JUDEłUL CARAŞ-SEVERIN
PRIMĂRIA ORAŞULUI ORAVIłA

PLAN STRATEGIC DE DEZVOLTARE
P1.INFRASTRUCTURA REGIONALĂ ŞI LOCALĂ
Măsura I : INFRASTRUCRURA DE TRANSPORT.

1.1.Reabilitarea şi îmbunătăŃirea infrastructurii de transport local
-reabilitarea prin refacerea îmbrăcăminŃii asfaltice sau din beton pieptănat,
funcŃie de amplasament şi de condiŃiile de relief din zona respectivă în oraşul vechi:
refacerea, decolmatarea sau realizarea, după caz a canalizării pluviale, inclusiv a
canalelor de deversare până în pârâul OraviŃa; -proiect
-realilitarea prin asfaltare a tuturor acceselor carosabile şi a parcărilor din
cartierul Zona Gării;
-refacerea trotuarelor şi aleilor pietonale în tot oraşul.
-realizarea staŃiilor pentru transportul în comun, pe toate traseele din oraş şi în
satele aparŃinătoare, pentru copii care navetează spre şcolile din oraş
- modernizarea drumului de legătură cu Ciclova Montană, pe Vodari şi în
continuare până la Mânăstirea Călugăra; -proiect
1.2.-modernizare, drumuri de legătură cu toate localităŃile componente şi
aparŃinătoare;
-refacere poduri, punŃi şi podeŃe, în oraş şi în localităŃile aparŃinătoare; proiect
1.3.-refacerea drumului de promenadă, în continuarea străzii Valea Minerilor,
până la Marila; -proiect
1.4.-reabilitarea centurii ocolitoare, inclusiv instalarea de parapeŃi de protecŃie,
a semnalizării corespunzătoare şi a legăturii cu străzile Oituz, Ştefan cel Mare,
Izlazului şi Prieteniei; realizarea unui loc de parcare-popas, în zona cea mai înaltă a
traseului; -proiect
1.5.-amenajarea corespunzătoare a drumurilor turistice şi a potecilor spre
Muntele Rol, pădurile de liliac din jurul OraviŃei şi a altor obiective ce pot constitui
puncte de interes pentru turismul cinegetic şi botanic din zonă;
1.6.-refacere sau consolidare, după caz a zidurilor de sprijin; -proiect

Măsura II: INFRASTRUCTURA DE MEDIU.
1.1. reactualizarea S.F. Canalizare oraş vechi şi realizare proiectare canalizare
menajeră ; -proiect

1.2. reactualizare proiect L.T.E.-uri cartier Zona Gării, inclusiv racord la StaŃia
de epurare ; -proiect
1.3. reproiectare şi realizare staŃie de epurare ape uzate menajere urbane;
1.4. realizare S.F.-uri şi ulterior proiectare sisteme centralizate de alimentare
cu apă potabilă şi concomitent sisteme de epurare a apelor uzate menajere în toate
localităŃile componente şi aparŃinătoare;
2.1. proiect privind managementul deşeurilor menajere şi industriale urbane ;
restructurarea actualei haldine pentru gunoiul menajer, realizarea unui crematoriu
pentru gunoi şi a dotărilor aferente recuperării materialelor refolosibile;
2.2.fiabilizarea puŃului sec existent ; -proiect
2.3.realizarea deponiilor pentru gunoiul menajer în localităŃile componente,
realizarea sistemului de transport la haldina oraşului ; -proiect
2.4. refacerea sistemului de colectare a gunoiului menajer în oraş, înlocuirea
containerelor existente şi introducerea sistemului de colectare diferenŃiat, pentru
materialele refolosibile; ; -proiect
2.5. înfiinŃarea sistemului de colectare a gunoiului menajer în localităŃile
componente şi aparŃinătoare.
2.6.redarea în folosinŃă a crematoriului de la Marila, pentru neutralizarea
deşeurilor specifice sectorului sanitar ; -proiect
3.1. instituirea de reglementări precise pentru toate unităŃile industriele de pe
raza oraşului privind monitorizarea emisiilor de fum şi gaze emanate în aer;
4.1. retehnologizarea Uzinei de apă de la Sasca, prioritar staŃia de filtrare şi
concomitent darea în folosinŃă a tuturor componentelor complexului (inclusiv a
laboratorului propriu) ; -proiect
4.2. creşterea capacităŃii de aducŃiune şi transport a apei potabile din sursa
Izvorul Rece şi Izvorul Moşului şi realizarea unor staŃii proprii de tratare la bazinele
de acumulare ale acestor două surse ; -proiect
4.3. realizarea de sisteme de alimentare cu apă potabilă complete în toate
localităŃile componente şi aparŃinătoare ; -proiect
4.4. generalizarea sistemului de contorizare pentru toŃi consumatorii racordaŃi
la reŃeaua de alimentare cu apă ; -proiect
4.5. analizare şi reactualizare proiect baraje lacuri şi caseta pârâu OraviŃa
4..6. studiu de oportunitate şi studiu de fezabilitate pentru realizarea
acoperirii necesarului de apă potabilă prin foraje în Zona Gării
5.1. studiul zonelor de risc privind posibile alunecări de teren, coroborat cu
stabilirea măsurilor ce se impun pentru consolidare ; -proiect
5.2. stabilirea măsurilor ce se impun pentru atenuarea viiturilor în perioada
ploioasă a anului, dată fiind configuraŃia naturală a zonei în care este amplasat oraşul
; -proiect
5.3. consolidarea casetei pârâului OraviŃa ce subtraversează parŃial oraşul şi
refacerea de îndată a porŃiunilor prăbuşite sau care prezintă risc de prăbuşire
iminentă. ; -proiect
5.4. realizarea de măsuri concrete de conservare a ariilor naturale şi a speciilor
de plante protejate, prin delimitarea clară a acestora ; -proiect

5.5. susŃinerea financiară a acŃiunilor de împădurire în tot teritoriul
administrativ al oraşului, cu precădere în zonele care prezintă risc de alunecare de
teren ; -proiect
5.6. realizarea de lucrări de regularizare a torenŃilor care debuşează direct în
străzile din oraş şi de preluare a apei în sistemul de canalizare pluvială; -proiect

Măsura III: INFRASTRUCTURA ENERGETICĂ

1.1.reorganizarea modului de încălzire în sistem centralizat în cartierul Zona
Gării, pe blocuri sau grupuri de blocuri – sprijinirea beneficiarilor prin realizarea
proiectării noilor sisteme ; -proiect
2.1..reluarea proiectului de alimentare cu gaze naturale a locuitorilor din oraş ;
-proiect
3.1.fiabilizarea reŃelei de iluminat public în întregul oraş şi în localităŃile
componente şi aparŃinătoare ; -proiect
3.2.realizarea etapizat a unei reŃele de distribuŃie a energiei electrice către
consumatori, prin reŃea subternă ; -proiect
3.3.reproiectarea sistemului liniilor de distribuŃie a energiei electrice în oraş, în
aşa fel încât în situaŃia de avarie pe una dintre linii, să poată şu comutată
alimentarea pe altă linie iar opririle de furnizare a curentului electric să fie cât mai
scurte. ; -proiect
3.4. separarea liniilor de alimentare din interiorul oraşului de cele din teritoriu,
tot pentru a diminua întreruperile; -proiect
3.5. reproiectarea şi realizarea iluminatului public în toate parcurile şi parcările
din oraş;

Măsura IV: INFRASTRUCTURA SOCIALĂ.

1.1. Reabilitarea infrastructurii sectorului medical, prin modernizarea imobilelor
în care funcŃionează unităŃi medicale şi asigurarea utilităŃilor absolut necesare: apă,
canal, sistem de încălzire propriu, finisaje interioare şi exterioare ; -proiect

1.2, realizarea in sistem de finanŃare public sau public-privat a cel puŃin unui
cămin pentru persoanele cu dezabilităŃi şi a unuia pentru persoanele de vârsta a 3-a ;
-proiect
2.1.reabilitarea construcŃiilor şcolare existente, realizarea proiectului şi
construirea unei noi şcoli generale în partea veche a oraşului, inclusiv a sistemelor
de furnizare de utilităŃi (apă. Canal, agent termic) ; -proiect
2.2.înfiinŃarea unui cabinet de orientare şcolară ; -proiect
2.3. instituirea unui sistem de burse şcolare pentru copii şi tineri dotaŃi, care
nu dispun de posibilităŃi materiale suficiente pentru a urma toate categoriile de
învăŃământ ; -proiect
3.1. realizarea de locuinŃe sociale pentru tineri prin reabilitarea unor construcŃii
aflate în proprietatea administraŃiei locale, prin cumpărarea unor alte construcŃii care
se pretează la refuncŃionalizare sau construirea de locuinŃe noi ; -proiect
4.1.continuarea modernizării celor existente şi înfiinŃarea de noi parcuri şi
locuri de joacă pentru copii ; -proiect
5.1.terminarea lucrărilor de corecŃie acustică şi modernizare a casei de cultură
„Mihai Eminescu” din OraviŃa ; -proiect
5.2.modernizarea căminelor culturale din localităŃile componente şi
aparŃinătoare şi introducerea utilităŃilor necesare în aceste imobile ; -proiect
5.3. înfiinŃarea unui muzeu al Văii Caraşului ; -proiect

Măsura V: RESURSE UMANE.
1.1.ÎnfiinŃarea pandant administraŃiei locale, a unui birou de consultanŃă
pentru reconversia forŃei de muncă; -proiect
1.2. Sprijinirea activităŃii Scolii de muzică, în contextul dezvoltării
învăŃământului vocaŃional; -proiect
1.3.SusŃinerea secŃiilor de specialitate ale Grupului Şcolar Agricol, inclusiv cu
consilierea absolvenŃilor şi sprijinirea pentru găsirea unui loc de muncă adecvat; proiect
1.4. Cooperarea cu Oficiul forŃelor de muncă şi susŃinerea reâncadrării
persoanelor disponibilizate prin oferte publică făcute în cadrul unor „târguri ale forŃei
de muncă” organizate periodic şi despre care mediatizarea să fie foarte accentuată

Măsura VI. REABILITARE URBANĂ.

1.1. SusŃinerea reabilitării faŃadelor imobilelor din zona protejată cu punerea în
valoare a zonei centrale şi în perimetrul de protecŃie a Teatrului Vechi – parc reactualizare proiect;
1.2.modernizarea parcului central, coroborat cu reabilitarea clădirilor primăriei
şi Liceului Gen. Dragalina -proiect
1.3.amenajarea scuarului de legătură între str. 1Decembrie 1918 şi str. S.
Mangiuca cu monumentele închinate eroilor oraşului; capacitarea parohiei ortodoxe
să reabiliteze imobilul pe care la solicitat şi primit; -proiect
1.4.amenajarea actualului stadion de pe str. S. Mangiuca într-un complex
sportiv şi de agrement, prin realizarea a 2 terenuri de tenis, unul de handbal şi a
aleilor pentru promenadă pe dealul din incintă; -proiect
1.5. Amenajarea acceselor şi a unui loc de parcare în „Zona BisericuŃă”,
refacerea legăturilor cu oraşul pe traseele tradiŃionale; -proiect
1.6. Reamenajarea „Drumului Crucii” aferent Mânăstirii Maria Ciclova şi
refacerea drumului de legătură cu str. Crinilor; -proiect
1.7. Reconstituirea popasului de la Izvorul Rece a drumului de acces şi a
parcării aferente; -proiect
1.8. Instalarea la intrarea în oraş a unui panou de semnalizare a existenŃei
Teatrului Vechi; -proiect
1.9. Reanalizarea situaŃiei drenajului apelor pluviale în zona limitrofă Teatrului
Vechi şi soluŃionarea scurgerii apelor meteorice; -proiect

2.1.Reabilitare faŃade blocuri cartier Zona Gării, coroborat cu aplicarea unei
noi soluŃii pentru încălzirea locuinŃelor, funcŃie de soluŃiile agreate de locatari şi
administraŃie; -proiect
2.2. Modernizare alei carosabile şi străzi, parcări şi alei pietonale prin:
împietruire, asfaltare, betonare sau pavare; -proiect
2.3. Definitivare şi finalizare locuri de joacă pentru copii, instalare de bănci şi
plantare arbuşti, arbori şi pomi; -proiect
2.4. Definitivarea lucrărilor edilitare din cartier; -proiect
2.5. Modernizare incintă piaŃă agroalimentară şi piaŃă pentru mărfuri
industriale; -proiect
2.6. Replantarea în cartier de arbori şi pomi ornamentali şi înlocuirea în timp a
plopilor existenŃi; -proiect
2.7. Restructurare intersecŃie DN57, DN57B şi str. Răchitovei; -proiect
3.1 susŃinerea agroturismului în zonă, activitate momentan inexistenŃă, prin
facilităŃi acordate de consiliul local investitorilor în domeniu: -proiect
4.1. Ecologizarea pârâului OraviŃa pe tot parcursul deschis din oraş şi
sensibilizarea apelor române pentru întreŃinerea şi consolidarea malurilor; -proiect

P.2. SPRIJINIREA AFACERILOR.

Măsura 1. INVESTIłII PENTRU SPRIJINIREA IMM-urilor
1.1. stabilirea de facilităŃi pentru înfiinŃarea sau dezvoltarea unor IMM-uri care
activează în sfera producŃiei; -proiect
1.2. facilităŃi, inclusiv la concesionare sau cumpărare, de spaŃii şi terenuri
pentru IMM-uri care desfăşoară activitate în domeniul turismului; -proiect
1.3. acordare de facilităŃi prin reducerea taxelor locale pentru investitorii din
domeniul turistic; -proiect
1.4. realizarea unei mediatizări accentuate a punctelor de interes turisric din
oraş şi zona înconjurătoare, prin Tv, pliante distribuite gratuit cu ocazia diferitelor
ocazii speciale, articole în presa locală, etc. -proiect
1.5. înfiinŃarea unui centru de consultanŃă gratuită pentru IMM-uri şi
susŃinerea acestora pentru accesarea de programe cu finalitate spre tehnologii
moderne şi nepoluante; -proiect
1.6. SusŃinerea oportunităŃilor în domeniul prestărilor de servicii prin IMM.urile
locale şi mediatizarea ofertelor acestora; -proiect
1.7. Raportat la situaŃia concretă din oraş, se impune susŃinerea realizării unei
investiŃii care să utilizeze deşeurile de material lemnos, existente; -proiect
1.8. SusŃinerea întreprinzătorilor în înfiinŃarea unor IMM-uri cu obiect de
activitate, extragerea şi prelucrarea tufului calcaros, a granitului şi granodioritelor, în
materiale de construcŃii şi finisaje superioare, dată fiind existenŃa lor în zonă. proiect

Măsura II. INFRASTRUCTURA DE AFACERI

1.1. SusŃinerea acŃiunii demarate pentru înfiinŃarea unui parc industrial, în
OraviŃa prin stabilirea unui amplasament corespunzător şi apoi, prin realizarea
infrastructurii aferente; -proiect
-elaborarea unui studiu de trafic aferent, pentru deservirea corectă a viitorului
parc industrial, in relaŃie directă cu impactul asupra zonei de locuinŃe a oraşului.
1.2. înfiinŃarea unui centru de afaceri cu o structură aferentă, eventual având
un club al oamenilor de afaceri, unde să existe asigurată infrastructura logistică
aferentă desfăşurării unei activităŃi rentabile şi având o largă posibilitate de informare
permanentă; -proiect
1.3. accesarea unui program care să finanŃeze înfiinŃarea unui incubator de
afaceri, pentru care, administraŃia locală să asigure spaŃiul de funcŃionare; -proiect

1.4. SusŃinerea iniŃiativelor private în realizarea unor reŃele urbane
performante de furnizare a intrnetului, IMM-urilor, instituŃiilor şi persoanelor private;
-proiec

Măsura III. CONSILIERE TRENING ŞI PROMOVARE

1.1. ÎnfiinŃarea unui birou de informare şi consultanŃă în cadrul administraŃiei
locale, pentru IMM-uri; -proiect
1.2. Realizarea de pliante de promovare a zonei, cuprinzând oportunităŃi de
investiŃii; -proiect

Măsura IV. SPRIJINIREA START-AP-ul IMM-irilor.
1.1. Cooperare directă cu camera de comerŃ şi industrie în domeniul sprijinirii
înfiinŃării de no i IMM-uri; -proiect
1.2. punerea la dispoziŃia solicitanŃilor, a bazei logistice de care se dispune în
prezent; -proiect

P3. TURISM
Măsura I: INFRASTRUCTURA ÎN TURISM.
1.1. Reabilitarea drumurilor de acces spre zonele turistice, prin refacerea
îmbrăcăminŃilor asfaltice pe toate drumurile locale, judeŃene şi naŃionale;
1.2. Amenajarea de parcări în zonele de interes, pandant căilor principale de
acces, indiferent de categoria căii de acces;
1.3. Amenajarea unui loc modern de camping în zona platoului cu liliac de la
Civlova Montană;

1.4. Refacerea şi modernizarea Ştrandului de la Ciclova Montană; efectuarea
unui studiu pentru găsirea posibilităŃii readucerii în circuit a apei calde pierdute odată
cu inundarea minei;
1.5. refacerea barajului din pământ al micului lac din Ciclova Montană:
1.6. reabilitarea accesului spre pădurile de liliac de pe muntele Rol şi spre
peştera Rolului;
1.7. Amenajarea unui traseu pentru Enduro, folosind posibilităŃile pe care le
oferă cadrul natural din jurul OraviŃei

Măsura II. MARKETING TURISTIC
1.1. Crearea în oraş a unui birou de informare turistică, în cooperare cu
SPEO-CARAŞ,
1.2. realizarea de pliante de prezentare cu specific diferenŃiat:
- turism ecleziastic
- turism cinegetic
- turism botanic
1.3. Stabilirea organizării anuale, în cursul lunii aprilie a unui târg turistic, care
să prezinte ofertele pe care zona le are;

Măsura III. ÎMBUNĂTĂłIREA SERVICIILOR.
1.1. Sprijinirea întreprinzătorilor prin reducerea de taxe locale proporŃional cu
investiŃiile făcute în gradul de sporire a confortului oferit turiştilor în unităŃile turistice
pe care le deŃin şi administrează;
1.2. ÎmbunătăŃirea sau realizarea unui iluminat public corespunzător în zonele
de interes turistic din oraş;
1.3.SusŃinerea investitorilor din turism în accesarea de programe finanŃatoare
de activităŃi în domeniul turismului, prin informare şi ofertare logistică;
1.4. ÎnfiinŃarea unui birou specializat de consultanŃă, de specialitate şi tehnică
în acelaşi timp, pentru investitori în sfera turismului;
1.5. Cooperarea cu administraŃii locale învecinate, pentru realizarea de trasee
turistice zonale, care să cuprindă obiectivele de interes în OraviŃa;
1.6. Realizarea unei colaborări cu oraşul Anina pentru înfiinŃarea unei linii CF
de promenadă, între Anina şi OraviŃa, cu locomotive şi vagoane de epocă;

P4. DEZVOLTARE RURALĂ

Măsura 1. DIVERSIFICAREA ACTIVITĂłILOR ECONOMICE
ALTERNATIVE DIN MEDIUL RURAL.
1.1. ÎnfiinŃarea unui centru local de colectare a produselor agricole, în zona
Brădişorul de Jos Agadici, Ńinând cont de existenŃa aici a posibilităŃii racordului CF;
eventual prin preluarea şi refuncŃionalizarea fostei gări a I.E.ANINA, nefolosită
raŃional în prezent;
1.2. ÎnfiinŃarea săptămânală a unui târg de produse agricole şi animale în
zona Brădişor –Agadici;
1.3. SusŃinerea investitorilor în realizarea de microferme moderne prin facilităŃi
fiscale locale;
1.4. Organizarea târgurilor de toamnă, o tradiŃie abandonată temporar, ocazie
cu care să fie făcute şi oferte pentru seminŃe, îngrăşăminte chimice, ierbicide şi
pesticide şi maşini şi utilaje agricole ;

Măsura II. DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII RURALE
1.1. Reabilitarea tuturor drumurilor comunale, prin finanŃare locală şi accesare
de programe comunitare finanŃatoare în domeniu:
1.2. Reabilitarea iluminatului public în satele aparŃinătoare
1.3. Realizarea sistemelor de alimentare cu apă potabilă a satelor
aparŃinătoare şi a epurării apelor uzate menajere:
1.4. SusŃinerea extinderii reŃelelor de telefonie mobilă în zonă

Măsura III. CONSULTANłĂ SPECIFICĂ MEDIULUI RURAL.
1.1. Proiecte de împădurire preponderent pentru zonele cu păduri particulare
şi consultanŃă de specialitate pentru exploatare raŃională a acesteia.
1.2. Cooperare cu centrul de consultanŃă agricolă existent şi coordonare a
unor acŃiuni specifice comune.

Măsura IV. ALTELE
1.1. Coordonarea sectorului fitosanitar şi obligarea cadrelor de specialitate să
informeze administraŃia locală cu problematica specifică, cel puŃin trimestrial;
1.2. Sporirea eficienŃei activităŃii sanitare veterinare în teritoriu şi informarea
administraŃiei locale cu problematica specifică;

P5. ALTELE.
Măsura 1. CERCETARE DEZVOLTARE,
DEZVOLTARE TEHNOLOGICĂ.

INOVARE

ŞI

Măsura II. DEZVOLTAREA SOCIETĂłII INFORMAłIONALE
1.1. SusŃinerea realizării suportului informatic în domeniul amenajării
teritoriului, în sensul susŃinerii în continuare a realizării cadastrului imobiliar şi a
băncii de date iniŃial pentru oraş, apoi şi pentru localităŃile componente şi
aparŃinătoare;

PRIMĂRIA ORAŞULUI ORAVIłA
Nr.________din 09.05.2005.

CĂTRE:
PREFECTURA JUDEłULUI CARAŞ-SEVERIN

Alăturat vă înaintăm , PLANUL STRATEGIC AL ORAŞULUI ORAVIłA,
cuprinzând previziunile direcŃiilor de acŃiune, conform chestionarului primit.

PRIMAR
Inf. Ion GOGA.

JUDEłUL CARAŞ-SEVERIN
PRIMĂRIA ORAŞULUI ORAVIłA
Nr.________din 09.05.2005
Fax: o255-572815

CĂTRE :
REGIONALA DE TRANSPORT CĂLĂTORI TIMIŞOARA
Fax: 0256-493.807.

În contextul unor legături de strânsă prietenie între oraşele OraviŃa şi anina şi
o colectivitate de cetăŃeni austrieci din Tirol, cu ocazia unei vizite pe care ne-au
anunŃat-o pentru finele lunii mai,
Vă rugăm să ne sprijiniŃi în organizarea unei plimbări cu un tren „de epocă” pe
ruta OraviŃa-Anina în data de 27 mai curent, inclusiv prin punerea la dispoziŃia
oaspeŃilor noştri a celor două vagoane de epocă.
Aşteptăm oferta Dvs. privind costurile ocazionate de această acŃiune.

Cu mulŃumiri.
PRIMARUL ORAŞULUI ORAVIłA
Inf. Ion GOGA.

