolul teritorial conferit de: statutul administrativ, 
poziția geografică, poziția în rețeaua de localități, nivelul de echipare și dotare, valențele de natură 
culturală și ecologică. 

Se propune clasificarea unităților administrativ teritoriale urbane în 7 categorii: municipiu capitală, de 
importanță naţională şi europeană; poli regionali principali cu potenţial transnațional; poli regionali 
secundari; poli județeni principali; poli județeni secundari; centre urbane cu rol zonal, municipii și orașe 
cu rol de servire teritorial; centre urbane cu funcții specializate. Localitățile componente ale municipiilor 
și orașelor sunt incluse în rețeaua localităților urbane. 

 

Secţiunea a 2-a – Clasificarea unităţilor administrative de bază şi a localităţilor 

Art. 3 (1) Localităţile urbane şi rurale se clasifică în funcţie de rolul lor teritorial în categorii, potrivit anexelor nr. II şi 
III.   

(2) Reţeaua localităţilor urbane cuprinde 103 municipii, 217 oraşe şi 473 localităţi componente ale oraşelor, în 
total 1113 localităţi urbane. 

(3) Potrivit prezentei legi, unităţile administrativ-teritoriale de bază din reţeaua de localităţi urbane se clasifică 
în următoarele categorii, definite în anexa II: 
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a) Categoria I – municipiu capitală, de importanţă naţională şi europeană,  

b) Categoria a II-a – poli regionali principali  cu potenţial transnațional,  

c) Categoria a III-a – poli regionali secundari,  

d) Categoria a IV-a – poli judeţeni principali,  

e) Categoria a V-a – poli judeţeni secundari,  

f) Categoria a VI-a – centre urbane cu rol zonal,  

g) Categoria a VII-a – centre urbane cu funcţii specializate.  

(4) Unităţile administrativ-teritoriale de bază din reţeaua de localităţi urbane cuprind şi: 

a) Categoria a VIII-a – localităţi componente ale municipiilor şi oraşelor; 

b) Sate aparţinătoare ale municipiilor şi oraşelor incluse în categoria 3-R. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sectiunea a-VIa – Zone turistice 

 Integrarea turismului românesc în turismul european se circumscrie procesului mai amplu de 
integrare generală a României în structurile europene. Ca urmare, se are în vedere dezvoltarea şi 
promovarea unui turism durabil, pe principii ecologice, combaterea poluării mai ales în zonele de mare 
atractivitate turistică, sprijinirea dezvoltării turismului cultural, a turismului rural, asigurarea securităţii 
turiştilor. Integrarea ofertei turistice româneşti în circuitul turistic european vizează euroregiunile de 
confluenţă: zona dunăreană, zona Mării Negre, zona carpatică. 
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 Totodată este necesară valorificarea patrimoniului cultural prin integrarea în circuitele europene 
de turism tematic. Amenajarea teritoriului trebuie să urmărească utilizarea oportunităţilor de dezvoltare 
ce decurg din turism, aceasta în special pentru regiunile mai puţin favorizate. 

 Conform documentelor europene, vor fi promovate cu prioritate formele de turism durabil, care ţin 
cont de cunoaşterea profundă a ecosistemelor şi a nivelurilor de portanţă turistică a speţiilor, adaptate 
condiţiilor locale şi regionale. 

 Planul de Amenajare a Teritoriului Naţional - Secţiunea a VI-a Turism (în continuare denumit PATN) 
a fost elaborat de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor, care este Autoritatea de 
Management a PATN, în scopul coordonării politicilor spaţiale cu cele specifice activităţilor de turism şi 
stimulării dezvoltării zonelor cu probleme economico-sociale, dar care beneficiază de un potenţial turistic 
deosebit. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pentru identificarea şi delimitarea zonelor care prezintă interes turistic deosebit, URBAN 
PROIECT a recurs la o metodă care a constat în inventarierea tuturor componentelor de 
potenţial turistic, gruparea lor în spaţiu şi evaluarea cantitativă şi calitativă, în vederea 
ierarhizării zonelor de interes turistic, pe baza unor criterii (detaliate în Anexa 10 din Volumul 
Anexe) şi anume: 

➔ valori de patrimoniu natural (rezervaţii ale biosferei, parcuri naţionale); 
➔ peisaj condiţii naturale (forme de relief, domenii schiabile, climă şi topoclimă, cursuri de apă, 

lacuri, bălţi, vegetaţie, faună); 
➔ resurse balneare (izvoare minerale, lacuri sărate nămoluri terapeutice, gaze mofetice, saline, 

bioclimat); 
➔ valori urbanistice (rezervaţii de arhitectură, localităţi semnificative prin existenţa unor zone 

protejate sau cu specific deosebit); 
➔ valori etnografice (sate cu gospodării şi arhitectură tradiţională, meşteşuguri şi instalaţii 

tradiţionale, obiceiuri şi port autentic); 
➔ valori memoriale (clădiri, monumente şi situri memoriale, ansambluri de artă plastic cu 

semnificaţie memorială); 
➔ muzee; 
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➔ localităţi şi puncte de cazare – alimentaţie pentru turism (staţiuni de interes naţional, staţiuni 
de interes regional şi local, centre ale turismului de tranzit, sate turistice, dotări pe trasee 
turistice, dotări în zona montană); 

➔ instalaţii pentru tratament balnear (complexe balneare, baze de tratament independente, 
izvoare minerale amenajate, saline amenajate pentru tratament, mofete); 

➔ echipament recreativ sportiv (pârtii de schi, mijloace de transport pe cablu, terenuri de sport, 
patinoare, baze nautice, baze hipice, cluburi, săli de sport, plaje); 

➔ căi rutiere (drumuri modernizate de importanţă europeană, drumuri modernizate, drumuri 
nemodernizate); 

➔ căi ferate (magistrale de importanţă europeană, căi ferate principale, căi ferate secundare); 
➔ căi aeriene (aeroport cu trafic intern şi internaţional, aeroport cu trafic intern, aeroport 

utilitar). 

 
 

2.3.2 
Documentații la nivel regional și județean (Masterplan-ul Regional pentru Regiunea de Dezvoltare 
VEST / P.A.T.J. Caraș-Severin) 

 
2.3.3 Zona periurbană a orașului Moldova Nouă 

 
 În momentul de faţă, ca rezultat al interacţiunii dintre om şi teritoriul rural, nu se poate vorbi mai 
mult despre un spaţiu rural omogen, ci despre spaţii rurale: zone de urbanizare mai mult sau mai puţin 
intensă, zone în care agricultura nu mai este ocupaţie predominantă, zone în care agricultura rămâne 
ocupaţia predominantă, zone cu vocaţie turistică, zone rezervate parcurilor naturale9. 

Un asemenea spaţiu rural, în care influenţa mediului citadin se face simţită la tot pasul, este 
periurbanul. 

 Într-o definiţie „clasică” pentru literatura românească de specialitate, zona periurbană 
(preorăşenească, preurbană) este „spaţiul din jurul unui centru urban, caracterizat printr-o activitate 
strâns legată de acesta. Dimensiunile sale sunt stabilite de criterii care se bazează pe funcţiile teritoriului 
periurban în raport cu relaţiile zonă - oraş şi cu posibilităţile de care el dispune pentru a satisface 
cerinţele urbane. Aceste legături strânse dintre zona periurbană şi oraş sunt reprezentate atât de factorii 
economici şi naturali, cât şi de cei umani.10” 

 Aria periurbană (suburbană, preorăşenească), afirmă şi Dorel Abraham, este acel teritoriu „care 
deţine relaţii directe, variate şi permanente cu oraşul pe care-l înconjoară, dezvoltându-se într-o strânsă 
interdependenţă cu acesta11.”„Principalele dimensiuni asupra cărora se concentrează atenţia specialiştilor 
care măsoară intensitatea interrelaţiilor oraş-zonă înconjurătoare se referă la complexitatea legăturilor 
de producţie, demografice, de transport, recreative, de deservire a populaţiei, sarcinilor de protecţie a 
mediului înconjurător, sistemului de comunicaţii.12” 

 

Obiective şi principii 

Obiectivele dezvoltării teritoriului periurban sunt strâns legate de acelea ale centrului său 
polarizator, elementele favorabile, precum şi factorii restrictivi ai dezvoltării devenind, în cazul unor 
politici teritoriale coordonate, baza identificării şi potenţării valorilor teritoriului, precum şi atenuarea 
caracteristicilor defavorabile, toate acestea în cadrul unor efecte sinergice. 

Obiectivele cele mai importante sunt strâns legate de : 

• Dinamica economică ; 

• Aspectele sociale şi demografice ; 

• Protecţia mediului ; 

• Gestionarea patrimoniului natural şi construit. 

                                                           
9 Henri de Farcy, L’espace rural, 2ème éd., Paris, PUF, 1980 
10 Iordan, I. (1973), Zona periurbană Bucureşti, Ed. Academiei Române, Bucureşti 
11 D. Abraham, Introducere în sociologia urbană, Bucureşti, Edit. Ştiinţifică, 1991, p. 177. 
12 D. Abraham, Introducere în sociologia urbană, Bucureşti, Edit. Ştiinţifică, 1991, pag.176 
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Principiile care stau la baza politicilor de dezvoltare coordonată a teritoriului periurban al orașului 
Moldova Noua sunt : 

• Facilitarea accesului la informaţie şi cunoaştere ; 

• Reducerea degradării mediului ; 

• Valorificarea şi protecţia resurselor şi patrimoniului natural : 
Resursele naturale contribuie nu numai la echilibrul ecosistemelor, dar şi la 
atractivitatea regiunilor, la valoarea lor recreativă şi la calitatea generala a vieţii. 
Acestea trebuie, în consecinţă, să fie protejate şi valorificate. 

• Valorificarea patrimoniului cultural ca factor de dezvoltare : 
Valorificarea patrimoniului cultural, care creşte atractivitatea regională şi locală 
pentru investitori, pentru turism şi populaţie 
Amenajarea teritoriului trebuie să contribuie la conservarea şi respectarea memoriei 
tuturor naţionalităţilor şi grupurilor religioase, valorificând un patrimoniu cultural 
specific. 

• Dezvoltarea resurselor energetice în menţinerea securităţii 

• Promovarea unui turism de calitate şi durabil 

• Limitarea preventivă a efectelor catastrofelor naturale 
Strategile trebuie să se încadreze în cadrul unor măsuri de amenajare a teritoriului 
pentru regiuni caracteristice ale Europei 

• Peisaj: 
Studiul şi evaluarea generală a peisajelor, analiza proprietăţilor lor, a ecosistemelor 
peisagere, a influenţelor la care sunt supuse şi a modificărilor care rezultă de aici, 
definirea şi aplicarea obiectivelor de calitate peisageră; 
 

Aceste elemente strategice cu impact teritorial la  scară mare şi locală, pot direcţiona în primul 
rând: 

▪ dezvoltarea infrastructurii de transport; 
▪ gruparea unor zone de servicii de-a lungul unor axe; 
▪ extinderea controlată şi coordonată a zonelor pentru locuinţe și 

dezvoltarea coerentă a infrastructurilor edilitare; 
▪ creşterea calităţii zonelor cu potențial turistic şi de agrement. 

Impactul dezirabil îl constituie:  

▪ dezvoltarea economică a zonei; 
▪ creşterea calităţii vieţii; 
▪ sporirea atractivităţii la nivel regiunional și județean. 

 
TERITORIULUI PERIURBAN AL ORAȘULUI  MOLDOVA NOUĂ 

Legături între urban-rural 

 Fondurile structurale sprijină dezvoltarea rurală, precum şi dezvoltarea urbană. Cu toate acestea, 
până acum legăturile dintre zonele urbane şi rurale nu au fost abordate în mod specific de politica de 
coeziune. Abordarea MDL bazată pe principiul unei dezvoltări integrate şi trans-sectoriale, ar putea 
mobiliza, parteneriate inovatoare între zonele urbane şi rurale. Cu toate acestea, politica de coeziune ar 
trebui să fie axată pe zone funcţionale, în timp ce acum ţinteşte zonele administrative. Micile 
municipalităţi rurale trebuie să fie implicate în procesul decizional, împreună cu oraşele mari, în vederea 
redresării dezechilibrelor actuale în ceea ce priveşte calitatea vieţii şi capitalul uman şi financiar. 

 Dezvoltarea policentrică şi rolul oraşelor mici şi mijlocii 

 Modelul de aşezări urbane al UE este unic. Există circa 5000 de oraşe cu o populaţie între 5.000 şi 
50.000 de locuitori şi aproape 1.000 oraşe cu o populaţie de peste 50.000 de locuitori răspândite în toată 
Europa, acţionând ca puncte focale - şi, din acest motiv, de multe ori, de asemenea, numite poli de 
“creştere” - pentru activitatea economică, socială şi culturală. Această reţea urbană relativ densă conţine 
puţine oraşe foarte mari, care beneficiază de avantaje economice, atât ca urmare a concentrării unui 
număr mare de consumatori şi ca urmare a grupării de activităţi particulare în locaţii specifice, inclusiv 
disponibilitatea mare de servicii de sănătate şi accesul relativ uşor la instituţiile de învăţământ superior şi 
facilităţi de instruire. Acest lucru se reflectă în nivelul ridicat al PIB pe cap de locuitor, productivitatea, 
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ocuparea forţei de muncă şi cercetarea, precum şi activitatea de inovare în raport cu media naţională în 
capitale şi în majoritatea celorlalte aglomeraţii urbane dens populate. În acelaşi timp, există, de asemenea 
dez-economii din cauza aglomeraţiei şi o serie de zone interne oraşului care se confruntă cu probleme 
acute de declin urban şi excluziune socială. 

 Provocarea cheie este aceea de a asigura o dezvoltare echilibrată şi durabilă teritorială a UE în 
ansamblu, în care oraşele mici şi mijlocii să contribuie la dezvoltarea policentrică, la furnizarea 
accesului la servicii, pentru zonele rurale înconjurătoare, evitându-se astfel depopularea rurală şi 
asigurând faptul că aceste zone rămân locuri atractive pentru a trăi. 

 
2.3.4 Analiza P.U.G. Moldova Noua în vigoare – elaborat și aprobat în 2001 

 
Remarci generale:  

→ previziunile facute prin PUG anterior, cu privire la extinderile de activitati industriale in 
intravilanul propus au fost infirmate  

→ cresterile zonei industriale s-au facut in afara intravilanului pe terenuri mai ieftine cu statut juridic 
clar si lipsite de servituti  

→ procesul de reconversie a zonelor rezervate pentru cresteri industriale in functiuni cu alte 
destinatii, in special in locuire  

→ in interiorul zonelor cu interdictie de construire pana la eloborare PUZ/PUD s-a construit in 
continuare, in mod intamplator, rezultand spatii urbane lipsite de coerenta si nefunctionale. Acest 
lucru pune in evidenta necesitatea impunerii la nivel P.U.G. a unei trame stradale de deservire 
care sa asigure sansa unei urbanitati reale pentru municipiu. 

 
2.4. Activităţi economice 
 

 Oraşul Moldova Nouă s-a dezvoltat de-a lungul timpului datorită resurselor de minereu de cupru 
existente. Astfel, la un moment dat în acest domeniu al mineritului îşi desfăşurau activitatea cca. 8.000 de 
angajaţi. Evoluţia ulterioară a acestei ramuri a condus la disponibilizări masive de personal şi ulterior la 
închiderea acestei activităţi, fapt ce a generat o subdezvoltare economică a orașului, în pofida vecinătății 
cu Dunărea.  

 Lipsa căilor ferate din Clisură este suplinită de avantajele căilor rutiere (şoseaua Oraviţa – Berzasca 
- Orşova) şi fluviale, pe Dunăre. La acestea se adaugă dezvoltarea industriei miniere din zonă. Drept 
urmare locuitorii acestor sate sunt puternic atraşi de această industrie (la Moldova Nouă) cât şi de 
modernizrea vechiului port  de la Moldova Veche. În perioada comunistă s-a înregistrat un intens proces de 
urbanizare şi modernizare a acestor localităţi rurale, ca urmare a evo1uţiei şi transformărilor economice 
din zonă. 

 Restructurarea activităţii economice se bazează pe agenţii economici din sectoare precum: 
industria alimentară, prelucrarea lemnului, servicii, transportul de marfă şi călători. De asemenea, 
comerţul cu bunuri alimentare şi nealimentare ocupă un loc foarte important.    

 Principala prioritate a administraţiei locale Moldova Nouă o reprezintă  atragerea investitorilor în 
vederea creării de locuri de muncă. Astfel s-a reuşit atragerea investitorului  S.C. Delphi Packard România 
S.R.L. În data de 04 aprilie 2011, această societate şi-a început activitatea şi în oraşul Moldova Nouă cu 
deschiderea fabricii care furnizează sisteme de cablaje pentru corpul maşinii, interior, uşi, precum şi 
sisteme mici de cablaje către fabrici de asamblare din întreaga Europă. Activitatea s-a dezvoltat în mod 
constant, iar în momentul de faţă la această societate în oraşul Moldova Nouă lucrează cca. 1.500 de 
angajaţi din localitatea Moldova Nouă şi din întinsa zonă a Clisurii Dunării. 
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Tabel  - Structura agenților economici din Moldova Nouă, în funcție de domeniul lor de activitate, pentru anul 
2016 

Nr. crt. Domeniul de activitate Nr. agenți economici Pondere 

I. 
Comerț cu ridicata și cu amănuntul; repararea 
autovehiculelor și motocicletelor 

141 46,68 

II. Hoteluri și restaurante 32 10,59 

III. Activități profesionale, științifice și tehnice 14 4,63 

IV. Agricultură, silvicultură și pescuit 4 1,32 

V. Industria prelucrătoare 7 2,31 

VI. 
Distribuția apei; salubritate; gestionarea deșeurilor, activități 
de decontaminare 

3 0,99 

VII. Transport și depozitare 32 10,59 

VIII. 
Activități de servicii administrative și activități de servicii 
suport 

6 1,98 

IX. Informații și comunicații 4 1,32 

X. Construcții 16 5,29 

XI. Intermedieri financiare și asigurări 8 2,64 

XII. Învățământ 1 0,33 

XIII. Industria extractivă 2 0,66 

XIV. Alte activități de servicii 32 10,59 

  TOTAL 301 100% 

Sursa: Primăria Orașului Moldova Nouă, Serv. Taxe, Impozite și control comercial 

 

2.4.1 Activităţi de tip industrial şi de construcţii, comert și meștesuguri    
 

 Dintre cei care au rămas în Moldova Nouă, aproximativ 800 de oameni lucrează la stat, iar în jur de 
800 - mai muncesc încă la fabrica americanilor de la Delphi. Oraşul bănăţean mai are doi mari angajatori, 
pe lângă Delphi, magazinele firmei Imperial CM şi un jucător pe piaţa materialelor de construcţii şi a 
service-urilor autor (firma Auto Alex). Aceşti doi angajatori din Moldova Nouă au acum împreună uşor peste 
300 de angajaţi, potrivit datelor Inspecţiei Muncii, transmise Economica.  

 Cei mai mulţi locuitori ai oraşului Moldova Nouă sunt absolvenţi de liceu şi de gimnaziu. În schimb, 
majoritatea şomerilor înregistraţi la Agenţia pentru Ocuparea Forţei de Muncă n-au reuşit să absolve 
gimnaziul. 

 

Delphi Packard 

 Compania americană Delphi Packard, producător de componente auto, a anunțat ca ar închide la 
sfârșitul lunii martie fabrica din orașul Moldova Nouă, județul Caraș-Severin, unde produce sisteme de 
distribuție electrică și electronică, în care lucrează 698 de persoane, din cauza lipsei de personal.  

 Conducerea societății, controlată de grupul american Delphi Automotive, susține că această decizie 
a fost luată din cauza lipsei de personal, iar cele aproape 700 de persoane disponibilizate sunt îndrumate 
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să aplice pentru un loc de muncă la alte unități ale Delphi Packard, respectiv cele din Sânnicolau Mare și 
Ineu. 

 Delphi Packard Romania, subsidiara companiei Delphi Packard, a fost înființată în 1996. 

 Fabrica din Moldova Nouă a fost deschisă în 2013, iar în 2016 a avut afaceri de 377,9 milioane lei și 
un profit net de 4,9 milioane lei. Delphi Packard incetat activitate in 2018 luna martie .Se incearca 
aducerea de alti investitori in spatiile de productie existente cu acordul Delphi(vanzare sau inchiriere) 

Moldomin S.A. 

 Moldomin S.A. Moldova Nouă este o companie minieră din România, înființată în anul 1965. 
Obiectul principal de activitate al Moldomin S.A. îl reprezintă extracția și prepararea minereurilor cuprifere 
din carieră și subteran și valorificarea concentratului cupros.  

 Moldomin Moldova Nouă este obiectiv de interes național, pentru că deține 30% din rezervele de 
cupru ale României și este încadrată la "obiective strategice'.  

 În anul 2007, un consorțiu format de companiile Energo Mineral, Cuprom și Ipronef din Baia Mare a 
cumpărat pachetul majoritar de acțiuni de la Moldomin. Prin contract, acesta s-a angajat să investească în 
exploatarea cupriferă aproximativ 120 de milioane de euro și să înființeze 350 de noi locuri de muncă. 
După închiderea Minei Anina, ca urmare a accidentului colectiv din iarna anului 2006, soldat cu șapte 
morți, Moldomin Moldova Nouă a rămas singura exploatare minieră din Caraș-Severin.  

 La un moment dat numărul angajaților de la Moldomin se ridica la peste 5.000 de oameni (2.500) 
după altă sursă. Incepand din septembrie 2011 se afla in lichidare judiciara (lichidator RTZ&Partners SPRL 
cu sediul in Cluj Napoca). Se incearca vanzarea pachetului majoritarcatre un investitor strategic si eventual 
redeschiderea exploatarii cu tehnologii moderne de ultima generatie si cu respectarea stricta a normelor 
de protectie a mediului.Vechile amplasamente(devenite ruine) ale cladirilor industriale vor fi ecologizate 
sau transformate in muzeu acolo unde este posibil. 

Portul Moldova Veche Km. 1048 

 Rada Portuara km 1047-1050,50 - malul stang al Dunarii, in zona amonte a lacului de acumulare 
actual- Complexul Hidroenergetic si de Navigatie "Portile de Fier I", judetul Caras Severin. 
 
DATE GENERALE 
Administrator: portul este proprietate publica a statului roman 

Suprafata concesionata de Ministerul Transporturilor catre CN APDF Giurgiu este S = 31.240,09 mp. 

Operatori : SCEP Drobeta SA Orsova, SC Tehnosteel Vest SRL. (Tehnosteel vest srl si-a oprit activitatea in 
anul 2015 si a vandut terenul si cladirile detinute in proprietate catre SC Autoalex Srl), 

Marfuri operate: marfuri generale, produse lemnoase, produse de balastiera, caramizi, produse in vrac-
ingrasaminte 

Portul dispune in prezent de cheuri verticale si pereate, ce deservesc traficul industrial si de pasageri din 
zona. In acest sens, portul existent are fronturi de operare cu cheuri si platforme, dispuse pe sase dane 
astfel: 

 3 dane cu front total de operare de 300 m lungime dotate cu cheuri verticale (in trecute de 
operare minereuri) si marfuri generale; 

 2 dane cu front total de cca. 160 m lungime, dotate cu cheuri inclinate pereate de operare a 
traficului de produse lemnoase si alte marfuri generale; 

 1 dana de 100 m lungime, dotata cu cheuri pereate pentru traficul de pasageri. 

 
 Portul dispune de o cale de rulare de 400 m lungime, pe care opereaza 2 macarale portic de 5 tf x 
32 m, dispune de facilitati privind alimentarea cu energie electrica, apa si canalizare. 

 Portul comercial dispune de alimentare cu energie electrica. 

 Cai de comunicatii: - acces rutier la reteaua stradala a localitatii si in continuare legaturi la DN 57A 
si DJ 571; 
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 In capatul aval al portului Moldova Veche, s-au finalizat lucrarile la terminalul de pasageri. În 
vederea deservirii acestuia, 
traficul naval turistic se va 
opera prin dana de pasageri. În 
acest sens, cheul aferent 
acestei dane de pasageri a fost 
reamenajat si reparat cu o 
structura noua de pereu dalat. 

 Acostarea navei de 
pasageri se va realiza la dana 
plutitoare constituita dintr-un 
ponton fixat în dreptul noii 
cladiri. 

Fig.  - Sursa: 
http://www.apdf.ro/moldova_veche.html 

 

2.4.2 Silvicultura şi piscicultura 
 

Pescuitul 

Mulţi localnici îşi asigurau cele necesare traiului în urma pescuitului pe Dunăre, peştele prins fiind 
valorificat de multe ori în cadrul comunităţii prin magazinele specializate sau la piaţă. Se pescuia morun 
cegă, nisetru, în perioadele în care urcau pe fluviu pentru depunerea icrelor, dar şi alţi peşti ca: somnul, 
ştiuca, şalău, caras etc. 

Odată cu creşterea importanţei economice a zonei şi creşterea populaţiei un rol tot mai important l-a avut 
comerţul. Comercianţii aducând cu vapoarele pe Dunăre atât bunuri curente cât şi cereale sau alte produse 
alimentare necesare în zonă, care erau valorificate în piaţa şi în magazinele din oraş. 

În perioada comunistă economia localităţii se dezvoltă într-un ritm accelerat, pe lângă forţa de muncă 
necesară în minerit dezvoltându-se noi unităţi economice şi servicii complementare, destinate asigurării 
unui standard ridicat de viaţă. 

 

2.4.3 Activităţi agricole şi zootehnice  
2.4.3

a 
          Caracteristici ale modului de folosinţă a fondului funciar   

2.4.3
b 

          Producţia agricolă   

 

Agricultura 

 Încă din 1749 aflăm că teritoriul economic al vechiului opidum Moldova Veche, avea un teritoriu de 
6375 iugăre, 1750 locuitori şi 248 case. Din 1773, odată cu înregimentarea, pierde anumite teritorii din 
munte (Varanovăţul) în favoarea localităţii vecine – Mooldova Nouă, dar câştigă de la acesta teritoriul de 
şeş, numit Târnava. În acest mod teriroriul comunei era 2/3 şes, inclusiv insula numită Ostrov şi 1/3 dealuri 
împădurite.  

 Potrivit lui Al. Moisi principalele îndeletniciri agricole au fost cultivarea cerealelor (grâu, porumb, 
orz, ovăz), creşterea animalelor, pomicultura (pruni, cireşi), viticultura şi apicultura. Deşi astăzi aproape a 
dispărut din peisajul zonei, în decursul sec. al XVIII-le şi al XIX-lea în zonă, cultura viţei de vie ocupa 
suprafeţe întinse. 

 

2.4.4 Turism 
 

Aşezat în defileul Dunării, portul Moldova Nouă de la poalele Munţilor Locvei, cunoscut şi sub denumirile 
sârbeşti Nova Moldava sau Boşniak, oferă vizitatorilor nu numai privelişti superbe ale fluviului şi malurilor 

http://www.apdf.ro/moldova_veche.html
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sale ci şi locuri încărcate de istorie care merită vizitate, precum şi legende extraordinare despre întâmplări 
care au stat la baza transformărilor naturale petrecute în aceste locuri.  

De la picturi rupestre la cetăţi medievale  

În partea oraşului numită Moldova Veche s-a aflat o cetate dacică, Mudava, de unde se trage şi numele 
actualei localităţi.  

În vecinătatea acesteia s-a construit un castru roman iar din minele aflate în zonă se extrăgea aur, argint şi 
alte metale, fiind una din cele mai importante aşezări miniere. S-au descoperit galerii romane şi medievale 
funcţionale, una dintre mine aflându-se chiar sub stânca Baron. Peste vechea aşezare minieră, în prima 
jumătate a secolului al XV-lea, s-a ridicat o cetate distrusă de turci în secolul al XVII-lea. Nu departe de 
oraş, la Coronini (Pescari), se mai află ruinele unei cetăţi medievale despre care legendele spun că ar fi 
fost reşedinţa voievodului Glad şi care a fost apoi reclădită în mai multe etape.  

A fost identificată o primă incintă, din secolul al XIII-lea, care a fost înconjurată de un zid un secol mai 
târziu iar din veacul următor se păstrează nucleul cetăţii 13.  

În apropiere se află peştera Gaura Chindiei, în care s-au găsit desene rupestre reprezentând păsări, figuri 
umane schematizate, diferite simboluri, desenate pe pereţi şi tavan, cu culoare roşie, precum şi litere 
chirilice şi latine, din secolul al X-lea sau al XI-lea. În secolul al XVIII-lea au existat aici două aşezări, 
Bosniak şi Baron, iar din unificarea acestora a rezultat actuala aşezare Moldova Nouă. Localnicii mai 
folosesc şi astăzi denumirea de Boşneac sau Boşneag. Habsburgii au reluat vechea activitate minieră încă 
din prima jumătate a secolului al XVIII-lea şi în 1771 existau aici opt galerii, Moldova Nouă fiind unul din 
cele patru oficii montanistice ale Banatului.  

 

Legendele stâncilor de la Boşneag  

 

De la Moldova Nouă există un drum mărginit de stânci înalte şi ascuţite, care duce la un platou pe care se 
pot vedea pietre de forma unor stâlpi asemănători folosiţi pentru ancorarea navelor.  

Au o înălţime de aproximativ jumătate de metru, sunt rotunde şi netede de parcă ar fi şlefuite şi pe ele se 
văd urme care seamănă cu cele de frânghii. Legenda spune că în vremuri de demult, aici exista un bazin în 
care se aduna toată apa venită de pe crestele munţilor. 

 În urma unei catastrofe naturale, muntele s-ar fi despicat în două şi bazinul s-a golit dar multă vreme au 
rămas aici mlaştini cu trestii, şerpi şi balauri. O altă legendă vorbeşte de un tâlhar condamnat la moarte 
care le-a promis judecătorilor că, în schimbul vieţii, le va dezvălui o taină care ar putea aduce în acele 
locuri pământ nou şi roditor. La început n-a fost crezut dar, în cele din urmă, curiozitatea a biruit şi după 
ce i-au dezlegat lanţurile de la picioare, tâlharul i-a condus pe poteci întortocheate, numai de el ştiute, la 
o cascadă uriaşă, peste o margine abruptă de stâncă, unde se revărsa apa unui lac.  

Tâlharul le-a spus că dacă vor arunca stânca în aer, tot lacul de deasupra poate fi golit de apă iar fundul 
lacului ar putea fi transformat în pământ. Şi-a câştigat, astfel, viaţa şi libertatea şi o armată de oameni a 
fost adusă pentru a sfărâma stânca ce închidea lacul. Prin deschiderea făcută în stâncă apa s-a scurs, iar 
după ce a secat şi mlaştina rămasă pământul a putut fi cultivat.  

Se spune că urmele, făcute vertical în stâncă, se mai văd şi astăzi după ce stânca a căzut în apă, în 
jumătatea rămasă pe mal, sub forma unor şanţuri verticale 14. 

 

 

Rezervaţia naturală Valea Mare  

De la Moldova Nouă, pe un drum paralel cu râul Valea Mare, se ajunge în rezervaţia naturală cu acelaşi 
nume, care se întinde pe o suprafaţă de peste o mie de hectare, acoperite de o pădure în care cresc specii 
mediteraneene şi submediteraneene precum mojdreanul, paltinul de munte sau liliacul şi de poieni cu 

                                                           
13 https://www.pressalert.ro/2016/07/moldova-noua-turism-dunare-banat/ 
14 https://www.pressalert.ro/2016/07/moldova-noua-turism-dunare-banat/ 
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iederă albă sau lucernă arăbească. Rezervaţia, inclusă în parcul natural Porţile de Fier, are un relief de o 
mare diversitate, o floră care cuprinde multe exemplare rare şi o faună din care fac parte mai multe specii 
protejate. 
 

Clisura Dunării 

 

Unul din locurile cele mai „vânate” de către turiștii români și străini este Clisura Dunării, un ținut de o 
frumusețe aparte. Aceasta reprezintă „vestitorul” turismului în Banat și cuprinde cel mai lung și mai 
frumos defileu din Europa (135 km), de la Baziaș și până la barajul Lacului de acumulare Porțile de Fier. 

Din anul 2016, cei care sosesc în Clisura Dunării pot ajunge mult mai ușor la obiectivele turistice din 
această zonă. Asta pentru că, în cadrul proiectului „Ecoturismul, o șansă în zona de Dunăre – Moldova 
Nouă”, au fost realizate patru trasee tematice ecoturistice. De asemenea, pe faleza Dunării din Moldova 
Nouă au fost montate panouri și plăcuțe informative. Astfel, a fost realizat un centru inedit de vizitare în 
aer liber cu toate legendele și istoriile obiectivelor turistice din Clisura Dunării, după modul văzut în Parcul 
natural Pădurile Cehiei din 
Boemia de sud-vest. 

În anul 2016 în Clisura Dunării 
s-au realizat patru trasee 
tematice ecoturistice: 

1. Drumul morilor de apă 

de pe Valea râului 

Gramensca 

Morile de apă de la Gramensca, 
din zona Sicheviței, au fost 
realizate în anul 1.809, sunt 
din ciutură, au ax vertical, iar 
o parte din ele funcționează și 
în prezent. Cele zece mori de 
apă sunt așezate șirag pe o 
distanță de aproximativ cinci 
kilometri, de la Dunăre la 
izvoarele apelor din munți. În 
funcție de teren, morile sunt 
ridicate pe furci de lemn, cu 
picior de piatră spre albie și cu 
un altul direct pe sol. Fiecare 
moară reprezintă un monument 
de arhitectură populară. 

2. Traseul peșterilor – 

Gaura cu Muscă, Grota 

Haiducească, Gaura 

Chindiei, Filip 

Peștera Gaura cu Muscă a fost 
locuită în perioada Hallstatt, 
fiind un adăpost ideal pentru 
omul primitiv. Poziția ei, cu 
intrarea prin care domină 
Dunărea, a făcut ca în epoca 
medievală să fie fortificată și 
armată cu tunuri și o mică 
garnizoană de soldați. Astăzi se mai văd fortificațiile de la intrare încă de la 1.460 și refăcute de mai multe 
ori, folosite până în 1.880. 
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În ceea ce privește Peștera Gaura Haiducească, aceasta are o lungime de 1.370 metri și se află la trei 
kilometri de Moldova Nouă. Intrările sunt cunoscute de localnici, ciobanii se adăpostesc uneori la intrare, 
unde fac vetre din bolovani și aprind focul. 

Gaura Chindiei a fost declarată rezervație arheologică, fiind descoperite urme de locuire din perioada 
protodacică și dacică, dar și urme de artă rupestră. Are o lungime de 18 metri, cu picturi rupestre pe 
peretele estic. 

3. Traseul cascadelor de pe râul Moldavița 

Mai sunt cunoscute și sub numele de Cascadele de pe Valea Mare, pentru că se află în aria naturală 
botanică Valea Mare, în apropierea satului Padina Matei, comuna Gârnic, la o altitudine de 500-700 metri. 
Cascadele au înălțimi cuprinse între 15 și 20 metri, iar accesul se face din drumul județean Moldova Nouă – 
Padina Matei. 

4. Traseul monumentelor istorice – cetatea Sf. Ladislau, castrul roman Divici, stânca 

Baba Caia, movila lui Attila 

Cel mai fascinant obiectiv turistic de pe traseul monumentelor istorice este stânca Baba Caia. Vorbim de o 
apariție ciudată, relativ aproape de malul românesc, cu o înălțime de șapte metri. Este singura apariție de 
acest gen de pe toți cei 140 de kilometri dintre Baziaș și Gura Văii – Porțile de Fier. Prezența ei a generat 
tot felul de legende locale, unii au inclus-o chiar în categoria așa numitelor simulacre ale civilizației 
pelasgilor și au asociat numele Baba Geea – Mama Pământ, cu Dochia lui Zamolxe de pe Ceahlău. 

Autoritățile din Moldova Nouă speră ca zona se va dezvolta din punct de vedere turistic prin implementarea 
acestui proiect extrem de util pentru drumeți. Prin localitate trec anual în jur de 600 de turişti, ciclişti 
care urmăresc traseul Dunării sau persoane care vizitează Clisura, însă aceştia sunt doar în trecere.    Fig. 

Orasul Moldova Noua este situat în partea de sud a judetului în Parcul Natural Porțile de Fier (fig. 9), în 
partea de vest a Defileului Dunarii, fiind în acelasi timp si port la Dunare. Se învecineaza la vest cu comuna 
Pojejena, la est cu comuna Coronini, la nord cu comunele Gîrnic si Carbunari, iar la sud pe toata lungimea 
teritoriului cu fluviul Dunarea, ce formeaza granita naturala cu Serbia. Prima atestare documentara a 
localitatii a fost facuta în anul 1777.  

Într-o harta existenta în 1723 localitatea este trecuta cu numele de Pesneak, iar în 1761 de Bosneak.  

Abia în 1908 în Cartea Funduara localitatea apare cu numele de Neu Moldova (Moldova Noua). 
Localitatea este socotita de catre istorici ca una din cele mai importante localitati miniere din timpul 
romanilor. Lucrarile de minierit reîncep în anul 1728, sub stapânire austro-ungara. 

 

Obiective turistice 

 Grota haiduceasca în peisaj montan 

 Insula Ostrovul Decebal în mijlocul Dunarii 

 Stânca Babakay, în Dunare lânga comuna Coronini, cetate feudala asezata pe o fortificatie 
dacica. 

 Pestera Gaura cu Musca de pe DN 57, spre Orsova 

 Clisura Dunarii cu abrupturi calcaroase 

 Rezervatia mixta "Valea Mare" 

 Grota lui Filip (satul Garnic, comuna Gîrnic) 

 Grota turceasca (satul Garnic, comuna Gîrnic) 

 Parcul Natural Portile de Fier 

 Lantul de cascade de pe râul Moldavita cu înaltimi cuprinse între 10-30 m. 
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Plimbări pe Dunăre 

 

 

Din 2017 turiştii care ajung la Moldova Nouă au o nouă modalitatea de a-şi petrece timpul liber într-un mod 
plăcut. Din portul Moldova Veche pot merge cu vaporul pe Dunăre. Prima ieşire pe Dunăre, a Navei Baziaş 
1, a avut loc la sfârşitul lunii mai a anului 2017, urmând ca nava să intre într-un program regulat de mini 
croaziere pe Dunăre. Vaporul are o capacitate de 50 de persoane şi va parcurge traseul Moldova Veche - 
Baba Kaja- Cetatea Golubăţ – Insula Ostrov.  

“Prima cursă a fost cu un grup de copii din Croaţia. Chiar mâine, avem încă două curse cu copiii de la o 
şcoală din Moldova Nouă şi joi la fel două curse. Traseul durează circa două ore şi jumătate. Plecăm din 
port, trecem pe lângă stânca Baba Kaja şi traversăm la Cetatea Golubăţ şi venim pe partea cealaltă, unde 
se pot vedea caii sălbăticiţi de pe Insula Ostrov. Asta e traseul pe care îl facem în momentul de faţă, dar 
urmează şi curse către Veliko Gradişte, poate chiar de săptămâna viitoare. Ar mai fi un traseu către 
Baziaş, în Delta Nerei, dar acolo doar această zonă este ca atracţie turistică”, spunea Mihai Almăjan, 
administratorul navei, achiziţionată de către Consiliul Judeţean Caraş-Severin, într-un proiect 
transfrontalier cu parteneri din Serbia. 
 
De asemenea s-au terminat lucrarile la punctul de trecere a frontierei cu bacul  pentru autoturisme si 
calatori ,in zona Desecare (de la intersectia DN57 cu DJ 571- 2,6 km) si incepand cu 20.12.2020 se executa 
curse regulate intre Moldova Noua si Golubac (Usje) cu Bazias 4 ,avand o capacitate de 22 autoturisme si 50 
calatori. 
 

 

2.4.5 Instituţii şi servicii publice    
 

2.5. Populaţia. Elemente demografice şi sociale 

 

  Oraşul Moldova Nouă este al IV-lea oraş după criteriul numărului de locuitori din judeţul Caraş-
Severin. Importanţa şi rolul oraşului Moldova Nouă este de nivel judeţean, fiind considerat în ierarhia 
funcţională în cadrul reţelei de localităţi din România oraş de rangul al III15-lea. Încadrarea oraşului 
Moldova Nouă în reţeaua de localităţi rang III a avut ca şi criterii faptul că are un număr între 5.000 şi 
30.000 locuitori iar din zona de influenţă are între circa 5.000 şi 40.000 de locuitori. De asemenea, are 
acces direct la drum naţional sau judeţean, la centrul de rang superior şi legături facile cu localităţile din 
zona de influenţă.  

 Moldova Nouă se află la o distanţă de 110 km de municipiul Reşiţa, cel mai mare centru urban al 
judeţului Caraş-Severin şi pol de dezvoltare în care se realizează cu prioritate investiţii din Programele 
Operaţionale Regionale 2014-2020 şi din programele cu finanţare naţională. Prin Strategia de Dezvoltare 
Teritorială a României (SDTR) oraşul Reşiţa a fost considerat arie funcțională urbană de importanţă 
regională şi locală.  

 Moldova Nouă este amplasată pe malul fluviului Dunărea de-a lungul căruia s-a construit principala 
cale de acces rutieră, DN 57. Acest ax natural a determinat individualizarea zonei din punct de vedere 
geografic, social, economic, cultural, turistic.  

 La ultimul recensământ din 2011, populaţia oraşului Moldova Nouă număra 1235016 locuitori. 
Efectivul demografic al oraşului Moldova Nouă a crescut progresiv în perioada industrializării şi urbanizării 
(intervalul 1956-1990), creştere determinată de populaţia care a migrat dinspre rural spre urban şi de 
ratele înalte ale natalităţii. Dupa 1990, trendul de creştere s-a păstrat până în anul 1995 (16770 persoane), 
acest fapt explicându-se prin menţinerea atracţiei pentru populaţia din jurul oraşului şi prin măsurile de 
liberalizare a circulaţiei persoanelor.  

 

                                                           
15 Legea nr.351 din 6 iulie 2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a IV-a Reţeaua de localităţi, 
http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act_text?idt=28862. 
16 Sursa datelor din lucrare: Direcţia Judeţeană de Statistică Caraş-Severin 

http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act_text?idt=28862
http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act_text?idt=28862
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 Conform datelor din Fişa localităţii (baza de date Tempo online), populaţia oraşului s-a menţinut 
peste 10000 locuitori, la 1 iulie 2017 numărând 13303 persoane. Această evoluţie este explicată de sporul 
migrator continuu negativ din 1990 până în prezent şi de sporul natural negativ începând cu anul 2006. 
Numărul populaţiei scade prin sporurile natural şi migrator care iau valori negative.  

 Toate localităţile oraşului Moldova Nouă au înregistrat scăderi ale numărului populaţiei. Se distinge 
cea mai mică localitate componentă, Moldoviţa, unde populaţia a scăzut la aproape jumătate în perioada 
intercensitară.    

 
Oraş/ 

Localitate componentă 
2002 2011 2002/2011 2002/2011 

(%) 

Or. MOLDOVA NOUĂ 13917 12350 -1567 -11% 

Moldova Nouă 3492 3095 -397 -11% 

Moldova Veche 9510 8545 -965 -10% 

Măceşti 606 519 -87 -14% 

Moldoviţa 309 191 -118 -38% 
Sursa: Direcţia Judeţeană de Statistică Caraş-Severin   Tabel 1 

 

2.5.2 Structura populaţiei pe sexe, vârste, religie și etnie 
 

Structura pe sexe şi gupe de vârstă  

 
 La recensământul din 2011, populaţia oraşului Moldova Nouă avea o structură demografică uşor 
feminizată, respectiv 6315 femei la 6035 bărbaţi, o pondere a femeilor de 51%, pondere similară raportului 
între sexe de la nivel naţional de 51,3% femei. Din graficul de mai jos se poate observa un uşor excedent al 
populaţiei masculine cu vârsta între 0-29 ani iar după 59 ani populaţia este excedentar feminină, diferenţa 
fiind de 280 femei mai multe decât bărbaţi. Excedentul feminin la vârste mai înaintate se explică prin 
speranţa de viaţă mai mare a femeilor şi a pierderilor efectivelor de bărbaţi în timpul celor două războaie 
mondiale.  

 

 
Sursa: Direcţia Judeţeană de Statistică Caraş-Severin       Grafic 3 

 

2.5.1 Densitatea populaţiei    
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Dacă urmărim structura pe sexe şi vârste în 2011 şi 2002 observăm menţinerea raportului între 
bărbaţi şi femei la toate grupele de vârstă (graficele 4 şi 5). La grupele de vârstă peste 65 ani raportul 
între sexe este în favoarea femeilor, excedent feminin care s-a accentuat în ultima perioadă 
intercensitară. 
  

 
Sursa: Direcţia Judeţeană de Statistică Caraş-Severin   Grafic 4 
 

 
Sursa: Direcţia Judeţeană de Statistică Caraş-Severin   Grafic 5 

 

Structura pe grupe de vârstă 

 Reprezentarea structurii pe grupe de vârstă permite evaluarea nivelului de îmbătrânire al 
populaţiei. Conform clasificării folosite de Institutul Naţional de Statistică, populaţia tânără s-a considerat 
între 0-14 ani, cea adultă între 15-64 ani şi cea îmbătrânită, peste 65 ani.  

 Procesul de scădere a efectivului populaţiei prin reducerea sporului natural este dublat de 
schimbări importante în structura pe vârste a populaţiei. Aceste modificări au consecinţe importante în 
plan social şi economic, respectiv în asigurarea cu servicii sociale şi cu resurse de muncă pentru piaţa 
economică locală. Astfel, între 2002 şi 2011 ponderea populaţiei tinere 0-14  ani în total populaţie s-a 
redus de la 19% la 15% ca urmare directă a scăderii fertilităţii după 1990, când în România a fost liberalizat 
avortul. În cifre absolute, scăderea efectivului de populaţie tânără a fost de 791 persoane, reprezentând o 
scădere cu 30% a acestui grup de vârstă în 2011 faţă de 2002, fapt care aduce în prim plan problema 
înlocuirii generaţiilor. Efectivele mai reduse numeric de populaţie născute după 1990 cu un comportament 
reproductiv modern şi caracterizate de o mai mare determinare spre migraţie în contextul liberei circulaţii 
a persoanelor vor avea o contribuţie demografică scăzută faţă de generaţiile anterioare. Efectivele în 
scădere de populaţie tânără, 0-14 ani, ridică probleme de redimensionare a serviciilor educaţionale 
destinate populaţiei şcolare aflată în evident regres.   
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 Faţă de 2002, efectivul persoanelor adulte a scăzut în 2011 cu 1085 persoane, reprezentând o 
reducere cu 11%. Pe fondul politicii de liberă circulaţie au apărut fluxuri migratorii externe şi interne care 
au modificat ponderea grupelor de vârstă. 

 

 
Sursa: Direcţia Judeţeană de Statistică Caraş-Severin   Grafic 6 

 
 În cei 10 ani ai perioadei intercenzitare populaţia cu vârsta peste 65 ani a crescut ca efectiv cu 309 
persoane, primind o importanţă mai mare în plan social şi economic local (creştere cu 26% în 2011 faţă de 
2002).  

 
 

 Grupe de 
varsta 2002 % 2011 % 

Diferenţe 
2002/2011       

0-14 2656 19% 1865 15% -791 -30% 

15-64 10066 72% 8981 73% -1085 -11% 

peste 65 1195 9% 1504 12% 309 26% 

Total  13917 100% 12350 100% -1567 -11% 

   Sursa: Direcţia Judeţeană de Statistică Caraş-Severin       Tabel 2 
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Sursa: Direcţia Judeţeană de Statistică Caraş-Severin   

Grafic 7      Grafic 8 
  

 Luând în considerare ponderea persoanelor peste 65 ani1, populaţia oraşului Moldova Nouă se poate 
considera îmbătrânită în anul 2011, procesul de îmbătrânire demografică fiind unul lent. Aceste schimbări 
sunt determinate de creşterea speranţei de viaţă, de reducerea ratei natalităţii, modificarea 
comportamentului reproductiv în sensul reducerii numărului de copii pe care o familie decide să-i aibă şi de 
consecinţele migraţiei preponderent al tinerilor din oraș.  

 

Piramidele vârstelor   

 Piramidele vârstelor reprezentate pentru recensămintele din 2002 şi 2011 permit observarea 
principalelor schimbări care au avut loc în structura demografică a populaţiei în ultimul deceniu.  

 Reprezentarea grafică a populaţiei la recensământul din 2002 cuprinde efectivele de populaţie 
născute înainte de acest an. Piramida reprezintă o populaţie cu baza redusă în 2002 şi efective în creştere 
de populaţie în vârstă. Se poate recunoaşte în acest grafic procesul de creştere demografică produs în anii 
industrializării datorat valorilor înalte ale sporului natural şi migrator, începând din anii ’50.  

 Piramida vârstelor permite vizualizarea intervenţiilor prin măsuri de politică de stat, cele mai 
multe pronataliste: în 1956 se reduc efectivele de născuţi vii, consecinţă a liberalizării avortului (Decret 
463/1957). Redresarea populaţiei s-a realizat prin măsura pronatalistă, Decretul 770/1966. După 
implementarea măsurilor pronataliste din 1967, comportamentul demografic al populaţie s-a stabilizat în 
următorii ani. Politica pronatalistă a continuat cu noi măsuri în 1974 şi 1984. Procesul de industrializare al 
oraşului a atras de asemenea efective importante de populaţie din mediul rural.  

                                                           
1 O popualaţie este tânără dacă ponderea populaţiei cu vârsta peste 65 ani este sub 5%, Vladimir Trebici, Demografie, Editura 
Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1979   
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Sursa: Direcţia Judeţeană de Statistică Caraş-Severin    Grafic 9 

 

 Piramida anului 2011 arată fenomene demografice în desfăşurare: îmbătrânirea populaţiei-
excedent feminin la grupa de vârstă peste 65 ani, reducerea continuă a bazei şi a numărului populaţiei 
adulte care nu va fi înlocuit corespunzător în următorii ani (grupele 0-14 ani au efective mai mici decât 
grupele mai mari 15-25).  

 

 

Sursa: Direcţia Judeţeană de Statistică Caraş-Severin     Grafic 10 

 

 Imaginea comparativă a celor două recensăminte arată cu claritate modificările în structură şi 
volum: scăderi ale efectivelor de populaţie de vârstă preşcolară şi şcolară, reduceri ale numărului de 
adulţi, creşterea efectivelor de persoane cu vârsta peste 60 ani. În viitor aceste tendinţe de diminuare ale 
populaţiei se vor manifesta şi se vor accentua mai ales pentru grupele tinere de vârstă. Procesul de 
îmbătrânire a populaţiei se va accentua când generaţiile care în 2011 aveau vârste între 50-59 ani, mari ca 
efectiv vor atinge vârsta pensionării, a inactivităţii economice. Tendinţele care se vor manifesta în viitor 
sunt de reducere continuă demografică, tendinţe care se vor resimţi mai ales în cadrul primelor grupe de 
vârstă. 
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Sursa: Direcţia Judeţeană de Statistică Caraş-Severin     Grafic 11  

 

 Din piramida comparativă a vârstelor observăm efective mai mici de populaţie la grupele de vârstă 
0-39 ani şi efective mai mari la grupele de vârstă peste 55 ani în anul 2011 faţă de 2002.  

 

Structura etnică  

 Oraşul Moldova Nouă are o populaţie multietnică, la recensământul din 2011 ponderea românilor 
era de 74,6% iar cea mai importantă minoritate etnică era cea sarba, 11,2% din total populaţie. Pe fondul 
scăderii numărului total al populaţiei oraşului Moldova Nouă, constatăm scăderea ponderii românilor, a 
minorităţilor maghiară, sârbă, croată şi creşterea ponderii romilor în 2011 faţă de 2002. Efectivul 
populaţiei rroma a crescut între 2002 şi 2011 cu 23%, populaţia recenzată fiind de 342 persoane în 2011. 

 

MOLDOVA NOUA Total Romani Maghiari Romi Germani Sarbi Cehi 
2011 12350 9217 117 342 15 1382 99 
2002 13917 11239 248 278 33 1928 146 
2002/2011 -1567 -2022 -131 64 -18 -546 -47 
2002/2011 (%) -11,3% -18,0% -52,8% 23,0% -54,5% -28,3% -32,2% 

2011% 100,0% 74,6% 0,9% 2,8% 0,1% 11,2% 0,8% 
Sursa: Direcţia Judeţeană de Statistică Caraş-Severin  Tabel 3 

 
La nivelul judeţului Caraş-Severin, în anul 2011 s-a înregistrat o creştere faţă de anul 2002 a 

ponderii populaţiei de etnie romă (de la 7,0 % la 8,9 %) şi o descreştere a ponderii populaţiei de etnie 
română (de la 53,3% la 52,6%) şi a celei de etnie maghiară (de la 39,3 % la 38,1 %).  
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Structura etnică a populaţiei oraşului Moldova Nouă la 
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Sursa: Direcţia Judeţeană de Statistică Caraş-Severin     Grafic 12 

 

2.5.3 Mişcarea naturală şi miscarea migratorie 

 

Intrări şi ieşiri în efectivul populaţiei oraşului Moldova Nouă 

 
In intervalul analizat 1990-2016 din oraşul Moldova Nouă au plecat mai multe persoane decat s-au 

stabilit, doar anul 1994 constituind o exceptie cand s-au stabilit 393 si au plecat 375 persoane. Astfel, 
concluzionam ca populaţia oraşului a scăzut prin ratele negative ale sporului migrator (mai multe plecări 
decât stabiliri). Comparativ cu sporul migator, sporul natural (diferenţa între numărul născuţilor vii şi cel al 
decedaţilor) a înregistrat valori pozitive pana in anul 2003, din anul 2004 sporul natural fiind constant 
negativ.  

Astfel, în perioada 1990- 2003 numărul locuitorilor oraşului Moldova Nouă a fost în creştere prin 
soldul natural pozitiv însă acest sold a avut o valoare care nu a depasit soldul migrator, rezultând în 
ansamblu o scădere a populaţiei. Din anul 2005, valoarea soldurilor natural şi migrator a fost negativă.   

 

 
Sursa: INS, baza de date Tempo online     Grafic 13 

 

Ratele brute ale natalităţii şi mortalităţii 

 Pana in anul 2003 ratele natalitatii au inregistrat valori mai mari ca cele ale mortalitatii, dupa care 
s-a inregistrat deficit demografic (rate mai mari ale mortalitatii fata de cele ale natalitatii). Măsurile de 
liberalizare a avortului luate la sfârşitul anului 1989 au determinat schimbarea comportamentului 
demografic şi reducerea numărului de naşteri. Rata natalităţii a inregistrat o valoare maximă de 11,7 
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născuţi vii/1000 locuitori în anul 1996 iar valoarea minimă a fost atinsă în anul 2015, respectiv – 6,6 născuţi 
vii la 1000 locuitori. Media ratei natalităţii în ultimii 6 ani (2010-2016) a fost de 7,2 născuţi vii/1000 
locuitori.  

 

Sursa: INS, baza de date Tempo online    Grafic 14 

  

Sporul natural  

 Definit în literatura de specialitate ca diferenţă între numărul născuţilor vii şi cel al decedaţilor 
într-un an, acest indicator relevă creşterea sau diminuarea naturală a populaţiei. 

 Efectivul populaţiei este influenţat de sporul natural care a înregistrat atat valori pozitive cat şi 
negative în intervalul analizat, respectiv valori negative din anul 2005 până în prezent. Situaţia 
demografică din celelalte ţări europene arată că în general şansele de revigorare demografică prin 
creşterea numărului de naşteri sunt foarte scăzute, tendinţa fiind de reducere continuă a numărului de 
copii pe care o familie decide să îi aibă.  

 

 

Sursa: INS, baza de date Tempo online     Grafic 15 
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2.5.4 Forța de muncă din orașul Moldova Nouă 

 

 Analiza nivelului de instruire al populaţiei între 2002 şi 2011 arată o creştere importantă a celor 
care au absolvit o formă de învăţământ superior, respectiv o dublare a efectivului înregistrat în anul 2002. 
Numărul celor care au absolvit învăţământul postliceal a crescut de asemenea. Se poate vorbi de o creştere 
a calităţii resurselor umane. Reduceri ale numărului celor care au absolvit învăţământul secundar s-au 
înregistrat pentru învăţământul profesional, gimnazial, primar sau ale celor fără şcoală la aproape 
jumătate -40%.  

 Această scădere este explicată de reducerea demografică a grupei de vârstă 0-14 ani şi de interesul 
tot mai mare pentru continuarea studiilor. Un aspect pozitiv este şi reducerea la aproape jumătate a 
numărului persoanelor fără şcoală.  

 

Populatia de 10 ani si peste 
dupa nivelul de instruire 

2002 2011 2002/2011 
2002/2011 

% 

Total 12451 11156 -1295 -10.4% 

Învăţământ superior de lungă 
durată 492 1057 565 114.8% 

Învăţământ superior de scurtă 
durată 48 31 -17 -35.4% 

Învăţământ postliceal şi de maiştri 466 281 -185 -39.7% 

Învăţământ liceal 2873 3409 536 18.7% 

Învăţământ professional si de 
ucenici 2046 1580 -466 -22.8% 

Învăţământ gimnazial  3476 3198 -278 -8.0% 

Învăţământ primar (clasele I-IV) 2396 1361 -1035 -43.2% 

Cursuri alfabetizare 24 3 -21 -87.5% 

Fara şcoală absolvită  623 236 -387 -62.1% 

Sursa: Direcţia Judeţeană de Statistică Caraş-Severin    Tabel 4 

 

 

2.6. Circulaţia 
 

Orașul Moldova Nouă, din punct de vedere geografic, este situat în sudul județului Caraș-Severin în 
Depresiunea Moldova Nouă și în sud vestul României, în partea de vest a defileului Dunării, fiind în același 
timp și port la Dunăre.  

Se învecinează la sud, pe toata lungimea teritoriului, cu fluviul Dunărea, ce formează granița 
naturală cu Serbia. 

Orașul Moldova Nouă este situat la poalele sud-estice ale Munților Locvei, altitudinea de 270 m.  

Aproape întreg teritoriul aparținând, ca structură geologică, Carpaților Meridionali (Munții Locvei) 
constituiți din roci calcaroase și șisturi cristaline bogate în minereu de cupru. 

În zonele ocupate de calcare, înălțimile depășesc rar 700 m. 

LOCALITĂŢI COMPONENTE 

Orașul Moldova Noua are în componenta sa localitățile Moldova Veche, Moldovița, Măcești. 

 VECINĂTĂŢI: 

- NORD:                         Comuna SASCA MONTANA; 

- NORD-EST:                  Comuna CARBUNARI; 
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- EST                         Comuna GARNIC; 

- SUD-EST                      Comuna SICHEVITA 

- SUD                            Comuna CORONINI 

- VEST:     SERBIA; 

 

 CIRCULATII: 

Accesul principal in localitate se realizează prin drumul național DN 57, care face legătura spre est 
cu Oraș Orșova, iar spre vest spre Oravița si Serbia. DN 57 asigură legătura între Moldova Veche si 
localitatea Măcești. 

Legatura între localitățile Moldova Veche, Moldova Nouă si Moldovița, se realizează prin drumul 
județean DJ 571, care se continua spre nord, prin Comuna Cărbunari pana se intersectează cu DN 57.  

 SUPRAFAŢA TERITORIULUI ADMINISTRATIV AL UAT MOLDOVA NOUA: 11852.20 ha. 

Suprafaţa teritoriului intravilan al orasului, rezultat in urma georeferentierii si digitizării PUG-ului 
existent este de aproximativ 547.95 ha. 

            Teritoriul administrativ al orașului Moldova Nouă este traversat de  coridorul pan-european de 
transport  VII (Dunăre) ce asigură transportul fluvial al  Europei pe relația Nord-vest – Sud-est: Viena - 
Belgrad - Călărași - Brăila - Galați - Tulcea — lungimea 2300 km. 

 
Fig. 1 Coridoare de transport  pan europene la nivelul continentului 
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Fig. 2 Coridoare de transport pan-europene la nivelul României 

Fig. 3 Coridoare de transport  pan europene la nivelul continentului si regiunea istorica Banat  
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Fig. 4 Rețeaua de drumuri naționale și europene la nivelul regiuni Sud-Vest a României 
 

 
Accesul în oraș se face prin două drumuri : 

• din sud și nord pe DN57 – principala cale rutieră 

• din nord pe DJ571 

Prezenta fluviului Dunărea pe UAT-ul localității constituie un important element de dezvoltare 
economică legată de transporturi, turism, servicii etc. 

      Ca și poziție față de principalele orașe din regiunea sud-vest a României,  Moldova Nouă  se 
situează pe cale rutieră astfel: 

- 108km față  de Reșița reședința județului Caraș-Severin 

- 133 km față  de Drobeta Turnul Severin 

- 147 km față  de Caransebeș 

- 159 km față  de Lugoj 

- 159km față  de Timișoara 

 

 

Rețeaua locală de căi de comunicație 

 Circulația auto, în interiorul teritoriul administrativ al localității, este în prezent asigurată de 
străzi, de categoria a III-a și a IV-a. Rețeaua de străzi are o dezvoltare cu preponderență longitudinală, de-
a lungul drumului național DN57, DJ571 și DC49, iar în componența ei se găsesc drumuri și străzi de 
categoria a III-a și a IV-a (după lățimea carosabilului). 

2.6.1 Caracteristici ale tramei stradale existente şi aspecte critice    
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 În interiorul intravilanului s-au făcut măsurători de trafic în 3 posturi caracteristice pentru traficul 
din localitate. Măsurătorile au fost efectuate în luna iunie a anului 2018.  

 Datele de trafic culese pot fi folosite pentru identificarea fluxurilor majore din localitate, 
intensitatea traficului pe rețeaua majoră de căi de comunicații și identificarea străzilor a căror capacitate 
de preluare a traficului este depășită prin indicele “debit-capacitate” (raportul dintre traficul înregistrat și 
capacitatea de preluare a străzii exprimată în vehicule etalon). 

 În urma măsurătorilor în cele trei puncta, s-a constatat că valorile traficului sunt extrem de mici în 
intervalul orar 10-11 de sub 80 Vet/h. Din acest motiv se vor folosii ca date de referință pentru prognoza 
traficului din localitate datele recensământului de trafic din anul 2015 realizat de CESTRIN.    

 Datele de trafic pot fi folosite pentru identificarea fluxurilor majore din localitate, intensitatea 
traficului pe rețeaua majoră de căi de comunicații și identificarea străzilor a căror capacitate de preluare a 
traficului este depășită prin indicele “debit-capacitate” (raportul dintre traficul înregistrat și capacitatea 

de preluare a străzii exprimată în vehicule etalon). 

  

            Fig. 6  Media zilnica anuală în anul 2015 pentru regiunea Banat-Oltenia 

 

 Se poate observa din figura nr. 6 că valorile de trafic pentru DN57 sunt cuprinse între 751 și 3500 
de vehicule fizice într-un interval de 24 de ore. 

 Se poate concluziona ca traficul se desfășoară în condiții bune și în prezent traficul nu pune 
probleme de capacitate drumurilor. 

  Debitele maxime de serviciu pentru drumuri (vehicule etalon/ora și bandă) cu diferite tipuri de 
niveluri de serviciu sunt date în tabelul nr. 8 din Normativul PD 189-2000.  
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 Debite maxime de serviciu conform 

  PD 189-2000 pentru drumuri naționale cu două benzi de circulație pe sens în intravilanul localității 

Concluziile rezultate din măsurătorile de trafic: 

- Fluxurile majore de circulație auto se desfășoară de-a lungul drumului național 57  pe direcția E-V 
si DJ571. 

- Pe trasele DN57 și Dj571 circulă traficul de tranzit (inclusiv traficul greu) cât și trafic local 

- Pe aceste două axe se desfășoară mare parte din traficul din localitate. Se estimează că 80-85% din 
acest trafic este reprezentat de traficul de tranzit. 

-  Traficul înregistrat în timpul măsurătorilor nu depășește 80Vet/h pentru străzile secundare.  

 

Orașul Moldova Noua este strabatut de drumul national DN 57 care strabate Clisura Dunarii, însotind 
Dunarea pe malul stâng de la Orsova la Vama Naidas si face legatura spre nord cu Oravita si cu E70 la 
Moravita. Orașul este legat prin DN 57 si DN 59 de Timisoara, prin DN 57 de Orsova, prin DN 57B de orasul 
Anina si prin DN 57B+DN 58 de capitala judetului, municipiul Resita. Orasul Moldova Noua se afla la o 
distanta rutiera de 85 km de municipiul Resita, 45 km de Oravita, 88 km de orasul Orsova.  

Orașul Moldova Noua se învecineaza la vest cu comuna Pojejena, la est cu comuna Coronini, la nord cu 
comunele Gârnic si Carbunari, iar la sud pe toata lungimea teritoriului cu fluvial Dunarea, ce formeaza 
granita naturala cu Serbia.  

La nivelul localitatii, principala sursa  generatoare de trafic, este drumul national  DN 57 care leaga orasele 
din sud - vestul României (Timișoara, Reșița, Moldova Noua, Orșova, Drobeta Turnu Severin).  

Sursele secundare generatoare de trafic le reprezinta DJ 571 care face legatura între Moldova Veche, 
Moldova Noua și Moldovița. Traficul generat de DJ 571 reprezinta aproximativ 1015% din traficul auto din 
localitate. 

Rețeaua stradala a UAT Moldova Noua are o lungime de aproximatim 30.000 m și o lațime a strazilor – 
partea carosabila – cuprinsa între 3 și 7 m. 

În ceea ce privește fluența circulației pe rețeaua stradala existenta din localitatea Moldova Noua sunt 
prezente câteva disfuncții majore: 

→ uzura îmbracaminților asfaltice; 

→ lipsa unor îmbracaminți carosabile permanente corelata cu deprofilarea pe suprafețele 
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→ carosabile împietruite sau din pamânt; 

→ elemente geometrice ale rețelei stradale în mare parte necorespunzatoare, atât în profil 

→ transversal, cât și în profil longitudinal; 

→ lipsa unor elemente de organizare orizontala și verticala a circulației; 

→ incomodari între diferitele tipuri de circulație  - între circulația autovehiculelor și circulația 
atelajelor trase de cai (caruțe), între circulația auto și cea pietonala, dar și a bicicletelor; 

→ probleme legate de sistematizarea verticala. 

Din lungimea totala de strazi din localitatea Moldova Noua 70% este deprofilata, prezentând gropi, fagașe 
etc., fapt care duce pe anumite tronsoane, pe timp ploios, la îngreunarea circulației. În profil transversal, 
marea majoritate a strazilor pietruite și din pamânt nu au șanțuri amenajate corespunzator. În general, în 
localitatea Moldova Noua sistematizarea verticala a rețelei stradale este deficitara, principala consecința 
fiind evacuarea necorespunzatoare a apelor pluviale 

 

 

Zonele generatoare şi polarizatoare de trafic. 

La nivelul localității, principala sursă generatoare de trafic este drumul național DN57 si DJ571 care 
leagă rutier orașul de localitățile aflate la nord si est de acesta si de parcul național Cheile Nerei-Beușnița. 

O a doua cale de acces către Moldova Noua o reprezintă fluviul Dunărea prin portul Moldova Veche. 
Este un port fluvial românesc din zona amonte a lacului de acumulare „Complexului Hidroenergetic și de 
Navigație Porțile de Fier I” din județul Caraș-Severin. Este situat în localitatea Moldova Veche, pe malul 
stâng al Dunării, la kilometrul 1048. Rada portuară este cuprinsă între kilometri 1047-1050,50. 

În capătul aval al portului s-au finalizat lucrările la terminalul de pasageri. În vederea deservirii 
acestuia, traficul naval turistic se operează prin dana de pasageri. În acest sens, cheiul aferent acestei 
dane de pasageri a fost reamenajat și reparat cu o structura nouă de pereu dalta. Acostarea navelor de 
pasageri se realizează la dana plutitoare constituită dintr-un ponton fixat în dreptul noii clădiri. 

 

 Nu este cazul. Nu exista legătură feroviară cu nici o magistrală a CFR. 

 

2.7. Intravilan existent. Zone funcţionale. Bilanţ teritorial 
 

 Intravilanul localităţii cuprinde următoarele zone funcţionale distincte: 

- zona centrală funcţiuni complexe de interes public. 

- zonele de locuinţe şi funcţiuni complementare cu subzona locuinţe în blocuri şi subzona 
locuinţe individuale. 

- zona de parcuri, recreere, sport şi agrement. 

- zona de unităţi industriale şi depozite 

- zona de unităţi agrozootehnice 

- zona de gospodarie comunală şi cimitire 

- zona căi de comunicaţii şi construcţiile aferente cu subzonele căilor ferate şi rutiere. 

- alte zone (ape, terenuri neconstruibile) 

 

2.6.2 Transportul în comun    

2.6.3 Circulaţia feroviară    
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2.7.1 Bilanţul teritorial al suprafeţelor cuprinse în intravilanul existent    
 

Suprafaţa teritoriului administrativ al oraşului Moldova Noua este de 11.852,2 ha din care: 

• suprafaţa agricolă (ha): 3884,79 ha, din care 789,78 ha arabil; 

• suprafaţa împădurită (ha): 6131,11 ha; 

• suprafaţă acoperită de apă (ha): 1521,03 ha. 

 

Prezentăm mai jos datele furnizate de Direcţia Judeţeană Caraş-Severin, la nivel de teritoriu: 

 

Tabelul -. Suprafaţa oraşului Moldova Nouă 

Nr.crt. 

 
Denumire indicator 

 
U.M. 

 
Valoare 

 
Pondere 

1. Suprafaţă totală ha 11852,2 100% 

2. Intravilan     500.43  

 
 
 
3. 

Suprafaţă agricolă, 

din care 

ha 
3884,79   32.78% 

- arabil 789,78 6.66% 

- fâneţe; 744,81 6.29% 

- pasuni 2203,2   18.59% 

- vii; 62 0.52% 

- livezi; 85 0.72% 

4. Ape şi bălţi 1521,03 12.83% 

5. Păduri 6131,11 51.73% 

6. Alte suprafeţe 315,09 2.66% 

 din care TDS  53,56 0.45% 

Sursa: Primaria Moldova Noua 

 

 
Componenta zonei cu destinatie speciala (TDS) este următoarea: 

UTR UTR 

subzonă 

definire 

UTR 
corespunzătoare unui țesut urban 

constituit sau slab constituit 
TDS 1 

SUBZONA CU DESTINAŢIE SPECIALĂ SITUATĂ 
ÎN ZONĂ PROTEJATĂ 

 
Secția de pompieri Moldova Nouă, situată pe 
strada Nicolae Bălcescu, nr.99, în suprafață de 

2565m2 

Sediul poliției orășenești, situate în strada Dunării, 
nr. 58A, în suprafață de 1671m2 

Sediul Poliției de Frontieră Moldova Nouă, situat 
în strada Varvara, nr. 4, în suprafață de 11.900m2 

Imobil locuințe de serviciu, situat în strada Vasile 
Alexandri, bloc 40, scara IV 

Teren ponton, în suprafață de 250m2, CF. 31836 
 

UTR 
corespunzătoare unor zone rurale, 
slab constituite sau neconstituite 

 

TDS 2 

 

SUBZONĂ CU DESTINAŢIE SPECIALĂ SITUATĂ 
ÎN AFARA ZONEI PROTEJATE (SI EXTRAVILAN) 

 

Turn de comunicație Măcești CS MOLD 07 

Turn de comunicație Insula Ostrov CS MOLD 09 

Turn de comunicație Moldovița CAS REP 005 

Turn de comunicație Moldova Veche CAS SBP 003 
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2.7.2 Zonificarea funcțională a teritoriului și aspecte caracteristice ale fondului locuibil    

 
Problematica locuirii şi în mod particular a locuinţei se pune cu precădere  în plan european în 

raport cu presiunile de concentrare a activităţilor în zonele metropolitane, care conduc atât la expansiuni 
greu de controlat în teritoriul aglomeraţiilor urbane, cât şi la riscul unor ample fenomene de restructurare 
urbană haotică. Un alt fenomen asociat tendinţelor enunţate succint mai sus îl  reprezintă segregarea 
socială, cu fenomene imprevizibile pe termen mediu şi lung. 

Contextul naţional se caracterizează prin impactul pe care industrializarea masivă şi rapidă din anii 
1970 şi mai ales 1980 a avut-o asupra modului de locuire în mediul urban, impact caracterizat prin 
dezvoltarea marilor ansambluri de locuinţe colective, nu de puţine ori în detrimentul zonelor tradiţionale 
de locuire.  

 

2.8. Zone cu riscuri naturale 

 
2.8.1 Zone de risc natural și antropic    

 
Risc la seism ( cutremur) 

 Prin pozitia sa geografica, judetul Caras-Severin, se grefeaza pe un areal caracterizat de un 
potential seismic ridicat, avand ca sursa generatoare a cutremurelor, un complicat sistem de falii activate 
cu intermitenta, specific zonei de sud-vest a tarii, miscarile telurice din aceasta zona fiind incadrate 
comprehensiv in categoria „cutremurelor banatene”. Acestea au focare de mica adancime, cu intensitati 
maxime de gradul VIII pe scara Mercali, avand zone epicentrale reduse ca suprafata si perioade de revenire 
inconstante.  

 Cauzele generatoare sunt exclusiv de natura tectonica, acumularile energiei de deformare care 
conduc la generarea seismului fiind controlate de miscarile diferentiale, verticale si orizontale (decrosari) 
ale blocurilor tectonice delimitate de falii a caror activitate este relativ dovedita prin fenomene geologice. 
Conform Normativ P100/1982, arealul zonei apartine zonei seismice C, cu parametrii de calcul: Tc=0,70; 
Ks=0,20. Echivalenta in grade seismice maxime potentiale este gradul VII – scara MKS. 

 

2.8.2 Risc de instabilitate    

 
Risc la alunecări de teren 

 Alunecarile de teren sunt fenomene distructive de origine geologica, ce pot produce distrugeri prin 
deplasarea stratelor de roci, putand duce la distrugerea unor bunuri imobile, blocarea de drumuri sau 
cursuri de apa. Producerea acestui fenomen este conditionata de existenta unor factori cauzali si de risc, 
specifici fiecarui areal. Factorii cauzali care declanseaza alunecarile de teren, omologati si acceptati de 
Comunitatea stiintifica (I.U.G.S. – G.M./L) se refera in principal la patru categorii de conditii favorizante, 
cu caracter exhaustiv: conditii litologice; procese geomorfologice; procese fizice; procese antropogene. 
Estimarea potentialului de producere a alunecarilor de teren si raionarea zonelor cu probabilitate de 
producere a acestor fenomene se realizeaza prin elaborarea unor harti de zonare a teritoriului Romaniei, 
luand in considerare factorii cauzali care favorizeaza alunecarile de teren, cu adoptarea terminologiei si 
clasificarii propuse de I.U.G.S. – G.M./L. Prin insusirea acestui model, in prezenta lucrare se prezinta o 
zonare teoretica a teritoriului judetului Caras-Severin din punct de vedere al potentialului de declansare a 
alunecarilor, cu luarea in considerare a opt factori de risc, distribuiti la trei grade de potential de 
probabilitate de producere a alunecarilor.  

 Factorii de risc luati in calcul sunt: criteriu litologic; criteriul geomorfologic; criteriul structural; 
criteriul hidrologic si climatic; criteriul seismic; criteriul silvic;  criteriul antropogen. Dintre acesti factori 
responsabili de producerea alunecarilor de teren, rolul determinat le revine criteriilor litologice si 
geomorfologice, o insumare a situatiilor celor mai defavorabile din aceste doua criterii, conducand de 
regula la declansarea unor alunecari.  
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2.8.3 Risc de inundabilitate    

 
 Inundațiile sunt definite ca acoperirea terenului cu apă in stagnare sau in miscare, care prin 
mărimea si durata sa provoacă victime umane si distrugeri materiale ce dereglează buna desfăsurare a 
activităților social-economice din zona afectată. 

 Pericolul de inundare al orasului il reprezintă doar precipitațiile abundente cu intensitate mare in 
interval scurt de timp, ce ar permite afectarea gospodăriilor cetățenesti si suprafețele agricole. Ploile 
(precipitațiile lichide ), se pot caracteriza prin cantitate (măsurată in litri pe m2), prin intensitate 
(mm/minut) si prin durată (minute sau ore). Ploile torențiale sunt caracterizate printr-o mare intensitate, 
adică prin cantități mari de apă căzute intr-un timp foarte scurt. 

 Din punct de vedere al expunerii la riscul de inundații, unitatea administrativ teritorială Moldova 
Noua nu a fost afectată de inundații datorate revărsărilor unui curs de apă, scurgerilor pe torenți sau unde 
cantitatea maximă de precipitații. 

 
 Orasul Moldova Noua este traversat de o serie de retele de utilitati astfel: cablu telefonic, linii de 
curent, conducte de alimentare cu apa si canalizare. 

 Aceste retele prezinta un risc in situatia avarierii lor si de aceea la amplasarea constructiilor s-a avut 
in vedere distanta impusa de reglementarile in vigoare, iar la autorizarea proiectelor de constructie s-a 
solicitat avizul de la institutiile competente. 

 Se vor pastra zonele de protectie coform legislatiei in vigoare a retelelor edilitare. 

 La nivelul localitatii vor fi intocmite planuri pentru poluari accidentale ale solului si panzei de apa 
freatica, precum si a baltilor. 

 Evaluarea riscului asupra sanatatii umane, animale si a mediului este un proces menit sa evalueze 
riscurile directe sau indirecte, imediate sau intarziate, pe care introducerea deliberata in mediu sau 
introducerea pe piata a organismelor modificate genetic le pot avea asupra sanatatii umane si a mediului. 

 De exemplu, riscul de incendii la gospodariile populatiei sunt inregistrate ca fiind frecvent produse, 
acestea fiind generate de nesupravegherea focului deschis si necuratirea cosurilor de fum. 

 Evaluarea riscului se face pentru fiecare caz in parte inaintea introducerii si ia in considerare natura 
organismului introdus si a mediului receptor, precum si efectele potentiale cumulative pe termen lung, 
asociate interactiunii cu alte organisme modificate genetic si cu mediul inconjurator. Evaluarea se realizeaza 
de catre organisme stiintifice independente sau experti independenti, autorizati sau atestati conform 
legislatiei. 

 Evaluarea riscului asupra sanatatii umane si a mediului trebuie sa stabileasca daca este necesar sa se 
realizeze managementul riscurilor si, daca da, care sunt metodele cele mai potrivite pentru aceasta.  

 In functie de categoria de riscuri identificata, se stabilesc urmatoarele mijloace necesare de prevenire 
si combatere a riscurilor: 

❑ inspectii de prevenire efectuate atat de catre membrii comitetului local pentru situatii de urgenta, 
cat si de seful serviciului voluntar pentru servicii de urgenta; 

❑ serviciul voluntar pentru situatii de urgenta; 

❑ grupa de asistenta medicala si descarcerare;  

❑ echipa de salvare-cautare, NBC si pirotehnice. 

 Potrivit legislatiei in vigoare, resursele financiare necesare actiunilor si masurilor pentru prevenirea si 
gestionarea unor situatii de urgenta se suporta din bugetul local. 

Riscuri antropice generate de despaduririsi decopertari de vegetatie 

❑ Despaduriri si decopertari ale vegetatiei. Aceste activitati duc la cresterea umiditatii versantului si 
prabusirea acestuia prin slabirea fortelor de coeziune dintre particule. 

Riscuri antropice generate de lucrari de investitie 

2.8.4 Riscuri antropice    
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❑ Realizarea unor lucrari de investitii in apropierea versantilor. Alunecarea de teren din aceasta cauza se 
datoreaza faptului ca incarcarea terenului creste semnificativ cu realizarea unor constructii, 
modificand echilibrul de moment al versantului.  

Riscuri antropice asupra solului si subsolului 

Poluarea solului este rezultata, in principal, prin:  

❑ Scoaterea unor importante suprafete din circuitul economic datorita depozitarii deseurilor menajere, 
industriale si agricole; 

❑ Ca zone critice sub aspectul deteriorarii solului putem aminti depozitele de deseuri, halde de deseuri, 
zonele miniere, etc. 

 Depozitele de deseuri urbane sau rurale constituie o problema majora. Acestea polueaza factorii de 
mediu prin apele exfiltrate si gazele degajate prin fermentare, precum si arderea deseurilor. Rampele de 
gunoi de pe teritoriul administrativ al localitatilor vor fi desfiintate iar terenurile redate in circuitul agricol. 

 Luand in considerare practicile curente din domeniul gestiunii deseurilor, este evident faptul ca 
Primaria comunei se va alinia la sistemul actual pentru  imbunatatirea substantiala a acesteia, in vederea 
conformarii cu cerintele noilor reglementari nationale si europene. Aceasta sarcina implica eforturi deosebite, 
atat din partea administratiilor publice locale, care trebuie sa identifice sursele de finantare in vederea 
inchiderii depozitelor vechi si a constructiilor celor noi, cat si din partea populatiei care este nevoita sa 
suporte costuriile suplimentare care-i revin. 

 Implementarea si realizarea obiectivelor de colectare selective, reducerea cantitatilor de deseuri 
biodegradabile depozitate, alaturi de extinderea zonelor deservite de catre serviciile de salubritate, cere 
implicarea tuturor factorilor responsabili si realizarea unei campanii sustinute de constientizare a populatiei. 

 Apele uzate evacuate se vor incadra in prevederile normativelor in vigoare. 

 
 Agricultura este un puternic factor de poluare a mediului inconjurator, ea fiind pe rand (uneori 
simultan) obiect al poluarii si sursa de poluare. Solul este constrans sa primeasca noxele industriale, traficul si 
aglomerarile urbane, incorporandu-le in produsele sale; astfel se induc, atat in recolte cat si in productia 
animala, substante potential toxice care degradeaza frecvent ecosistemele invecinate, inclusiv apele 
subterane. 

 Agricultura, prin culturile sale (utilizarea solului, intretinerea proceselor bilogice naturale), reprezinta 
una dintre activitatile economice cu influienta directa asupra mediului. 

 Influenta agriculturii asupra mediului este determinata in principal de: 

❑ Modul de utilizare al suprafetelor agricole (degradarea solului, poluarea solului prin dejectii 
animaliere); 

❑ Amenajari agricole; 

❑ Aplicarea ingrasamintelor chimice, naturale si a pesticidelor. 

 
Riscuri arderii combustibililor fosili si taierea padurilor 

 Riscul cel mai ridicat il au activitatile umane precum arderea combustibililor fosili si taierea padurilor. 
Inca de la inceputul Revolutiei Industriale, influentele umane asupra climei au crescut substantial. Pe langa 
impactul asupra mediului inconjurator, aceste activitati schimba suprafata pamantului si emit multe substante 
poluante, in atmosfera. 

 Acestea la randul lor pot influenta cantitatea de energie care poate avea un efect de incalzire sau de 
racire a climei. Produsul principal al combustibililor fosili este dioxidul de carbon, un gaz cu efect de sera. 
Efectul principal al activitatilor umane este unul de incalzire, de pe urma emisiilor de dioxid de carbon si a 
celorlalte gaze cu efect de sera. 

 Acumularea gazelor cu efect de sera din atmosfera a dus la o crestere a efectului de sera natural. 
Aceasta crestere este ingrijoratoare deoarece exista potentialul de incalzire a planetei la niveluri care nu au 
mai fost experimentate in istoria civilizatiei umane. O astfel de modificare ar putea avea consecinte 
devastatoare asupra mediului, societatii si economiei. 
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 Chiar daca dioxidul de carbon este principala cauza a schimbarilor climatice induse de om, arderea 
combustibililor fosili si activitatile industriale emit si alte substante care la randul lor actioneaza negativ 
asupra climei. O alta substanta care actioneaza pe o perioada lunga de timp este oxidul de azot. El se 
pastreaza mult timp in atmosfera unde actioneaza ca un gaz cu efect de sera. In timp ce unele substante au un 
efect de incalzire, altele actioneaza spre racirea planetei. 

 Dupa dioxidul de carbon, alte substante precum metanul si carbonul, particula solida formata prin 
arderea incompleta a combustibililor pe baza de carbon, au un efect de incalzire a planetei. Substantele cu 
efect de racire includ aerosolii de sulfat. Prin arderea combustibililor fosili se elimina in atmosfera si dioxid de 
sulf, care se combina cu vapori de apa pentru a forma picaturi mici (aerosoli) care reflecta lumina solara. 
Aerosolii de sulfat nu raman in atmosfera decat cateva zile si nu au acelasi efect de lunga durata precum 
gazele cu efect de sera. Racirea care rezulta de pe urma aerosolilor compenseaza intr-o oarecare masura 
incalzirea rezultata de pe urma emisiilor de alte substante. Asa se face ca incalzirea din prezent ar fi fost si 
mai mare daca nu ar fi fost nivelurile ridicate de aerosoli de sulfat din atmosera. 

 In general oamenii exercita o influenta tot mai mare asupra climei si asupra temperaturii Pamantului, 
prin arderea combustibililor fosili, taierea padurilor si cresterea animalelor. Aceste activitati genereaza 
cantitati enorme de gaze cu efect de sera, care se adauga celor deja prezente in mod natural in atmosfera, 
contribuind astfel la efectul de sera si la incalzirea globala. 

 Unele gaze din atmosfera Pamantului se comporta ca peretii unei sere - capteaza si retin caldura 
soarelui, astfel incat aceasta nu mai este eliberata inapoi spatiu. 

 Multe dintre acestea sunt prezente in mod natural in atmosfera, insa activitatea umana generala a 
condus la cresterea concentratiei unora dintre ele, in special a gazelor din categoria: 

❑ dioxidului de carbon (CO2); 

❑ metanului; 

❑ protoxidului de azot; 

❑ gazelor fluorurate. 

 CO2-ul este gazul cu efect de sera generat cel mai adesea de activitatile umane, fiind responsabil in 
proportie de 63 % de incalzirea globala cauzata de om. Concentratia sa in atmosfera este in prezent cu 40 % 
mai mare decat in perioada preindustriala. 

 Alte gaze cu efect de sera sunt emise in atmosfera in cantitati mai mici, insa capteaza si retin caldura 
mai eficient decat CO2-ul, iar in unele cazuri sunt de mii de ori mai puternice.  

Metanul contribuie cu 19 % la incalzirea globala cauzata de om; 

Oxidul de azot contribuie cu 6 % la incalzirea globala cauzata de om. 

 
 Dintre cauzele antropice principale ale cresterii emisiilor de gaze cu efect de sera se pot enumera si: 

❑ Arderea carbunelui, petrolului si gazelor - care genereaza dioxid de carbon si protoxid de azot -, 
in producerea energiei, transporturi, industrie si in gospodarii (CO2); 

❑ Taierea padurilor (despadurirea) Copacii contribuie la reglarea conditiilor climaterice absorbind 
CO2 din atmosfera. Prin urmare, atunci cand sunt taiati, acest efect benefic se pierde, iar dioxidul 
de carbon stocat de copaci este eliberat inapoi in atmosfera, accentuand efectul de sera; 

❑ Intensificarea cresterii animalelor. Vitele si ovinele produc cantitati mari de metan in timpul 
digestiei; 

❑ Ingrasamintele care contin azot genereaza emisii de protoxid de azot; 

❑ Depozitarea deseurilor menajere genereaza emisii de CH4; 

❑ Gazele fluorurate au un efect de incalzire foarte puternic, cu de pana la 23 000 de ori mai mare 
decat al CO2. Din fericire, acestea sunt eliberate in cantitati mai mici, iar legislatia nationala, a 
Uniunii Europene si cea internationala prevede reducerea treptata a utilizarii lor, pana la 
eliminarea lor completa. 
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 Schimbarile climatice sunt atribuite efectului de sera, termen folosit pentru a evidentia contributia 
unor anumite gaze emise natural sau artificial in atmosfera. Este deja cunoscut faptul ca omul, prin activitatea 
sa, este responsabil in mare parte de emisiile gazelor cu efect de sera si in principal a emisiilor de CO2 (cel mai 
raspandit dintre gazele cu efect de sera). 

 Emisiile totale de CO2 echivalent pentru Romania au fost de 111 milioane de tone in anul 2013, 
reprezentand 2,42% din emisiile UE totale. 

 

2.9. Echipare edilitară 

 
2.9.1 Gospodărirea apelor 

 
Gospodarirea apelor pe perimetrul Orasului Moldova Noua si a localitatilor, asigura prin ansamblul 

de lucrari executate si prin masuri de exploatare si intretinere ,urmatoarele deziderate: 

⎯ satisfacerea necesarului de apa pentru activitatile umane; 

⎯ eliminarea influientelor defavorabile ale activitatilor umane asupra apelor; 

⎯ prevenirea, combaterea si eliminarea efectelor actiunilor daunatoare ale  apelor scurse la 
suprafata solului prin lucrari de amenajare complexe; 

⎯ mentinerea functiunilor natural ale apei din zona. 

 
 
2.9.2 Alimentarea cu apă 
 

Sistemul de alimentare cu apa Moldova Noua este compus din: 

⎯ sursa de apa subterana 

⎯ conducta de aductiune apa tratata pe o lungime de 2,3 km 

⎯ rezervorul din Moldova Veche, cu capacitatea V = 1000 mc;  

⎯ rezervoarele Dealul Viilor, cu capacitatea V = 2x1000 mc;  

⎯ rezervorul Dealul Viilor, cu capacitatea V = 500 mc;  

⎯ rezervoarele din Moldova Noua, cu capacitatea V = 2x250 mc. 

⎯ retea de distributie pe o lungime de 21700 m; 

⎯ statie noua de pompare, cu hidrofor 
Sursa de apă 

Sursa de apa este din sursa subterana: frontul de captare Macesti -Forajul Florimunda 

Aductiunea 

Aductiunea apei brute de la frontal de captare apa subterana pana la statia de tartare este 
executata din teava de otel in lungime de 2,3 km. 

Statia de tratare 

Statia de tartare corecteaza parametric apei brute din foraje prin clorinare. 

Rezervoare  inmagazinare apa 

Sistemul de rezervoare este alcatuit din: 

⎯ rezervorul din Moldova Veche, cu capacitatea V = 1000 mc,aferent statiei de tratare  

⎯ rezervoarele Dealul Viilor, cu capacitatea V = 2x1000 mc;  

⎯ rezervorul Dealul Viilor, cu capacitatea V = 500 mc;  

⎯ rezervoarele din Moldova Noua, cu capacitatea V = 2x250 mc. 

2.8.5 Zonificare 
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Statii de pompare apa 

Statie de pompare – localizata pe dealul Viilor, si va realiza pomparea apei potabile din statia de 
tratare pana in rezervorul din Moldova Noua; va fi echipata cu (2+1) pompe eficiente din punct de vedere 
energetic cu urmatoarele caracteristici:  
            Q = 48.6 mc/h;  
            H = 90 m.  

Statie de pompare cu hidrofor – localizata pe strada 1 Decembrie 1918, va fi echipata cu (1+1) 
pompe eficiente din punct de vedere energetic cu urmatoarele caracteristici:  
            Q = 13 mc/h;  
            H = 90 m. 
 

Retea de distributie apa  

Reteaua de distributie apa in lungime totala de 21700 m este executata astfel: 

                  -conducta azbo- ciment =1400m 

                  -teava otel                    =14800m 

                  -teava PEID                   =5500 m 

  

2.9.3 Canalizare 
 

Sistemul de canalizare format din retele de evacuare ape uzate ,ape pluviale,statii de pompare ape 
uzate  ca un tot unitar se gestioneaza de SC. AQUACARAS SA Resita. 

Sistemul existent de colectare a apelor uzate din Moldova Noua este mixt dupa cum urmeaza:   

 Unitar: 15.3 km  

 Divizor: 4.2 km  

 Total: 19.5 km   

Canalizare ape uzate menajere si industriale 

Au fost terminate lucrarile la SEAU Moldova Noua prin proiectul Modernizarea Infrastructurii de Apa 
si canal din judetul Caras-Severin, statie cu o capacitate Qmax=1777mc/zi pentru o populatie echivalenta 
de 7000 locuitori situata la varsarea raului Bosneag in Dunare. 

Statie de epurare 

Sistemul de canalizare mixt ,existent, nu dispune de statie de epurare. Efluientii sunt evacuați in 
raurile Baron si Bosneag. 

Reteaua de evacuare 

Reteaua de canalizare in sistem mixt are o lungime de 19500 m, conductele avand diametre 
cuprinse intre 200 mm si 600 mm, realizate din beton, PVC si PAFSIN.  

Sistemul de canalizare cuprinde 3 statii de pompare apa uzata ,statii care pompeaza apa uzata din 
zonele joase astfel: 

 SPAU 2 – str. Dunarii, intersectia dintre str. Vlasch  Kraj+str.Unirii 

 SPAU 3 - str. Dunarii, intersectia dintre str. Sf Varvara+str.N.Titulescu  

Canalizare ape pluviale 

Apele pluviale colectate de pe suprafata Orasului Moldova Noua se evacueaza gravitational prin 
curgere la suprafata  spre zonele joase.Reteaua de evacuare ape pluviale are o lungime de cca. 71000 
m.Apele pluviale sunt evacuate in raul Baron si raul Bosneag fara o epurare prealabila. 
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2.9.4 Alimentarea cu energie electrică 
 

 Orasul Moldova Noua este alimentat cu energie electrica prin retelele de electrice(110Kv) 
gestionate de SC.Transelectrica SA. La intrarea in Orasul Moldova Noua prin statia de transformare 
110/20(6)KV se asigura alimentarea cu energie electrica a retelelor orasenesti LEA si LES. Gestionarea 
retelelor orasenesti de alimentare cu energie electrica se face de ENEL Distributie Banat.  Din retele 
orasenesti de alimentare cu energie electrica se asigura si iluminatul public. 

 În general rețelele de distribuție a energiei electrice de medie tensiune și joasă tensiune sunt 
corespunzătoare, însă liniile de distribuție mai vechi sau cele suprasolicitate necesită înlocuire. 

 În localitățile aparținătoare de Moldova Nouă, Măcești și Moldovița sunt duse linii de medie 
tensiune 20Kv., ce asigură necesarul de energie electrică din aceste zone. În localitatea Măcești, există un 
post de transformare alimentat din LEA 20kv. Moldova Nouă – Divici. Din linia Moldova Nouă – Cozia, printr-
o ramificație, se duce LEA 20Kv. spre Moldovița. 

 Pe acest record sunt racordate 3 posturi trafo 20/0,4kv. ce alimentează localitatea, releul TV 
Moldovița și UM Moldovița. În ambele localități, rețelele de distribuție pe 0,4Kv. sunt în stare bună, 
iluminatul public fiind însă necorespunzător. 

 

2.9.5 Telefonie 
 

 In Orasul Moldova Noua sunt in functiune retele de telefonie fixa si telefonie mobile,retele 
gestionate de Telekom Romania,Orange,Vodafone.Pentru consumatorii de programe de TV ,internet si alte 
servicii de informare exista retele de distributie prin cablu sau telefonie mobile. 

 Orașul Moldova Nouă este telefonizat prin intermediul unei centrale PC automate de 3.000 linii. 
Centrala este încărcată în proporție de 95% și deservește orașul Moldova Nouă în totalitate, precum și satul 
Măcești, printr-un concentrator adus din CT Moldova Nouă. 

 Rețelele telefonice din oraș sunt realizate în cablu, montat în canalizație – lucrare recentă ce 
asigură necesitățile și în viitor. În studiile ROMTELECOM s-a prevăzut execuția unei rețele în cablu (fibră 
optică) între Oravița și Moldova Nouă, cu intenția de a moderniza și centrala telefonică existentă, care se 
va înlocui cu una de tip ALCATEL. 

 

2.9.6 Alimentarea cu căldură 

 
2.9.7 Alimentarea cu gaze naturale 

 
2.9.8 Gospodărie comunală 
 

 Deseurile reprezinta una din problemele cele mai acute legate de protectia mediului. In fiecare an 
se genereaza mari cantitati de deseuri atat din productie, cat si de la populatie, deseurile nepericuloase si 
periculoase (deseurile menajere si asimilabile din comert, industrie si institutii), la care se adauga alte 
cateva fluxuri speciale de deseuri: deseurile de ambalaje, deseurile din constructii si demolari, namoluri de 
la epurarea apelor uzate, vehicule scoase din uz si deseuri de echipamente electrice si electronice care au 
un mod de gestionare specific. 

 Conform legislatiei europene de mediu transpusa prin acte normative nationale se impune 
economisirea resurselor naturale, reducerea costurilor de gestionare si aplicarea unor solutii eficiente 
pentru diminuarea impactului deseurilor asupra mediului. 

 Operatorii economici au obligatia de a valorifica deseurile proprii prin reciclare, valorificare 
energetica, tratare (pentru diminuarea gradului de periculozitate) si, doar in ultimul rand, solutia aleasa sa 
fie, eliminarea prin incinerare sau depozitare. Informatiile privind generarea deseurilor si practicile actuale 
de gestionare a acestora sunt importante in identificarea riscurilor potentiale pentru mediu si sanatate 
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umana, cat si pentru verificarea modului de respectare a gestionarii deseurilor impuse prin legislatia in 
vigoare.  

 Deseurile de orice fel, rezultate din activitatile umane si de productie, constituie o problema 
deosebita, datorata atat cresterii continue a cantitatilor si a tipurilor acestora (care prin degradare si 
infestare in mediul natural prezinta un pericol pentru mediul inconjurator si sanatatea populatiei), cat si 
insemnatelor cantitati de materii prime, materiale refolosibile si energie care pot fi recuperate si introduse 
in circuitul economic. 

 Responsabilitatea gestionarii deseurilor revine administratiei publice locale conform Legii 
101/25.04.2006 privind serviciile de salubrizare a localitatilor.  

 Cantitatile de deseuri municipale generate, conform Metodologiei de elaborare a planurilor 
regionale si judetene de gestionare a deseurilor, aprobata prin Ordinul Ministerului Mediului si Dezvoltarii 
Durabile nr. 951/2007, se pot estima pe baza de indicatori statistici de generare si anume: 

❑ 2,5 kg/persoana x an, in mediul urban; 

❑ 1,5 kg/persoana x an, in mediul rural. 

 Cantitatile de deseuri municipale includ: 

❑ deseurile menajere colectate in amestec de la populatie; 

❑ deseurile din comert, industrie, institutii, colectate in amestec si care sunt asimilabile cu 
cele menajere; 

❑ deseurile de ambalaje rezultate de la populatie, comert si institutii; 

❑ deseurile municipale colectate selectiv, de la populatie, comert, institutii, pe sortimente 
(hartie, carton, sticla, plastic, metale, lemn etc.); 

❑ deseuri voluminoase colectate; 

❑ deseuri din gradini si parcuri, piete si deseuri stradale. 

 Deoarece la nivelul orasului Moldova Noua nu s-au realizat studii de teren in vederea estimarii 
cantitatii de deseuri generate si nu exista date de la operatorii salubrizare, in vederea planificarii viitoare, 
se considera urmatoarele: 

❑ deseuri menajere - 0,94 x 1,008 kg/locuitor/zi, cu o crestere anuala de 0,8 %; 

❑ deseuri asimilabile – 50 % din deseurile menajere, cu o crestere anuala de 0,8 %; 

❑ deseuri verzi (gradini si parcuri) - 5 kg/locuitor/an, cu o crestere anuala de 0,8 %; 

❑ deseuri din piete - 10 kg/locuitor/an, cu o crestere anuala de 0,8 %; 

❑ deseuri stradale - 30 kg/locuitor/an, cu o crestere anuala de 0,8 %; 

❑ deseuri periculoase - colectarea acestora va incepe din anul 2017 - 2,5 kg/locuitor/an; 

❑ deseuri voluminoase - colectarea acestora a inceput din anul 2017 - 5 kg/locuitor/an in 
perioada 2017-2018, 10 kg /locuitor/an in perioada 2018/2020. 

 In prezent, pe raza oraului Moldova Noua, deseurile menajere de la populatie / persoane juridice 
sunt ridicate de S.C IONELA S.R.L si transportate la platforma de la Lupac. Groapa de gunoi de pe raza 
orasului Moldova Noua este inchisa si ecologizata din august 2016 conform Hotararii Guvernului Romaniei 
nr. 349/2005, cu modificarile si completarile ulterioare. 

 Totodata, un program de colectare selectiva a deseurilor se afla in implementare, astfel: 

❑ PET - colectare si valorificare pe baza unui contract de colaborare; 

❑ ALUMINIU - colectare in recipiente amplasate in anumite zone ale orasului pentru hartie, 
PET, doze de aluminiu; 

❑ DEEE - se vor colecta o data pe luna la sediul operatorului si se vor preda conform legii; 

❑ SURSE DE LUMINA - vor fi colectate de serviciu de salubrizare si predate, prin contract. 
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Colectarea si transportul deseurilor 

 Serviciul public de salubrizare in orasul Moldova Noua este organizat si functioneaza pe baza 
urmatoarelor principii: 

❑ protectia sanatatii publice; 

❑ autonomia locala si descentralizarea; 

❑ responsabilitatea fata de cetateni; 

❑ conservarea si protectia mediului inconjurator; 

❑ calitatea si continuitatea serviciului; 

❑ tarife echitabile si accesibile tuturor consumatorilor; 

❑ nediscriminarea si egalitatea tuturor consumatorilor; 

❑ transparenta, consultarea si antrenarea in decizii a cetatenilor; 

❑ administrarea corecta si eficienta a bunurilor proprietate publica si a banilor publici; 

❑ securitatea serviciului; 

❑ dezvoltare durabila. 

 Operatorul de salubritate care va actiona pe raza orasului Moldova Noua activitatile specifice 
serviciului public de salubrizare, va factura tarife pentru locuitorii si agentii economici, pentru ridicarea 
deseurilor. Costurile de salubrizare pentru populatie au la baza tariful/persoana/luna si sunt calculate in 
functie de numarul de locuitori dintr-o gospodarie sau numarul de pubele ridicate de la agenti economici, 
fiind aprobate prin Hotarare de Consiliul Local. Conform prevederilor din “Sistemul de management 
integrat al deseurilor in judetul Caras-Severin”, orasul Moldova Noua se afla in zona 3 de colectare. 

Sortarea deseurilor 

 Deseurile colectate din aria teritorial administrativa a orasului Moldova Noua sunt transportate la 
statia de la Lupac. Firma de salubritate care opereaza in orasul Moldova Noua va face sortarea deseurilor 
selectiv pentru hartie, plastic si metal. Colectarea selectiva se va face numai la punctele de colectare care 
sunt dotate cu recipienti adecvati. 

Valorificarea deseurilor municipale rezultate din colectarea selectiva 

 Operatiile de tratare a deseurilor rezultate din colectarea selectiva care se vor efectua sunt: 

❑ preluarea deseurilor de hartie si carton in vederea reciclarii specializate (sortare, 
balotare); 

❑ preluarea deseurilor metalice in vederea reciclarii prin unitati specializate (sortare, 
presare, balotare); 

❑ preluarea in vederea reciclarii a deseurilor de mase plastice prin unitati de reciclare 
specializate autorizate pentru aceasta activitate. 

2.10. Probleme de mediu 

  
Starea factorilor de mediu 

Factorul de mediu – apa 

 Starea factorului de mediu apă este influențată in primul rand antropic si in mai mică măsura de 
catre agenții economici ce isi desfăsoară activitatea in raza administrativă. Sursele de poluare sunt in 
general manifestate asupra freaticului de către populație, fiind de natură organică si doar accidental de 
altă natură. 
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Factorul de mediu – aer 

 Calitatea aerului este apreciata prin realizarea inventarului anual al emisiilor de poluanti in 
atmosfera. Inventarul local al emisiilor de poluanti in atmosfera se realizeaza pe baza informatiilor 
furnizate de operatorii economici inventariati (nivelul productiei, utilaje, instalatii si vehicule utilizate si 
consumuri totale de carburanti/combustibili utilizati in anul precedent) si pe baza unor date statistice 
(numar de locuitori din judet, numarul si categoriile de autovehiculelor inmatriculate etc.). 
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Antrenarea sterilului de pe iazurile de decantare apartinand SC.Moldomin SA  ,de catre vantul 
puternic (cosava)care bate in zona, au creat de la incetarea activitatii societatii (dec. 2016) probleme de 
poluare atat locuitorilor din Moldova Veche cat si localitatilor din Republica Serbia situate pe malul drept 
al Dunarii.( Golubac ,Veliko Gradiste ,Usje, Vintzi).Suprafata totala a iazurile de pe raza UAT este de 
2.985.315 mp .Doua dintre acestea respectiv Bosneag est si Bosneag vest ajunse la cota  finala ,105 m , 
sunt impadurite aproape in totalitate ,nu produc poluare si pot fi utilizate in viitor ca fond de vanatoare si 
zone de agrement.Lunca Dunarii cu o suprafata de 52,7 ha este aproate in totalitate inierbata natural si nu 
produce poluare. Tausani-19,5 ha este in curs de ecologizare in faza de licitatie pentru executie lucrari. 
Bosneag Extindere cu o suprafata de 143,4 ha este iazul care a fost utilizat pentru depunerea sterilului 
inainte de oprirea activitatii Societatii si este acoperit de luciu de apa pe o suprafata de aprox. 30 % si  
inierbat natural pe aprox.10% si este cel care producea poluarea cu particule de steril .Acestea erau 
antrenate  in principal din zona estica de  pe o portiune(plaja) in lungime de 1,3 km si latime de aprox 
200m   situata de-a lungul DN 57 Moldova Noua -Orsova inainte de localitatea Coronini. In anul 2019 
septembrie a fost pusa in functiune o instalatie de umectare a acestui iaz in vederea impiedicarii antrenarii 
particulelor de steril de catre vant prin umectare periodica ,investitie facuta de Ministerul Economiei ,a 
carei valoare s-a ridicat la 4.972.082 lei.Aceasta investitie reprezinta o solutie provizorie pana la 
ecologizarea acestora prin acoperire strat vegetal  si transformarea acestora in zone verzi pentru 
agrement. 

Factorul de mediu – sol 

 Solul este principalul suport al tuturor activitatilor socio-economice si constituie factorul de mediu 
expus cel mai usor la poluare. 

 Calitatea solului este determinata de factori naturali cum sunt relieful, clima, vegetatia, timpul, 
dar si de factori antropici. Astfel, practicile agricole neadaptate la conditiile de mediu, tratamentele si 
fertilizarile facute fara fundamentare agro-pedologica, agrotehnica, deversarile de substante chimice 
periculoase, depozitarile de deseuri de toate categoriile, reprezinta factori antropici care modifica sensibil 
si rapid calitatea solurilor. 

 In functie de destinatie, terenurile sunt : 

❑ terenuri cu destinatie agricola; 

❑ terenuri cu destinatie forestiera; 

❑ terenuri aflate permanent sub ape; 

❑ terenuri din intravilan, aferente localitatilor rurale si urbane pe care sunt amplasate 
constructiile, alte amenajari ale localitatilor, inclusiv terenurile agricole si forestiere; 

❑ terenuri cu destinatii speciale cum sunt cele folosite pentru transporturile rutiere, 
rezervatiile, monumente ale naturii, ansamblurile si siturile arheologice si istorice etc. 

 In categoria terenurilor cu destinatie agricola intra: 

❑ terenurile agricole productive – arabile, viile, livezile, pepinierele viticole, pomicole, 
pasunile, fanetele, serele, solariile, rasadnitele etc. 

❑ terenurile cu vegetatie forestiera daca nu fac parte din amenajarile silvice, pasuni, 
impadurite; 

❑ terenurile ocupate cu constructii si instalatii agrozootehnice, amenajari piscicole si de 
imbunatatiri funciare, drumuri tehnologice etc. 

❑ terenuri neproductive care pot fi amenajate si folosite pentru productia agricola. 

 Solul se formeaza printr-un proces foarte lent, el poate fi considerat ca resursa neregenerabila. 
Solul ne furnizeaza produse agricole, biomasa si materii prime. El serveste ca o platforma pentru 
activitatile umane si peisaj si ca o arhiva culturala si joaca un rol esential pentru habitat. Solul 
depoziteaza, filtreaza si transforma multe substante, incluzand apa, nutrientii si carbonul. 

 Factorul litologic are un rol esential in individualizarea tipurilor de sol. Prezenta pe suprafete 
intinse foarte slab inclinate sau orizontale a depozitelor loessoide, lipsite in cea mai mare parte de un 
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drenaj superficial, conditiile climatice semiaride, cu o umiditate deficitara si existenta asociatiilor 
vegetale ierboase de stepa au determinat formarea solurilor cernoziomice in diferite faze de evolutie. 

 In afara spatiilor interfluviale, in luncile raurilor, ca urmare a procesului de aluvionare recenta si 
actuala, se gasesc solurile azonale de tipul solurilor aluviale gleizate.  

 Aceste soluri au un potential de fertilitate ridicata, fapt ce a determinat folosirea lor la numeroase 
culturi, dintre care graul si porumbul ocupa procentul cel mai mare.  

Factorul de mediu – Zgomot si vibratii 

 Amplasamentul orasului Moldova Noua, departe de marile artere de circulatie nationale face ca 
zgomotul si vibratiile rezultate din deplasarea vehiculelor pe drumurile judetene, comunale si de 
exploateare agricola/forestiera, precum si cele rezultate din activitatile comerciale sa fie minim, deci cu 
un grad minim de disconfort acustic, avand in vedere amplasarea locuintelor in imediata vecinatate 
acestora. 
 

Factorul de mediu – ecosisteme terestre si acvatice 

 Asociate cu ecosistemul dominant, apar si ecosistemele amenajate. Cerintele umanitatii nu au 
putut fi limitate la ce ofera natura. De pe o anumita treapta a dezvoltarii sale istorice, de altfel foarte 
veche, omul a incercat noi solutii din punct de vedere ecologic. Astfel, in zona de amplasament a 
obiectivului, se poate evidentia: 

❑ ecosistemul agrotehnic;  

❑ ecosistemul legat de asezarile umane. 

 Ecosistemul agrotehnic este reprezentat de culturile agricole si de livezile de pomi fructiferi; 
reprezinta ecosistemul amenajat in scopul exploatarii producatorilor primari. Producatorii primari 
mentionati sunt supusi concurentei din partea unor plante spontane, de tipul buruienilor. Mediul de cultura 
imbogatit in azotati si fosfati este astfel disputat intre cele doua categorii de plante, la care se mai adauga 
si o alta categorie de factori ecologici dezavantajosi pentru producatorii primari cultivati, si anume cea 
datorata consumatorilor de ordinul unu, desemnati cu numele de daunatori (insecte, ciuperci). 

 Ecosistemul legat de asezarile umane a aparut odata cu formarea unor aglomerari a populatiei in 
spatii mici. O asezare umana, redusa numeric in privinta locuitorilor, cu inerente influente asupra mediului 
nu se individualizeaza ca sistem ecologic. Numai o grupare umana de tip urban, implicand preluarea unui 
spatiu destul de mare din natura, modificand specificul mediului prin constructii, conduce la 
individualizarea unui sistem ecologic specific. Locuintele constituie locuri predilecte pentru existenta si 
proliferarea unui numar de specii, mai ales microbiologice – bacterii, drojdii si fungi -, caracterizate prin 
specificitati geografice. Depozitele sedimentare, de la silozuri pana la magazine alimentare, existente in 
localitate sau in afara sa, atrag o serie de organisme care alcatuiesc comunitati specifice. Activitatile care 
se vor desfasura la nivel local nu vor influenta semnificativ biodiversitatea locala. 

 Se considera ca, impactul asupra ecosistemelor acvatice si terestre este nesemnificativ. 

 

2.11. Disfunctionalitati la nivelul teritoriului orașului Moldova Nouă 

 
Sinteză disfuncţii  
Cadru construit – utilizare funcţională şi activităţi  

 incompatibilitati funcționale: industrie/depozite – locuire, recreere-gospodarie comunala  

 specializare funcţională prea strictă pe zone – absenţă mixităţii funcţionale  

 functiuni indezirabile in zona centrala şi slaba abilitate de reprezentativitate a acesteia  

 zone lipsite de echipare edilitara de nivel orasenesc  

 teren agricol in intravilan – utilizare slaba /improprie dezvoltarii  

 servituti induse de prezenta unor echipamente edilitare  

 localizare în locuri sau spaţii neadecvate ale unor funcţiuni importante pentru oraş 
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Circulatii  

→ traversarea orasului de catre traficul greu  

→ accese in oras nesistematizate rutier  

→ zone cu accesibilitate redusa  

→ relatie dificila dintre Dunăre si trama stradala adiacentă 

→ intersectii care necesita modernizare  

→ amenajări intermodale inexistente – facilităţi de schimb între transportul pe apă, pe drumurile 
naționale și județene 

Spatii plantate, mediu natural si peisaj/imagine urbana  

→ impact negativ ca imagine urbana al principalelor penetratii in oras  

→ relief puternic ce fragmenteaza teritoriul – ocupare neomogena  

→ puncte reprezentative pentru silueta orasului nevalorificate spatial  

→ urbanizare recentă în zone ale oraşului cu potenţial natural valoros  

Cadru socio- urban (elemente de viata urbana)  

→ zone cu probleme de integrare sociala – absenţa mixităţii sociale  

→ zone cu probleme de excluziune/buzunare de sărăcie  

→ zone cu elemente de viaţă urbană slabă/ neatractive  

→ lipsa spaţiilor adecvate pentru socializare  

→ reprezentare slabă a identităţii oraşului  

→ relaţie slabă cu cadrul natural 

Patrimoniu: 

→ lipsa unor măsuri de restaurare integrata a cladirilor cu valoare de patrimoniu și de protejare a 

siturilor arheologice; 

→ insuficienta valorificare a traseelor pietonale, amplasarea lor dacalat fata de posibilitatea de 

acces din zonele majore de penetrare în localitate; 

→ degradarea fondului construit, inclusiv a celui fara valoare de patrimoniu. 
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PROPUNERILE DE DEZVOLTARE URBANISTICĂ 
ALE ORAȘULUI MOLDOVA NOUĂ 
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3. PROPUNERI  DE  DEZVOLTARE  URBANISTICĂ 

 

 Procesul recent de restructurare economica, cu impact evident in plan economic pentru orașul 
Moldova Noua, aduce in prim plan sansa unei reconversii functionale pentru o parte din terenurile 
industriale (model urmat de majoritatea oraselor europene industriale), sansa care poate fi valorificata 
pentru sporirea rolului regional si local pe care orașul Moldova Noua il joaca.  

 Axele de circulatie interioare orasului pot deveni din axe structurale axe structurante purtatoare 
de valoare cu ajutorul interventiilor potrivite.  

 Intrarile in oras, datorita particularitarilor pe care le prezinta atat din punct de vedere al sitologiei 
specifice dar si al potentialului de teren liber pe care il prezinta, pot constitui teme importante de tratat 
pentru obtinerea unei imagini coerente a orasului, in special in legatura cu axele anterior mentionate.  

 Axele noi de circulatie (de perspectiva) pot induce o infuzie de centralitate intr-o serie de puncte 
cheie, in special in relatie cu axele penetrante in oras.  

Resursele de teren, prezente sub mai multe forme, constituie o capacitate strategica a orasului, 
mai ales pentru ca in procent mare ele se afla periferic zonei centrale. Ele pot asigura satisfacerea unor 
criterii de densitate, necesare unui oras durabil. 

 Probleme principale: 

• oraş de dimensiuni reduse, cu echipare şi dotare deficitară, caracter rural al localităţii, 
calitate redusă a fondului construit şi a spaţiilor publice 

• deficit de vegetaţie forestieră 

• peisaj lipsit de varietate 

• frecvente scăderi de populaţie, populaţie îmbătrînită 

• deficit de servicii medicale şi de educaţie 

• insuficiente dotări culturale şi sportive 

• infrastructură turistică slab dezvoltată 

• risc de poluare a apei, aerului, solului  

• insuficientă dezvoltare a activităţilor economice: industrie prelucrătoare, servicii, turism 

 

3.1. Studii de fundamentare 

Studiu de mediu 
Studiul elaborat a identificat principalele aspecte ale problemelor de mediu ale orasului Moldova 

Noua. Aceste aspecte vor permite firmei de proiectare care va intocmi Planul de Urbanism General, sa 
ofere cele mai bune propuneri de imbunatatire a conditiilor de viata si de mediu a locuitorilor din arealul 
studiat. 

Ca eforturi urgente din partea autoritatilor locale si judetene se desprind urmatoarele:  

➔ Depozitarea controlata a deseurilor: in acest sens, fiecare unitate functionala va avea spatii 
special amenajate, iar colectarea deseurilor se va face selectiv, se va asigura transportul 
containerizat si depozitarea la locuri special amenajate in acest sens, agrementate. Prin 
realizarea unui sistem centralizat de colectare a deseurilor, se poate rezolva si problema 
deseurilor care nu provin din gospodarii (namol, deseuri prafoase, deseuri industriale, deseuri 
voluminoase) se depun pe depozitele de clasa B numai amestecate cu deseuri menajere;  

➔ Reducerea riscului seismic se va realiza prin reducerea vulnerabilitatii constructiilor 
existente, propunand solutii constructive care sa respecte normele de constructii in vigoare 
caracteristice zonei; 
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➔ Diminuarea zgomotului si atenuarea efectului erozional prin infiintarea perdelelor de 
protectie anticlimaterica si antierozionala, avand in vedere si aportul schimbarile climatice 
din ultimii ani; 

➔ Crearea de spatii verzi conform normelor de mediu nationale si europene; 

➔ Plantarea de arbori si arbusti de esenta pretabile conditiilor de clima si relief, care sa 
permita refacerea habitatelor naturale si imbunatatirea cerintelor de ordin ecologic, precum 
si refacerea terenurilor degradate; 

➔ Diminuarea pana la eliminare a surselor potentiale de poluare in aer, optand partial sau 
integral pentru solutii alternative de energie utilizata; 

➔ Prevenirea producerii riscurilor naturale: in zona amplasamentului neexistand factori de risc 
natural major. 

Se recomanda intretinerea constructiilor existente atat de natura civila, cat si de natura 
hidrotehnica, pentru a reda localitatii aspectul urbanistic corespunzator secolului XXI. 

 

3.2. Evoluţie posibilă, priorităţi 

 
 Condiţionări ale prevederilor documentaţiilor de rang superior  

 Procesul acut de globalizare, restructurarea economica, progresul tehnologic, nevoia de 
dezvoltarea durabila cat si alte modificari structurale ale procesului de planificare la nivel mondial, aduc in 
prim plan concurenta dintre orase. Reusita dezvoltarii viitoare va depinde de capabilitatea orașului 
Moldova Nouă de a se adapta rapid la tendintele globale.   

 Politicile diferenţiate de locuire, dotare şi crearea de locuri de muncă în centrele reţelei judeţene 
de localităţi, aplicate pe termen lung, pot duce la o optimizarea distribuţiei populaţiei şi dezvoltării în 
teritoriu. Principalele elemente ale reţelei sunt polii şi axele de dezvoltare, structurarea relaţiilor în 
teritoriu fiind determinată de intensitatea cu care aceştia se manifestă. 

 Polii de dezvoltare sunt constituiţi din localităţile urbane, sau de localităţile rurale mari şi 
dinamice. Rolul teritorial al localităţilor rurale fiind însă de obicei redus, la constituirea polilor de 
dezvoltare rurală este recomandată colaborarea comunelor într-un parteneriat de localităţi. 

 Propunerile PATN Secţiunea I Reţele de transport Legea 363/ 2006 cu privire la magistralele de 
transport rutier, naval, feroviar, aerian crează oportunitatea racordării teritoriul judeţului la spatiul 
european şi vor antrena dezvoltarea localităţilor din aria de influenţă a acestora, prin accesibilitatea 
sporită şi posibilitatea dezvoltării unor activităţi economice favorizate de prezenţa infrastructurii. Traseul 
reţelei de transport se constituie în axe de dezvoltare pentru reţeaua de localităţi asigurând conexiunea 
între polii de dezvoltare propuşi. 

 Cumularea elementelor remarcate si inregistrate pe fiecare palier a facut posibila extragerea unor 
concluzii privitoare la posibilitatile de interventie la nivelul structurii urbane, avand in vedere cateva 
obiective pe care strategia de dezvoltare a orasului ar fi trebuit să le impună:  

→ reducerea disparitatilor urbane la nivelul structurii urbane (centru – periferie)  

→ concentrarea serviciilor si functiunilor capabile a configura orasul ca centru urban competitiv la 
nivel regional  

→ dezvoltarea echilibrata si omogena a zonelor rezidentiale  

→ cresterea interesului pentru turism/ agrement (pozitivarea balantei turistice)  

 Avand in vedere aceste obiective, precum si capacitatea orasului de a sustine o dezvoltare urbana 
pe termen mediu si lung, tinand cont de disfunctionalitatile reliefate la momentul actual, s-a configurat o 
concluzie care a determinat, pe baza suportului natural ca „soclu” al dezvoltarii urbane, cinci areale 
cumulative, pe baza cumularii disfunctionalitatilor de un anumit tip si cu o anume intensitate, Astfel , 
distingem:  
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1. zona centrala - cu disfunctionalitati cumulate privind congestia circulatiei, functiuni 
indezirabile/nereprezentative, imagine necontrolata, lipsă de atractivitate şi care prezintă 
o ruptură în relaţie cu zonele funcționale adiacente  

2. zona malului de apa - cu disfuctionalitati cumulate privind gradul mare de elemente 
spatial-configurative si peisagistice nevalorificate şi care este separat de oraş de diferite 
tipuri de bariere (cartiere paupere, staţie de epurare...etc)  

3. areale aferente principalelor penetratii rutiere in oras - cu disfunctionalitati cumulate 
privind circulatia, probleme de incompatibilitate trafic de tranzit –trafic urban, imaginea 
urbana purtata şi funcţiuni neadecvate  

4. areale aferente zonelor industriale - cu disfunctionalitati cumulate privind incompatibilitati 
functionale cu locuirea, izolarea fizică a oraşului, necesitati de reconversie functionala 
inspre sectorul tertiar, poluare necontrolata si parcelar agricol impropriu pentru dezvoltare 
urbana  

5. areale aferente zonelor rezidentiale de factura (semi-) rurala cu disfunctionalitati cumulate 
privind fragmentarea teritoriului urban, lipsa coerentei spatiilor verzi, ignorarea 
potentialului peisagistic, slaba accesibilitate si lipsa dotarilor publice  

 

3.3. Optimizarea relaţiilor în teritoriu 

 

Dotările necesare circulației  

 

 

 Marcaje axiale cu linie continua de interdicție de depășire pe sectoare semnificative, la 
intrare/ieșire din localitatea, asociate cu separatori (refugii în ax) în zona trecerilor de pietoni; 

 Semnalizarea adecvata a intersecțiilor și a trecerilor de pietoni: iluminat corespunzător în zona 
trecerilor de pietoni (lămpi cu lumina intermitenta, semnalizarea luminoasa de atenționare cu 
flash); 

 Amenajări specifice circulației pietonale, trotuare și canalizare fluxuri pietoni în zone cu peste 
200cal/h, în special în central localității, în vecinătatea instituțiilor publice; 

 Denivelări locale (marcaj profilat) la intersecții, treceri de pietoni, zone de calmare a traficului; 

 Îngustări ale carosabilului, amenajarea parcărilor longitudinale la bordura și de reședință în zona 
blocurilor de locuințe; 

 Semaforizarea trecerilor de pietoni daca traficul pietonal depășește 200 pietoni/h.; 

 Realizarea de garduri, glisiere, bariere, stâlpișori pentru canalizarea traficului de vehicule și 
pietoni în zona punctelor periculoase identificate ( intersecții, treceri de pietoni), în zona 
instituțiilor de învățământ și locurilor de cult; 

 Introducerea la intrări/ieșiri și în centru a panourilor informative, în cazul unor locații turistice, 
privind obiectivele turistice, spațiile de parcare și semnalizării de orientare generală; 

 Realizarea unei variante de ocolire a localitatii Moldova Veche, pe partea de nord a localității; 

 realizare drumuri paralele cu drumul national, care sa preia traficul generat de obiectivele 
amplasate in zona drumului national și care sa debușeze în DN în intersectii amenajate 
corespunzator volumelor de trafic. Extinderea intravilanului în lungul drumului național se 
va realiza numai în condițiile amenajării unor drumuri colectoare paralele cu drumurile 
nationale, care să debușeze in intersectii amenajate conform normativelor in vigoare. 
Drumurile colectoare respective se vor amenaja pe toata lungimea de extindere a 
intravilanului, atât pe partea stângă cât și pe dreapta. 

 în cazul în care nu sunt terenuri suficiente pentru realizarea drumurilor colectoare 
respective, primăria poate extinde intravilanul localitatilor in lateral, iar pentru legătura 
cu drumurile nationale să dezvolte o rețea catenara de drumuri care vor debușa in acestea, 
in intersectii amenajate corespunzator. 
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 rezervarea spațiilor necesare pentru amplasarea in afara zonei de siguranta a drumului 
national a utilitatilor, a statiilor de transport in comun, a parcarilor, etc. 

 

3.4. Dezvoltarea activităţilor 
Principii de dezvoltare a activitatilor economice:  

1. creşterea calităţii forţei de muncă prin specializare în domenii cerute pe piaţa  locală a muncii; 

2. sprijinirea IMM-urilor, în special a celor care au activități în turism - pentru multi dintre 
acestia, însa, lipsa posibilitatilor financiare împiedica realizarea acestui lucru – respectiv 
transformarea gospodariei  într-o pensiune turistica – cu toate ca localnicii sunt constienti ca 
dezvoltarea turismului poate fi o sursa de venit pentru familiile respective si ca localitatea în 
care traiesc si împrejurimile pot genera beneficii prin atragerea de turisti.; 

3. dezvoltarea turismului (de agrement) în interacţiune cu viaţa în natură (echitaţie, pescuit 
sportiv, rafting, kaiaking, etc.); 

4. crearea de pachete turistice pentru diferite forme de turism (balnear; de weekend – în ariile 
protejate sau prin valorificarea potenţialului lacustru; ştiinţific – în ariile protejate) şi axate 
pe diferite locaţii cu potenţial local - construirea de pensiuni, atragerea de turisti, 
oportunitatile legate de dezvoltarea turistica  reprezinta, în cea mai mare parte, posibilitati 
de crestere a surselor de venit, de dezvoltare si înfrumusetare a comunitatii, de îmbunatatire 
a contactului cu lumea exterioara. Pentru familiile cu copii, dezvoltarea turismului are, pe 
lângă valențe economice, si beneficii educationale si sociale, turismul si turistii contribuind la 
îmbunatatirea educatiei copiilor si tinerilor; 

5. prelucrarea produselor piscicole pentru valorificarea superioare a acestora; 

6. aplicarea de amendamente prin lucrări de îmbunătăţiri funciare; 

7. revitalizarea unor tradiţii locale rămase în memoria colectivă locală - deși într-o proportie mai 
mica, obiceiurile si traditiile sunt înca pastrate, reprezentând un element de identitate locala 
si un motiv  de mândrie. Aceste valori pot constitui atractii turistice pentru turistii veniti în 
localitate.   Promovarea si pastrarea în continuare a acestor valori necesita însa o mai mare 
implicare a celor care deruleaza activitati turistice în localitate (includerea în programele 
turistice a sarbatorilor locale sau a serilor traditionale) si o încurajare a populatiei locale de a 
le pastra. 

 

3.4.1 Activităţi industriale, de depozitare şi construcţii 
 

 SECTORUL SECUNDAR 

 Politici publice ce se vor elabora si implementa 

Dupa aprobarea strategiei se vor elabora si supune aprobarii guvernului, urmatoarele politici publice: 

 reconstructia socio–economica a localitatilor din zonele cele mai afectate de restructurarea 
miniera în vederea transformarii acestora în poli de dezvoltare si implicit de creare de locuri 
de munca si pentru zonele adiacente; 

 valorificarea resurselor de lignit din bazinul minier al Olteniei; 

 valorificarea resurselor de huila din bazinul minier Valea Jiului; 

 valorificarea  resurselor  interne  de  uraniu  prin  dezvoltarea  activitatii  de  extractie,  
prepararea minereurilor uranifere si rafinarea concentratelor tehnice si a stocurilor de 
concentrate tehnice; 

 valorificarea resurselor de substante nemetalifere si roci utile; 

 valorificarea resurselor de sare si a potentialului turistic aferent; 
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 valorificarea  resurselor  de  substante  minerale  utile  metalifere,  în  paralel  cu  
identificarea patrimoniului industrial; 

 valorificarea resurselor de ape minerale terapeutice, ape geotermale de uz balnear si a 
potentialului turistic aferent. 

 

SCENARIUL 1 / ETAPA DE RE-CONSTRUCȚIE  – DEZVOLTARE CONCENTRATĂ PE 

SECTORUL SECUNDAR ȘI MODERNIZARE A INFRASTRUCTURII DE TRANSPORT 

EXISTENTE (RUTIER / PORTUAR) 

Domeniul/ 
subdomeniul şi 
obiectivele 
amenajării şi 
dezvoltării 
teritoriului 

Măsura 
nr. 

Măsuri şi acţiuni prioritare pentru realizarea obiectivelor 
amenajării şi dezvoltării teritoriului 

POLITICI SECTORIALE 

  O B I E C T I V E    E C O N O M I C E   
  DEZVOLTAREA SECTORULUI SECUNDAR  

Creşterea 
competitivităţii 
industriei prin 
valorificarea 
eficientă a 
resurselor umane, 
financiare şi 
materiale 

M1/O1 Consolidarea rolului industriei ca ramură de bază în structura 
economiei, prin: 

• revitalizarea activităţilor economice sau 
închiderea/restructurarea unor capacităţi de producţie 
neviabile; 

• retehnologizarea unităţilor industriale viabile; 

• reabilitarea şi reconversia către alte tipuri de utilizări a 
siturilor industriale devenite disponibile în urma 
restructurării activităţilor industrial 

• creşterea competitivităţii produselor industriale; 

• susţinerea investiţiilor productive prin achiziţionarea 
de utilaje şi tehnologii noi şi performante; 

• asigurarea compatibilităţii tehnologiilor şi produselor 
industriale; 

• promovarea obiectivelor industriale de interes județean și 
regional (regiunea DKMT / regiunea Vest). 

COMPETITIVITATE 
ECONOMICA 

 

Dezvoltarea 
sectorului IMMurilor 
şi infrastructurii de 
afaceri 

M1/O1 Sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri, spiritului 
antreprenorial şi atragerea investiţiilor străine, prin: 

• dezvoltarea infrastructurii de afaceri, crearea condiţiilor 
favorabile dezvoltării mediului investiţional; 

• stimularea exporturilor pentru sectorul minier; 

• sprijinirea întreprinderilor nou create, a microîntreprinderilor 
în vederea amplificării performanţelor economice; 

• sprijin pentru accesul pe noi pieţe interne şi internaţionale; 

• consolidarea unui cadru instituţional adecvat; 

• susţinerea şi dezvoltarea suprastructurilor 
industriale/reţelelor de producţie: înfiinţarea de parcuri 
tehnologice, dezvoltarea conceptului de parc industrial, 
susţinerea clusterelor din zona Clisurii Dunării (zona de 
influență a orașului Moldova Nouă). 

 

M1/O2 Menţinerea unui mediu rural atractiv în localitățile din zona 
periurbană a orașului Moldova Nouă (zona de influență – Clisura 
Dunării), strâns integrat cu mediul urban reprezentat de oraș, prin: 

- revitalizarea activităţilor economice din mediul rural şi 
sprijinirea acestora prin valorificarea eficientă a resurselor 
naturale (energetice şi neenergetice); 

- sprijinirea financiară şi non-financiară a IMM-urilor, 
persoanelor fizice autorizate şi asociaţiilor de producători 
din mediul rural; 
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- investiţii pentru dezvoltarea activităţilor meşteşugăreşti, de 
artizanat şi a altor activităţi tradiţionale non-agricole cu 
specific local; 

- spijin financiar şi non-financiar pentru înfiinţarea de noi 
magazine de desfacere pentru produsele obţinute din 
activităţile tradiţionale (promovarea brand-urilor locale); 

- extinderea/monernizarea/crearea de noi întreprinderi în 
sectorul non-agricol; 

- crearea unor structuri de producţie în mediul urban care să 
faciliteze o eficientizare şi diversificare a activităţilor 
economice din mediul rural. 

Dezvoltarea 
industriei județene 

M1/O1 Redefinirea profilului industrial al localităţilor urbane într-o viziune 
integratoare la nivel judeţean. 

 

 
 

Implicarea mediului de afaceri în dezvoltarea proiectelor legate de Strategia UE privind regiunea 
dunăreană este esenţială. Există un potenţial extraordinar de susţinere a întreprinderilor mici si mijlocii 
(IMM-uri) în diverse domenii conexe legate de dezvoltarea durabilă a macro-regiunii dunărene. Un 
aspect important îl reprezintă crearea condiţiilor favorabile pentru localizarea de noi investiţii si întărirea 
potenţialului celor existente prin dezvoltarea sistemului de utilităţi si al serviciilor de calitate destinate 
întreprinderilor, prin simplificarea, transparenţa si accelerarea procedurilor administrative si pentru 
obţinerea autorizaţiilor si crearea condiţiilor de crestere a productivităţii întreprinderilor prin utilizarea de 
produse si procese inovative. 

Este nevoie de o piaţă a muncii flexibilă, în care oferta de muncă să devină capabilă a se adapta 
permanent cerinţelor angajatorilor, prin promovarea culturii antreprenoriale, a societăţii informaţionale si 
a noilor servicii, în contextul unei dinamici accelerate a integrării activităţilor economice în spaţiul 
european si internaţional. 

IMM-urile trebuie sprijinite pentru: cresterea productivităţii si pentru reducerea consumului de 
energie; investiţii în tehnologii inovatoare în vederea protecţiei resurselor naturale si în sectorul reciclării 
si reutilizării deseurilor; crearea, extinderea, modernizarea infrastructurii incubatoarelor si a altor centre 
de afaceri (spaţii de producţie pentru IMM-uri, relocalizarea IMM-urilor în aceste structuri de afaceri); 
dezvoltarea, promovarea si internaţionalizarea activităţilor economice; crearea de produse de marcă si 
pentru respectarea standardelor internaţionale de calitate; achiziţionarea de echipamente si tehnologii 
moderne pentru activităţi de producţie, servicii, inclusiv accesul la Internet. 

 
  

3.4.2 Agricultura 

 
 Așa cum reiese din Acordul de Parteneriat și din analiza SWOT, exista o serie de nevoi pentru 
investiții în active fizice în agricultura și în sectorul de prelucrare a produselor alimentare în România, în 
scopul de a moderniza și îmbunatați productivitatea și competitivitatea în sectorul agro-alimentar, cum ar 
fi:  

→ înzestrarea tehnica a fermelor, precum echipamente, mașini și utilaje performante, sisteme 
eficiente de irigare la nivelul fermei (tehnologii de irigare la nivelul fermei care sa conduca la 
economisirea apei);   

→ stimularea cultivarii și depozitarii de legume–fructe (soiuri autohtone, adaptate condițiilor 
pedoclimatice, construcții, spații protejate de cultivare a legumelor), a culturilor de câmp 
(soiuri autohtone), creșterii efectivelor de animale (suine, bovine și pasari) și valorificarea 
raselor autohtone; 

→ investiții necesare diversificarii activitaților agricole din cadrul exploatațiilor și adaugarea de 
plus valoare produselor agricole;  

→ stimularea asocierii și a investițiilor care deservesc formele asociative ale fermierilor; 
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→ investiții pentru a promova utilizarea eficienta a resurselor și a calitații aerului, inclusive 
producția de  energie regenerabila pentru utilizare proprie, precum și pentru reducerea 
emisiilor de GES și amoniac din agricultura;  

→ dezvoltarea și adaptarea infrastructurii agricole și forestiere. 

 Gradul relativ scazut de dotare si tehnologiile depasite utilizate în majoritatea exploatațiilor 
agricole și a  unitatilor de profil, se reflecta în nivelul redus al productivitatii muncii din sector si în 
calitatea poduselor. 

 Prin urmare, se impune introducerea de tehnologii noi, moderne și prietenoase cu mediul 
(acoperite de secțiunea privind contribuția masurii la DI menționat mai jos) care sa contribuie la creșterea 
nivelului global de performanța al exploatațiilor. Accentul va fi pus, în special, pe exploatațiile de 
dimensiuni medii, cu potențial de creștere și de a deveni competitive prin investiții.  

 De asemenea, este nevoie de o mai buna integrare a producatorilor agroalimentari pe piata si la 
nivelul lanturilor alimentare. Pentru producatorii mai mici, accentul va fi pus pe stimularea asocierii și 
accesarea sprijinului pentru investiții colective în interesul membrilor, în timp ce pentru marii actori este 
nevoie de investitii în modernizare si în conformitatea cu noile cerinte UE, cu accent pe sectoarele care 
ofera cea mai mare valoare adaugata si înregistreaza cerere pe piața.  

 Cooperativele și grupurile de producatori au un rol important în mai buna corelare dintre oferta si 
cerintele de piata si în furnizarea unei eficiente marite prin marketing comun al produselor produse de 
catre membrii acestora, în special în cazul fermelor mici. De aceea, acestea vor fi încurajate și prioritizate 
în a realiza investiții pentru dezvoltare si în interesul membrilor. Astfel va fi abordata într-un mod coerent 
problematica consolidarii și restructurarii fermelor de mici dimensiuni putând astfel, prin intermediul 
cooperativelor și a grupurilor de producatori, sa poata beneficia de sprijin pentru a acționa împreuna 
pentru o mai buna integrare pe piața.  

 Totodata, promovarea investițiilor în integrarea productiei cu procesarea la nivelul  fermei (cum ar 
fi procesarea la nivel de ferma și adagarea de plus valoare produselor agricole) va asigura creșterea 
viabilitații economice a acestora și crearea de venituri adiționale pentru fermieri.  

 De asemenea exista o gama variata de potențiale resurse de producție a energiei regenerabile din 
agricultura (resturile vegetale rezultate în urma recoltarii produselor agricole sau deșeurile rezultate din 
creșterea animalelor), însa nivelul de utilizare și valorificare este redus ca urmare a limitarilor tehnologice, 
a eficientei economice si a restrictiilor de mediu. Aceste resurse alaturi de celelalte resurse regenerabile 
(energia solara, eoliana, geotermala etc), pot fi folosite pentru a obține energie regenerabila care sa fie 
utilizata în propriul proces productiv al fermelor sau unitaților procesatoare, contribuind, în acest fel, la 
reducerea costurilor cu energia (electricitatea și agentul termic) si pentru a contribui la eforturile de 
dezvoltare a unei economii cu emisii reduse de carbon.   

 Metodele inadecvate de gestionare a gunoiului de grajd de catre fermele zootehnice constituie un 
important  factor de risc nu doar pentru emisiile de gaze cu efect de sera (GES) și amoniac, dar și pentru 
poluarea apei.  

 Pentru a atenua nivelul actual al emisiilor de gaze cu efect de sera și amoniac din agricultura, în 
contextual intensivizarii durabile a agriculturii, exista nevoia de a sprijini investitiile în managementul 
gunoiului de grajd. De asemenea, exista nevoia de a reduce emisiile utilajelor folosite în agricultura, 
utilizarea unor tehnologiilor și echipamente care sa asigure un bun management al utilizarii 
îngrașamintelor, precum și aplicarea unor bune practici de gestionare a solului.  

 Luând în considerare suprafața scazuta cultivata cu soiuri autohtone și numarul mic de animale de 
rasa autohtone adaptate la condițiile locale, va fi acordata o atentie speciala prin prioritizarea fermelor 
care produc/cultiva astfel soiuri sau obțin/cresc astfel de rase.  

 De asemenea pe fondul declinului major din ultima perioada al cultivarii în spații protejate a 
legumelor, precum și a declinului pieței românești de produse locale, în ciuda unui climat favorabil pentru 
producția lor, investițiile care prevad astfel de culturi vor fi de asemenea prioritizate. 

 Schimbarile climatice au impact asupra resurselor de apa existente, în special în mediul rural. 
Având în vedere slaba adaptare a infrastructurii existente la noile structuri agricole și forestiere, 
sectoarele ramân vulnerabile la condițiile climatice (alternanța seceta și inundații frecvente), cu efecte 
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economice semnificative asupra viabilitații economice a fermelor. Aceasta problema devine mult mai acuta 
în contextual încalzirii globale. 

 Conform Anexei nr. 7 – Apa pentru irigații din Legea nr. 171/1997 privind aprobarea Planului de 
amenajare a teritoriului national, cu modificarile și completarile ulterioare, aproximativ 1,5 milioane de 
hectare sunt propuse pentru reabilitare prioritara pe termen scurt si mediu. Din aceasta suprafața, potrivit 
Strategiei Investițiilor în Sectorul Irigațiilor, strategie elaborata în anul 2011, ca urmare a Proiectului de 
Reabilitare și Reforma a Sectorului de Irigații realizat de Banca Mondiala și administrat de Ministerul 
Agriculturii și Dezvoltarii Rurale, 823.130 ha sunt viabile din punct de vedere economic. Evaluarea 
sistemelor a avut în vedere mai multi factori: gradul de utilizare al sistemului, gradul de acoperire al 
asociatiilor utilizatorilor de apa, idex-ul de ariditate si costurile de irigare.  

 Cu toate ca suprafața amenajata pentru irigații nu a scazut, suprafața irigata efectiv difera de la 
an la an, din  diferite cauze, cum ar fi: condițiile meteo, lipsa capitalului pentru investiții în modernizarea 
infrastructurii secundare de irigații și lipsa tehnologiilor noi care sa conduca la îmbunatatirea eficientei 
energetice și reducerea pierderilor de apa  precum și costul apei din cauza liberalizarii prețurilor energiei 
electrice pentru irigații.  

 Investițiile în modernizarea sistemelor de irigare sunt necesare pentru a îmbunatați eficiența 
acestor sisteme (pierderi de apa reduse, îmbunatațirea eficienței energetice), pentru a reduce dependența 
producției agricole de condițiile meteorologice, pentru a mari competitivitatea agricultorilor, precum și 
pentru a ajuta sectorul sa faca fata provocarilor pe termen lung generate de schimbarile climatice.  

 

3.4.3 Dezvoltarea activităţilor turistice şi de agrement 

 
Planificarea strategică are şi o latura economică în ceea ce priveşte puterea pieţei de schimbare, 

piaţa care poate satisface nevoile consumatorilor. Această “satisfacere” se rezuma la o extindere a 
urbanizarii în spaţiul rural, distanţele de navetă cresc, dependinţa de maşina fiind din ce în ce mai 
crescută. Rezultatul este o competiţie pentru pământ şi locaţi atractive. Unui developer ( antreprenor ) îi 
este mai usor să dezvolte şi să construiască un teren agricol decât un “brown field” ( zona industrială 
abandonată ), deoarece terenul utilizat pentru industrie prezintă simptome de contaminare. 

Astfel se naşte provocarea revitalizării terenurilor industriale limitrofe oraşelor şi satelor şi 
planificarea creativă impune un dialog între comunitate şi antreprenori. Rezolvarea problemelor depinde 
de introducerea unor reglementari stricte de dezvoltare în alte zone ( regenerarea unei zone şi 
restricţionarea dezvoltării altei zone, şi, încurajarea investitorului de localizare a investiţiei în zona pe 
care o regenerez ). O planificare de succes la nivel local implică depistarea modalităţilor de echilibrare a 
viabilităţii economice, a siguranţei publice şi accesibilităţii. Este gresit în a “fosiliza” spaţiile. Toate 
zonele au nevoie de investiţii astfel că planificatorii trebuie tot timpul să îmbunătăţească situatia 
existentă. 

 La nivelul situatiei actuale potentialul economic al localităţii este pus în evidenta de două 
elemente majore: 

• prezenta unor resurse naturale în teritoriu; administrativ şi zona inconjuratoare. 

 În scopul eliminării disfuncţionalităţilor şi dezvoltării activităţilor turistice trebuie avute în vedere 
aspecte precum: 

1. Atragerea în circuitul economic a resurselor naturale identificate pe teritoriul oraşului şi 
susţinerea activităţilor de turism, in special turismul cultural și de aventură. 

2. Având în vedere că localitatea dispune de un real potential turistic şi de agrement, 
dezvoltarea activităţilor de agroturism ca o soluţie economică şi ecologica la turismul 
practicat prin reteaua regional și județeană reprezintă o premisă pentru creşterea economică 
a oraşului. Astfel, este necesar ca autorităţile locale să se implice activ în susţinerea acestui 
tip de turism printr-o strategie de marketing turistic şi să susţină pe localnici pentru 
îmbunătăţirea calităţii serviciilor oferite turiştilor care preferă aceasta forma de turism. 

3. Un alt obiectiv care nu trebuie neglijat este luarea în considerare a serviciilor care trebuie 
corelate cu oferta turistică. Pentru ca localitatea să fie atractiv pentru turişti este necesar pe 
lângă asigurarea unei capacităţi optime de cazare şi oferirea de servicii comerciale. 
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4. Dezvoltarea serviciilor comerciale trebuie privită ca un factor de susţinere a activităţii de 
turism. Acest obiectiv trebuie atins în special prin crearea de unităţi economice noi şi 
stimularea dezvoltării celor existente, prin adaptarea la noile nevoi generate de dezvoltarea 
turismului. Este de preferat să se stimuleze iniţiativa particulară a investitorilor care dispun de 
capital. 

 
3.4.4 Alte activităţi 

 

3.5. Evoluţia populaţiei 
3.5.1 Estimarea  evoluţiei populaţiei 
 

PROGNOZA POPULAŢIEI  

❑ Modelul de creştere tendenţială 

 Pentru a realiza prognoza populaţiei orasului Moldova Nouă s-a analizat evoluţia populaţiei în 
perioada precedentă şi evoluţia probabilă a mişcării naturale şi migratorii. Sporurile natural şi migratoriu s-
au considerat constante pentru perioada previzionată.  

 S-a stabilit mai întâi sporul mediu anual al populaţiei în ultimii 8 ani, respectiv intervalul 2010-
2017, -152 locuitori/an. Presupunând constant ritmul diminuării populaţiei, aceasta va scădea în 2030 cu 
1976 locuitori, ajungând la un efectiv de 11327 locuitori în anul 2030. 

 Prognoza populaţiei, folosind modelul creşterii tendenţiale prin luarea în considerare a sporului 
mediu anual total (spor natural şi migratoriu) se prezintă în graficul de mai jos:  

 

 

Sursa: INS, baza de date Tempo online şi calcule proprii   Grafic 18 

 

 Prognoza accentuează scăderea efectivului populaţiei pentru perioada următoare. Metoda sporului 
mediu anual se bazează pe analiza evoluţiei populaţiei în perioada precedentă care relevă o diminuare 
demografică în progresie aritmetică, considerând sporul mediu anual constant pentru întreaga perioadă.  

❑ Modelul de creştere biologică 

 O altă variantă a prognozei demografice s-a realizat folosind modelul de creştere biologică, luând 
în considerare doar sporul natural. Presupunand în această variantă că populaţia oraşului Moldova Nouă va 
fi influenţată doar de sporul natural, rezultă un ritm de reducere demografică în medie cu -48 locuitori/an, 
luând în considerare intervalul 2010-2016. Considerând că sporul natural se va menţine constant în viitorii 
13 ani, populaţia va cunoaşte o reducere demografică  cu  624 locuitori în anul 2030 faţă de anul 2017.  
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Sursa: Sursa: INS, baza de date Tempo online şi calcule proprii   Grafic 19 

 Analizând cele 2 variante de prognoză, propunem luarea în considerare a primei variante de 
prognoză care ia în calcul şi sporul migrator, constant negativ dupa 1990. Este de anticipat de asemenea 
mentinerea unui spor natural negativ determinat de procesul de îmbătrânire a populaţiei. Imbatranirea 
populatiei va afecta structura pe grupe de vârstă, ceea ce semnifică faptul că grupele tinere de vârstă se 
vor diminua, în schimb cele de vârstă înaintată vor creşte.   

 Prognoza arată reducerea efectivului populaţiei oraşului Moldova Nouă, declinul demografic 
înregistrându-se la nivel judeţean, naţional. Degradarea continuă a structurii pe vârste este explicată de 
procesul de îmbătrânire a populaţiei.  

 Conform Prognozei demografice elaborată de Institutul Naţional de Statistică în anul 2003, la 
nivelul judeţului Caraş-Severin ponderea populaţiei tinere va scădea continuu şi va creşte ponderea 
persoanelor cu vârsta peste 65 ani. Încă din anul 2015 ponderea persoanelor în vârstă o depăşea pe cea a 
tinerilor, iar în jurul anului 2025 se va înregistra o pondere mai mare a vârstnicilor în total populaţie cu 
apro. 5 puncte faţă de ponderea tinerilor. De asemenea, trendul prognozat este de scădere a numărului 
total al populaţiei.  

Ponderea populaţiei judeţului Caraş-Severin pe grupe de vârstă 
în orizontul anului 2025 (%) 

Grupa de 
vârstă 

2015 2020 2025 

0-14 ani 14,1 13,6 12,8 

15-64  70,9 70 69,8 

peste 65 15 16,4 17,4 

Sursa: INS, Proiectarea populaţiei României   

 

 

 

 

 



 
J40 / 15405 / 2008,     Cod   Unic  de   Inregistrare        RO 24446613, 

Municipiul Bucuresti,  Sector 3, Str. Traian Popovici, nr. 128,  Bloc B4A,  Et. 5,  Ap. 35 
Adresă de corespodență: Municipiul Sibiu, Strada Oituz, nr. 12, bloc 12, sc. 1, et. 1, ap. 3 

Tel : 0740155225 / 0744612245  |   E – M a i l: office@raumplandesign.ro 

SR EN ISO 9001:2015 | SR EN ISO 14001:2015 
ACTUALIZARE   PLAN   URBANISTIC  GENERAL   ORAȘ  MOLDOVA NOUĂ,  JUDEȚUL   CARAȘ-SEVERIN 

M E M O R I U     G E N E R A L 

Proiectant General S.C. RAUMPLAN DESIGN S.R.L., București 

 

89 

Proiectant de 

Specialitate 
S.C. RAUMPLAN DESIGN S.R.L., București 

MG Ver. 17 
2021/07 

 

 

Tabel  8 

în profil teritorial până în anul 2025, Bucureşti, 2004 

Evoluţia populaţiei preşcolare şi şcolare în judeţul Caraş-Severin în 

orizontul anului 2025
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Sursa: Institutul Naţional de Statistică, Proiectarea populaţiei României în profil teritorial 
până în anul 2025,  

Grafic 20           

 Cauzele acestor evoluţii sunt, înainte de toate, nivelul scăzut al fertilităţii, prin care generaţia de 
părinţi este înlocuită doar parţial, şi migraţia care afectează mai ales tinerii cu un grad de profesionalizare 
înalt.  

 Prognoza evoluţiei populaţiei şi luarea ei în calculele decizionale este o necesitate. În caz contrar, 
deciziile luate astăzi s-ar putea dovedi eronate peste câţiva ani. De exemplu, scăderea în viitor a ponderii 
populaţiei şcolare va necesita o reorganizare a distribuţiei unităţilor de învăţământ în teritoriu. Exemplul 
şcolilor poate fi extins şi asupra altor amenajări: centre de sănătate, biblioteci, staţii de alimentare cu 
apă, instalaţii de epurare şi asupra multor obiective de investiţii.  

 La nivelul tuturor localităţilor urbane şi rurale, grupa de vârstă peste 65 ani va fi singura grupă care 
va creşte în următorii ani. Acest grup de vârstă va avea nevoi ridicate în ceea ce priveşte serviciile de 
sănătate şi cele sociale. Este vorba de amenajări de îngrijire pe de o parte, dar şi de asigurarea cu 
infrastructură specifică pentru persoanele care nu se mai află în procesul muncii însă au cerinţe privitoare 
la educaţie, cultură şi amenajări de petrecere a timpului liber.  

 

 

3.6. Organizarea circulaţiei 
  

Pentru valorificarea reţelei existente şi pentru stabilirea posibilităţilor de intervenţie imediată, s-a 
avut în vedere în ce măsură reţeaua căilor de comunicaţie aferente orașului Moldova Nouă corespunde 
câtorva condiţii majore: funcţionalitatea individuală şi în corelare, valorificarea la maximum a 
potenţialelor existente de infrastructuri şi dotări, integrarea sistemului general de transport în normele 
europene (sistemul regional corelat cu sistemul urban şi cu cel general), modul cum sunt realizate 
legăturile între penetraţii, cum sunt rezolvate principalele noduri rutiere, sistemul major de artere, 
organizarea transportului în comun etc. Legăturile în teritoriu asigură necesităţile viitoare de transport, 
dar, ca şi trama stradală majoră, constituie priorităţile de reabilitare şi modernizare. 

Sunt propuse mai multe reglementări, în conformitate cu disfuncţionalităţile semnalate, în 
conformitate cu analiza datelor existente, a posibilităţilor de optimizare, a obiectivelor majore ale 
Planului Urbanistic General, cu normele tehnice în vigoare pentru proiectarea străzilor, intersecţiilor, 
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profilurilor caracteristice etc., şi cu discuţiile cu factorii locali de specialitate, pentru eliminarea 
disfuncţionalităţilor infrastructurii rutiere şi a celor de dotare şi organizare, pentru satisfacerea condiţiilor 
de trafic şi de încadrare urbană, în vederea valorificării amplasării şi integrării în reţeaua de localităţi a 
judeţului, ca şi pentru corecta realizare a extinderii localităţii prin realizarea în prealabil a studiilor 
infrastructurii şi utilităţilor necesare, pentru evitarea disfuncţionalităţilor viitoare. 

Întrucât circulaţia majoră este în general stabilită şi rezolvată, propunerile şi reglementările se 
referă la optimizarea relaţiilor de trafic, la extinderi, la amenajări şi modernizări. 

Propuneri: 

- modernizarea străzilor, aleilor şi trotuarelor, prin amenajări de profil şi aplicarea de 
îmbrăcăminţi rutiere, având prioritate străzile principale şi drumurile de legătură între satele 
parținătoare, din jurul oraşului; având în vedere procentul mare de străzi care necesită 
reabilitare (aprox. 80%), va trebui să se stabilească un program etapizat; 

- amenajarea intersecţiilor şi echiparea cu semafoare, după cum urmează: 

a. intersecțiile DN57 cu DJ571 (Km.104+809 / km. 0) și DC 48 (km. 98+340) se vor 
moderniza, fiind la nivel; 

b. intersecțiile DN 57 cu viitoarea ocolitoare a orașului Moldova Nouă (km. 101+941, 
km. 106+758) se vor amenaja corespunzător, fiind la nivel; 

c. intersecția DN 57 cu viitoarea cale ferată ce urmează a fi proiectată până în portul 
industrial Moldova Veche (km. 103+317) se va amenaja corespunzător, fiind 
denivelată. 

- asigurarea unui iluminat stradal corespunzător, pentru evitarea accidentelor rutiere pe timp de 
noapte; 

- corectarea traseelor deficitare ca elemente geometrice, cu sinuozităţi, curbe 
necorespunzătoare etc. şi lărgiri; 

- consolidarea şi modernizarea podurilor peste terenurile aflate permanent sub ape, care asigură 
legătura între trupurile componente ale localităţii; 

- amenajarea de parcaje (necesitate impusă de creşterea gradului de motorizare, avându-se în 
vedere faptul că numărul insuficient de parcaje influenţează negativ fluenţa circulaţiei, în 
momentul de faţă parcându-se, de multe ori, în lungul străzilor, pe carosabil, în lipsa unor spaţii 
speciale); 

 Pe baza concluziilor şi propunerilor rezultate în urma elaborării studiului de circulații pentru 
situaţia existentă s-au formulat măsuri şi reglementări care să îmbunătăţească circulaţia şi transporturile în 
orașul Moldova Noua: 

a. circulația auto și transporturile 

 Odată cu dezvoltarea orașului Moldova Nouă, traficul auto va creşte considerabil. Ţinând cont de 
aspectele critice menţionate şi de necesitatea asigurării acceselor auto şi pietonale în condiţii optime s-au 
propus următoarele profile transversale conform Norma tehnica din 27/01/1998 privind proiectarea, 
construirea si modernizarea drumurilor, publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 138bis din 06/04/1998 
si intrat in vigoare la 06/04/1998. 

 Elementele geometrice ale traseului drumurilor publice se stabilesc în funcţie de clasa tehnică a 
acestora şi de viteza de proiectare determinată în conformitate cu prevederile normelor tehnice privind 
stabilirea clasei tehnice a drumurilor publice. Elementele geometrice17 adoptate trebuie să asigure 
desfăşurarea circulaţiei în condiţii de deplină siguranţă şi confort şi sunt prezentate în tabelul de mai jos: 

 

 

                                                           
17 În condiţii grele de desfăşurare a traseului şi/sau acolo unde condiţiile de mediu adiacente drumului o impun, în vederea neafectării resurselor 

istorice şi estetice şi pentru evitarea unor lucrări de volume mari şi costisitoare, razele minime ale curbelor în plan pot fi reduse cu 10-15% pe baza 
unui calcul tehnico-economic. 
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Tip si clasa drum 

LATIME DRUM [m] 

Platforma Carosabil Acostamente Benzi de incadrare 
consolidare 

Drumuri nationale si judetene, 
cu 2 benzi de circulatie 
clasa tehnica III [V = 80 Km/h] 

10,00 7,00 1,50 0,50 

Drumuri nationale si judetene, 
cu 2 benzi de circulatie 
clasa tehnica IV [V = 60 Km/h] 

8,00 7,00 0,50 0,50 

Drumuri comunale, 
cu 2 benzi de circulatie 
clasa tehnica IV  
[V = 40-50 Km/h] 

6,00 5,00 0,50 -  

Strazi categoria IV, strazi secundare, 
drumuri vicinale, cu 1(una) banda de  
circulatie, clasa tehnica V 

7,00 – 8,00 6,00 – 7,00 0,50 - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Zonele de siguranta18 sunt suprafete de teren situate de o parte si de cealalta a amprizei 

drumului, destinate exclusiv semnalizarii rutiere, plantatiei rutiere sau altor scopuri legate de întretinerea 
si exploatarea drumului, sigurantei circulatiei ori protectiei proprietatilor situate în vecinatatea drumului. 
Din zonele de siguranta fac parte si suprafetele de teren destinate asigurarii vizibilitatii în curbe si 
intersectii, precum si suprafetele ocupate de lucrari de consolidare a terenului drumului si altele 
asemenea.  

Limitele zonelor de siguranta a drumurilor, podurilor si viaductelor, în cale curenta si aliniament, 
sunt: 

• 1,5 m de la marginea exterioara a santului, pentru drumului situate la nivelul terenului; 

• 2,00 m de la piciorul taluzului, pentru drumurile in rambleu; 

• 3,00 m de la marginea de sus a taluzului, pentru drumurile in debleu cu inaltimea pana la 
5,00 m 

• 5,00 m de la marginea de sus a taluzului, pentru drumurile in debleu cu inaltimea mai mare 
de 5,00 m . 

Zonele de siguranta ale podului, care includ si suprafete de teren aflate sub pod, sunt: 

• 10,00 m de la limita exterioara a racordarii podului cu terasamentul, pentru podurile fara 
lucrari de aparare a malurilor (rampa de acces face parte integranta din pod); 

• la limita exterioara a lucrarilor de aparare a malurilor, pentru podurile la care aceste 
aparari au o lungime mai mare de 10 m (rampa de acces face parte integranta din pod). 

                                                           
18 Cf. Ordonantei 43/1997 si Ordonantei 7 / 2010 
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Zonele de siguranta ale drumurilor cu versanti (defilee) cu înaltimea mai mare de 30 m se 
considera la partea superioara a taluzului versantului. 

Zonele de protectie 19sunt suprafetele de teren situate de o parte si de alta a zonelor de 
siguranta, necesare protectiei si dezvoltarii viitoare a drumului. Limitele zonelor de protectie sunt cuprinse 
intre marginile exterioare ale zonelor de siguranta si marginile zonei drumurilor dupa cum urmeaza: 

 
 
 
 

 
Poziția kilometrică a drumurilor nationale, judetene si comunale pe  

limita intravilanului propus al Orasului Moldova Nouă 
 

DRUM  DIRECTIE POZ. KM.  
INTRARE/IESIRE  
LIMITA TERITORIU ADMINISTRATIV 

POZ. KM.  
IESIRE/INTRARE  
INTRAVILAN PROIECTAT 

DN 57 / DC 48 ORSOVA - MORAVITA INTERSECTIE KM. 98 + 340 

DN 57 ORSOVA - MORAVITA KM. 98 + 340 

KM. 98 + 340 (TRUP) 
KM. 98 + 752 (TRUP) – PE PARTEA 
DREAPTA A DN 
KM. 99 + 347 (TRUP) – PE PARTEA 
DREAPTA A DN 
KM. 100 + 012 (TRUP) – STG./DR. 

KM. 102 + 233 (MOLDOVA NOUA) – PE 
PARTEA DREAPTA A DN 
KM. 102 + 837 (MOLDOVA NOUA / 
MOLDOVA VECHE) – PE PARTEA 
DREAPTA A DN 

KM. 103 + 366 (MOLDOVA VECHE) – 
INTERSECTIE STG./DR. 

DN 57 / DJ 571 ORSOVA - MORAVITA INTERSECTIE KM. 104 + 809 

DN 57 ORSOVA - MORAVITA KM. 109 + 676 

KM. 107 + 400 (MOLDOVA VECHE / 
MACESTI) – INTERSECTIE STG./DR. 
KM. 107 + 509 (MOLDOVA VECHE / 
MACESTI) – PE PARTEA DREAPTA A 
DN 

KM. 107 + 869 ( MACESTI) – PE 
PARTEA DREAPTA A DN 
KM. 108 + 656  (MACESTI) – 
INTERSECTIE STG./DR. 
KM. 109 + 676 ( MACESTI) – PE 
PARTEA STANGA A DN 

 
 
 
3.7. Intravilan propus. Zonificare funcţională. Bilanţ teritorial 

 

Intravilanul propus pentru orașul Moldova Nouă este de 957,32 Ha. 

Zona de locuinte şi functiuni complementare reprezintă 31.58% din teritoriul intravilan și este 
împărțită după cum urmează : 

1. zona de locuințe individuale cu regim de înălțime max. P+1+M și funcțiuni complementare  
 29.44% (ZONA REZIDENȚIALĂ - LOCUIRE INDIVIDUALĂ  EXISTENTA (Hmax = P+1+M) – 14.31%,         
respectiv ZONA REZIDENȚIALĂ - LOCUIRE INDIVIDUALĂ  PROPUSA (Hmax = P+1+M) – 15.13%) 

2. zona de locuințe colective medii cu regim de înălțime max. P+4 și funcțiuni complementare 
 2.14% 

                                                           
19 Cf. Ordonantei 43/1997 si Ordonantei 7 / 2010 
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Zona destinata locuintelor individuale şi functiunilor complementare este extinsa în conformitate 
cu cerintele de dezvoltare a acestui sector, şi include : 

a. locuinte individuale cu regim redus de inaltime (P, P+1,P+1+M etaje) situate in tesut urban 
constituit, pe un parcelar ordonat, cu regim de construire discontinuu (cuplat, izolat); 
dezvoltate în timp prin refaceri succesive  

b. locuinte individuale cu regim redus de inaltime (P, P+1,P+1+M etaje) situate in tesut urban 
slab constituit sau pe terenuri agricole din intravilan, avand cu regim de construire 
discontinuu (cuplat, izolat), ce reprezintă dezvoltari de noi zone de locuit periferice, 
valorificand prioritar terenurile deja echipate edilitar  

Pentru conformarea urbanistica a subzonei d și e se propune detalierea ulterioara prin planuri 
urbanistice zonale- parcelare/ reparcelare, urmarind asigurarea accesului carosabil direct dintr-o circulatie 
publica şi asigurarea conditiilor de echipare edilitara. 

Zona de locuințe colective se regăsește numai în intravilanul orașului și cuprinde : 

❑ locuinte colective, cu regim mediu de inaltime (P+4) dispuse pe un parcelar fragmentat, 
situate in interiorul si adiacent zonei centrale a orasului  

Zonele de locuire reprezinta o prioritate strategica, fiind pe primul loc al solicitarilor de pe piaţa 
imobiliara. Pentru a se crea zone noi cu locuire de maxima calitate, se recomanda ca pe noile UTR cu 
destinatie rezidentiala sa fie limitata ocuparea excesiva a parcelelor prin limitarea POT şi permisivitate 
mai mare prin CUT, respectiv pentru aceste zone s-au instituit P.O.T. între 30 - 40% şi C.U.T. între 0,9 - 
1,2. Calitatea mediului ambiant va creste şi datorita vecinatatii acestor zone cu cele de agrement nou 
incluse în intravilan, reprezentate pentru fiecare areal nou de locuire, astfel ca administrația locală sa 
poata avea la dispozitie terenuri pentru zone de dotari de agrement şi spatii de joaca pentru copii. 

Constructiile vor avea un regim de inaltime maxim de P, P+1,P+1+M – în cazul locuințelor 
individuale, respectiv P+4 – în cazul locuințelor colective, amplasate în cadrul zonelor rezidențiale din 
intravilanul orașului și satele aparținătoare. 

Zonele mixte propuse cuprind atât instituţiile şi serviciile publice existente, cât şi activităţi 
comerciale, locuire, mică producţie nepoluantă ( unități de cercetare și dezvoltare a tehnologiilor noi și a 
inovațiilor), echipamente publice, spații pentru birouri.  

 Propunerile spatiale de dezvoltare a zonelor mixte locuinte şi servicii urmaresc conturarea unor 
nuclee de servicii relationat unor obiective importante existente pe teritoriul localităţii, în timp ce 
activitățile conexe se dezvoltă în special în jurul zonelor cu specific agro-industrial și al unităților 
productive existente, atât în oraș, cât și în satele aparținătoare. 

În cadrul organizării viitoare a localităţi sunt menţinute toate dotările existente şi au fost create 
condiţiile extinderii acestora, în funcţie de condiţiile de marketing urban promovate de oraş. Au fost 
extinse adiacent marilor artere posibile zone de institutii, de asemenea au fost create insule noi de servicii 
incluse în noile zone de agrement, precum este mentionat mai jos. 

La delimitarea zonei centrale a orașului (10.07Ha. – 1.05%), s-au luat în considerare următoarele 
criterii: 

• Funcţional (gradul de concentrare în teritoriu a instituţiilor publice şi serviciilor, existenţă 
spaţii comunitare, servicii comerciale şi financiar bancare, dotări de interes public, etc.) 

• Morfologic- evoluţie parcelar (nucleul istoric de dezvoltare a localităţii, caracteristici 
tramă stradală şi parcelar) 

• Conformare spaţială şi volumetrică. 

CENTRUL URBAN – "inima" oricărui oraş mare, zonă ultracentrală, care în general concentrează cele 
mai importante valori, cea mai intensive dezvoltare a construcţiilor şi cea mai mare concentrare de trafic 
pietonal şi rutier  - DGU 

vezi şi LOC CENTRAL (teoria locurilor centrale de Christaller) 

La oraş –centrul este locul contactelor sociale cele mai intense, dar şi centru funcţional, de 
prestigu, de concentrare a instituţiilor etc. 
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LIMITA ZONEI CENTRALE PE BAZA ANALIZEI FUNCTIONALE 
Criterii:  

1. prezenta functiunilor si activitatilor specifice zonelorcentrale 

2. concentrarea, densitatea de functii specifice - axe 

3. gruparea în cadrul unor spatii publice deschise - noduri  

4. gradul de atractivitate – ponderea ridicata a vizitatorilor din afara zonei limitrofe (rolul) 

5. continuitatea prezentei functiunilor si activitatilor specifice (intensitatea fluxurilor) – aparitia 
barierelor  

6. accesibilitatea din centrul orasului (timp, distanta) 

7. raportul dintre locuire si alte activitati 

FUNCTII SI ACTIVITATI SPECIFICE ZCOM 

1. administrativa: administratie locala si centrala, servicii de gospodarie comunala 
2. de reprezentare: tribunal, Curte de apel, consulate, sedii ale partidelor politice 

• în orase capitala: Parlament, Guvern, ambasade, sedii de  institutii internationale etc. 
3. comert cu amanuntul: comert specializat si de lux, vizitare periodica si rara 
4. alimentatie publica, turism: restaurante, baruri, hoteluri, pensiuni, sali de conferinta etc. 
5. afaceri: (CBD) banci, asigurari, sediu bursa de valori, centre de consultanta etc. 
6. cultura: teatre, opere, filarmonici, sali de concerte, muzee, galerii, biblioteci 
7. informare, media: sedii edituri, redactii ziare si reviste, agentii de publicitate, agentii de turism 
8. educatie: universitati, colegii, licee 
9. activitati stiintifice: academii, institute de cercetare 
10. loisir (distractie, amuzament): cazinouri, centre de jocuri electronice, internet-cafe 
11. recreere, odihna: parcuri si gradini, piscine, sali de gimnastica 
12. alte servicii publice specializate: saloane de frumusete, frizerii, ateliere de croitorie, reparatii 
etc. 
13. culte: sedii reprezentative ale cultelor existente (biserici, catedrale, moschei, sinagogi etc.) 
14. servicii speciale: servicii secrete, Interpol etc. 
15. locuire: locuire colectiva, locuire semi - colectiva pe lot  
16. spatii publice si pietonale: piete public si comerciale, esplanade, axe comerciale 
17. circulatie si transporturi: axe magistrale, metrou si transportul în comun de suprafata, parcari 
subterane si supraetajate etc. 

 

Zona activităților productive (E.i) reprezintă 32.36ha., respectiv 3.38% din totalul intravilanului, 
aceasta fiind extinsa în conformitate cu cererile de dezvoltare a unor activităţi productive nepoluante şi 
serviciilor conexe.  

Căile de comunicaţie și circulațiile pietonale reprezintă 110.57ha., respectiv 11.55% din 
teritoriul intravilan.  
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Zonele de spaţii verzi (clasificarea cf. Legii 24/200720) reprezintă un total de  24.68Ha. 
(246800mp.) (rezultând astfel un indicator de 18.95 mp.sp.v./locuitor – raportat la populația din 2020, de 
13018 locuitori), reprezentând 2.58% din totalul intravilanului.  

Spaţiile verzi prevăzute s-au materializat în teritoriu în principal prin : 

- instituirea, paralel cu drumurile locale și în zona drumului național, a unor zone de 
protecţie care pot fi valorificate ca zone de agrement, iar insulele nou create în 
vecinătatea acestora cu zonele de locuire vor fi amplasamente favorabile pentru servicii ; 

- propunerea unei zonei de parcurs pietonal din zona centrală spre vest (......), spre nord-est 
(........) către zona de acces .........; 

- crearea obligatorie pe zonele de industrie și unități agro-zootehnice existente a unor 
perdele de protecţie astfel ca locuinţele direct învecinate să beneficieze de distanţa 
minimă de 15 m prevazută în OMS nr. 119/2014 . 

Suprafețele de zone verzi propuse se constituite din spatii de agrement şi perdele de protecţie care 
asigură necesarul solicitat prin actuala legislatie de protecţia mediului. 

Zona pentru construcţii tehnico-edilitare reprezintă 15400mp., respectiv 0.16% din totalul 
intravilanului.  

 

 

3.7.1 Bilanţul teritorial al suprafeţelor cuprinse în intravilanul propus    

 

TABEL BILANT TERITORIAL 

ZONE CUPRINSE IN INTRAVILANUL ORASULUI MOLDOVA NOUA   - 2021 

ZONE FUNCŢIONALE 

LEGENDA 
PROPUS TOTAL 

Oraş Moldova Noua 

  Ha. % S.t. 

ZONA CĂI DE COMUNICAŢIE         

CĂI RUTIERE (CAROSABIL)     95.31 9.96 

CIRCULAŢII PIETONALE (TROTUARE, ALEI)     15.26 1.59 

ZONĂ LOCUINȚE         

ZONA REZIDENȚIALĂ - LOCUIRE INDIVIDUALĂ  EXISTENTA 
(Hmax = P+1+M)  

Li|e   136.98 14.31 

ZONA REZIDENȚIALĂ - LOCUIRE INDIVIDUALĂ  PROPUSA 
(Hmax = P+1+M)  

Li|p   144.84 15.13 

                                                           
20 Legea nr. 24/2007 privind reglementarea si administrarea spatiilor verzi din intravilanul localitatilor, republicata 2009  
Spatiile verzi se compun din urmatoarele tipuri de terenuri din intravilanul localitatilor:  

a. spatii verzi publice cu acces nelimitat: parcuri, gradini, scuaruri, fasii plantate;  
b. spatii verzi publice de folosinta specializata:  

1. gradini botanice si zoologice, muzee in aer liber, parcuri expozitionale, zone ambientale si de agrement pentru animalele dresate in 
spectacolele de circ;  
2. cele aferente dotarilor publice: crese, gradinite, scoli, unitati sanitare sau de protectie sociala, institutii, edificii de cult, cimitire;  
3. baze sau parcuri sportive pentru practicarea sportului de performanta;  

c. spatii verzi pentru agrement: baze de agrement, poli de agrement, complexuri si baze sportive;  
d. spatii verzi pentru protectia lacurilor si cursurilor de apa;  
e. culoare de protectie fata de infrastructura tehnica;  
f. paduri de agrement. 
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ZONA LOCUINTE COLECTIVE LC   20.51 2.14 

ZONA CENTRALA A UAT MOLDOVA NOUA (CENTRUL 
ADMINISTRATIV) ZC   10.07 1.05 

ZONA CENTRALA LOCALITATE - MOLDOVA VECHE, 
MACESTI Zcl   42.01 4.39 

ZONA INSTITUȚII, SERVICII, DOTĂRI ȘI ECHIPAMENTE 
PUBLICE 

IS|E   28.96 3.03 

ZONA ACTIVITĂȚI ECONOMICE CU CARACTER INDUSTRIAL 
E.i   32.36 3.38 

ZONĂ INSTITUŢII, SERVICII DE INTERES GENERAL ŞI 
ECHIPAMENTE PUBLICE, ACTIVITĂŢI PRODUCTIVE MICI, 

NEPOLUANTE, AVÂND FUNCŢIUNEA DOMINANTĂ 
LOCUIREA INDIVIDUALĂ 

M1   181.01 18.91 

ZONĂ ACTIVITĂȚI PRODUCTIVE NEPOLUANTE, SERVICII, 
DEPOZITARE ȘI DISTRIBUȚIE M2   70.85 7.40 

ZONĂ ACTIVITĂȚI CONEXE INDUSTRIEI LOCALE - UNITĂȚI 
PRODUCTIVE NEPOLUANTE, PRESTARI SERVICII, 

DEPOZITARE - CU PROCENT MARE DE SPAȚII VERZI 
AMENAJATE 

M3   30.28 3.16 

ZONĂ ACTIVITĂȚI CONEXE PORTUARE - PRESTARI 
SERVICII, DEPOZITARE, ANEXE,  

BIROURI - CU PROCENT MARE DE SPAȚII VERZI 
AMENAJATE 

M4   24.03 2.51 

ZONĂ ACTIVITĂȚI TURISTICE - CASE DE VACANȚĂ, 
PENSIUNE, HOSTEL, CABANĂ, LOCUINȚE LACUSTRE M5   81.14 8.48 

ZONĂ TERENURI CU DESTINAȚIE SPECIALĂ (MAI,MApN) 
TDS   1.30 0.14 

ZONA GOSPODĂRIRE COMUNALĂ     2.12 0.22 

ZONĂ LUCRĂRI EDILITARE     1.54 0.16 
          

RESTRUCTURAREA ZONELOR CU CARACTER INDUSTRIAL / 
ZONA COMPLEX MUZEAL INDUSTRIAL - MUZEUL CUPRULUI 

R.i   14.07 1.47 

ZONĂ SPAȚII VERZI         

SPAȚII VERZI PUBLICE CU ACCES NELIMITAT:PARCURI, 
GRĂDINI, SCUARURI, FÂȘII PLANTATE, inclusiv zona verde 

amenajata pentru picnic 
V.a   6.11 0.64 

SPAȚII VERZI PENTRU AGREMENT:BAZE DE AGREMENT, 
POLI DE AGREMENT, COMPLEXURI ȘI BAZE SPORTIVE V.s   17.00 1.78 

CULOARE DE PROTECȚIE FAȚĂ DE INFRASTRUCTURA 
TEHNICĂ 

V.p   1.57 0.16 



 
J40 / 15405 / 2008,     Cod   Unic  de   Inregistrare        RO 24446613, 

Municipiul Bucuresti,  Sector 3, Str. Traian Popovici, nr. 128,  Bloc B4A,  Et. 5,  Ap. 35 
Adresă de corespodență: Municipiul Sibiu, Strada Oituz, nr. 12, bloc 12, sc. 1, et. 1, ap. 3 

Tel : 0740155225 / 0744612245  |   E – M a i l: office@raumplandesign.ro 

SR EN ISO 9001:2015 | SR EN ISO 14001:2015 
ACTUALIZARE   PLAN   URBANISTIC  GENERAL   ORAȘ  MOLDOVA NOUĂ,  JUDEȚUL   CARAȘ-SEVERIN 

M E M O R I U     G E N E R A L 

Proiectant General S.C. RAUMPLAN DESIGN S.R.L., București 

 

97 

Proiectant de 

Specialitate 
S.C. RAUMPLAN DESIGN S.R.L., București 

MG Ver. 17 
2021/07 

 

TOTAL 
intravilan 
propus 957.32 100 

TOTAL  
intravilan 
existent 500.43 456.89 

  extindere 

 
Componenta zonei cu destinatie speciala (TDS) este următoarea: 

UTR UTR 

subzonă 

definire 

UTR 
corespunzătoare unui țesut urban 

constituit sau slab constituit 
TDS 1 

SUBZONA CU DESTINAŢIE SPECIALĂ SITUATĂ 
ÎN ZONĂ PROTEJATĂ 

 
Secția de pompieri Moldova Nouă, situată pe 
strada Nicolae Bălcescu, nr.99, în suprafață de 

2565m2 

Sediul poliției orășenești, situate în strada Dunării, 
nr. 58A, în suprafață de 1671m2 

Sediul Poliției de Frontieră Moldova Nouă, situat 
în strada Varvara, nr. 4, în suprafață de 11.900m2 

Imobil locuințe de serviciu, situat în strada Vasile 
Alexandri, bloc 40, scara IV 

Teren ponton, în suprafață de 250m2, CF. 31836 
 

UTR 
corespunzătoare unor zone rurale, 
slab constituite sau neconstituite 

 

TDS 2 

 

SUBZONĂ CU DESTINAŢIE SPECIALĂ SITUATĂ 
ÎN AFARA ZONEI PROTEJATE (SI EXTRAVILAN) 

 

Turn de comunicație Măcești CS MOLD 07 

Turn de comunicație Insula Ostrov CS MOLD 09 

Turn de comunicație Moldovița CAS REP 005 

Turn de comunicație Moldova Veche CAS SBP 003 

 

3.7.2 Fondul locuibil şi organizarea structurală a zonelor funcționale 
 

 Scenariile posibile de evolutie pe care se bazeaza dezvoltarea localitatii sunt influentate atat de 
factorii care actioneaza la nivel local sau regional cat si de cei de la nivel european sau national.  

 Dezvoltare dinamica bazată pe tendinţe exogene pleaca de la ideea ca orașul Moldova Nouă 
trebuie sa devina un pol important la nivel local si regional, un oras competitiv care sa fie atragator.   

 Totodata, in scenariul de dezvoltare dinamică este pus in evidenta faptul ca intravilanul actual 
poate inca sustine o parte din acoperirea deficitului actual. Pe de alta parte, pentru a deveni un oras 
dinamic, Moldova Noua,  are nevoie de locuri de munca atractive si diversificate care nu se pot exprima 
printr-un bilant teritorial spatial sau prin indici. Urmarind aceasta idee, trebuiesc identificate nuclee 
specializate functional, bazate pe mixitate functionale evidenta. Rolul comertului si al serviciilor trebuie 
sustinut si accentuat. Specializarea industriala in curs de restructurare poate oferi resurse de teren optime 
pentru aceste functiuni (asa cum se intampla in alte orase mari din lume).  

 Moldova Nouă dispune de un potential foarte ridicat de spatii de loisir, și prin valorificarea 
potențialului natural poate atrage un număr important de turiști. Conditia imperioasa pentru aceasta 
viziune este aproprierea de catre oras a spatiului din jur și de valorificare a zonei adiacente Dunării.  
Diversificarea functionala, dar in principal accesul la functiuni cat mai variate, trebuiesc incurajate in 
orașul Moldova Nouă (trup principal) unde densitatea populatiei si a locurilor de munca este crescuta. In 
acelasi timp dezvoltarea unor noi poli puternici, bine relationati cu centrul, este importanta pentru 
sustinerea pe termen lung a dezvoltarii. Facilitatile pentru invatamant, si in special cele pentru 
invatamantul superior, trebuiesc incurajate pentru a putea oferi orasului un caracter dinamic.  
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Limita intravilanului propus  

 După cum am arătat deja, intravilanul localităţii deţine în prezent resurse importante de teren, fie 
din cauza unor zone supradimensionate in raport cu utilizarea curenta, fie din cauza unor terenuri în 
prezent agricole şi care vor trebui convertite în zone construibile şi nu în ultimul rând din cauza unor 
terenuri rezultate din declinul unor activităţi industriale.  

Zone funcţionale  
Zona centrală  

❑ realizarea unui sistem pietonal în zona centrală  
❑ punerea în valoare a fondului construit din zona centrală și crearea unei identități proprii orașului 

prin măsuri de amenajare în primul rând a spaţiului public  
❑ propunerea funcţiunilor care pot anima viaţa urbană: terase, cafenele, funcţiuni culturale  
❑ realizarea unei articulaţii între centrul orașului și zonele funcționale adiacente prin inserarea unor 

activități culturale şi comerciale şi continuitatea amenajării de standard înalt  
❑ prevederea unor parcaje colective publice  

 
Zona malului de apă (Dunărea) 

❑ valorificarea gradului mare de elemente spatial-configurative si peisagistice şi cuplarea la viaţa 
oraşului prin activităţi comerciale, de agrement, de loisir şi culturale dar şi prin plantaţii masive 
pentru protecţie.  

Areale aferente principalelor penetratii rutiere in oraş (DN57) 

❑ intrarea dinspre sud pe DN57 se va amenaja prin realizarea unor platforme logistice (în relație cu 
Dunărea) și a unor zone de activități conexe zonelor de producție, la intersecţia cu DN57; 

❑ Accesul pe DN57 (directia Coronini-Pojejena) va căpăta rolul de pol urban fiind investit cu funcţiuni 
terţiare şi de servicii prin noile zone mixte propuse în jurul nodului din zona Dunării. 

Areale aferente zonelor industriale  

❑ zonele industriale vor fi parţial propuse spre reconversie în mai multe scopuri: realizarea unei zone 
mixta ca zonă tampon în relaţie cu zona de locuit (incompatibilitate prezentă a zonei industriale 
poluante cu zonele rezidențiale existente și propuse) şi pentru prealuarea unor activităţi 
diversificate din sectorul terţiar.  

Zonele de locuinţe colective  

❑ zona de locuinţe colective se menţine şi este propusă spre completare în unele locuri cu condiţia 
asigurării funcţiunilor complementare; 

❑ va fi încurajată mixitatea funcţională, propunând ca zone mixte părtile ansamblurilor de locuinţe 
colective care bordează artera principală a oraşului (DN57). 

Areale aferente zonelor rezidentiale de factura (semi-) rurală  

❑ se va propune extinderea zonelor de locuit spre zonele periferice în primul rând prin densificarea 
zonelor existente care sunt subutilizate;  

❑ terenurile agricole din intravilan vor fi schimbate în terenuri pentru locuire şi pentru funcţiuni 
complementare locuirii, dar intr-o maniera compacta evitandu-se dispersia urbana generatoare de 
risipa de resurse intr-o perioada de recesiune economica.  

Zona nucleelor de centralitate din satele aparținătoare orașului  

❑ noile zone centrale ale satelor se vor propune în complementaritate cu locuinţe individuale 
existente; 

❑ se va constitui o reţea de nuclee de centralitate pentru a asigura oraşului o structură complexă şi o 
utilizare eficientă a terenului: zonele centrale ale satelor, precum şi poli logistici în zona Dunării.  

Axe de dezvoltare  

❑ axele de intrare în oraş vor constitui de asemenea elemente cheie ale dezvoltării economice a 
oraşului.  
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3.8. Măsuri în zonele cu riscuri naturale (Reglementari specifice situaţiilor de urgenţă) 
 

Zonele cu riscuri naturale sunt prezentate în cadrul acestei lucrări la capitolele cuprinse în stadiul actual al 
dezvoltării, iar pentru aceste zone se aplică următoarele reglementări: 

Lucrările premise constau în lucrări de a limita riscul: lucrări de combatere a eroziunii, lucrări de plantare, 
întreţinere a vegetaţiei, lucrări de împrejmuire a zonelor, de prevenire a fenomenelor periculoase, irigaţii, desecări 
etc. În intravilan, cu condiţia respectării Legii 10/1995 şi a normelor şi prescripţiilor tehnice specifice referitoare la 
rezistenţa şi stabilitatea construcţiilor, siguranţa în exploatare, igiena şi sănătatea populaţiei şi a eliminării factorilor 
de risc prin lucrări specifice sunt admise şi alte construcţii. Autorizarea executării construcţiilor şi amenajărilor se face 
în respectările Legii 50/1991 cu completările ulterioare. 

În zonele delimitate conform legii pe care s-a instituit interdicţie definitivă de construire nu sunt admise 
decât lucrările permise fără condiţii. 

Hotărârea de delimitare a zonelor de protecţie sanitară, precum şi a celor expuse la riscuri naturale se emite 
de Consiliul Judeţean pe baza studiilor geotehnice şi a altor studii de specialitate necesare pentru fundamentarea 
deciziei şi cu avizul organelor de specialitate ale Administraţiei Publice (conform O.G. 47/1994 privind apărarea 
împotriva dezastrelor, conform ordin MLPAT (actual MTDR) 4458/NN/08.07.1997 şi MAPPM Nr. 1555/10/11.07.1997 
privind planurile judeţene de apărare împotriva dezastrelor). 

Zonele astfel delimitate sunt aduse la cunoştinţă administraţiei locale ale orașului şi sunt instituite în teren, 
se înscriu în cadastru, după care se preiau şi în documentaţiile de urbansim şi amenajarea teritoriulu. 

Se vor respecta prevederile Legii 10/1995. Construcţiile vor fi asigurate împotriva riscului seismic prin 
conformare la încadrarea în zona seismică corespunzatoare. 

Reglementari specifice situaţiilor de urgenţă 
Conform Hotarârii de Guvern nr. 525/1996, art. 24, autorizarea executării construcţiilor este permisă 

numai daca se respectă: 
a) distanţele minime obligatorii faţă de limitele laterale şi posterioare ale parcelei, conform Codului 

civil; 
b) distanţele minime necesare intervenţiilor în caz de incendiu, stabilite pe baza avizului unităţii 

teritoriale de pompieri. 
 Conform Hotarârii de Guvern nr. 525/1996, art. 25, care stabileşte reguli cu privire la asigurarea 
acceselor obligatorii: 

1) Autorizarea executării construcţiilor este permisă numai dacă există posibilităţi de acces ladrumurile 
publice, direct sau prin servitute, conform destinaţiei constructiei. Caracteristicile acceselor la 
drumurile publice trebuie să permită intervenţia mijloacelor de stingere a incendiilor. 

2) În mod exceptional se poate autoriza executarea construcţiilor fără îndeplinirea conditiilor prevazute 
la alin. 1), cu avizul unităţii teritoriale de pompieri. 

3) Numărul şi configuraţia acceselor prevăzute la alin. 1) se determină conform anexei nr. 4 la prezentul 
regulament. 

4) Orice acces la drumurile publice se va face conform avizului şi autorizatiei speciale de construire, 
eliberate de administratorul acestora. 

 
 Concepţia acţiunilor de evacuare îm caz de calamităţi 
 
 Acţiunea de evacuare se poate realiza în următoarele modalităţi şi situaţii: 

→ Autoevacuarea - în cazul producerii unor dezastre cu efecte rapide, când populaţia este alarmată şi 
se deplasează în mod organizat, spre anumite locuri de refugiu în care este ferită de efectele 
distrugătoare ale acestora ( acţiunea se poate derula şi spontan însă pe parcurs, ea poate şi trebuie 
gestionată de Comitetul Local pentru Situaţii de Urgenţă – CLSU şi de organele de pază şi ordine). 
Desfăşurarea acestei acţiuni impune intervenţia persoanelor specializate ale primăriei pentru evitarea 
confuziei, panicii, aglomeraţiei, blocajelor pe căile de comunicaţii, precum şi a dezordinii şi a actelor 
antisociale; 

→ Evacuarea populaţiei sinistrate – în cazul în care unele categorii de persoane au fost izolate ori sunt 
afectate de unele situaţii de dezastre şi nu mai pot reveni la locuinţele proprii o perioadă de timp; 

→ Evacuarea planificată şi organizată  - conform prezentului plan de evacuare condusă şi organizată de 
CLSU. 
 

 Evacuarea poate fi efectuată în funcţie de evoluţia situaţiei de urgenţă şi de gradul de asigurare cu mijloace 
de transport, astfel: 

→ Parţial sau total din una sau mai multe zone ale localităţii sau din întreaga localitate, în aceiaşi 
localitate sau în alte localităţii. 

→ Simultan sau succesiv ( funcţie de urmările dezastrului sau posibilităţile de transport). 
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Variante de evacuare: 

 
1. Varianta I  - de regulă locaţiile pentru evacuare se stabilesc în clădiri ( şcoli, cămine, internate, 

grădiniţe, cămine culturale, săli de sport, hoteluri, moteluri, cazărmi militare, complexe sportive sau 
alte spaţii deoarece acestea asigură un minim de confort şi utilităţi necesare şi în care se pot asigura 
condiţii de cazare şi hrănire, asistenţă medicală şi socială, un trai decent şi prevenirea îmbolnăvirilor 
şi a epidemiilor. Aceste locaţii pot funcţiona o perioadă mai lungă de timp, până pa înlăturarea 
pericolului în orice anotimp. 
 

2. Varianta II – dacă nu se poate realiza varianta I, sau clădirile vizate pentru această variantă I sunt în 
zona de dezastru se stabilesc alte zone, pe înălţimi , în apropierea apelor curgătoare, eventual în 
afara localităţii, zone în care se înfiinţează tabere. De regulă acestea nu pot funcţiona mult timp, 
fiind o măsură provizorie se funcţionează de obicei pe timp favorabil.  

 
Se evacuează: 
  

 Se evacuează personalul Primăriei şi unele instituţii sau operatori economici importanţi cu membri de 
familie care nu sunt încadraţi în muncă şi bunurile materiale necesare continuării activităţii acestora; 

 Copiii bătrânii şi bolnavii, precum şi alte categorii de cetăţeni care nu pot participa la acţiuni de 
salvare sau în sprijinul acestora; 

 Populaţia disponibilă; 

 Spitale şi unităţi sanitare( dacă este posibil); 

 Colectivităţile de animale ce pot fi în pericol ( în orașul Moldova Noua, este interzisă creşterea 
animalelor mari în intravilanul localităţii); 

 Bunurile materiale din patrimoniu naţional, documente arhivistice, tehnice, utilaje unicat,etc.; 

 Instituţiile publice şi operatorii economici propuşi de autorităţile de specialitate ale administraţiei 
centrale şi locale care îşi pot desfăşura activitatea în alte locaţii; 

 Depozitele de produse alimentare, industriale, petroliere, farmaceutice şi cerealiere; 

 Diferite alte materiale importante; 

 
Calculul numărului populaţiei evacuate ( de principiu) 
 

❑ 60 % - prin autoevacuare ( 95 -97% în cazul accidentelor majore sau chimice); 

❑ 30 – 35 % evacuare o dată cu instituţiile şi agenţii economici( salariaţi şi familiile acestora); 

❑ 10 – 5 % populaţia care se evacuează la nivelul oraşului sau nu au mijloace sau posibilităţi de 
evacuare. Aceştia se iau în calcul la stabilirea anexelor Planului de evacuare. 

 
Timp de evacuare 
 

➔ imediat după identificarea pericolului, pe timpul sau  după producerea acestuia.  
 
Prezentul plan a fost întocmit având în vedere următoarele consideraţii: 
 

• Evacuarea/ autoevacuarea populaţiei, colectivităţilor de animale şi a unor categorii de bunuri la 
nivelul localităţii se impune în cazul producerii de: accidente chimice,inundaţii, accidente la 
construcţiile hidrotehnice, cutremure, alunecări de teren; 

• Accidentele chimice, accidentele la construcţiile hidrotehnice şi cutremurele sunt dezastre care apar 
de regulă prin surprindere; 

• Timpul scurt la dispoziţie pentru luarea deciziilor şi punerea în aplicare a Planului de evacuare; 

• Evacuarea bunurilor materiale de la operatorii economici şi instituţii publice este posibilă numai după 
o organizare prealabilă minuţioasă; 

• Datorită timpului scurt la dispoziţie, organizarea evacuării va fi sumară ponderea fiind 
autoevacuarea; 

• Locurile unde se execută evacuarea populaţiei sau bunurilor se găsesc la distanţe relativ mici; 

• Agenţii economici şi instituţiile aplică propriile planuri de evacuare corelate cu Planul de evacuare al 
localităţii; 
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• Se impune riguros dirijarea circulaţiei spre raioanele de evacuare şi paza raioanelor evacuate; 
 
Concepţia acţiunilor de evacuare  

 
1. Situaţia tipurilor de riscuri care impune evacuarea populaţiei  şi bunurilor : 

a. Inundaţii datorită topirii rapide a gheţii şi zăpezilor, a torentelor de pe versanţi, a ploilor 
torenţiale şi în cantităţi ce depăşesc pragurilor la precipitaţii, blocarea albiilor de către gheţuri 
sau creării unor baraje prin alunecări de teren sau unor avarii la construcţiile hidrotehnice ( 
diguri sau baraje); 

b. Alunecări de teren; 

c. Cutremur;  

d. Accidente chimice provocate de operatorii economici sursă de risc chimic sau accident pe căile 
de transport; 

2. Introducerea „STĂRII DE URGENŢĂ”pentru zona posibil a fi afectată se execută de către Comitetul 
Naţional pentru Situaţii de Urgenţă sau Inspectoratul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă la 
propunerea Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă sau preşedintele CLSU ( primarul orașului 
Moldova Noua) la iminenţa producerii unui dezastru; 

3. Evacuarea se referă la persoanele rănite sau valide surprinse în zona afectată , la persoanele ale 
căror locuinţe au fost avariate şi nu mai pot fi locuite până la refacere.  

4. Acţiunile se desfăşoară de către formaţiunile specializate ale instituţiilor prevăzute să intervină 
conform funcţiilor de sprijin, repartizate cu responsabilităţi de monitorizare a pericolelor şi riscurilor 
specifice. 

5. Populaţia şi bunurile materiale care se evacuează, gradul de urgenţă şi ordinea în care se face 
evacuarea , forţele şi mijloacele destinate sprijinului logistic al evacuării în cazul situaţiilor de 
urgenţă se stabilesc pentru fiecare situaţie de personalul cu atribuţii din cadrul administraţiei locale, 
se avizează de ISUJ şi de vicepreşedintele CLSU şi se aprobă de preşedintele CLSU. 

6. Datorită timpului scurt la dispoziţie, un rol deosebit îl va constitui autoevacuarea, iar pentru aceasta 
se va pune accent pe popularizarea riscului existent, a zonelor de inundabilitate, a raioanelor de 
evacuare, înştiinţarea şi alarmarea populaţiei şi necesitatea realizării acesteia în timpul cel mai 
scurt, pe căile cele mai scurte şi sigure, acordându-se ajutor în special copiilor, bătrânilor şi a 
persoanelor ce nu se pot deplasa singure. 

7. Specific evacuării în caz de accident chimic este faptul că aceasta trebuie să se execute foarte rapid, 
că timpul de rămânere în raioanele de evacuare este relativ scurt, de  minute sau de 1-2 ore şi nu se 
pune problema evacuării bunurilor materiale. 

8. Acţiunile de limitare şi înlăturare şi refacere a efectelor produce de dezastre sau calamităţi, sau a 
unor situaţii de urgenţă şi criză constituie o obligaţie a administraţiei publice locale, cu atribuţii în 
acest domeniu  şi pentru persoanele juridice şi fizice cu excepţia celor cu handicap, a bătrânilor , 
copiilor şi a altor persoane defavorizate.( art. 7 al OMAI nr. 638/420 din 2005) 

 
 Planul de analiză si acoperire a riscurilor a orașului Moldova Noua si Planul de evacuare în situaţii de urgenţă a 
orașului Moldova Noua întocmite de compartimentul protecţie civilă din Primaria Moldova Noua conţin tabele detaliate 
cu: 

- principalele spaţii de hrănire; 

- situaţia săaţiilor de cazare colectivă; 

- situaţia spaţiilor destinate ocrotirii sănătăţii; 

- situaţia populaţiei care se evacuează în situaţii de urgenţă; 

- tabel cu principalele obiective care se evacuează. 

 
Puncte de adunare, îmbarcare, debarcare şi primire – recepţie 
 
 Puncte de adunare, îmbarcare, debarcare şi primire – recepţie se stabilesc din timp de normalitate de către 
CLSU. Punctele de adunare trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: 

❖ să fie situate în apropierea căilor de acces spre localităţile/zonele în care se execută evacuarea; 

❖ să poată fi identificate şi recunoscute cu uşurinţă; 
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❖ să asigure posibilităţi de protecţie a populaţiei şi a bunurilor în situaţii de urgenţă; 

❖ să asigure condiţii de desfăşurare a activităţilor specifice; 

 Stabilirea şi pregătirea punctelor de îmbarcare a evacuaţilor din zonele afectate se realizează în termen de 
două ore de la primirea ordinului/deciziei de evacuare. În cazul în care timpul la dispoziţie este extrem de scurt, nu se 
organizează puncte de adunare şi îmbarcare pentru populaţie, deoarece aceasta se va autoevacua. Obligaţia CLSU este 
însă aceea de anunţa populaţia despre punctele de debarcare şi locaţiile unde se adună cei evacuaţi şi sinistraţi. 
 Asemenea puncte se vor stabili numai pentru instituţiile publice şi agenţii economici în vederea îmbarcării 
bunurilor de valoare. Dacă timpul permite şi anunţarea dezastrului se face din în timp util aceste puncte se 
organizează şi pentru populaţie după cum urmează: 

 
 Puncte de adunare se înfiinţează pentru fiecare zonă a localităţii şi în fiecare localitate aparţinătoare şi este 
locul în care se prezintă populaţia pentru luarea în evidenţă, repartizare de mijloace de transport în vederea evacuării. 
Pentru aceasta punctul de adunare trebuie să dispună de:  

• săli de aşteptare; 

• loc pentru luarea în evidenţă a populaţiei; 

• sală de acordare a primului ajutor; 

• sală pentru persoane cu copii mici; 

• loc pentru personalul punctului de adunare; 

• magazie pentru păstrarea şi distribuirea materialelor de strictă necesitate; 

• încăperi pentru adăpostirea şi protecţia personalului şi populaţiei; 
 

 Punctele de îmbarcare –debarcare sunt locurile în care se constituie coloane auto (sau după caz se execută 
evacuarea cu trenul) şi în care se aflueşte şi deflueşte populaţia  şi cuprind: 

• spaţii pentru acordarea primului ajutor; 

• săli pentru staţionarea temporară a persoanelor cu copii. 
 De obicei punctele de îmbarcare sunt alăturate punctelor de adunare. 
 
 Punctele de primire - repartiţie sunt locuri de afluire a populaţiei evacuate, pentru luarea în evidenţă a 
populaţiei evacuate şi repartizarea spaţiilor de cazare, a terenurilor pentru amplasarea corturilor, pentru parcarea 
maşinilor, pentru construirea de utilităţi. În aceste puncte se prevăd, de regulă, următoarele spaţii: 

• loc pentru luarea în evidenţă; 

• loc pentru acordarea primului ajutor şi a triajului epidemiologic. 

• loc pentru persoanele cu copii mici; 
 Pentru utilarea acestor puncte se apelează la mijloacele locale, iar dacă acestea nu pot fi utilate se va face o 
cerere cu mijloacele necesare la ISUJ ( corturi, mijloace de iluminat, autocisterne pentru apă potabilă, mese şi bănci 
pliante, veselă, marmite , cazarmament, etc.). C.L.S.U. a stabilit înfiinţarea punctelor de primire-repartiţie în locurile 
în care se asigură cazarea persoanelor evacuate. 
 
 

3.9. Dezvoltarea echipării edilitare 
 

Nu există sistem de canalizare ape pluviale în satul Macesti, dezvoltarea canalizării fiind cuprinsă 
în POIM, respectiv extinderea retelei din oras. Strazile din satul Măcești sunt pietruite exceptand portiunea 
de DN 57 care trece prin sat.  

Satul Moldovita nu are sistem public de apa si nici canalizare ape uzate menajere. Primăria a 
prevăzut construirea unui sistem de puturi forate cu inmagazinare si statie de potabilizare si mini statie de 
epurare. Drumurile din localitatea Moldovița sunt pietruite. 

 

Localitățile din UAT Moldova Nouă vor dispune de toate utilitățile necesare, prin modernizarea, 
extinderea și dezvoltarea rețelelor existente. 

Pe durata de valabilitate a PUG, toți locuitorii orașului vor fi racordați la utilități.  

 

Pentru realizarea tuturor obiectivelor prezentate pentru dezvoltarea edilitara este necesar 
aplicarea urmatoarelor masuri: 

1. Conceperea unor programe de dezvoltare pentru echipare edilitara de catre Primaria Oras 
Moldova Noua, pe etape precise in timp. 
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2. Lansarea de oferte de licitatie pe structure de proiecte de executie pentru echipare 
edilitara completa a Orasului Moldova Noua 

3. Accesarea de fonduri Europene pentru finantarea programelor de dezvoltare a echiparii 
edilitare. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                       MOLDOVA NOUĂ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EXTINDEREA REȚELELOR DE APĂ ȘI CANALIZARE PRIN PROGRAMUL POIM 
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                                                    MOLDOVA VECHE                                                                                           MOLDOVA NOUĂ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EXTINDEREA REȚELELOR DE APĂ ȘI CANALIZARE PRIN PROGRAMUL POIM 
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EXTINDEREA REȚELELOR DE APĂ ȘI CANALIZARE PRIN PROGRAMUL POIM 



 
J40 / 15405 / 2008,     Cod   Unic  de   Inregistrare        RO 24446613, 

Municipiul Bucuresti,  Sector 3, Str. Traian Popovici, nr. 128,  Bloc B4A,  Et. 5,  Ap. 35 
Adresă de corespodență: Municipiul Sibiu, Strada Oituz, nr. 12, bloc 12, sc. 1, et. 1, ap. 3 

Tel : 0740155225 / 0744612245  |   E – M a i l: office@raumplandesign.ro 

SR EN ISO 9001:2015 | SR EN ISO 14001:2015 
ACTUALIZARE   PLAN   URBANISTIC  GENERAL   ORAȘ  MOLDOVA NOUĂ,  JUDEȚUL   CARAȘ-SEVERIN 

M E M O R I U     G E N E R A L 

Proiectant General S.C. RAUMPLAN DESIGN S.R.L., București 

 

106 

Proiectant de 

Specialitate 
S.C. RAUMPLAN DESIGN S.R.L., București 

MG Ver. 17 
2021/07 

 

 
DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII TEHNICO-EDILITARE ÎN ZONELE DE DEZVOLTARE ADIACENTE DUNĂRII 
(SERVICII ȘI LOCUIRE, ZONĂ TURISTICĂ) DIN CADRUL U.A.T. MOLDOVA NOUĂ 
 

Conform legislației în vigoare, gestionarea colectării și tratării apelor uzate menajere din cadrul unui 
U.A.T. se va realiza in mod unitar, obligatoriu, prin conectarea zonelor de dezvoltare urbana, noi, la 
zonele urbane existente.  

Zonele funcționale propuse din cadrul intravilanului localității Moldova Nouă (UTR M1 și M5 – zonele 
marcate în planșa de mai jos – zonele adiacente Dunării, din partea de N-V, sat Măcești – M1, zona iazului 
de decantare și din zona de S-E, trup Tăușan – M5) se vor echipa cu retea de canalizare apa uzata 
menajera, nouă (colector, camine, racorduri individuale). Apele uzate menajere se vor colecta într-o stație 
de pompare subterană, apa fiind pompata pana la un camin de canalizare de pe reteaua de canalizare 
menajera existentă. 

Apele uzate menajere colectate din zonele urbane noi din cadrul intravilanului orasului se vor epura in 
statia de epurare orășenescă, astfel încât procesul de epurare sa fie controlat permanent. 

De asemenea, zonele mixte adiacente Dunării (servicii și locuire, sau propuse pentru agrement - UTR M1 și 
M5) vor fi racordate la rețeaua de alimentare cu apă a localității, ce va fi pusă în funcțiune conform 
proiectelor de extindere/modernizare prevăzute. 

În vederea repsectării legislației în vigoare din domeniul mediu și al apelor și al susținerii unei dezvoltări 
durabile, primăria nu va elibera autorizații de construire (indiferente de tipul construcției, fie și 
provizorie) în zonele mixte adiacente Dunării (UTR M1 și M5) până când nu se va realiza extinderea 
infrastructurii tehnico-edilitare în zonele respective, obligativitatea asigurării posibilităților de racordare 
a consumatorilor din zonele descrise mai sus revenind tot primăriei Moldova Nouă, în perioada de 
valabilitate a P.U.G. 
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3.9.1 Alimentarea cu apă 

 Toate satele din UAT Moldova Noua vor beneficia de infrastructură tehnico-edilitară și anume 
rețele de apă, canalizare, gaze naturale și electricitate (modernizare / dezvoltare / înființare). 

Pe durata de valabilitate a PUG, toți locuitorii orașului vor fi racordați la utilități.  

Criterii de proiectare 

 Normele de consum propuse de standardul roman din 2006 tin seama de reducerea consumului 
domestic si industrial, inregistrata in ultimii ani, si se apropie de normele Europene, prevazand un consum 
specific de 100 – 120 l/ locuitor/zi, pentru dotarile sanitare standard existente care se vor extinde in toate 
localitatile incluse in program. Consumurile necasnice s-au apreciat avand o pondere de 20% din cel casnic. 
Normele de calitate a apei potabile, legiferate prin Legea Calitatii Apei nr. 458/2002, au fost completate si 
aliniate la normele europene prin Legea nr. 311/2004. 

Parametri de proiectare de baza si predimensionare 

 In conformitate cu cele descrise la Capitolul 3, in ultimii ani s-a constatat o reducere a consumului 
domestic si industrial. Normele de consum propuse de standardul roman din 2006 tin seama de aceasta 
tendinta si se apropie de normele europene, prevazand un consum specific de 100 – 120 l/om.zi pentru 
dotarile sanitare standard existente care se vor extinde in toate localitatile incluse in program. 

 Consumurile solicitate de industrii au si ele o tendinta de descrestere datorita reorganizarii si 
retehnologizarii. Consumurile necasnice s-au apreciat ca avand o pondere de 20% din cel casnic. 

 Normele de calitate a apei potabile, legiferate prin Legea calitatii apei nr. 458/2002, au fost 
completate si aliniate la normele europene de Legea nr. 311/2004. Pentru apele uzate menajere, se 
mentin valorile debitelor de calcul pentru apa potabila (Qmediu; Qmax.zi; Qorar max.). 

 In ce priveste calitatea apelor uzate evacuate in emisar, ele vor trebui sa respecte prevederile 
normativului NTPA 001-2007, din care mentionam CB05 de 25 mg/l si substantele in suspensie de 35 mg/l. 

 Distribuţia apei potabile se va realiza printr-o reţea care va acoperi toată trama stradală, atât pe 
drumurile existente, cât şi pe cele propuse prin P.U.G, și vor acoperi cca....... rețea distribuție apă 
potabilă și cca. ........... rețea canalizare.  

Reţelele de distribuţie vor asigura apa necesară utilizatorilor în cantitatea, calitatea şi la 
presiunea cerută, conform normativelor în vigoare. Pentru sectorizarea reţelei, se vor prevedea cămine de 
vane. Pentru combaterea eventualelor incendii, pe reţeaua de apă se vor prevedea hidranţi exteriori. 

 Pentru branșamentele existente se prevede numai rebranșarea (piesă de legătură între rețea și 
branșamentul existent) sau refacerea branșamentului (piesă de legătură la rețeaua de distribuție și 
conducta de legătură până la limita de proprietate). Pentru branșamente noi, se vor prevedea: piesă de 
legătură la rețeaua de distribuție, conductă de legătură până la limita de proprietate și căminul de 
apometru. 

Zone de protectie 

 Pentru sursele de apa, precum si pentru captarile aferente acestora se instituie zonele de protectie 
sanitara si perimetrul de protectie hidrogeologica, conform HG 930/2005, acestea fiind dimensionate prin 
elaborarea de studii hidrogeologice expertizate de INHGA Bucuresti, studii ce trebuiesc intocmite de catre 
detinatorii si/sau operatorii cu orice titlu ai captarilor. Prin aceste studii se dimensioneaza urmatoarele 
zone: 

❖ zona de protectie sanitara cu regim sever: cuprinde terenul din jurul surselor de apa, unde este 
interzisa orice amplasare de folosinta sau activitate care ar putea conduce la contaminarea sau 
impurificarea surselor de apa; 

❖ zona de protectie sanitara cu regim de restrictie: cuprinde teritoriul din jurul zonei de 
protectie sanitara cu regim sever, astfel delimitat incat, prin aplicarea de masuri de protectie, 
in functie de conditiile locale, sa se elimine pericolul de alterare a calitatii apei;  

❖ perimetrul de protectie hidrogeologica: cuprinde arealul dintre domeniile de alimentare si de 
descarcare la suprafata si/sau in subteran a apelor subterane prin emergente naturale 
(izvoare), drenuri si foraje si are rolul de a asigura protectia fata de substante poluante greu 
degradabile sau nedegradabile si regenerarea debitului prelevat prin lucrarile de captare. 
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 Pentru statiile de pompare, instalatiile de tratare, rezervoarele de inmagazinare, aductiuni si 
retelele de distributie apa se instituie zonele de protectie sanitara cu regim sever, conform HG 930/2005, 
dimensionarea acestora facandu-se cu respectarea urmatoarelor limite minime: 

❖ statii de pompare: 10 m de la zidurile exterioare ale cladirilor; 

❖ instalatii de tratare: 20 m de la zidurile exterioare ale cladirilor; 

❖ rezervoare ingropate: 20 m de la zidurile exterioare ale cladirilor; 

❖ aductiuni: 10 m de la generatoarele exterioare ale acestora; 

❖ alte conducte din retelele de distributie: 3 m 

Pentru satul Moldovița se va realiza o gospodărie de apă, cu foraje, pentru asigurarea alimentării cu apă a 
locuitorilor. 

 

3.9.2 Canalizare 
 

Toate satele din UAT Moldova Noua vor beneficia de infrastructură tehnico-edilitară și anume 
rețele de apă, canalizare, gaze naturale și electricitate (modernizare / dezvoltare / înființare). 

Pe durata de valabilitate a PUG, toți locuitorii orașului vor fi racordați la utilități.  

Costuri unitare pentru statii de pompare apa uzata 

 In general, statiile de pompare pentru apa uzata sunt dimensionate pentru debite care nu depasesc 
200 mc/h, marea majoritate incadrandu-se in debite sub 50 mc/h. Statiile de pompare au fost prevazute cu 
pompe submersibile, una activa si una pasiva, cu cicluri alternative de functionare. Pentru statiile de 
pompare cu debite mai mari, costul unitar a fost stabilit pentru fiecare situatie in parte. 

 a) Lucrari civile 

 Pentru statiile de pompare dotate cu 2 pompe submersibile a fost considerat un cheson circular cu 
diametrul de 3 m. In cazuri speciale, cand sunt necesare 3 pompe submersibile, chesonul a fost apreciat la 
diametrul de 4,5 m. In vederea estimarii costurilor statiei de pompare, s-a considerat ca radierul 
colectorului de canalizare se afla la 5,0 m adancime, la care s-a adaugat 1,0 m pentru adancimea de 
aspiratie, 0,75 m pentru garda necesara vortex-ului, rezultand o adancime totala a chesonului de 6,75 m. 
Volumul total de beton necesar a fost determinat din conditia de impiedicare a plutirii.. Pentru un cheson 
cu diametrul de 3,0 m au fost considerate urmatoarele grosimi pentru elementele de beton: 0,3 m pentru 
planseu, 0,3 m pentru pereti si 1,0 m pentru radier. S-a considerat utilizarea a 120 kg de armatura la mc de 
beton. 

 In vederea asigurarii functionarii statiei de pompare si in eventualitatea unei intreruperi a 
alimentarii cu energie electrica, a fost prevazut un generator de rezerva. Acesta, impreuna cu tabloul 
electric vor fi amplasate intr-o cladire anexa (dimensiunea de 4,0 x 3,5 m). Intregul amplasament (cca. 15 
x 15 m) va fi imprejmuit cu gard cu poarta de acces si drum de acces. 

 Ỉn scopul îmbunătăţirii echipării edilitare a orașului Moldova Noua și a satelor aparținătoare, 
precum şi pentru asigurarea diminuării poluării mediului, se propune un sistem centralizat de canalizare, 
care să permită racordarea tuturor gospodăriilor şi a obiectivelor existente şi propuse în zonă. 

 În funcţie de configuraţia zonei, se propune extinderea retelei existente de canalizare menajera, 
cu asigurarea depoluării apelor uzate înainte de descărcarea în emisar prin intermediul staţiei de epurare 
existenta. In jurul statiei de epurare este instituita zona de protectie sanitara cu raza de 50m, conform 
Ordinului Ministrului Sănătăţii nr. 119/2014. 

 Se prevede canalizare în sistem divizor, apele pluviale urmând să fie colectate prin rigolele 
practicate pe marginea drumului. Ỉn măsura în care, în urma întocmirii proiectului de specialitate, se 
constată că este necesar, se vor prevedea construcţii de atenuare a debitelor meteorice prin rezervoare de 
înmagazinare şi staţii de pompare.  

Pentru satul Moldovița se va realiza o gospodărie de apă, cu stație de epurare proprie, pentru asigurarea 
colectării și tratării apelor uzate menajere din gospodăriile localității. 

 

Separare retelelor de canalizare este recomandata si de directivele Uniunii Europene si de 
Ministerul Mediului. 
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Pentru dezvoltarea si imbunatatirea serviciilor de colectare si evacuare apa uzata sunt necesare 
aplicarea urmatoarelor programe de dezvoltare: 

A. reabilitarea  retelelor existente de colectare apa uzata, cu separarea de efluentul pluvial, 
pentru optimizarea epurarii apei uzate conform NTPA 001/2002. 

B. extiderea retelelor de canalizare in tot perimetrul intravilan al orasului-cca.13 km-conducte 
din PVC-KG, camine din PP 

C. reabilitarea si modernizarea statiilor de pompare apa uzata ,existente cu posibilitati de 
monitorizare a functionarii acestora.-SP1 si SP2 

D. executia de statii de pompare ape uzate,tip camin din PP complet echipate, pentru zonele 
urbane unde se vor extinde retele de canalizare-SP3. 

E. reabilitare,extinderea si modernizarea statiei de epurare ape uzate cu echipamente care sa 
asigure o epurare a apelor conform normativelor in vigoare-utilaje noi pentru epurare 
mecanico-biologica,aparatura de laborator. 

F. executia de retele de colectare a apelor pluviale cu teava PVC-KG,inclusiv a statiei de epurare 
ape cu suspensii.Separarea sistemelor de canalizare este recomandata pentru evitarea 
supradimensionarii statiei de epurare ape uzate menajere,pentru evitarea inundarii localitatii 
in caz de ploaie,precum si pentru supradimensionarea retelei de canalizare in cazul sistemului 
de evacuare unitar. 

 

3.9.3 Alimentarea cu energie electrică 

Toate satele din UAT Moldova Noua vor beneficia de infrastructură tehnico-edilitară și anume 
rețele de apă, canalizare, gaze naturale și electricitate (modernizare / dezvoltare / înființare). 

Pe durata de valabilitate a PUG, toți locuitorii orașului vor fi racordați la utilități.  

 

Pentru satisfacerea necesitatilor energetice ale orasului si reducerea costurilor sunt necesare 
aplicarea urmatoarelor programe: 

1. extinderea retelelor electrice  in zonele urbane in dezvoltare si extindere 

2. construirea de parcuri fotovoltaice sau eoliene cu fonduri europene, parcuri care sa asigure 
energie electrica pentru iluminat public si energie electrica pentru asigurarea de utilitati apa 
si canalizare. 

3. extinderea iluminatului public in toate zonele urbane. 

 

3.9.4 Telefonie 

Toate satele din UAT Moldova Noua vor beneficia de infrastructură tehnico-edilitară și anume 
rețele de apă, canalizare, gaze naturale și electricitate (modernizare / dezvoltare / înființare). 

Pe durata de valabilitate a PUG, toți locuitorii orașului vor fi racordați la utilități.  

 

3.9.5 Alimentarea cu căldură 

 

Oportunitatea adoptarii de  soluții  alternative  de  alimentare  cu  energie termica  în  orasul  
Moldova Noua. 

În contextul actual, asigurarea cu energie trebuie sa țină seama de doua aspecte principale: 
diversificarea surselor si realizarea la nivelul consumatorilor a interconectarii acestor surse (montarea 
unor ”sisteme hibride” de alimentare cu energie). 

Utilizarea combustibilului lichid, în special combustibil lichid usor (CLU) prezinta o serie de 
avantaje având în vedere puterea calorifica ridicata, posibilitatea stocarii pentru a se evita deficitul din 
perioadele cu temperaturi exterioare scazute, precum si functionarea automata a sursei termice, fara a fi 
necesar focaritul. Nici acest combustibil nu poate fi folosit pentru încalzirea centrala individuala a unui 
apartament de bloc din cauza lipsei de spațiu corespunzator pentru depozitarea lui.  
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O soluție care îmbina avantajele utilizarii gazelor naturale cu cele ale combustibililor lichizi o 
constituie gazele petroliere lichefiate (GPL), având însa  dezavantajele ca la instalațiile mic-vrac este 
necesara umplerea la intervale scurte de timp a recipientului (din cauza faptului ca nu este utilizabila 
decât o cantitate de circa 60% din capacitatea totala a recipientului), iar la scaderea temperaturii scade si 
debitul de gaze care se vaporizeaza si pot fi utilizate.  

Sursa de rezerva cea mai la îndemâna o constituie energia electrica, la nivelul consumatorilor 
obisnuiți folosindu-se încalzirea individuala cu diverse aparate electrice. O cresterea nivelului de confort 
si, în paralel, o reducere a riscului de accidente si incendiu, o constituie apariția radiatoarelor electrice cu 
temperatura mai scazuta a sursei de caldura la care elementul încalzitor nu mai este incandescent.  

Centralele termice funcționând cu energie electrica au puteri mari, pe care posturile de 
transformare, rețelele de distribuție si instalațiile interioare actuale nu le pot prelua, astfel încât pentru 
viitorul apropiat si, chiar la nivel mediu, nu se prevede o utilizare a energiei electrice pe scara larga pentru 
încalzire  chiar în condițiile unei nivelari a costurilor diferitelor forme de energie.   

Utilizarea diferitelor forme de energie regenerabila pentru încalzire trebuie susținuta, pentru o 
funcționare sigura, de sisteme care utilizeaza combustibilii clasici, în special cei fosili care pot fi stocați si 
care pot produce rapid debitul de caldura necesar.   

Pompele de caldura încep sa capete o utilizare mai extinsa odata cu apariția pe piața a diverselor 
echipamente adecvate. Capacitatea lor termica este însa destul de redusa, fiind necesare spații pentru 
montarea schimbatoarelor de caldura în sol sau la nivelul apelor freatice precum si o izolare termica a 
cladirii mult superioara celei normata la ora actuala în țara noastra. Este important de verificat daca 
parametrii pentru care a fost proiectata pompa corespund parametrilor existenți si/sau doriți în țara 
noastra (temperaturi minime, temperaturi interioare în încaperi, temperaturi ale solului si apei freatice). 

Utilizarea energiei solare  este cea mai la îndemâna soluție la ora actuala în special pentru 
producerea apei calde menajere în perioada de vara. Cele trei variante principale de captatoare solare (cu 
funcționare gravitaționala, la presiunea rețelei de apa, cu tuburi vidate) permit prepararea apei calde 
chiar si în perioada de iarna sau când cerul este înnorat, prin prevederea unor surse de rezerva (încalzire 
cu combustibili fosili si/sau electrica). Incalzirea cladirilor este relativ greu de realizat, inclusiv pentru 
cladirile cu grad ridicat de vitrare, care pe timpul iernii vor primi o cantitate de caldura ce nu poate fi 
controlata, deci nici în concordanNa cu necesarul termic, iar vara pereții vitrați (chiar protejați cu diverse 
sisteme) vor conduce la o încalzire excesiva a spațiilor, cu consumuri ridicate de energie electrica pentru 
climatizare.  

Utilizarea energiei solare, ca si a celei utilizata în pompele de caldura, este dificil de realizat în 
condițiile locuințelor de tip bloc din țara noastra, astfel încât ramâne de utilizat la locuințele individuale 
si, eventual, cu un numar  mic de apartamente, aceste sisteme presupunând orientare si însorire 
corespunzatoare, respectiv teren pentru amplasarea elementelor schimbatoare de caldura. 

 

3.9.6 Alimentarea cu gaze naturale 

  
Toate satele din UAT Moldova Noua vor beneficia de infrastructură tehnico-edilitară și anume 

rețele de apă, canalizare, gaze naturale și electricitate (modernizare / dezvoltare / înființare). 

Pe durata de valabilitate a PUG, toți locuitorii orașului vor fi racordați la utilități.  

 

3.9.7 Gospodărie comunală 
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3.10. Protecţia factorilor de mediu 

 
În urma analizei problemelor de mediu s-au conturat propunerile şi măsurile de intervenţie ce se 

impun pentru protecţia mediului 

• limitarea extinderii zonei construite în zonele cu terenuri ce prezintă pericol de inundație, 
alunecări şi în zonele naturale prevăzute prin proiect 

• măsuri la nivelul agenţilor economici, potenţiale surse de poluare prin reglementări în 
utilizarea terenului, respectarea distanţelor normate de protecţie şi evitarea amplasării 
unor funcţiuni ce pot genera- sau generatoare de poluare. 

• Reabilitarea şi extinderea reţelelor edilitare 

• Delimitarea, instituirea şi respectarea zonelor de protecţie a monumetelor istorice şi 
arheologice şi a zonelor protejate naturale şi construite. 

• Respectarea distanţelor de protecţie sanitară faţa de sursele de poluare sau disconfort 
(unităţi economice, cimitire, statii de epurare şi trasee tehnico- edilitare). 

Se vor lua măsuri pentru punerea în aplicare a propunerilor Planului Urbanistic General cu privire la 
amenajarea şi dezvoltarea parcurilor, a zonelor verzi, plantatiilor de aliniament şi de protecţie, a zonelor 
de agrement şi odihnă. 

Principalele direcţii de acţiune în sensul prezentat  sunt : 

• amenajarea complexă (cu lucrări hidrotehnice) a bazinelor hidrografice torenţiale şi 
împădurirea terenurilor degradate (în scopul reducerii pierderilor de apă şi a pagubelor 
cauzate de scurgerile torenţiale); 

• implementarea unor mijloace de prevenire, limitare şi diminuare a efectelor poluării 
accidentale; 

• controlul, diminuarea/eliminarea poluării stratului freatic în zona localităţilor 
aparţinătoare oraşului şi în zonele depozitelor de deşeuri menajere; 

• controlul, diminuarea/eliminarea poluării apelor de suprafaţă datorită capacităţilor 
insuficiente de preepurare sau staţiilor de preepurare cu tehnologii ineficiente la nivelul 
agenţilor economici industriali; 

• implementarea unor mijloace de prevenire, limitare şi diminuare a efectelor poluării 
accidentale;  

• reconstrucţia ecologicǎ a cursurilor de apă din teritoriul administrativ al localităţii. 

 

3.10.
1 

Protecţia calităţii apelor 

 
S-au delimitat zonele de protecţie sanitară pentru obiectivele de gospodărie a apelor, izvoarelor  

de protecţie a cursurilor de apa şi zona de inundabilitate. 
 

3.10.
2 

Protecţia aerului 

 
Principalul factor poluant al aerului de pe teritoriul orașului Moldova Noua il reprezinta fosta 

exploatare Moldomin. Alte surse de poluare a aerului sunt noxele produse de circulaţia rutieră, atât de cea 
de tranzit, cât şi cea locală. 

Emisia admisibilă de  gaze auto după normele europene ECO 15-40 este următoarea CO(g/km)= 15-
27; Hc + NO2(g/km) =5,8-8,7. 

Influenţa acestora este percepută ca pe o adâncime mică de 10-20 m în zona de locuinţe datorat 
traficului unic în această zonă. 
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La acest moment nu se impun măsuri de protecţie, însă  în funcţie de creşterea indicilor de 
motorizare, trebuiesc luate măsurile necesare la nivel comunal cât şi zonal. 

La nivelul A.P.M. Caras-Severin supravegherea calitatii aerului se realizeaza prin reteua alcatuita 
din 5 puncte de monitorizare situate in judet: 

 Statia CS-1, tip industrial, amplasata in Resita; 

 Statia CS-2, tip industrial, amplasata in orasul Otelu Rosu; 

 Statia CS-3, tip fond urban-trafic, amplasata in orasul Moldova Noua; 

 Statia CS-4, tip trafic, amplasata in localitatea Buchin; 

 Statia CS-5, tip EMEP, amplasata pe muntele Semenic. 

Indicatorii de poluare a atmosferei la emisie urmariti la statia CS-3 amplasat in orasul Moldova 
Noua sunt: SO2, benzen, toluen, etil benzen, p-xilen, o-xilen, m-xilen si PM10. 

 

3.10.
3 

Protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor 

 
Amplasamentul orasului Moldova Noua, departe de marile artere de circulatie nationale face ca 

zgomotul si vibratiile rezultate din deplasarea vehiculelor pe drumurile judetene, comunale si de 
exploateare agricola/forestiera, precum si cele rezultate din activitatile comerciale sa fie minim, deci cu 
un grad minim de disconfort acustic, avand in vedere amplasarea locuintelor in imediata vecinatate 
acestora. 

 
 

3.10.
4 

Protecţia aşezărilor umane şi a altor obiective de interes public 

 
Perturbarea mediului se află la capătul unui lanţ cauzat de diferiţi factori. La baza acestui lanţ se 

află insăşi fiinţa umană cu nevoia sa prin care se stabilesc raporturi cu mediul înconjurător. Fiinţa umană 
prin aşezarea sa, devine principalul factor ce a determinat perturbarea mediului, pe de altă parte 
dezvoltarea sa care nu poate fi oprită sau împiedicată. 

În sistemul internaţional mediu-aşezare umană, se constată că omul prin acţiunile sale deliberate 
sau mai puţin deliberate produce în continuare creşteri în  gradul mutaţiilor ireversibile din mediul 
înconjurător. 

Abordarea  problemelor trebuie fundamentată pe principiile protective, reconstrucţiei şi 
gestiuniiprudente pe idei de implicări ale comunităţilor locale şi pe un sistem de interdisciplină, ceea ce 
constituie în urbanismul economic. 

Aşezarea umană, înţeleasă ca un organism, stabileşte raporturi de conexiuni dinamice cu mediul 
natural: deşi este un mare consumator de resurse naturale li producător de reziduri poluante, este şi 
principalul element care susţine viaţa economică, socială şi culturală.  

În etapa actuală, impactul perceput de individ este al necesităţii satisfacerii nevoilor biologice: 
adăpostm, căldură, hrană, odihnă,  viaţă familială etc. 

 

3.10.
5 

Lucrari de reconstructie ecologica 

 
Orice localitate în perioada modernă trebuie să realizeze şi să promoveze o viziune strategică în 

ceea ce priveşte dezvoltarea durabilă în perspectivă. O strategie de dezvoltare locală trebuie să se 
încadreze în documentele programatice de la nivel naţional, regional şi judeţean pentru a se asigura 
convergenţa rezultatelor. La nivel naţional, având în vedere rolul PND 2007-2013 de a fundamenta accesul 
la Fondurile Structurale şi de Coeziune ale Uniunii Europene, priorităţile PND sunt compatibile cu domeniile 
de intervenţie ale acestor instrumente, conform reglementărilor comunitare. 
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 La nivel regional, Planul de Dezvoltare Regională Nord Est 2007-2013 conţine priorităţi, măsuri ce vor 
putea fi finanţate din instrumente structurale prin Programul Operaţional Regional, Programe Operaţionale 
Sectoriale precum şi din alte surse de finanţare, având următoarea structură. 

Pentru protecţia şi îmbunătăţirea calităţii mediului înconjurător la nivelul orașului Moldova Noua  se 
vor formula următoarele propuneri: 

1. Modernizarea infrastructurii rutiere, modernizarea străzilor, aleilor și trotuarelor, optimizarea 
acceselor legate de direcțiile majore, modernizarea intersecțiilor cu probleme de trafic și 
crearea unui regulament strict de construire în zona intersecțiilor majore; 

2. Implementarea unor programe de întreținere periodică a carosabilului și a căilor pietonale, în 
vederea diminuării emisiilor de pulberi în suspensie care sunt generate de traficul intens; 

3. Reglementarea circulației auto în special în zona centrală a orașului prin amenajarea unor spații 
de parcare adecvate caracterului de zona centrala; 

4. Relocarea etapizată a unor activităților industriale, aflate în vecinatatea zonei de locuit a 
orașului, reconversia funcțională a amplasamentelor acestora prin scoaterea din circuitul 
industrial ( vezi cazul fostei uzine Moldomin) sau relocarea pe alte zone rezervate cu destinație 
de industrie și depozite; 

5. Menținerea zonelor verzi existente, crearea, reabilitarea și înființarea unora noi, plantarea de 
peredele vegetale de protecție între zonele industriale și cele rezidențiale, respectarea regimului 
silvic în cazul pădurilor existente cu rol de protecție;  

6. Corelarea P.U.G. actualizat cu Programul Local de Îmbunătățire a Calității Mediului prin 
realizarea de  spații verzi și atingerea procentului de 25% de spațiu verde alocat fiecărei 
construcții; 

7. Reglementarea pe linie de protecție a mediului a tuturor unităților industriale sau din alte 
domenii posibil a-și începe activitatea în viitor, cu impunerea de către autoritatea de mediu 
competentă, a unor condiții de funcționare care să asigure încadrarea în limitele admise; 

8. Utilizarea în procesele industriale a tehnologiilor moderne cu efect redus de poluare sau 
tehnologii nepoluante, precum și utilizarea de instalații eficiente, de captare și transport a 
noxelor către sisteme moderne de purificare; 

9. Se va avea în vedere izolarea termică a clădirilor de locuit colective din fondul construit actual al 
orașului Moldova Noua, pentru reducerea consumului de energie; 

10. Introducerea/utilizarea combustibililor care generează emisii reduse de poluanți prin conectarea 
tuturor gospodăriilor la rețeaua de distribuție a gazului natural pentru a diminua astfel procentul 
de utilizare a combustibililor solizi a căror ardere generează  poluați  atmosferici  în concentrații 
mari. 

În urma analizei indicatorilor de urbanizare, a categoriilor de riscuri naturale, a calităţii factorilor 
de mediu ce caracterizează activităţile teritoriului orașului Moldova Noua nu este un element perturbator 
al factorilor de mediu decât în foarte mică măsură şi nici nu este agresat de acţiunile economico-sociale ce 
acţionează la nivel regional sau zonal. 

Aceasta este o etapă reparatorie şi minimală din punct de vedere al realizării condiţiilor pentru 
începerea unui proces de dezvoltare durabilă. 

În propunerile făcute, condiţia utilizării judicioase a resurselor şi gestiunea prudenta au fost 
principiile urmărite pentru protejareamediului. 

S-a urmărit ca intensitatea activităţilor umane să nu devină factor perturbator. 

Teritoriul analizat este puţin agresat numai din interior, prin satisfacerea necontrolată a unor 
necesităţi. 

La nivel local, instrumentele de aplucare a PUG –ului au făcut propuneri de intervenţie prinvind 
ameliorarea factorilor de mediu şi dezvoltarea în vederea protecţiei mediului prin măsuri: 

1. La nivelul categoriilor de riscuri naturale şi antropice (norme tehnice antiseismice, lucrări 
hidrotehnice împotriva inundaţiilor şi surpărilor de maluri, etc). 
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2. Controlul dezvoltării urbane cu prioritate în: 

• asigurarea resurselor de apă şi energie 

• circulaţie şi  transport 

• comfortul locuinţelor 

• amenajarea spaţiilor verzi 

• epurarea apelor uzate 

• controlul emisiilor nocive 

• servicii publice: calitatea educaţiei, asistenţă sanitară 

• delimitarea şi respectarea zonelor protejate. 

3. La nivelul producătorilor de poluare: 

• agenţii economici (controlul exploatării resurselor naturale, tehnologii, regim de 
construire, protecţie sanitară, managementul deşeurilor etc.) 

4. La nivelul organismului urban (echilibrul proceselor, conservarea modului de locuire, 
închiderea ciclurilor de consum al apei, materialelor, deşeurilor, compunerea spaţiului şi 
funcţiunilor peisajului natural şi cultural). 

 

3.10.
6 

Delimitarea  zonelor protejate. Restricţii. 

 

 Zonele protejate, cuprinzând component ale patrimoniului național natural şi cultural, se subscriu 
Convenției asupra Protecției Patrimoniului European a Consiliului Europei. Potrivit acestuia părțile 
semnatare se angajează să adopte o politică de conservare integrată care: 

→ Să includă protecția patrimoniului arhitectural ca obiectiv major al dezvoltării urbane şi 
amenajării teritoriului; 

→ Să promoveze programe de întreținere şi restaurare; 

→ Să facă din conservarea, promovarea şi punerea în valoare a patrimoniului arhitectural, un 
obiectiv major al politicilor în domeniul culturii, ambientului, amenajării teritoriului şi 
urbanismului. 
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SITURI ARHEOLOGICE UAT MOLDOVA NOUĂ 

 
Repertoriul Arheologic Național  | Localitatea Moldova Veche 
 
Cod RAN Denumire Categorie Tip Județ Localitate Cronoligie 

 
51083.14 Situl arheologic de la Moldova Veche - Ostrovu 

Moldova Veche. Obiectivul arheologic se află la 4 

km SSE de biserica ortodoxă din Moldova Veche; 

la 3,85 km VNV de biserica ortodoxă din Pescari; 

la 3,63 km NV de stânca Babacai, pe o insulă în 

mijlocul Dunării. 

locuire  aşezare Caraș-Severin Moldova Veche, 

com. Oraş Moldova 

Nouă 

Epoca 

bronzului    

 
Cod RAN 51083.14 

Cod LMI  

Nume Situl arheologic de la Moldova Veche - Ostrovu Moldova Veche 

Județ Caraș-Severin 

Unitate admin. Oraș Moldova Nouă 

Localitate Moldova Veche 

Punct Ostrovu Moldova Veche 

Reper Obiectivul arheologic se află la 4 km SSE de biserica ortodoxă din Moldova Veche; la 3,85 km VNV de 

biserica ortodoxă din Pescari; la 3,63 km NV de stânca Babacai, pe o insulă în mijlocul Dunării. 

Formă de relief insulă 

Utilizare teren inundat 

Categorie locuire  

Tip așezare 

Descriere geografic obiectivul este amplasat în Defileul Dunării (Bazinetul Moldova Veche) 

Data ultimei fișe 09.05.2016 

Descoperiri în cadrul sitului 

Categorie/Tip Epocă (datare) Cultură/Fază 

culturală 

Descriere/Observații Cod LMI 

Aşezare Epoca bronzului    

 
 
51083.05 Situl arheologic de la Moldova Veche - Rât. Sub 

hotelul nou de pe malul Dunării, în faţa terasei 

Valurile Dunării, la 150 m nord de km 102 al 

şoselei Orşova- Baziaş   

locuire  aşezare Caraș-Severin Moldova Veche, 

com. Oraş Moldova 

Nouă 

Neolitic, 

Epoca 

medievală, 

Hallstatt / III-

IV, XII-XIII, 

sec. XII-XIII 

 
Cod RAN 51083.05 

Cod LMI  

Nume Situl arheologic de la Moldova Veche - Rât 

Județ Caraș-Severin 

Unitate admin. Oraș Moldova Nouă 

Localitate Moldova Veche 

Punct Rât (Motel) 

Reper Sub hotelul nou de pe malul Dunării, în faţa terasei Valurile Dunării, la 150 m nord de km 102 al 

şoselei Orşova- Baziaş 

Formă de relief - 

Utilizare teren - 

Categorie locuire  

Tip așezare 

Descriere - 

Observații Săpăturile s-au efectuat în anii 1961, 1970, 1975 - 1976, 1978 şi 1981. 

Data ultimei fișe 12.12.2013 

Descoperiri în cadrul sitului 
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Categorie/Tip Epocă (datare) Cultură/Fază 

culturală 

Descriere/Observații Cod LMI 

Aşezare Neolitic (III-IV) Starčevo - Criş   

Aşezare Hallstatt D   

bordei Epoca medievală 

timpurie (sec. XII-

XIII) 

   

Necropolă Epoca medievală 

timpurie (XII-XIII) 

   

 
51083.01 Situl arheologic de la Moldova veche - Spitz. În 

partea de vest a insulei 

locuire  aşezare şi 

necropolă 

Caraș-Severin Moldova Veche, 

com. Oraş Moldova 

Nouă 

Epoca 

medievală, 

Epoca 

bronzului / 

sec.VIII   

 
Cod RAN 51083.01 

Cod LMI  

Nume Situl arheologic de la Moldova veche - Spitz 

Județ Caraș-Severin 

Unitate admin. Oraș Moldova Nouă 

Localitate Moldova Veche 

Punct Spitz 

Reper În partea de vest a insulei 

Formă de relief insulă 

Utilizare teren - 

Categorie locuire  

Tip așezare și necropolă 

Descriere - 

Observații - 

Data ultimei fișe 12.12.2013 

Descoperiri în cadrul sitului 

Categorie/Tip Epocă (datare) Cultură/Fază 

culturală 

Descriere/Observații Cod LMI 

Necropolă de 

incineraţie 

Epoca bronzului  În necropolă au fost 

descoperite urne de 

tipul celor din cultura 

Vatina. 

 

Aşezare Epoca bronzului Gârla Mare-Žuto 

Brdo 

  

Necropolă Epoca bronzului Gârla Mare-Žuto 

Brdo 

  

Aşezare Epoca bronzului Verbicioara   

Aşezare Epoca medievală 

timpurie (sec.VIII) 

   

 
51083.22 Mănăstirea Sfinţii Arhangheli de la Moldova 

Veche - La Mănăstire. Pe Valea Sirinia, la 1km de 

confluenţa acesteia cu Dunărea 

construcţie 

de cult 

mănăstire Caraș-Severin Moldova Veche, 

com. Oraş Moldova 

Nouă 

Epoca 

medievală 

 
Cod RAN 51083.22 

Cod LMI  

Nume Mănăstirea Sfinţii Arhangheli de la Moldova Veche - La Mănăstire 

Județ Caraș-Severin 

Unitate admin. Oraș Moldova Nouă 

Localitate Moldova Veche 

Punct La Mănăstire 

Reper Pe Valea Sirinia, la 1km de confluenţa acesteia cu Dunărea 

Formă de relief - 

Utilizare teren - 
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Categorie construcţie de cult 

Tip mănăstire 

Descriere - 

Observații - 

Data ultimei fișe 25.01.2012 

Descoperiri în cadrul sitului 

Categorie/Tip Epocă (datare) Cultură/Fază 

culturală 

Descriere/Observații Cod LMI 

Mănăstire Epoca medievală    

 
51083.21 Aşezare de epocă medievală de la Moldova Veche 

- Ogaşul cu spini. La aprox. 2km în aval de 

punctul Rât   

locuire așezare Caraș-Severin Moldova Veche, 

com. Oraş Moldova 

Nouă 

Epoca 

medievală / 

sec. XII-XIII   

 
Cod RAN 51083.21 

Cod LMI  

Nume Aşezare de epocă medievală de la Moldova Veche - Ogaşul cu spini 

Județ Caraș-Severin 

Unitate admin. Oraș Moldova Nouă 

Localitate Moldova Veche 

Punct Ogaşul cu spini 

Reper La aprox. 2km în aval de punctul Rât 

Formă de relief - 

Utilizare teren - 

Categorie locuire 

Tip aşezare 

Descriere - 

Observații Aici s-a descoperit un fragment de cruce Engolpion 

Data ultimei fișe 25.01.2012 

Descoperiri în cadrul sitului 

Categorie/Tip Epocă (datare) Cultură/Fază 

culturală 

Descriere/Observații Cod LMI 

așezare Epoca medievală 

(sec. XII-XIII) 

   

 
 
SITURI ARHEOLOGICE UAT MOLDOVA NOUĂ 

 
Repertoriul Arheologic Național  | Localitatea Moldova Nouă 
 
Cod RAN Denumire Categorie Tip Județ Localitate Cronoligie 

 
51065.06 Locuire preistorică de la Moldova Nouă - Valea 

Mare. la 4 km E de oraş, cartierul Moldova Veche 

locuire 

civilă 

aşezare Caraș-Severin Moldova Nouă, 

com. Oraş Moldova 

Nouă 

Preistorie   

 
Cod RAN 51065.06 

Cod LMI CS-I-s-B-10861 

Nume Locuire preistorică de la Moldova Nouă - Valea Mare 

Județ Caraș-Severin 

Unitate admin. Oraș Moldova Nouă 

Localitate Moldova Nouă 

Punct Valea Mare 

Reper la 4 km E de oraş, cartierul Moldova Veche 

Categorie locuire civilă 

Tip așezare 

Data ultimei fișe 10.12.2014 

Descoperiri în cadrul sitului 

Categorie/Tip Epocă (datare) Cultură/Fază Descriere/Observații Cod LMI 
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culturală 

locuire preistorie neprecizată   

 
 
51065.03 Situl arheologic de la Moldova Nouă - Ostrovul 

Decebal. insulă în apele teritoriale ale Dunării, 

cartierul Moldova Veche 

locuire 

civilă 

locuire Caraș-Severin Moldova Nouă, 

com. Oraş Moldova 

Nouă 

Epoca 

bronzului, 

Latène, 

Epoca 

medievală, 

Hallstatt, 

Eneolitic 

 
Cod RAN 51065.03 

Cod LMI CS-I-s-B-10858 

Nume Situl arheologic de la Moldova Nouă - Ostrovul Decebal 

Județ Caraș-Severin 

Unitate admin. Oraș Moldova Nouă 

Localitate Moldova Nouă 

Punct Ostrovul Decebal (Hunca) 

Reper insulă în apele teritoriale ale Dunării, cartierul Moldova Veche 

Categorie locuire civilă 

Tip locuire 

Data ultimei fișe 10.12.2014 

Descoperiri în cadrul sitului 

Categorie/Tip Epocă (datare) Cultură/Fază 

culturală 

Descriere/Observații Cod LMI 

așezare Eneolitic neprecizată  CS-I-m-B-10858.07 

așezare Epoca bronzului neprecizată  CS-I-m-B-10858.05 

necropolă Epoca bronzului neprecizată  CS-I-m-B-10858.06 

așezare La Tène geto-dacică  CS-I-m-B-10858.04 

așezare Epoca medievală neprecizată  CS-I-m-B-10858.01 

așezare Hallstatt neprecizată  CS-I-m-B-10858.03 

 
 
 
51065.04 Situl arheologic de la Moldova Nouă - Rât. pe 

malul Dunării, la intrarea în localitate, cartierul 

Moldova Veche - Oraşul Nou 

locuire 

civilă 

aşezare Caraș-Severin Moldova Nouă, 

com. Oraş Moldova 

Nouă 

Neolitic, 

Epoca 

medievală / 

sec. VII - VIII   

 
Cod RAN 51065.04 

Cod LMI CS-I-s-B-10859 

Nume Situl arheologic de la Moldova Nouă - Rât 

Județ Caraș-Severin 

Unitate admin. Oraș Moldova Nouă 

Localitate Moldova Nouă 

Punct Rât 

Reper pe malul Dunării, la intrarea în localitate, cartierul Moldova Veche - Oraşul Nou 

Categorie locuire civilă 

Tip așezare 

Data ultimei fișe 10.12.2014 

Descoperiri în cadrul sitului 

Categorie/Tip Epocă (datare) Cultură/Fază 

culturală 

Descriere/Observații Cod LMI 

așezare Neolitic neprecizată  CS-I-m-B-10859.01 

așezare Epoca medievală 

timpurie (sec. VII - 

VIII) 

neprecizată  CS-I-m-B-10859.02 
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INVENTAR COORDONATE                    RAT - CS-I-s-B-10859 

NR. 
CRT X Y 

1 365881.78 232093.91 

2 365287.20 232425.46 

3 365287.14 232483.48 

4 365245.05 232547.47 

5 365096.82 232715.39 

6 365032.91 232605.28 

7 364972.93 232557.20 

8 364854.21 232524.38 

9 364932.99 232500.33 

10 364959.13 232483.68 

11 364986.55 232454.74 

12 365017.07 232411.61 

13 365008.31 232240.31 

14 365000.90 232200.70 

15 364855.32 232216.56 

16 364676.07 232222.38 

17 364653.29 232064.67 

18 365790.33 231511.57 

19 365992.41 231517.78 

20 366010.12 231809.92 

21 366013.92 232014.01 

 
 
51065.05 Situl arheologic de la Moldova Nouă - Vinograda. 

la capătul estic al localităţii, pe malul Dunării, 

cartierul Moldova Veche   

locuire 

civilă 

aşezare Caraș-Severin Moldova Nouă, 

com. Oraş Moldova 

Nouă 

Epoca 

medievală, 

Epoca 

romană / 

sec. IX-X, 

sec. III - IV 

 
Cod RAN 51065.05 

Cod LMI CS-I-s-B-10860 

Nume Situl arheologic de la Moldova Nouă - Vinograda 

Județ Caraș-Severin 

Unitate admin. Oraș Moldova Nouă 

Localitate Moldova Nouă 

Punct Vinograda-Vlaskicraj 

Reper la capătul estic al localităţii, pe malul Dunării, cartierul Moldova Veche 

Categorie locuire civilă 

Tip așezare 

Data ultimei fișe 10.12.2014 

Descoperiri în cadrul sitului 

Categorie/Tip Epocă (datare) Cultură/Fază 

culturală 

Descriere/Observații Cod LMI 

așezare Epoca romană (sec. 

III - IV) 

romană  CS-I-m-B-10859.02 

așezare Epoca medievală 

timpurie (sec. IX-X) 

neprecizată  CS-I-m-B-10859.01 
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INVENTAR COORDONATE                   VINOGRADA  - CS-I-s-B-10860 

NR. 
CRT X Y 

1 362996.41 234257.56 

2 362910.39 234205.83 

3 362870.50 234087.74 

4 362762.80 233741.48 

5 362498.80 233623.17 

6 362641.50 232991.04 

7 362787.91 232643.04 

8 362908.82 232506.95 

9 363136.10 232691.91 

10 363196.35 232572.83 

11 363360.84 232665.05 

12 363415.15 232804.81 

13 363515.21 232823.40 

14 363577.93 232905.73 

15 363653.84 232898.98 

 
 
51065.02 Situl arheologic de la Moldova Nouă - Ogaşul 

Băieşului. la 3 km N de oraş pe Valea Bătrână   

locuire 

civilă 

aşezare 

rurală 

Caraș-Severin Moldova Nouă, 

com. Oraş Moldova 

Nouă 

Epoca 

contemporană, 

Epoca romană, 

Epoca 

modernă, 

Epoca 

medievală / 

sec. II - III 

 
Cod RAN 51065.02 

Cod LMI CS-I-s-B-10858 

Nume Situl arheologic de la Moldova Nouă - Ogaşul Băieşului 

Județ Caraș-Severin 

Unitate admin. Oraș Moldova Nouă 

Localitate Moldova Nouă 

Punct Ogaşul Băieşului 

Reper la 3 km N de oraş pe Valea Bătrână 

Categorie locuire civilă 

Tip așezare rurală 

Data ultimei fișe 10.12.2014 

Descoperiri în cadrul sitului 

Categorie/Tip Epocă (datare) Cultură/Fază 

culturală 

Descriere/Observații Cod LMI 

mină Epoca daco-romană    

Vicus Epoca romană (sec. 

II - III) 

romană   

mină Epoca medievală    

mină Epoca modernă    

mină Epoca contemporană    
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51065.17 Situl arheologic de la Moldova Nouă - Cânepişte carieră/mine mină Caraș-Severin Moldova Nouă, 

com. Oraş Moldova 

Nouă 

Epoca 

modernă, 

Epoca 

contemporană, 

Epoca 

medievală, 

Epoca romană 

 
Cod RAN 51065.17 

Cod LMI  

Nume Situl arheologic de la Moldova Nouă - Cânepişte 

Județ Caraș-Severin 

Unitate admin. Oraș Moldova Nouă 

Localitate Moldova Nouă 

Punct Cânepişte 

Reper  

Categorie carieră/mine 

Tip mină 

Data ultimei fișe 24.01.2012 

Descoperiri în cadrul sitului 

Categorie/Tip Epocă (datare) Cultură/Fază 

culturală 

Descriere/Observații Cod LMI 

mină Epoca daco-romană    

mină Epoca medievală    

mină Epoca contemporană    

mină Epoca modernă    

 
51065.07 Biserica Sfinţii Arhangheli de la Moldova Nouă. 

la hotarul de E 

structură de 

cult/religioasă 

biserică   Caraș-Severin Moldova Nouă, 

com. Oraş Moldova 

Nouă 

Epoca 

medievală / 

Sec. XVI 

 
Cod RAN 51065.07 

Cod LMI  

Nume Biserica Sfinţii Arhangheli de la Moldova Nouă 

Județ Caraș-Severin 

Unitate admin. Oraș Moldova Nouă 

Localitate Moldova Nouă 

Punct  

Reper la hotarul de E 

Categorie structură de cult/religioasă 

Tip biserică 

Data ultimei fișe 24.01.2012 

Descoperiri în cadrul sitului 

Categorie/Tip Epocă (datare) Cultură/Fază 

culturală 

Descriere/Observații Cod LMI 

Biserică Epoca medievală 

(Sec. XVI) 

neprecizată   

 
51065.16 Aşezarea de epocă romană de la Moldova Nouă. 

În hotarul cu Sasca Montană 

locuire   aşezare 

fortificată 

Caraș-Severin Moldova Nouă, 

com. Oraş Moldova 

Nouă 

Epoca 

romană 

 
Cod RAN 51065.16 

Cod LMI  

Nume Aşezarea de epocă romană de la Moldova Nouă 

Județ Caraș-Severin 

Unitate admin. Oraș Moldova Nouă 

Localitate Moldova Nouă 

Punct  
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Reper În hotarul cu Sasca Montană 

Categorie locuire 

Tip aşezare fortificată 

Data ultimei fișe 24.01.2012 

Descoperiri în cadrul sitului 

Categorie/Tip Epocă (datare) Cultură/Fază 

culturală 

Descriere/Observații Cod LMI 

Fortificaţie Epoca romană    

 
51065.08 Aşezarea daco-romană de la Moldova Nouă - În 

vii 

locuire   aşezare  Caraș-Severin Moldova Nouă, 

com. Oraş Moldova 

Nouă 

Epoca 

romană / 

sec.III-IV 

 
Cod RAN 51065.08 

Cod LMI  

Nume Aşezarea daco-romană de la Moldova Nouă - În vii 

Județ Caraș-Severin 

Unitate admin. Oraș Moldova Nouă 

Localitate Moldova Nouă 

Punct În vii 

Reper  

Categorie locuire 

Tip aşezare  

Data ultimei fișe 24.01.2012 

Descoperiri în cadrul sitului 

Categorie/Tip Epocă (datare) Cultură/Fază 

culturală 

Descriere/Observații Cod LMI 

așezare Epoca daco-romană 

(sec. III - IV) 

romană   

 
51065.09 Necropola hallstattiană de la Moldova Nouă- 

Cariera de Banatite   

descoperire 

funerară 

necropolă   Caraș-Severin Moldova Nouă, 

com. Oraş Moldova 

Nouă 

Hallstatt 

 
Cod RAN 51065.09 

Cod LMI  

Nume Necropola hallstattiană de la Moldova Nouă- Cariera de Banatite 

Județ Caraș-Severin 

Unitate admin. Oraș Moldova Nouă 

Localitate Moldova Nouă 

Punct Cariera de Banatite 

Reper  

Categorie descoperire funerară 

Tip necropolă  

Data ultimei fișe 24.01.2012 

Descoperiri în cadrul sitului 

Categorie/Tip Epocă (datare) Cultură/Fază 

culturală 

Descriere/Observații Cod LMI 

necropola  Hallstatt neprecizată   
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51065.01 Situl arheologic de la Moldova Nouă- Sălişte. 

Către Dunăre, la ieşirea din Moldova Nouă, pe 

drumul spre Măceşti 

locuire  aşezare și 

necropolă 

Caraș-Severin Moldova Nouă, 

com. Oraş Moldova 

Nouă 

Epoca 

romană, 

Epoca 

medievală, 

Preistorie / 

sec. II - III, 

sec. IX-X 

 
Cod RAN 51065.02 

Cod LMI CS-I-s-B-10857 

Nume Situl arheologic de la Moldova Nouă- Sălişte 

Județ Caraș-Severin 

Unitate admin. Oraș Moldova Nouă 

Localitate Moldova Nouă 

Punct Sălişte 

Reper Către Dunăre, la ieşirea din Moldova Nouă, pe drumul spre Măceşti 

Categorie locuire  

Tip așezare și necropolă 

Data ultimei fișe 24.01.2012 

Descoperiri în cadrul sitului 

Categorie/Tip Epocă (datare) Cultură/Fază 

culturală 

Descriere/Observații Cod LMI 

necropolă Epoca romană (sec. 

II - III) 

romană  CS-I-m-B-10857.02 

așezare Epoca medievală 

timpurie (sec. IX-X) 

neprecizată  CS-I-m-B-10857.01 

așezare Preistorie    

 
51065.15 Aşezarea Gârla Mare de la Moldova Nouă- La 

Răscruce   

locuire  aşezare  Caraș-Severin Moldova Nouă, 

com. Oraş Moldova 

Nouă 

Epoca 

bronzului 

 
Cod RAN 51065.15 

Cod LMI  

Nume Aşezarea Gârla Mare de la Moldova Nouă- La Răscruce 

Județ Caraș-Severin 

Unitate admin. Oraș Moldova Nouă 

Localitate Moldova Nouă 

Punct La răscruce 

Reper  

Categorie locuire  

Tip așezare  

Data ultimei fișe 05.10.2009 

Descoperiri în cadrul sitului 

Categorie/Tip Epocă (datare) Cultură/Fază 

culturală 

Descriere/Observații Cod LMI 

Aşezare Epoca bronzului Gârla Mare   

 
51065.14 Tumulii hallstattieni de la Moldova Nouă   descoperire 

funerară 

tumul Caraș-Severin Moldova Nouă, 

com. Oraş Moldova 

Nouă 

Hallstatt   

 
Cod RAN 51065.14 

Cod LMI  

Nume Tumulii hallstattieni de la Moldova Nouă 

Județ Caraș-Severin 

Unitate admin. Oraș Moldova Nouă 

Localitate Moldova Nouă 

Punct  

Reper  
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Categorie descoperire funerară 

Tip tumul 

Data ultimei fișe 05.10.2009 

Descoperiri în cadrul sitului 

Categorie/Tip Epocă (datare) Cultură/Fază 

culturală 

Descriere/Observații Cod LMI 

Tumuli Hallstatt neprecizată   

 
51065.13 Situl arheologic de la Moldova Nouă- Casa 

Finanţelor 

locuire aşezare şi 

necropolă 

Caraș-Severin Moldova Nouă, 

com. Oraş Moldova 

Nouă 

Epoca 

modernă, 

Epoca 

bronzului / 

sec. XIX    

 
Cod RAN 51065.13 

Cod LMI  

Nume Situl arheologic de la Moldova Nouă- Casa Finanţelor 

Județ Caraș-Severin 

Unitate admin. Oraș Moldova Nouă 

Localitate Moldova Nouă 

Punct Casa Finanţelor 

Reper  

Categorie locuire 

Tip aşezare şi necropolă 

Data ultimei fișe 05.10.2009 

Descoperiri în cadrul sitului 

Categorie/Tip Epocă (datare) Cultură/Fază 

culturală 

Descriere/Observații Cod LMI 

Aşezare Epoca bronzului Baden   

necropola Epoca bronzului Baden   

Aşezare Epoca modernă (sec. 

XIX) 

neprecizată   

 
 
 
 
51065.12 Aşezarea Coţofeni de la Moldova Nouă- 

Complexul Şcolar Industrial   

locuire aşezare  Caraș-Severin Moldova Nouă, 

com. Oraş Moldova 

Nouă 

Epoca 

bronzului 

 
Cod RAN 51065.12 

Cod LMI  

Nume Aşezarea Coţofeni de la Moldova Nouă- Complexul Şcolar Industrial 

Județ Caraș-Severin 

Unitate admin. Oraș Moldova Nouă 

Localitate Moldova Nouă 

Punct Complexul Şcolar industrial 

Reper  

Categorie locuire 

Tip aşezare  

Data ultimei fișe 05.10.2009 

Descoperiri în cadrul sitului 

Categorie/Tip Epocă (datare) Cultură/Fază 

culturală 

Descriere/Observații Cod LMI 

Aşezare Epoca bronzului Coțofeni   
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51065.11 Necropola din epoca bronzului de la Moldova 

Nouă- Canalul Morii. dincolo de râul care se 

scurge în Dunăre 

descoperire 

funerară 

necropolă Caraș-Severin Moldova Nouă, 

com. Oraş Moldova 

Nouă 

Epoca 

bronzului 

 
Cod RAN 51065.11 

Cod LMI  

Nume Necropola din epoca bronzului de la Moldova Nouă- Canalul Morii 

Județ Caraș-Severin 

Unitate admin. Oraș Moldova Nouă 

Localitate Moldova Nouă 

Punct Canalul Morii 

Reper dincolo de râul care se scurge în Dunăre 

Categorie descoperire funerară 

Tip necropolă 

Data ultimei fișe 05.10.2009 

Descoperiri în cadrul sitului 

Categorie/Tip Epocă (datare) Cultură/Fază 

culturală 

Descriere/Observații Cod LMI 

necropolă Epoca bronzului Vatina   

 
51065.10 Tezaurul monetar de la Moldova Nouă- Valea Tisa 

Potoc. la NV de exploatarea minieră Suvarov, la 

cca. 1,5 km în amonte de valea pârâului Tisa-

Potoc 

descoperire 

monetară 

tezaur Caraș-Severin Moldova Nouă, 

com. Oraş Moldova 

Nouă 

sec. IV   

 
Cod RAN 51065.10 

Cod LMI  

Nume Tezaurul monetar de la Moldova Nouă- Valea Tisa Potoc 

Județ Caraș-Severin 

Unitate admin. Oraș Moldova Nouă 

Localitate Moldova Nouă 

Punct Valea Tisa Potoc 

Reper la NV de exploatarea minieră Suvarov, la cca. 1,5 km în amonte de valea pârâului Tisa-Potoc 

Categorie descoperire monetară 

Tip tezaur 

Data ultimei fișe 05.10.2009 

Descoperiri în cadrul sitului 

Categorie/Tip Epocă (datare) Cultură/Fază 

culturală 

Descriere/Observații Cod LMI 

tezaur monetar sec. IV  740 de monede  

 

Zone construite protejate 

 

 Protecția patrimoniului național este definita de Legea nr. 422 din 18 iulie 2001 privind protejarea 
monumentelor istorice publicata în Monitorul Oficial, Partea I nr. 407 din 24 iulie 2001. 

 Zonele de protecție ale zonelor cu valori de patrimoniu sunt stabilite şi declarate pe baza studiilor 
de specialitate întocmite prin grija Direcției Monumentelor Istorice conform Legii Nr. 422. Zonele de 
protectie ale siturilor arheologice sunt stabilite si declarate conform Legii nr. 258/2006 pentru 
modificarea şi completarea Ordonanței Guvernului nr. 43/2000 privind protecția patrimoniului arheologic şi 
declararea unor situri arheologice ca zone de interes național. 

 Autorizarea execuției construcțiilor în aceste zone se face cu respectarea prevederilor pentru 
acastă Unitate Teritorială de Referință (UTR) din Regulamentul General de Urbanism (RGU). 

 Sunt permise acele tipuri de construcții compatibile cu specificul zonei în care sunt amplasate 
(locuițe, dotări) cu condiția respectării avizelor conforme ale organelor administrației publice centrale 
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specializate (CNMI) pentru valori de interes național (categoria valorică A şi B) sau ale serviciilor publice 
teritoriale ale MDLPL şi Ministerul Culturii şi Cultelor pentru valori de interes local (categoria C). 

 Sunt interzise orice fel de construcții sau amenajări care, prin funcțiune, configurație arhitecturală 
sau amplasament compromit aspectul general al zonei, afectează valoarea monumentului, ori a zonei 
protejate a acestuia. 

 Toate organismele implicate au răspundere privind păstrarea nealterată a caracterului cultural 
tradițional (obiceiuri, credințe, mod de viață şi activitate). 

Se vor respecta şi indicatorii tehnici specifici UTR-ului (POT, CUT, aliniament, aliniere, parcelare). 

 

Identificarea siturilor valoroase 

 În această categorie includem în primul rând siturile istorice şi arheologice, de pe teritoriul 
administrativ al comunei, care sunt incluse în listele de partimoniu, ca obiective de interes local. 
Menţionăm faptul că pe teritoriul administrativ al comunei, în listele de patrimoniu nu sunt înregistrate 
situri sau monumente de categoria A, doar situri arheologice şi un monument istoric de categoria B, de 
interes local. Unele din aceste situri sunt situri multistratificate, dovedind existenţa unor succesiuni de 
locuire în diferitele epoci istorice pe acelaşi loc. Prezentăm mai jos lista siturilor înscrise în listele de 
patrimoniu, aflate pe teritoriul administrativ Moldova Nouă. 

- CS-I-s-B-10857 - Situl arheologic de la Moldova Nouă, punct „Selişte” 

- CS-I-m-B-10857.01 – Aşezare medieval timpurie (sec. IX-XI); 

- CS-I-m-B-10857.02 – Necropolă romană (sec. II-III d.Chr). 

- CS-I-s-B-10858 - Situl arheologic de la Moldova Nouă, punct “Ostrovul Decebal" 

- CS-I-m-B-10858.01 – Aşezare de epoca medievală; 

- CS-I-m-B-10858.02 – Aşezare eneolitică; 

- CS-I-m-B-10858.03 – Aşezare Hallstattiană; 

- CS-I-m-B-10858.04 – Aşezare La Tene, cultura geto-dacică; 

- CS-I-m-B-10858.05 – Aşezare de epoca bronzului; 

- CS-I-m-B-10858.06 – Necropolă de epoca bronzului; 

- CS-I-m-B-10858.07 – Aşezare eneolitică. 

- CS-I-s-B-10859 – Situl arheologic de la Moldova Nouă, punct “Rât”. 

- CS-I-m-B-10859.01 – Aşezare neolitică; 

- CS-I-m-B-10859.02 – Aşezare de epoca migraţiilor (sec. VII-VIII). 

- CS-I-s-B-10860 - Situl arheologic de la Moldova Nouă, punct "Vinograda - Vlaskikraj" 

- CS-I-m-B-10860.01 – Aşezare medieval timpurie (sec. IX-X); 

- CS-I-m-B-10860.02 – Aşezare neolitică şi preromană (sec. III-IV). 

- CS-II-s-B-10861 – Peşteră cu locuire preistorică de la Valea Mare; 

- CS-II-s-B-30500 – Aşezare minieră de epocă romană de la Ogaşul Băieşului şi Cânepişte (sec. II-
III d.Hr. 

 Din cea de-a doua grupă valorică (arhitectură), categoria monumente/ansambluri istorice, face 
parte: 

• Biserica romano-catolică Moldova Nouă (1780,transf. 1791), definit ca monument de 
valoare locală (grupa valorică B), inclus în LMI 2015, cod  CS-II-m-B-11130.  

 După cum se poate constata, unul dintre cele mai semnificative situri arheologice este Insula 
Ostrov, situată pe Dunăre, în aval de Moldova Veche. În urma cercetărilor efectuate în zona Clisurii, în anii 
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1967, au fost identificate în perimetrul fostei Insule „Ostrov”, un număr de 7 situri arheologice, din care 6 
sunt aşezări umane, începând din neolitic şi o necropolă de epoca bronzului. 

 

Zonele istorice de referinta din teritoriul administrativ 
 
 

 Zona istorică de referinţă (ZIR) stă la baza delimitării zonelor protejate construite (ZPC). Aşa cum 
aminteam, pe teritoriul administrativ al oraşului Moldova Nouă, pot fi definite două zone istorice de 
referinţă (ZIR), una la nivelul localităţii Moldova Nouă şi unul la Moldova Veche, în jurul căruia este 
structurată zona construită protejată (ZPC) cu acelaşi nume. Zonele construite protejate din teritoriul 
administrativ sunt numai de interes local, aici nefiind nici o valoare de patrimoniu de interes naţional. 

 Cele două zone istorice de referinţă amintite sunt 

 ZIR 1 -  „Vatra veche a localităţii Moldova Nouă”, unde sunt amplasate principalele instituţii 

ale oraşului, inclusiv un monument istoric înscris în LMI.  

 ZIR 2 -  „Vatra veche a aşezării Moldova Veche” structurată în jurul unor situri arheologice, 

dintre care unele sunt înscrise în listele de patrimoniu, ce necesită protecţie specială.  

 

 Împărţirea ZIR în subzone istorice de referinţă şi implicit în zone şi subzone protejate 
construite este realizată prin aplicarea criteriului tipologic al funcţiunilor, al coerenţei compoziţiei urbane 
şi al morfologiei ţesutului urban. Principalele tipologii funcţionale pentru zona centrală a ZIR 1 sunt 
instituţii, servicii şi clădirile cu funcţiuni mixte, respectiv parter comercial şi locuire la nivelele superioare.  

 Aşa cum menţionam, pe teritoriul administrativ al oraşului Moldova Nouă sunt propuse două zone 
istorice de referinţă, care la rândul lor sunt împărţite în două, respectiv trei subzone istorice de referinţă.  

 

ZIR 1 -  „Vatra veche a localităţii Moldova Nouă”, unde sunt amplasate principalele instituţii ale 

oraşului, inclusiv un monument istoric înscris în LMI,  împărţită în două subzone istorice de referinţă 
(SIR): 

 SIR 1. - Subzona centrală (structurată pe axa celor două văi), formată din 

ţesutul urban istoric, cu caracter preponderent rezidenţial, administrativ şi 

comercial; 

 SIR 2. - Subzona vestică a văii Boşneac, în jurul Bisericii ortodoxe, formată în 

primul rând din ţesutul urban istoric, cu caracter preponderent rezidenţial. 

ZIR 2 -  „Vatra veche a aşezării Moldova Veche” structurată în jurul unor situri arheologice, dintre 

care unele sunt înscrise în listele de patrimoniu, ce necesită protecţie specială, împărţită în trei 
subzone istorice de referinţă (SIR):  

 SIR 1. - Vatra veche a aşezării Moldova Veche, ocupă cea mai mare parte a 

vetrei vechiului sat, aşa cum s-a dezvoltat el în lungul Dunării şi a portului 

comercial fluvial; 

 SIR 2. – Portul fluvial Moldova Veche, cel mai vechi şi mai important obiectiv 

economic al comunităţii locale; 

 SIR 3. – Oraşul Nou, cartier muncitoresc, ridicat în perioada comunistă, pentru 

o mare parte din muncitorii care lucrau pe platformele economice ale oraşului. 

 Pe lângă construcţiile cu funcţiuni administrative, economice, sociale etc., construcţiile 
caracteristice pentru partea veche a celor două localităţi sunt de tip locuinţă, aliniate la latura mică a 
parcelei, cu unul sau două nivele, mai rar cu trei, de regulă fără pivniţe. Ecepţie fac clădirile ridicate în 
perioada comunistă, din Oraşul Nou. Este importantă protejarea arealului din punct de vedere al coerenţei 
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arhitecturale, al obiectivelor reprezentative conţinute, conservarea şi valorificarea arhitecturală, estetică 
şi funcţională a clădirilor vechi, a scuarelor şi spaţiilor verti care se mai păstrează.  

 

 

Zone naturale protejate 

 

 

 Rezervaţia naturală Valea Mare  

 Cu o suprafaţă de 1176 ha, Rezervaţia Valea Mare este o rezervaţie naturală de tip mixt, situată pe 
teritoriul administrativ al oraşului Moldova Nouă (la cca 15 km de acesta). Fiind amplasată în bazinul 
hidrografic al Văii Mari, şi inclusă în Parcul Natural Porţile de Fier, fost declarată arie naturală protejată în 
anul 2000. În perimetrul acesteia sunt cunoscute cca. 45 de peşteri şi avene, dintre care cea mai cunoscută 
este Peştera „Gaura Haiducească” şi „Avenul Roşu”. 

 Importanţa floristică a rezervaţiei este dată de proporţia însemnată a speciei Daphne laureola 
(iedera mare), care este un relict tertiar. Pe langă importanţa floristică, zona prezintă şi o importanţă 
geomorfologică datorată reliefului complex, dezvoltat pe calcare (chei, pesteri, avene, doline, uvale, 
izbucuri, lapiezuri, sorburi) din bazinul Văii Mari: (Ogaşul Rău, Ogaşul Tisa, Ogaşul Greci, Mudaviţa Seaca, 
Apele Albe). 

 Rezervaţia este accesibilă din Moldova Nouă, pe drumul care urcă paralel cu pârâul Valea Mare. 

 Printre punctele de belvedere care aruncă o imagine de ansamblu cât mai cuprinzătoare asupra 
cartierelor oraşului Moldova Nouă, amintim: 

 1. Culmea Dealului Firizan, oferă o perspectivă interesantă asupra zonei centrale a oraşului 
Moldova Nouă, la confluenţa văiilor Boroşneag şi Valea Mare. Pe lângă o mare parte din vatra localităţii, în 
imagine poate fi regăsită prezenţa unor clădiri emblematice pentru aşezare, precum Casa de Cultură, 
clădirea Primăriei, Biserica romano-catolică, parcul central etc. 

   

 Insula Ostrov  

 Pentru Moldova Nouă unul dintre cele mai valoroase spaţii naturale este Insula Ostrov, situată pe 
Dunăre, în aval de Moldova Veche. Mai este cunoscută de către localnici și sub numele de „Humcă” sau 
„Ostrovul Decebal”. Iniţial această insulă era mult mai extinsă, dar după formarea lacului de la Porţile de 
Fier suprafaţa sa de uscat s-a restrâns semnificativ, ea fiind transformată într-o rezervaţie naturală, fiind 
declarată arie naturală de protecţie specială avifaunistică prin HG 2151/2004. fiind inclusă în Parcul 
Natural Porţile de Fier.  

 Rezervaţia se intinde pe o suprafaţă de 1.627 ha din care peste 1300 ha sunt acoperite de apă în 
urma construirii barajului Porţile de Fier şi a digurilor pentru iazul de decantare. Pe cele cca. 330 ha ale 
insulei predomină un sol nisipos-pietros, cu pâlcuri de pădure unde predomină specia arboricolă de răchită 
albă, cu floră și faună specifică zonelor umede. În interiorul insulei se găsesc două lacuri, fără conexiune 
cu Dunărea, care ocupă de fapt cea mai mare suprafață a insulei. 
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 Pe lângă terenul mlăştinos, cu vegetaţie specifică zonelor umede şi de pădure, care găzduiesc şi 
asigură condiţii de hrană şi cuibărit pentru multe specii de păsări acvatice clocitoare. Flora rezervaţiei este 
constituită din specii arboricole de rachită albă, rachită roşie, plop alb, alături de specii floristice precum: 
stanjenelul de baltă, peştişoara, ciuma-apelor, stuf sau crin de baltă. Fauna şi ea foarte bogată, cuprinde 
multe specii de păsări protejate de lege (cufundar mic, cufundar polar, egreta mică, egreta albă, barza 
neagră, lebăda de iarnă, ferestraş mic, erete vânăt, vultur pescar, şorecar mare), insecte, pesti (ţigănus, 
petroc, moioagă, fâsa mare, zvârluga, zglavoc, ţipar, avat), reptile şi amfibieni (sarpe de apă, sarpele lui 
Esculap, buhai de baltă cu burta roşie, broasca râioasă, brotacel, broasca ţestoasă de baltă, broasca de 
pădure etc.)21. Alături de acesta mai amintim un grup de cai sălbăticiţi, care trăiesc în libertate pe insulă. 

 Din perioada comunistă insula este legată de malul românesc cu un pod metalic nefinalizat, înalt 
de peste 30 m, destinat iniţial transportului sterilului minier pe insulă. Terminarea acestui pod într-o punte 
de legătură cu insula şi darea sa în folosinţă circulaţiei pietonale, ar putea contribui la dezvoltarea 
turismului în zonă. 

 Insula adăposteşte mai multe situri arheologice, începând din neolitic până în primul mileniu, 
înscrise în listele de patrimoniu, ca monumente de interes local. Tot aici se găseşte o movilă de mari 
dimensiuni, denumită de către localnici „Humcă”, unde potrivit legendei ar fi fost înmormântat regele 
hunilor – Atila. 

 

RESTRICȚII - cf. ANEXA 2 - REGULAMENTULUI PARCULUI NATURAL PORȚILE DE FIER (M.O. 

119BIS/18.11.2014) – H.G. 1048/2013 de aprobare 

 

3. Activități permise în Parcul Natural Porțile de Fier, în urma avizării de către Administrația Parcului: 
 
Art.8 În zonele de protecție integrală sunt permise următoarele activități: 

a) ştiinţifice şi educative; 
b) activităţi de ecoturism care nu necesită realizarea de construcţii-investiţii; 
c) utilizarea raţională a pajiştilor pentru cosit şi/sau păşunat numai cu animale domestice, proprietatea 

membrilor comunităţilor care deţin păşuni sau care deţin dreptul de utilizare a acestora în orice formă 
recunoscută prin legislaţia naţională în vigoare, pe suprafeţele, în perioadele şi cu speciile şi efectivele 
avizate de administraţia parcului, astfel încât să nu fie afectate habitatele naturale şi speciile de floră şi 
faună prezente; 

d) localizarea şi stingerea operativă a incendiilor; 

                                                           

21 Strategie M.N., 47. 
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e) intervenţiile în scopul reconstrucţiei ecologice a ecosistemelor naturale şi al reabilitării unor ecosisteme 
necorespunzătoare sau degradate, cu avizul administraţiei ariei naturale protejate, în baza hotărârii 
consiliului ştiinţific, şi aprobate de către autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului şi pădurilor; 

f) acţiunile de înlăturare a efectelor unor calamităţi, cu avizul administraţiei ariei naturale protejate, în baza 
hotărârii consiliului ştiinţific, cu aprobarea autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului şi pădurilor. 
În cazul în care calamităţile afectează suprafeţe de pădure, acţiunile de înlăturare a efectelor acestora se fac 
cu avizul administraţiei, în baza hotărârii consiliului ştiinţific, şi cu aprobarea autorităţii publice centrale 
pentru protecţia mediului şi pădurilor; 

g) acţiunile de prevenire a înmulţirii în masă a dăunătorilor forestieri, care nu necesită extrageri de arbori, şi 
acţiunile de monitorizare a acestora; 

h) acţiunile de combatere a înmulţirii în masă a dăunătorilor forestieri, care necesită evacuarea materialului 
lemnos din pădure, în cazul în care apar focare de înmulţire, cu avizul administraţiei, în baza hotărârii 
consiliului ştiinţific, cu aprobarea autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului şi pădurilor. 

 

Art. 9 În zonele de management durabil se pot desfăşura următoarele activităţi: 
a) ştiinţifice şi educative; 
b) activităţi de ecoturism care nu necesită realizarea de construcţii-investiţii; 
c) utilizarea raţională a pajiştilor pentru cosit şi/sau păşunat numai cu animale domestice, de către proprietarii 

care deţin păşuni sau care deţin dreptul de utilizare a acestora în orice formă recunoscută prin legislaţia 
naţională în vigoare, pe suprafeţele, în perioadele şi cu speciile şi efectivele avizate de administraţia parcului, 
astfel încât să nu fie afectate habitatele naturale şi speciile de floră şi faună prezente; 

d) localizarea şi stingerea operativă a incendiilor; 
e) intervenţiile pentru menţinerea habitatelor în vederea protejării anumitor specii, grupuri de specii sau 

comunităţi biotice care constituie obiectul protecţiei, cu aprobarea planului de acţiune provizoriu de către 
autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului şi pădurilor, cu avizul administraţiei ariei naturale 
protejate, în baza hotărârii consiliului ştiinţific şi valabil până la intrarea în vigoare a planului de 
management; 

f) intervenţiile în scopul reconstrucţiei ecologice a ecosistemelor naturale şi al reabilitării unor ecosisteme 
necorespunzătoare sau degradate, cu avizul administraţiei ariei naturale protejate, în baza hotărârii 
consiliului ştiinţific, aprobate de către autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului şi pădurilor; 

g) acţiunile de înlăturare a efectelor unor calamităţi, cu avizul administraţiei ariei naturale protejate, în baza 
hotărârii consiliului ştiinţific şi, ulterior, cu aprobarea autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului şi 
pădurilor. În cazul în care calamităţile afectează suprafeţe de pădure, acţiunile de înlăturare a efectelor 
acestora se fac cu avizul administraţiei ariei naturale protejate, în baza hotărârii consiliului ştiinţific, 
aprobate ulterior de către autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului şi pădurilor; 

h) activităţile de protecţie a pădurilor, acţiunile de prevenire a înmulţirii în masă a dăunătorilor forestieri, care 
necesită evacuarea materialului lemnos din pădure în cantităţi care depăşesc prevederile amenajamentelor, în 
baza hotărârii consiliului ştiinţific şi, ulterior, cu aprobarea autorităţii publice centrale pentru protecţia 
mediului şi pădurilor; 

i) activităţi tradiţionale de utilizare a unor resurse regenerabile, în limita capacităţii productive şi de suport a 
ecosistemelor, prin tehnologii cu impact redus, precum recoltarea de fructe de pădure, de ciuperci şi de 
plante medicinale, cu respectarea normativelor în vigoare. Acestea se pot desfăşura numai de persoanele 
fizice şi juridice care deţin/administrează terenuri în interiorul parcului sau de comunităţile locale, cu 
aprobarea administraţiei ariei naturale protejate; 

j) activităţi tradiţionale de cultivare a terenurilor agricole şi de creştere a animalelor, precum şi alte activităţi 
tradiţionale efectuate de comunităţile locale; 

k) lucrări de îngrijire şi conducere a arboretelor şi lucrări de conservare; 
l) aplicarea de tratamente silvice care promovează regenerarea pe cale naturală a arboretelor: tratamentul 

tăierilor de transformare spre grădinărit, tratamentul tăierilor grădinărite şi cvasigrădinărite, tratamentul 
tăierilor progresive clasice sau în margine de masiv, tratamentul tăierilor succesive clasice sau în margine de 
masiv, tratamentul tăierilor în crâng, în salcâmete şi în zăvoaie de plop şi salcie. În cazul arboretelor de plop 
euramerican se poate aplica şi tratamentul tăierilor rase în parchete mici, iar în arboretele de molid, tăieri 
rase pe parcelele de maximum 1 ha; 

m) activităţi de vânătoare cu avizarea cotelor de recoltă şi a acţiunilor de vânătoare de către administratorul 
ariei naturale protejate. Avizarea cotelor de recoltă de către administratorul ariei naturale protejate se face 
în baza hotărârii consiliului ştiinţific; 

n) activităţi de pescuit sportiv. 

 

Art. 10  În zonele de dezvoltare durabilă se permit activităţi de investiţii/dezvoltare, cu prioritate cele 
de interes turistic, dar cu respectarea principiului de utilizare durabilă a resurselor naturale şi de 
prevenire a oricăror efecte negative semnificative asupra biodiversităţii: 

a) activităţi de vânătoare 
b) activităţi tradiţionale de cultivare a terenurilor agricole şi de creştere a animalelor; 
c) activităţi de pescuit sportiv, industrial şi piscicultură; 
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d) activităţi de exploatare a resurselor minerale neregenerabile, dacă această posibilitate este prevăzută în 
planul de management al parcului şi dacă reprezintă o activitate tradiţională; 

e) lucrări de îngrijire şi conducere a arboretelor şi lucrări de conservare; 
f) aplicarea de tratamente silvice care promovează regenerarea pe cale naturală a arboretelor: tratamentul 

tăierilor de transformare spre grădinărit, tratamentul tăierilor grădinărite şi cvasigrădinărite, tratamentul 
tăierilor progresive clasice sau în margine de masiv, tratamentul tăierilor succesive clasice ori în margine de 
masiv, tratamentul tăierilor în crâng în salcâmete şi zăvoaie de plop şi salcie. În zonele de dezvoltare durabilă 
din parcurile naţionale se pot aplica tratamentul tăierilor rase în arboretele de molid pe suprafeţe de 
maximum 1 ha, precum şi tratamentul tăierilor rase în parchete mici în arboretele de plop euramerican. În 
zonele de dezvoltare durabilă din parcurile naturale se poate aplica şi tratamentul tăierilor rase în parchete 
mici în arboretele de molid pe suprafeţe de maximum 1 ha şi plop euramerican; 

g) activităţi specifice modului de producţie ecologic de cultivare a terenului agricol şi creşterea animalelor, în 
conformitate cu legislaţia specifică din sistemul de agricultură ecologică; 

h) alte activităţi tradiţionale efectuate de comunităţile locale; 
i) activităţi de construcţii/investiţii, cu avizul administratorilor ariilor naturale protejate pentru fiecare 

obiectiv, conforme planurilor de urbanism legal aprobate. 

 

Art. 11 (1) Orice persoană fizică sau juridică ce desfășoară activități în arealul Parcului Natural Porțile 
de Fier, respectiv: construcții și investiții de orice fel, cercetare, implementare proiecte diverse, 
amenajări terenuri, sau alte tipuri de activități, are obligația solicitării unui aviz din partea 
administrației parcului. 
 

 

3.11. Reglementări urbanistice – permisiuni si restrictii 
 

 Aplicarea prevederilor Planului Urbanistic General se face pe baza reglementărilor  - partea 
grafică, precum şi a Regulamentului local de urbanism (volumul 2). 

 Prevederile din piesele desenate cât şi cele ale Regulamentului se aplică atât la teritoriul intravilan 
al orașului, cât şi la cel extravilan, în limitele teritoriului administrativ. 

 Pentru zonele funcţionale, prevederile Regulamentului se grupează în 3 capitole, cuprinzând 
reglementări specifice : 

STRUCTURA CONŢINUTULUI REGULAMENTULUI 
 
Fiecare dintre subzonele şi unităţile de referinţă fac obiectul unor prevederi organizate conform 
următorului conţinut: 
 
 
D E F I N I R E A   C A R A C T E R U L U I    Z O N E I 
 
R E C O M A N D Ă R I    C U    C A R A C T E R    G E N E R A L  
 
SECȚIUNEA I – UTILIZARE FUNȚIONALĂ 
 
ARTICOLUL 1 – utilizări permise 
ARTICOLUL 2 – utilizări permise cu condiţii 
ARTICOLUL 3 – utilizări interzise (interdicţii definitive,permanente) 
 
SECȚIUNEA II – CONDIŢII DE AMPLASARE, ECHIPARE ŞI CONFORMARE A CLĂDIRILOR 
 
ARTICOLUL 4 – caracteristici ale parcelelor (suprafață, formă, dimensiuni) 
ARTICOLUL 5 – amplasarea clădirilor faţă de aliniament 
ARTICOLUL 6 – amplasarea clădirilor în interiorul parcelei 
ARTICOLUL 7 – amplasarea clădirilor unele față de altele pe aceeași parcelă 
ARTICOLUL 8 – accese carosabile și pietonale 
ARTICOLUL 9 – parcaje și staționarea autovehiculelor 
ARTICOLUL 10  – înălţimea construcţiilor 
ARTICOLUL 11  – aspectul exterior 
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ARTICOLUL 12  – condiții de echipare tehnico-edilitară 
ARTICOLUL 13 – spaţii verzi și elemente de design urban 
ARTICOLUL 14 – împrejmuiri. 
 
SECȚIUNEA III – POSIBILITĂȚI MAXIME DE OCUPARE ȘI UTILIZARE A TERENURILOR 
 
ARTICOLUL 15 – procentul maxim de ocupare al terenului     (P.O.T. max) 
ARTICOLUL 16 – coeficientul maxim de utilizare al terenului (C.U.T. max) 
 

Utilizări permise cu condiţii s-au stabilit pentru zonele în care este necesară obţinerea unor 
acorduri sau avize pentru zonele de protecţie ale căii ferate, sau de protecţie ale captărilor de apă, 
cursurilor de apă. 

 Interdicţiile definitive de utilizare se referă la interzicerea realizării construcţiilor în zonele 
inundabile, terenuri alunecătoare, amplasamente situate în apropierea unor unităţi protejate sever (puţuri 
de captare apă, de exemplu) sau pot incomoda funcţional (staţii de epurare, platforme de gunoi etc). 

 În vederea stabilirii regulilor corecte de construire, teritoriul intravilan al localităţii a fost împărţit 
convenţional în Unităţi Teritoriale de Referinţă (denumite în continuare UTR). 

 Împărţirea teritoriului localității în U.T.R. s-a făcut pe baza planşa de   Reglementări urbanistice 
– Zonificare funcţională propusă. U.T.R. se defineşte ca o reprezentare convenţională a unui teritoriu 
având o funcţiune predominantă sau/şi omogenitate funcţională, pentru care se pot stabili reguli de 
construire general valabile. UTR-ul este delimitat prin limite fizice, existente în teren (străzi, limite de 
proprietate, ape, etc.) 

 
 
 

3.12. Obiective de utilitate publică 
 

 Terenurile amplasate în intravilanul sau extravilanul orașului Moldova Nouă pot fi dobândite şi 
înstrăinate prin oricare din modurile stabilite de lege. Dobândirea unui teren se poate face prin moştenire, 
donaţii, cumpărare, concesionare, prin acte autentificate. 

 Cel mai important lucru pentru dezvoltarea unei localităţi este realizarea obiectivelor care să 
servească tuturor locuitorilor comunităţii respective. Pentru asigurarea condiţiilor de realizare a 
obiectivelor de utilitate publică propuse, sunt necesare următoarele elemente de bază : 

 - rezervarea terenurilor pentru obiective ; 

 - identificarea tipurilor de proprietate asupra terenurilor ; 

 - stabilirea circulaţiei terenurilor, în funcţie de necesităţile de realizare a obiectivelor. 
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CONCLUZII – MĂSURI  ÎN  CONTINUARE 
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4. CONCLUZII – MĂSURI  ÎN  CONTINUARE 

4.1. Concluzii – măsuri în continuare 

 

Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă 

 România s-a alăturat liderilor celor 193 state membre ale ONU la Summit-ul privind dezvoltarea din 
septembrie 2015 adoptând Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă, un program de acţiune globală în 
domeniul dezvoltării cu un caracter universal şi care promovează echilibrul între cele trei dimensiuni ale 
dezvoltării durabile – economic, social şi de mediu. Pentru prima oară, acţiunile vizează în egală măsură 
statele dezvoltate şi cele aflate în curs de dezvoltare. 

 Central Agendei 2030 se regăsesc cele 17 Obiective de Dezvoltare Durabilă (ODD), reunite 
informal şi sub denumirea de Obiective Globale. Prin intermediul Obiectivelor Globale, se stabileşte o 
agendă de acţiune ambiţioasă pentru următorii 15 ani, printre care amintim: 

1. Industrie, inovaţie şi infrastructură – Construirea unor infrastructuri rezistente, promovarea 
industrializării durabile şi încurajarea inovaţiei. 

2. Oraşe şi comunităţi durabile – Dezvoltarea oraşelor şi a aşezărilor umane pentru ca ele să fie 
deschise tuturor, sigure, reziliente şi durabile.  

3. Acţiune climatică – Luarea unor măsuri urgente de combatere a schimbărilor climatice şi a 
impactului lor. 

4. Viaţa acvatică – Conservarea şi utilizarea durabilă a oceanelor, mărilor şi a resurselor marine 
pentru o dezvoltare durabilă. 

5. Viaţa terestră – Protejarea, restaurarea şi promovarea utilizării durabile a ecosistemelor 
terestre, gestionarea durabilă a pădurilor, combaterea deșertificării, stoparea şi repararea 
degradării solului  și stoparea pierderilor de biodiversitate. 

6. Parteneriate pentru realizarea obiectivelor - Consolidarea mijloacelor de implementare și 
revitalizarea parteneriatului global pentru dezvoltare durabilă. 

 Conceptul de ODD s-a născut la Conferinţa Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare Durabilă 
(Rio+20), în 2012. ODD înlocuiesc cele opt Obiective de Dezvoltare ale Mileniului (ODM) cuprinse în 
textul Declaraţiei Mileniului adoptată în septembrie 2000 la ONU. Majoritatea statelor lumii, printre 
care şi România, se reuneau în 2000 în jurul unui angajament de a reduce sărăcia globală şi a salva 
milioane de vieţi. Declaraţia Mileniului a constituit în perioada 2000-2015 unica agendă globală în 
domeniul dezvoltării asupra căreia a existat un acord la cel mai înalt nivel şi care includea ţinte precise, 
cum ar fi: 

1. Asigurarea sustenabilităţii mediului 

2. Crearea unui  parteneriat global pentru dezvoltare 

 Obiectivele de Dezvoltare ale Mileniului au adus o contribuţie importantă la conştientizarea 
publică, creşterea voinţei politice şi mobilizarea de resurse pentru lupta împotriva sărăciei la nivel global. 
ODM au ajutat la concentrarea acţiunii, la reformarea politicilor prin încorporarea obiectivelor şi ţintelor 
de dezvoltare în strategiile naţionale şi la crearea de instituţii care să implementeze aceste planuri în mod 
eficient. De exemplu, sărăcia extremă la nivel global a fost înjumătăţită, ţinta de înjumătăţire a numărului 
de oameni care nu au acces la surse de apă mai bună a fost atinsă, nouăzeci la sută dintre copiii din statele 
aflate în curs de dezvoltare au acum acces la educaţie primară şi mult mai multe fete au acces la educaţie 
comparativ cu anul 2000. 

 Rezultatele pozitive nu au fost însă echilibrat distribuite. Începând cu 2008, progresul realizat până 
atunci a fost negativ influenţat de criza financiară şi economică. Cel mai slab progres s-a înregistrat în 
ţările aflate în situaţii de conflict sau recent angajate în procesul de stabilizare şi reconstrucţie, unde lipsa 
capacităţilor instituţionale a influenţat negativ îndeplinirea obiectivelor. 

 Obiectivele de Dezvoltare Durabilă trebuie să finalizeze agenda demarată de Obiectivele de 
Dezvoltare ale Mileniului şi să nu lase pe nimeni în urmă.   
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România şi Obiectivele de Dezvoltare 

 România acordă o importanţă deosebită ONU, organizaţie cu vocaţie universală, care reprezintă 
cadrul multilateral cel mai extins pentru abordarea marilor teme globale, inclusiv aspecte legate de 
dezvoltarea pe termen lung. 

 Obiectivele de Dezvoltare ale Mileniului au reprezentat pentru România un instrument 
complementar de mobilizare, la nivel intern, în domeniul dezvoltării economice şi sociale. Agenda 2030 
depășește cu mult Obiectivele de Dezvoltare ale Mileniului, menținând teme precum eradicarea sărăciei, 
educația și sănătatea și abordând noi teme precum societățile pașnice și inclusive. Toate țările trebuie să 
se asigure că politici adecvate sunt pregătite pentru implementarea Agendei. Țările trebuie să promoveze 
instituții eficiente și inclusive și să creeze politici bazate pe statul de drept, drepturile omului, drepturile 
femeii, egalitatea de gen și creşterea implicării femeilor. 

 România susține pe deplin ideea că Agenda 2030 trebuie să fie implementată de către instituțiile 
locale, răspunzând direct nevoilor cetățenilor. Nevoile, interesele și grijile acestora trebuie să fie 
soluționate prin definirea unor strategii de dezvoltare locală și națională. 

 România este angajată să implementeze Obiectivele de Dezvoltare Durabilă la nivel naţional şi va 
revizui Strategia Națională de Dezvoltare Durabilă, pentru a integra Obiective de Dezvoltare Durabilă. 
Excluziunea socială este identificată ca o provocare majoră la adresa implementării Obiectivelor. În 
Strategia românească revizuită, se va pune accentul pe susținerea incluziunii persoanelor cu dizabilități, a 
tinerilor și a femeilor, în politicile de dezvoltare. Eradicarea sărăciei reclamă oportunități decente de 
angajare, iar prevenirea și evitarea excluziunii sociale necesită politici de coeziune socială. 

 Ca membru al Uniunii Europene, România contribuie la îndeplinirea Obiectivelor de Dezvoltare 
Durabilă nu numai din perspectivă naţională, dar şi la nivel internaţional, prin sprijinul pe care îl acordă 
ţărilor mai puţin dezvoltate, prin intermediul asistenţei oficiale pentru dezvoltare. Experienţa acumulată 
de România în procesul de tranziţie este de natură a susţine eforturilor ţărilor interesate de a beneficia de 
un astfel de sprijin. 

 România va prezenta Evaluarea Naţională Voluntară (Voluntary National Review) la sesiunea din 
luna iulie 2018 a Forumului Politic la Nivel Înalt al ONU privind Dezvoltarea Durabilă, la sediul ONU din New 
York. 

 

Reactualizarea Planul Urbansitic general al orașului Moldova Nouă pune în evidenţă 

măsurile ce trebuie urmate pentru instalarea unui dinamism economic şi demografic într-un cadru de 
gestionare responsabilă a resurselor naturale, de utilizare raţională a solului şi de conservare şi protecţie a 
mediului pentru ameliorarea calităţii vieţii. 

 Oraşul Moldova Nouă (Moldova Nouă + Moldova Veche) sunt rezultatul unei evoluţii istorice 
complexe, cu rădăcini adânci încă din preistorie, cu o puternică dezvoltare în sec. II-IV ale primului mileniu 
şi o vizibilitate remarcabilă în perioada evului mediu timpuriu şi a stăpânirii turceşti asupra Banatului. 
Acest fapt evidenţiază caracteristicile eterogene ale suprapunerii mai multor etape de dezvoltare 
urbanistică, vizibile atât arheologic (pentru perioadele vechi) cât şi arhitectural, mai ales începând din sec. 
al XVIII-lea. 

 Această evoluţie şi transformare continuă a celor două aşezări este rodul situării lor într-un 
perimetru bogat în resurse naturale; forestiere şi miniere, exploatat cu intensităţi diferite în decursul 
istoriei. Dovada concretă al acestor condiţionări este vizibilă până astăzi în numărul mare de galerii 
miniere datând din perioada romană şi feudală, întersectate sau descoperite în decursul exploatărilor 
miniere din perioadele modernă şi contemporană.  

 Un alt factor l-a constituit prezenţa portului fluvial de aici, a căror începuturi sunt presupuse încă 
din perioada romană, şi a cărui utilizare şi dezvoltare cunoaşte ritmuri importante începând cu secolul 
XVIII. De aici erau expediate spre Budapesta şi Viena, lemnul exploatat din pădurile din zonă, dar şi arama 
şi aurul scos din măruntaiele munţilor Locvei. 

Între măsurile propuse, prioritare sunt cele legate de: 

• Reabilitarea şi dezvoltarea la parametri europeni a infrastructurii tehnice (căi de 
comunicaţie, telecomunicaţii, echipare energetică, reţele edilitare, etc.) 
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• Restructurarea şi dezvoltarea funcţiunilor economice 

• Îmbunătăţirea şi conservarea calităţii mediului 

Orașul Moldova Nouă îşi va păstra şi dezvolta în continuare profilul economic actual, diversificat, 
prin încurajarea dezvoltării activităţilor economice specifice acestuia, cu profil industrial, turistic şi 
servicii. Relansarea activităţii economice a orașului se poate realiza prin reactivarea unităţilor economice 
existente în turism, precum şi stimularea investiţiilor în societăţi comerciale cu profil de servicii, 
promovarea activităţilor industriale nepoluante şi reconversia amplasamentelor industriale relocate.  

Dezvoltarea serviciilor comerciale şi turistice, atât către agenţii economici cât şi către populaţie 
trebuie să fie o prioritate în demersurile de stimulare a organismelor competente centrale şi locale, atât 
datorită lipsei acestora ca volum şi calitate necesară, cât şi datorită resurselor pe care le oferă prin 
crearea de locuri de muncă pentru populaţia orașului.  

Pentru fiecare parametru determinat în dezvoltarea orașului Moldova Nouă au fost analizate 
orientările prioritare pentru evoluţia lor. 

 Pentru stabilizarea populaţiei, deziderat la nivel naţional, se impun măsuri de dezvoltare 
economică, urmate de asigurarea unui grad de comfort sporit şi condiţii de creştere a sporului natural, nu 
numai prin ajutoare financiare, dar şi un climat de stabilitate şi dinamică economică locală. 

 În vederea îndeplinirii obiectivelor de creştere și dezvoltare a economiei locale a orașului Moldova 
Nouă prin turism şi pentru eliminarea ecartului strategic dintre nivelul cifrei de afaceri (sau a altui 
indicator de performanţă), ce poate fi asigurat de portofoliul actual de activităţi turistice şi nivelul stabilit 
drept obiectiv 22, există trei soluţii strategice: 

 

creşterea (dezvoltarea) intensivă - A 

 

creşterea (dezvoltarea) prin integrare - B 

 

creşterea (dezvoltarea) prin diversificare - C 
 

 Este de la sine înţeles că, orașul Moldova Nouă va dori să dezvolte sectorul turistic mult mai 
repede decât îi va permite capacitatea unităţilor sale din prezent, de aceea trebuie să acţioneze cât mai 

eficient utilizând trei modalităţi distincte: 

1 

identificarea posibilităţilor de intensificare a creşterii în cadrul unităţilor de activitate curente – 

prin dezvoltarea intensivă a serviciilor prestate şi folosind strategiile adecvate; 

 

  2 

identificarea posibilităţilor de a crea unităţi de profil înrudit cu cel al unităţilor curente 

existente în cadrul orașului  –dezvoltarea prin integrare; 

 

3 

identificarea posibilităţilor de a adăuga noi unităţi turistice si obiective atractive al căror 

profil nu are nici o legătură cu profilul unităţilor curente –  

dezvoltarea prin diversificare. 

 

                                                           
22 Kotler Ph. (2000), Managementul marketingului, Ed. Teora, ediţia a III-a, Bucureşti, pag.107 
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Programul propus prin Reactualizare PUG presupune o multitudine de obiective de investiţii şi 
necesită un efort financiar deosebit pentru a fi realizate într-o perioadă destul de mică comparativ cu 
numărul şi amploarea obiectivelor propuse pentru a fi atinse într-un orizont de timp de 10 ani: 

1. REVITALIZAREA UNOR FUNCTIUNI URBANE SPECIFICE (ZONA CENTRALĂ - CU ACTIVITĂȚI 
COMERCIALE ȘI CULTURALE, ZONĂ ACTIVITĂȚI TURISTICE ÎN RELAȚIE CU ELEMENTELE DE CADRU 
NATURAL EXISTENTE – DUNĂREA, OSTROV) 

2. REALIZAREA UNEI CIRCULAȚII RUTIERE ADAPTATE LA NEVOILE ACTUALE ALE POPULAȚIEI DIN 
ORAȘULUI ȘI SATELE APARȚINĂTOARE, ÎN PRINCIPAL, ȘI A CONECTĂRII RAPIDE ȘI SIGURE LA 
NIVEL JUDEȚEAN ȘI REGIONAL, ÎN GENERAL. 

3. RIDICAREA STANDARDULUI DE VIATA PENTRU LOCUITORII ORAȘULUI PRIN REVIZUIREA TIPULUI DE 
OFERTE EDUCATIONALE ȘI DE ASISTENȚĂ MEDICALĂ ȘI SOCIALĂ SUSȚINUTE DE MODERNIZAREA 
INFRASTRUCTURII (SISTEM RUTIER, UTILITATI) 

4. VALORIFICAREA CADRULUI NATURAL ȘI A POZIȚIEI LA NIVEL JUDEȚEAN PRIN GESTIONAREA 
OFERTELOR TURISTICE SUSTINUTE DE SERVICII DE CALITATE. 

Lucrările de mare amploare (infrastructură, hidrotehnice) sunt investiţii ce se pot face doar din 
fonduri de la buget şi sunt incluse în politica de amenajare teritorială a judeţului. Pentru realizarea 
obiectivelor locale este necesară o politică adecvată scopurilor, încurajarea investiţiilor şi controlul 
modului de utilizare a solului (exploatare, protejare, construire). 

 

 
4.2. Planul de acțiune  

 
ELABORAREA PLANULUI DE ACȚIUNE 

Planul de acțiune transpune în plan spațial obiectivele strategice, prioritațile și categoriile de 
proiecte identificate, și evidențiaza resursele fizice, umane, de infrastructura sau alți factori care 
condiționeaza sau influențeaza dezvoltarea locală. Practic, elaborarea planului de acțiune va implica 
definirea activitaților necesare a fi întreprinse pentru a pune în practica strategia de intervenție 
(activitați, responsabili, termene limita, rezultate, etc.). 

Implementarea este obiectivul principal al procesului de planificare strategica. Fiecare operațiune 
de dezvoltare reprezinta un produs complex, fiind rezultatul interacțiunii unui numar de actori de natura 
variata care colaboreaza în faza de elaborare. 

Implementarea nu poate fi pusa pe seama unei categorii unice de actori (de exemplu, administrația 
locala), ci necesita (din punct de vedere operațional) contribuția și participarea constanta în timp a 
ansamblului de subiecți publici și privați care l-au pus la punct: administratori publici, decidenți ai 
sectorului privat, directori și înalți funcționari ai instituțiilor publice și private implicate, experți din cadrul 
acelorași instituții, experți externi. 

 
CONDIȚII DE IMPLEMENTARE 

Pentru demararea planurilor de acțiune aferente fiecãrui proiect identificat, trebuie îndeplinite o 
serie de condiții esentiale. Acestea au rolul de a reduce riscurile implementãrii legate de etapizare, 
finanțare, coordonare între parteneri, etc. 

Condițiile ce vor fi enunțate în continuare sunt rezultatul experiențelor similare din Europa, care în 
ciuda diferențelor de abordare, de dimensiune, surse de finanțare, au avut câteva condiții comune de 
implementare a operațiunilor. Luate pe rând, fiecare presupune o serie de acțiuni preliminare, care conduc 
la formularea unor planuri de acþiune, pe termen scurt, în vederea demarãrii procesului de implementare 
a strategiei. 

 



 
J40 / 15405 / 2008,     Cod   Unic  de   Inregistrare        RO 24446613, 

Municipiul Bucuresti,  Sector 3, Str. Traian Popovici, nr. 128,  Bloc B4A,  Et. 5,  Ap. 35 
Adresă de corespodență: Municipiul Sibiu, Strada Oituz, nr. 12, bloc 12, sc. 1, et. 1, ap. 3 

Tel : 0740155225 / 0744612245  |   E – M a i l: office@raumplandesign.ro 

SR EN ISO 9001:2015 | SR EN ISO 14001:2015 
ACTUALIZARE   PLAN   URBANISTIC  GENERAL   ORAȘ  MOLDOVA NOUĂ,  JUDEȚUL   CARAȘ-SEVERIN 

M E M O R I U     G E N E R A L 

Proiectant General S.C. RAUMPLAN DESIGN S.R.L., București 

 

140 

Proiectant de 

Specialitate 
S.C. RAUMPLAN DESIGN S.R.L., București 

MG Ver. 17 
2021/07 

 

Condiția 1:  Prioritizarea proiectelor  

Implementarea programelor și proiectelor propuse în documentul strategiei trebuie sã înceapã cu o 
prioritizare a acestora. Capacitatea administrației publice locale nu poate acoperi pe termen scurt întregul 
necesar de investiții. De aceea este necesarã dezbaterea și selectarea unor proiecte pilot de interes major 
pentru comunitatea locală. 

Condiția 2: Existența unei capacitãți organizaționale pentru gestionarea procesului de implementare a 
strategiei 

Complexitatea aspectelor dezvoltãrii reclamã crearea unei structuri organizaționale cu responsabilitãți 
clare în gestiunea procesului, apte sã coordoneze implementarea strategiei, sã capaciteze resurse 
financiare publice sau private, sã dialogheze și sã negocieze cu alți actori implicați, sã formuleze și sã 
monitorizeze planurile de acțiune. 

Intãrirea capacitãții unei astfel de echipe, cu precãdere în domeniul accesãrii și gestionãrii fondurilor 
structurale, reprezintã o prioritate și este o etapã viitoare în cadrul strategiei. 

Condiția 3: Organizarea schemelor de finanțare a proiectelor cercetare, etc.  

Tema finanțãrii reprezintã punctul critic al tuturor operațiunilor de implementare a proiectelor de 
dezvoltare. In ideea demarãrii acestora, trebuie realizatã o schema a coordonãrii fondurilor publice în 
sensul cofinanțãrii proiectelor eligibile pentru fondurile structurale.  

Condiția 4: Comunicarea proiectelor 

O altã condiție pentru implementarea strategiei se referã la comunicarea intențiilor de dezvoltare 
conținute în proiectele prioritare și asigurarea suportului din partea comunitãții. Sunt avute în vedere 
diverse categorii de actori, implicați direct sau indirect în proces: 

• Populația orasului; 

• Populația din zona afectatã de proiect; 

• Reprezentanți ai sectorului privat; 

• Potențiali investitori, contractori. 

 
KPI – Indicatori cheie de performață. Monitorizare și evaluare impact  

 

Nu poți controla ceea ce nu poți măsura! 

 

 

”Un oraș inteligent durabil este un oraș inovator care utilizează tehnologiile informației și comunicațiilor (TIC) și alte 
mijloace de îmbunătățire a calității vieții, a eficienței funcționării și serviciilor urbane și a competitivității, asigurând în 
același timp satisfacerea nevoilor generațiilor prezente și viitoare, respectând la aspectele economice, sociale, de mediu 
și culturale.” 

UNECE and ITU, Octombrie 2015 

”Faceți orașele și așezările umane incluzive, sigure, rezistente și durabile.” 

United 4 Smart Sustainable Cities (The “United for Smart Sustainable Cities” (U4SSC) is  a UN initiative coordinated by 
ITU, UNECE and UN-Habitat, and supported by CBD, ECLAC, FAO, ITU, UNDP, UNECA, UNECE, UNESCO, UN 
Environment, UNEP-FI, UNFCCC, UNIDO, UNU-EGOV, UN-Women and WMO) 
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 STRATEGIE 

 OBIECTIVE 

 PERFORMANȚ
Ă 

 EVALUARE 

 MĂSURARE 

 OPTIMIZARE 

Folosirea Indicatorilor Cheie de Performanta (KPIs) poate varia de la masurarea realizarilor unui 
department in raport cu o arie a afacerii sau a activitatii organizatiei in intregime. In relatie contextuala, 
putem avea: 

→ Indicatori de investitii si de planificare 

→ Indicatori de rezultat: costul unei functionalitati relativ la plan, buget sau cel mai bun rezultat, 
capacitatea functionala relativa la plan, buget sau cel mai bun rezultat, factori de utilizare, 
perioada de nefunctionare a sistemului reprezentata in procente din tot timpul si/sau din timpul 
orelor de varf etc. 

→ Indicatori de efect: satisfactia clientilor, satisfactia actionarilor, randamentul investitiei etc. 

Indicatorii de performanta trebuie sa respecte un context strategic, tactic si operational larg. In 
acest sens, categoriile principale de utilizare a Indicatorilor Cheie de Performanta sunt: investitii, domeniul 
financiar, resurse umane, servicii, achizitii publice si juridic, dezvoltare, formare profesionala si activitati 
suport, operatiuni, sisteme, managementul riscului, management si guvernare etc.   

Conform Ordinului nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al 
entităţilor publice, controlul intern/managerial este definit ca reprezentând ansamblul formelor de control 
exercitate la nivelul entităţii publice, inclusiv auditul intern, stabilite de conducere în concordanţă cu 
obiectivele acesteia şi cu reglementările legale, în vederea asigurării administrării fondurilor publice în 
mod economic, eficient şi eficace; acesta include, de asemenea, structurile organizatorice, metodele şi 
procedurile. 

Sistemul de control intern/managerial al oricărei entităţi publice operează cu o diversitate de 
procedee, mijloace, acţiuni, dispoziţii, care privesc toate aspectele legate de activităţile entităţii, fiind 
stabilite şi implementate de conducerea entităţii pentru a-i permite deţinerea unui bun control asupra 
funcţionării entităţii în ansamblul ei, precum şi a fiecărei activităţi/operaţiuni în parte. 

Activităţile de control intern/managerial fac parte integrantă din procesul de gestiune orientat 
spre realizarea obiectivelor stabilite şi includ o gamă diversă de politici şi proceduri privind: autorizarea şi 
aprobarea, separarea atribuţiilor, accesul la resurse şi documente, verificarea, reconcilierea, analiza 
performanţei de funcţionare, revizuirea operaţiilor, proceselor şi activităţilor, supravegherea. 

 

In administrația publică locală, la fel ca in orice companie, perfomanta este asociata cu doua 
procese cheie, printre care managementul si masurarea acesteia. Daca managementul performantei 
reflecta legatura dintre entitate si performanta (aici incluzand definirea si punerea in aplicare a strategiei, 
trainingul si masurarea performantei), masurarea acesteia se concentreaza pe identificarea, urmarirea si 
comunicarea rezultatelor obtinute prin indicatori de performanta. 

Astfel, un indicator cheie de performanta KPI este un set de masuratori (sau valori) ce reflecta 
performanta (esec sau succes) in ceea ce priveste progresul catre atingerea obiectivelor strategice (a se 
vedea lista de mai sus). Cu alte cuvinte, Key Performance Indicator sau indicatorul de performanta KPI este 
un instrument de evaluare a performantei care ilustreaza gradul de atingere a unui parametru dorit. 
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INDICATORI DE PERFORMANȚA 

 

Indicatori de performanta economici si financiari propuși APL pentru evaluarea marilor proiecte 
urbane de investitii publice (PiP) și publice – private (PPP):  constructie, reabilitare și renovare a 
infrastructurii municipale, dezvoltarea infrastructurii  de mediu, a infrastructurii economice, a resurselor 
umane și a capacitatii administrative pentru atingerea urmatoarelor obiective: 

→ Dezvoltarea sinergica a economiei orasului Moldova Noua în cadrul economiei nationale și 
transnaționale prin punerea în valoare a oportunitatilor de afaceri si cresterea încrederii 
investitorilor, a nivelului ridicat de educatie si formare profesionala, a patrimoniului cultural si 
a potentialului turistic. 

→ Crearea de noi locuri de munca prin stimularea activitatilor economice competitive atât în 
ceea ce priveste noi capacitati de productie cât si diversificarea ofertei de servicii; 

→ Calificarea și specializarea suplimentara a fortei de munca în relație cu posibile mari proiecte 
urbane la scara municipiului, dar cu implicații regionale și transnaționale; 

→ Îmbunatatirea calitatii mediului și folosirea surselor de energie regenerabila cu efecte directe 
asupra sanatatii locuitorilor orasului Moldova Noua 

 

Marile proiecte urbane ale Moldovei Noi, posibil de implementat în perioada 2020-2035, trebuie sa 
tina cont de urmatoarele aspecte interdependente, ce vor face obiectul unor analize detaliate pe măsură 
ce aceste inițiative vor prinde contur: 

→ Aspectul economic: se vor administra cu eficiența resurselor interne ale APL în relatie cu 
sursele de finanțare și costurile necesare implementarii și dezvoltarii marilor proiecte urbane 
propuse; 

→ Aspectul organizational: se va urmari ca partenerii private în aceste operatiuni urbane sa 
dispuna de o experienta profesionala similara relevanta, atât la nivel național/european, cât și 
sa corespunda posibilitaților reale de implementare a managementului organizational la nivel 
local; Totodata, alte aspecte importante sunt cele legate de necesitatea ca acești operatori 
economici internaționali/parteneri sa prezinte un înalt nivel de specializare a managementului, 
sa aiba un nivel similar al întregii forțe de munca angajate în țarile unde opereaza, și sa aiba 
posibilitatea de a angaja forța de munca calificata locala sau de a o califica, pentru a realiza 
cu succes și a exploata investiția în parteneriat cu APL; 

→ Aspectul tehnic: se vor evidenția datele privitoare la amplasament, statut juridic, 
condiționari ambientale, de trafic și mobilitate urbana etc.; 

→ Aspectul ecologic: se vor analiza efectele impactului fiecarui proiect asupra mediului 
ambiant: poluarea aerului, apei, solului, subsolului, afectarea biosistemului, precum și 
posibilitațile de producere a energiei electrice și termice din surse de energie regenerabila 
solara (pe acoperișuri, pe terase, pe fațade,  înglobate în acoperiș sau separat) și biogaz (prin 
utilizarea deșeurilor orasenesti si a namolurilor din stațiile de epurare); 

→ Aspectul comercial si al achizițiilor: se vor examina în  detaliu  etapele de implementare a 
fiecarei operațiune urbana, astfel încât fiecare din acestea să genereze maxima eficiența 
pentru urmatoarea faza și sa-i creeze premisele de implementare; 

→ Aspectul financiar: se vor cuantifica rezultatele financiare ale fiecarei operațiuni urbane pe 
baza fondurilor consumate și a tuturor veniturilor economice, sociale si ecologice prognozate a 
se realiza. 

 

Palierele de analiza menționate anterior au rolul de a determina varianta optima de proiect de 
investiții, fazele si etapele de implementare și dezvoltare oportune atat pentru administrația publică 
locală in cazul proiectelor PiP, cât și pentru ecuația APL-investitori/finantațori în cazul proiectelor 
dezvoltate în PPP. 
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La elaborarea fiecarui proiect de investiții se vor identifica 3 faze distincte cu etapele aferente: 

1. Faza de identificare și de realizaren a studiilor de oportunitate și a studiilor suport; în 
acesta faza vom include și întocmirea studiilor de (pre)fezabilitate. 

2. Faza investiționala, ce cuprinde etapele de achiziție publica, de negociere și de 
contractare, proiectare si execuție; 

3. Faza operaționala, alcatuita din recepția si exploatarea obiectivului de investiții. 

Analiza proiectelor de investiții va lua în considerare: 

 Analiza economica comparata a mai multor variante de proiecte si a fazelor de 
implementare din punct de vedere a eficienței economice (profit economic, venituri la 
bugetul local/central); 

 Planificarea fiecarui proiect urban și stabilirea fazelor de implementare pe durate de timp 
usor controlabile la termene fixe; 

 Estimarea beneficiilor totale: ecologice, sociale și economice precum și a fluxului de 
numerar pentru fiecare varianta de proiect de investiții urbane; 

 Stabilirea ratei minime atractive, atât pentru municipalitate, cât și pentru partenerii 
privați; 

 Determinarea criteriilor ecologice, tehnologice, sociale și economice pentru acceptarea sau 
respingerea unei variante/faze de proiect urban; 

 Analiza de senzitivitate; 

 Analiza de incertitudine și de risc; 

 Acceptarea sau refuzul unei propuneri de variante de proiect urban de investiții, pe baza 
punctajului rezultat din criteriile prestabilite; 

 Cuantificarea economica a efectelor proiectului asupra mediului înconjurator pe termen 
scurt, mediu și lung. 

 

Pentru a face cât mai putin subiectiva selectia si aprobarea proiectelor, respectiv fazele de 
investitii, se utilizeaza o serie de indicatori care sa demonstreze ca proiectele selectate asigura cea mai 
buna utilizare a resurselor orasensti și a fondurilor investite, în baza unor scenarii alternative de dezvoltare 
economica. 

 

 

INDICATORI URBANISTICI (DE SUSTENABILITATE) 

APLICARE PE FAZE 

A (Analize) / D (Diagnostic) / P (proiect/planificare) / e (evaluare) / De (Decizie) / M (Monitorizare) 

 

P.U.G.-ul care trebuie elaborat va contine actiuni de interventie în orasul Moldova Noua. Aceste 
interventii vor supune orasul fie la reabilitare, fie la reconstrucție, dar toate prin prisma unor criterii și 
concepte pentru oraș, transformarea urbana fiind un proces obișnuit în devenirea acestora. Orașul, ca 
sistem, include exigenta de renovare a structurilor sale functionale, având ca obiectiv atingerea modelului 
sustenabil, acomodat la nevoie și necesitatilor sociale, economice și ambientale.  

Raspunsul echilibrat la noile cerinte este cheia esentiala pentru organizarea teritoriului: creșterea 
gradului de organizare al teritoriului prin potentarea schimbului de informatii și diminuarea consumului de 
resurse, urmarind implicit maxima eficientizare a sistemului urban. 
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Procesele de transformare sunt, prin urmare, esentiale în existenta orasului și parte component a 
propriei sale urbanizari, implicând o analiza transversal și sistemica integrata a dimensiunilor ce conduc la 
creșterea eficientei, coeziunii, complexitatii și revitalizarii urbane. 

 

Sistemul de indicatori se poate organiza în cinci grupe: 

1. ocuparea solului, 

2. spatiu public și locuire, 

3. mobilitatea și servicii, 

4. spatiu verde și biodiversitate, 

5. coeziunea sociala și teritorială 

 

La rândul lor, factorii si conditionalitatile se pot încadra în cinci axe definitorii: 

1/ soliditate  

2/ complexitate  

3/ eficienta  

4/ coeziune sociala și teritorială  

5/ eficienta sistemului urban se sintetizeaza cu functiunea de ghid sau ca și o functiune ghid a 
sustenabilitatii. 

 

Setul de indicatori este aplicabil atât pentru planificarea noilor evolutii cât și în analiza gradului de 
adaptare a tesuturilor urbane consolidate dar percepute în relatia cu modelul de oraș compact, complex și 
sustenabil. 

 

Soliditatea este axa care atinge realitatea fizica a teritoriului și, prin urmare, solutiile formale 
adoptate: densitatea de construire, distributia functionala a spatiilor, procentul de spatiu verde și 
carosabil. Determina apropierea dintre folosinta și functionalitatea urbana.  Aceste axe însotesc modelul 
de mobilitate, spatiu public și modelul de organizare a teritoriului derivat.  Spatiul public este elementul 
structural al unui model de oraș sustenabil. Acesta este spatial de coabitare a cetatenilor  și formeaza în 
comun cu reteaua de echipamente, spatii verzi și turism, axele principale ale vietii sociale și de relatii. 
calitatea spatiului nu este numai un indicator relationat cu conceptul de soliditate, dar în același timp un 
indicator de stabilitate.                                  

Complexitatea participa la organizarea urbana, la gradul de mixitate a folosintei și functionalitatii 
care se gasește și determina teritoriul. complexitatea urbana este reflexul  interactiunii care se stabilește 
în oraș între entitatile organizate, denumite persoane  juridice: activitati economice, asociatii, 
echipamente și institutii. complexitatea este legata de un cert amestec de ordine și dezordine, amestec 
intim care în sistemele urbane se poate analiza în parte utilizând conceptul de diversitate.   

Strategiile urbane care permit implementarea indicelui de diversitate sunt acelea care cauta 
echilibru între utilizare și functiune urbana, plecând de la definitia conditionalitatilor urbane.   Reducându-
se succesiv în timp, indicatorii de complexitate (diversitate) arata regresul tesutului urban din punct de 
vedere al capitalului economic, social si biologic.   

Eficienta este axa relationata cu fluxurile de materiale, apa și energie care constituie suportul 
oricarui sistem urban pentru a-i mentine organizarea. Gestiunea resurselor naturale, trebuie sa atinga 
maxima eficienta în folosinta cu minima perturbare a ecosistemelor. în domeniul energetic, trebuie 
planificat un nivel minim de energie regenerabila determinând  un grad important de autonomie energetica 
menit sa combine și sa medieze raportul economie-eficienta. 

La coeziunea sociala și teritorială participa persoane, relatiile sociale și sistemul urban. Amestecul 
social (cultural, de vârsta, chirii și profesional) contine un efect destabilizator aplicat asupra sistemului 
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urban care supun echilibrul unei presiuni între diferitii actori ai municipiului. Analiza diversitatii reliefeaza 
cine se ocupa de spatiu și posibilitatea schimburilor  intermodale și a relatiilor dintre componente și 
informatii. În schimb, segregarea sociala  care se produce în diferite zone ale municipiului creaza probleme 
de instabilitate precum cele de securitate sau marginalizare. În aceste spatii se constata o omogenizare 
între chirii care sunt influente în restul aspectelor, incluzând pe cele privind diversitatea si coeziunea. 

 

MONITORIZARE 

Daca implementarea proiectelor înseamna organizarea și conducerea acestora, în sensul atingerii 
obiectivelor pentru care au fost propuse, monitorizarea reprezinta un sistem de colectare și raportare a 
informațiilor asupra desfașurarii proiectelor, în vederea îmbunatațirii eficienței și reorientarii acțiunilor, în 
cazul în care acestea nu conduc la rezultatele estimate. 

Monitorizarea este un instrument de management și o etapa a oricarei strategii de dezvoltare, care 
evalueaza o serie de aspecte aflate în plina desfașurare, cum ar fi: activitați, rezultate parțiale, buget, 
performanțe ale organizației ce asigura implementarea, riscurile identificate inițial. Existența unor 
activitați bine formulate, a indicatorilor de performanța aferenți acestora și a unui buget propriu fiecarei 
activitați constituie factori de succes în procesul de monitorizare. 

Un grafic al desfașurarii în timp a proiectelor este o condiție esențiala pentru monitorizarea 
operațiunii. 

Realizarea unui grafic de monitorizare, care sa etapizeze verificarea rezultatelor parțiale ale 
fiecarui proiect, este un instrument care faciliteaza acest proces. Graficul realizat pe baza calendarului 
activitaților, poziționeaza rezultatele estimate ale activitaților și își propune sa asiste echipele aferente 
proiectelor în procesul monitorizarii acestora. 

Se va avea în vedere formularea unui mecanism de monitorizare a gradului de implementare a 
documentului strategic, prin intermediul a 3 categorii de indicatori: 

 obiective de proces – stabilirea unui set de indicatori care masoara gradul de realizare a 
acțiunilor și masurilor stabilite la nivelul documentului strategic de la nivelul localitații; 

 obiective de impact – stabilirea unui set de indicatori care sa operaționalizeze obiectivele 
strategice ale strategiei de dezvoltare aferente, în vederea monitorizarii și raportarii 
modalitații de evoluție a anumitor problematici identificate. Acești indicatori pot fi formulați 
sub forma unor ținte pe termen scurt, mediu și lung; la nivelul orașului (ex. force field 
analysis, sondarea unui grup ținta etc.); 

 indicatori calitativi – evaluarea modului în care a evoluat o situație specifica de la nivelul 
orașului (ex. force field analysis, sondarea unui grup ținta etc.). 

 
EVALUAREA ȘI ANALIZA IMPACTULUI 

Evaluarea este un instrument care apreciaza daca obiectivul a fost atins, în cadrul de timp sau de 
buget alocat, și se realizeaza în doua etape: la jumatatea și la sfârșitul proiectului. 

Existența unui grafic de monitorizare propus pentru proiectele implementate vine de asemeni în 
sprijinul evaluarii acestora. 

Evaluarea impactului apreciaza masura în care proiectul contribuie la scopul inițial și afecteaza 
mediul. În cazul specific proiectelor din centrul istoric, impactul va fi masurat în raport cu efectul de 
multiplicare al acestora, în raport cu noile oportunitați de investiții pe care fiecare proiect le genereaza la 
rândul sau, sau în raport cu efectele pe care le genereaza asupra locuirii sau activitaților economice în 
zona. Impactul poate fi analizat înaintea începerii proiectului – impact potențial – și poate, în acest sens, 
sa devina un criteriu de decizie asupra oportunitații unui proiect, sau la o anumita perioada dupa 
încheierea proiectului, constituind un punct de vedere obiectiv în cazul deciziilor de investiție viitoare. 

Instrumentele și metodologiile principale pentru monitorizare și evaluare: 

→ Set de indicatori de monitorizare (de output, de rezultat și de proces). În timp  ce 
identificarea indicatorilor de proces și a indicatorilor de output și rezultat la nivelul fiecarei 
intervenții nu prezinta elemente de complexitate particulara, un aspect critic îl constituie 
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identificarea indicatorilor de sinteza, de tip calitativ și cantitativ, a caror utilizare permite 
monitorizarea și evaluarea efectelor operațiunii urbane în ansamblul sau; 

→ Analize specifice de sector sau de tematici particulare. O analiza atât a proceselor, cât și a 
rezultatelor, care este concentrata pe una din tematicile cheie abordate în cadrul operațiunii 
integrate de regenerare urbana; 

→ Interviuri și interlocutori relevanți. Sunt utilizate pentru a strânge informațiile calitative și 
pentru a le adauga la datele cantitative privind procesele și rezultatele. Informațiile calitative 
sunt utile pentru identificarea motivațiilor și a factorilor critici care au influențat desfașurarea 
procesului și a percepțiilor privind schimbarile intervenite. În acest mod, sporesc elementele 
cheie aflate la dispoziție pentru a înțelegeși a explica rezultatele demonstrate în datele 
cantitative. 

 

Întocmit, 
Dr.,Urb.-dipl., Mihai MOŢCANU-DUMITRESCU 

 


