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1. INTRODUCERE 

 
 

1.1. Date de recunoaştere a documentaţiei 
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1.2. Obiectivele lucrării 
1.2.1 Solicitări ale temei program pentru P.U.G. COMUNA GLIMBOCA 

 

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 Comunei GLIMBOCA 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 comunei GLIMBOCA 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 cu UAT-urile învecinate; 

 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 (POT, CUT); 

 Organizarea şi dezvoltarea căilor de comunicaţie; 

 Modernizarea şi dezvoltarea echipamentelor tehnico-edilitare; 

 Stabilirea şi delimitarea zonelor construite protejate; 

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

Reactualizarea Planului Urbanistic General al Comunei GLIMBOCA este o documentaţie ce îşi 
propune să stabilească direcţiile de dezvoltare ale comunei, 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 comunei GLIMBOCA, 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. COMUNA GLIMBOCA 

 

Obiectivele principale pe termen mediu (5- 10 ani) de dezvoltare ale administraţiei locale ale 
Comunei GLIMBOCA prevăd: 

1. Dezvoltarea economică a comunei 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 GLIMBOCA); 

2. Extinderea/înființarea reţelelor de distribuire apă potabilă, gaze şi a reţelei de 
canalizare în zonele nou introduse în intravilan, sau trupurile care nu dispun de 
rețele; 

3. Crearea unor zone de servicii care să raspundă cerinţelor locuitorilor din comuna 
GLIMBOCA (restructurare / reconversie  al unităților agro-industriale din comună); 

4. Modernizarea şi extinderea reţelei stradale; 

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

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. COMUNA GLIMBOCA cu prevederi ale documentațiilor și 
documentelor de rang superior  

 

Obiectivele PATJ CARAS-SEVERIN care trebuie să favorizeze dezvoltarea pe termen lung 
ale comunei GLIMBOCA 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. 
 

2. Urbanism şi amenajarea teritoriului  
d. Dezvoltarea echilibrată şi durabilă a teritoriului în scopul creşterii calităţii vieţii 

locuitorilor.  
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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 comunei 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 turistic în localitate și împrejurimi; 

n. Revitalizarea industriei agroalimentare locale; 

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

p. Dezvoltarea infrastructurii şi modernizării transporturilor. 

 

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 abordare 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: 

 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 
Comunei GLIMBOCA. 

 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 
Comunei GLIMBOCA. 

 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 Comunei GLIMBOCA. 
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1 Documentații cadru de dezvoltare spațială 

 
2 Documentații cadru de dezvoltare pentru comuna Glimboca 

 
3 Studii de fundamentare pentru reactualizare P.U.G. Comuna Glimboca 

 
4 Acte legislative  

 
 

 

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 

 

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 
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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 

 
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 
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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 

 

 
 

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 
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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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STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTĂRII 
COMUNEI GLIMBOCA 
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2. STADIUL  ACTUAL  AL  DEZVOLTĂRII 
 

  

Administrativ, comuna Glimboca este situată în partea sud-vestică a României, în nord-estul 
judeţului Caraş-Severin, la 4 km distanţă vest de oraşul Oţelu Roşu, la 15 km de Caransebeş şi la 60 km de 
reşedinţa administrativă a judeţului - municipiul Reşiţa.  

Teritoriul administrativ al comunei este delimitat spre est de teritoriul administrativ al oraşului 
Oţelu Roşu, la vest şi sud de comuna Obreja, iar la nord cu Rusca Montană.  

Geografic comuna Glimboca este aşezată în culoarul depresionar Bistra, în aval de confluenţa râului 
Bistra Mărului cu Bistra. Acest culuar este delimitat spre nord de culmile prelungi şi împădurite, în timp ce 
spre sud şi sud-est de culmile dealurilor de la poalele Munţilor Ţarcului.  

Coordonatele geografice ale  satului reşedinţă de comună sunt: 45°29'41.93'' latitudine nordică şi 
22°19'09.62'' longitudine estică (Google Earth).  

Teritoriul administrativ al comunei acoperă o suprafata de 4246 ha (42,46 kmp), reprezentând 0,3 
% din suprafata judetului, fiind format dintr-o singură localitate, care este şi satul reşedinţă de comună – 
Glimboca.  

Conectarea unităţii administrative la infrastructura naţională de transport se face prin: 

 DN 68, cu o lungime de cca. 71 km, leagă oraşele Caransebeş din jud. Caraş-Severin şi Simeria 
din jud. Hunedoara, unde se conectează la autostrada A2, trecând prin Haţeg. Prin acest drum 
localitatea este conectată atât la DN 6 (E 70) şi la spaţiul bănăţean, cât şi la cel transilvănean 
şi la restul ţării, prin A1 fapt ce permite conectarea cu oricare din localiztăţile României şi 
accesul spre punctele de trecere a frontierei din vestul ţării, inclusiv spre Europa Centrală şi de 
Vest. 
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2.1. Evoluţie 
 
Statutul administrativ 

În perioada feudală clasică această zonă era împărţită în mai multe districte româneşti (Lugoj, 
Caran, Sebeş, unificate pe parcursul secolului al XV – lea, Comiat, Mehadia, Almăj, Ilidia, Cuieşti pe 
Bârzava şi Caraşova)., care s-au bucurat de o serie de privilegii, mai ales începând din epoca lui Iancu de 
Hunedoara, privilegii recunoscute şi extinse de către Ladislau al V-lea Postumul, la 1457.  

În această perioadă satele româneşti din bazinul văii Bistra au aparţinut în bună parte de domeniile 
nobiliare ale familiilor Bizere, aflate în districtul Caran, iar ulterior în cel al Caransebeşului. 

 1240 – Este menţionat primul Ban (căpetenie militară şi administrativă) al Severinului, nobilul Luca 
(Simu, 1941, p. 10). 

1370 – Este menţionat districtul Caransebeş; 

 1457 - Este menţionat districtul Sebeş (Simu, 1941, 11). 

1475 – Este menţionat districtul Sebeş, în cadrul comitatului Timişoarei; 

La nivel local, stăpâni peste unul sau mai multe sate erau juzii şi cnezi, din care ulterior unii vor 
intra în categoria mobilimii române locale. 

1588 – În timpul lui G. Bethlem pe structura fostului district al Sebeşului este menţionat Comitatus 
Caransebesienşis ca structură administrativă şi juridică, la conducerea căreia este numit de către principe 
un comite şi un vice-comite. 

- În 1658 Acaţiu Barcsay cedează Banatul de Lugoj-Caransebeş, turcilor pentru sprijinul acordat la 
tronul Transilvaniei, formănd un sangeac separat cu acelaşi nume, aflat sub stăpânirea paşei de Timişoara, 

- Între 1717-1778, Banatul a fost împărţit de către stăpânirea austriacă în 13 districte (Timişoara, 
Cenad, Becicherecul Mare, Ciacova, Făget, Lipova, Palanca Nouă, Vârşeţ, Caransebeş, Lugoj, Orşova şi 
Almăj) împărţite la rândul lor în cercuri. Pe lângă această structură administrativă aprobată de către 
împărat prin decret imperial în septembrie 1718, mai erau incluse şi 6 companii militare de graniţă şi o 
companie în Clisura Dunării. Districtul Caransebeş cu cele 75 de localităţi era împărţit la rândul său în 3 
cercuri (Bistra, Pogăniş, ulterior Bucoşniţa şi Timiş). Teritoriul actualei comune făcea parte din cercul 
Bistra. (Feneşan, 1977, p. 54-56, alături de un district militar de graniţă. (http://universulromanesc.com). 

- La 1783 Caransebeșul și satele din împrejurimi, inclusiv Glimboca, au fost incluse în Granița 
Militară Bănățeană. Până la acel moment Glimboca a avut un statut civil, în cadrul comitatului Severin, 
organizat în 1778-1779 (Feneşan, 2014, p. 77). 

- Între 1848-1860 Banatul a fost scos de sub administraţia maghiară, şi împărţit între Voivodina 
sârbească şi Banatul timişan. Din 1851 pe structura fostelor comitate (Caraş, Timiş şi Torontal), vor lua 
naştere cercurile: Timişoara (fostul comitat Timiş), Becicherecu Mare (fostul comitat Torontal), Novi Sad 
(Neusatz), Zombor şi Lugoj (fostul comitat Caraş). În noile condiţii cercul Lugoj era organizat în patru 
plase: Lugoj, Oraviţa, Bocşa şi Făget. 

- În perioada 1860 – 1819, cât timp Banatul s-a aflat din nou sub administraţie maghiară, s-a revenit 
la administraţia comitatensă, prin desfinţarea cercurilor, şi păstrarea plăşilor. În zona de graniţă s-a 
păstrat vechea structură, bazată pe cercuri militare, Glimboca aparţinând de cercul Obreja. 

 1873 – Prin legea de desfiinţare a graniţei militare s-a înfiinţat un comitat de sine stătător cu 
denumirea de Szőrény Vármegye (Comitatul Severin), având reşedinţa la Caransebeş. Acesta a inclus 
teritoriul  fostului regiment de graniţă româno-bănăţean (nr.13) şi din fosta companie 12 a regimentului 
banato-ilir, aparţinătoare fostelor preturi Caransebeş, Teregova, Bozovici şi Orşova. În cadrul preturii 
Caransebeş erau 6 notariate cercurale: Caransebeşul Nou; Cârpa; Obreja (de care aparţinea şi Glimboca); 
Borlova; Ohababistra şi Rusca Montană. 

- Între 1919-1950 – Noua administraţie românească divizează Banatul românesc, iniţial în două 
(Timiş-Torontal) apoi în trei judeţe (Timiş-Torontal, Caraş şi Severin). 
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- Între 1950-1968, harta Banatului s-a împărţit în regiuni (iniţial trei: Arad, Severin şi Timişoara, 
apoi una Regiunea Banat, împărţită la rândul său în mai multe raioane şi comune. Actualul teritoriu 
administrativ Glimboca a făcut parte din raionul Caransebeş, regiunea Banat. 

- Din 1968 s-a instituit actuala structură administrativă, având la bază judeţul, Banatul românesc 
fiind împărţit în două judeţe: Timiş şi Caraş-Severin. În această nouă structură administrativă comuna 
Glimboca face parte din jud. Caraş-Severin. 

După 1956 ia naştere comuna Glimboca, formată din satul cu acelaşi nume, în cadrul judeţului 
Caraş-Severin. 

 Pe plan local satele erau conduse de juzi sau cnezi care aveau atribuţii administrative şi juridice, 
unde juraţii proveniţi dintre cnezi şi preoţi români cercetau şi dădeau sentinţele potrivit dreptului 
românesc (jus valachicum). Coroana maghiară a căutat fie să limiteze, fie să anuleze această autonomie, 
ceea ce a stârnit deseori reacţii din partea nobilimii locale. 

 În plan juridic la nivelul comitatelor predomină justiţia seniorială; după scaunul de judecată al 
stăpânului moşiei urma scaunul comitatens (pentru litigiile dintre nobili); de la comitat se putea face apel 
la scaunul de judecată al voievodului sau al vicevoievodului; ultima instanţă putea fi cea regală.   

 În plan militar, pe parcursul evului mediu statutul militar al aşezării, în calitatea sa de posesiune 
cnezială şi nobiliară a constituit o resursă umană pentru formarea structurilor cu atribuţii militare şi 
politice locale, pe care regalitatea maghiară a folosit-o pentru apărarea Banatului. În acest scop nobilimea 
locală a recrutat pe unii dintre localnici în cetele cu care participoau la luptă. Numărul acestora era de 
obicei foare restrâns, deoarece puţini iobagi cunoşteau meseria armelor, iar nobili nu erau interesaţi să-şi 
diminueze semnificativ forţa de muncă de pe moşii. 

 Vocaţia militară a aşezării începe să se manifeste, începând cu a doua parte a sec. al XVIII-lea, 
odată cu activităţile grănicereşti şi de vamă. După 1783, odată cu ataşarea la Regimentului româno-ilir, 
satului Glimboca a devenit o localitate militarizată, în cadrul Batalionului de grăniceri româno-iliric, 
compania Ohaba-Bistra. 

 Organizarea graniţei bănăţene din punct de vedere administrativ, judecătoresc, fiscal şi militar a 
fost normată treptat, prin extinderea legislaţiei mai vechi din alte zone de graniţă sau prin uniformizarea 
sistemului normativ din toate confiniile imperiului.  

Legile de organizare a graniţei bănăţene au avut ca bază „Drepturile militare pentru generalatul 
Carlstadului şi Varaşdinului" aplicate în 1778 şi modificate în 1807 prin constituţia confiniară. Prima unitate 
administrativă era comuna sau comunitatea grănicerească direct subordonată comandei regimentului, 
comunitatea militară fiind însă autonomă cu un statut asemănător celui al comunelor urbane.  

Conducerea comunei era asigurată de sfatul bătrînilor ales dintre locuitori în funcţie de mărimea 
satului şi numărul populaţiei. Sfatul avea atribuţii de ordin administrativ, economic, poliţienesc, fiscal şi 
repartiza grănicerii la muncile publice, sub-stituindu-se de fapt vechii instituţii cneziale. Autoritatea 
supremă o avea comandantul pieţii - reprezentantul autorităţii militare. Unitatea superioară administrativă 
era circumscripţia de companie ce grupa toate comunele din teritoriul respectiv comandată de 
comandantul de companie. Pe teritoriul regimentului autoritatea deplină era concentrată în mîinile 
comandantului, ajutat de un corp de referenţi specialişti pentru problemele juridice, politiro-economice, 
construcţii, caserie. Pe plan juridic normele introduse în 1778 realizau parţial o modernizare a sistemului 
judecătoresc şi legislative, reflectând o stare de tranziţie spre un sistem juridic modern1. 

În cadrul aşezării familiile erau organizate în comunioane de casă, a căror interdependenţă se baza 
pe  specificul militar, fiecare membru al comunionului având atribuţii atât în cadrul companiei, cât şi în 
cadrul familiei grănicereşti. 

 
 
 
 
 
 

                                                        
1  Bona, 1988, p. 232-233 
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Elemente de evoluţie urbanistică 

La început, centrul satului Glimboca de Jos a fost pe locul actualului cimitir, apoi în perioada 1794 
– 1810 satul s-a extins mult, centrul așezării fiind stabilit unde se găseşte în prezent. 

 În această perioadă satele grănicerilor sunt reorganizate, după tipul satelor germane colonizate în 
Banat, cu străzi largi şi întretăiate de alte străzi în unghiuri drepte, grupurile de case în cadrul parcelelor 
de formă dreptunghiulară erau aliniate la stradă. În cadrul aşezării familiile erau organizate în comunioane 
de casă, care, odată cu scurgerea timpului, se individualizează din ce în ce mai mult formând o adevărată 
industrie casnică. Interdependenţa acestora era dată şi de specificul militar, fiecare membru al 
comunionului având atribuţii atât în cadrul companiei, cât şi în cadrul familiei grănicereşti. Greul în 
comunion îl duceau în primul rând femeile, care erau prezente atât la muncile agricole, cât şi în 
gospodărie la creşterea animalelor, dar şi la tors, şi la războiul de ţesut. În comunionul de casă se 
confecţiona uniformele grănicerilor dar şi costumele populare ale femeilor, adevărate opere de artă (Sandu 
Diana, 2013). 

 

Organizarea satului şi dotarea lui 

 la 1878 exista un gater la marginea satului şi un depozit de lemne ce servea la topitul fierului de la 
uzina Ferdinand. 

 în perioada comunistă, când vechiul local a fost transformat în grajduri pentru vitele cooperativei 
agricole de producţie din sat, s-a păstrat încă denumirea de „fermă”. 

 Dreptul la învăţământul organizat a fost obţinut de glimboceni încă din 1774, în urma integrării lor 
în batalionul grănicerilor. Atunci s-a infiinţat şcoala în comună, fapt ce reiese dintr-un document 
intitulat „Memoriu”, prin care s-au cerut rechizite şcolare pentru şcolile existente, emis în anul 
1776, pe baza ordonanţei de la 1 octombrie 1776. Primul învăţător atestat a fost însă Moise 
Moesevici în 1808 

 În anul 1949 a fost construită halta Bucium (reconstruită în 1969) care deserveşte călătorii CFR. 
Între anii 1950 - 1952 a fost construită primăria şi căminul cultural, renovate mereu de-a lungul 
timpului. Actualul pod peste râul Bistra a fost construit între 1953 – 1955, în lungime de 100 m, 
îmbunătăţit în 1959, 1970 şi refăcut în 2000, după inundaţiile devastatoare din acel an. 

 Între 1953 – 1954 s-a realizat electrificarea comunei, începută pe plan local şi apoi continuată şi 
terminată din fondurile statului. În 1956 s-a realizat şi radioficarea, la care comuna a contribuit cu 
stâlpii aferenţi. 

 Începând cu anul 1962 se construieşte pe locul fostei şcoli, din centrul comunei, magazinul 
alimentar şi universal, ce avea la etaj Consiliul de Conducere al CAP şi Circa Sanitară Comunală. Un 
punct sanitar cu cadru mediu sanitar exista încă din 1954, din 1969 circa sanitară avea două cadre 
medii sanitare, iar mai târziu şi un medic. 

 Din anul 1964 s-a trecut la asfaltarea străzilor intracomunale, şi executarea de trotuare din ciment. 
Tot în această perioadă au fost amenajate spaţiile din faţa primăriei şi şcolii. 

 

Evoluţia economică a localităţii 

A. Ocupaţii tradiţionale 

În lucrarea sa despre Banat, J.J. Ehrler, mărturiseşte că pentru locuitorii de pe Valea Bistrei (cercul 
Bistrei) mijlocul principal de trai era creşterea oilor, acestea fiind mânate pe timpul verii la păşunile alpine 
din Muntele Mic, Godeanu şi Ţarcu. Oile erau ţinute aici timp de două luni. 
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Agricultura se practica în zonele joase de pe Valea Bistrei, unde solul era destul de productiv, dacă 
scăpa de inundaţii, care erau o ameninţare permanentă2. La momentul respectiv recolta de cereale nu 
trecea de 16.950 mierţe3 de grâu; 180 mierţe de orz; 7.900 mierţe de ovăz şi 60.000 mierţe de porumb. 

Alte ocupaţii secundare aducătoare de venit erau pescuitul păstrăvilor, exportul postavului şi 
prinderea animalelor sălbatice4 

O altă ocupaţie deosebit de importantă şi des întâlnită în satele din zonă, facilizată şi de existenţa 

unor importante areale împădurite, a fost exploatarea şi prelucrarea lemnului. Pentru aceasta erau 
recunoscuţi anumiţi meşteri locali, care se ocupau atât cu lucrări de dulgherie (construcţii de case, anexe 
gospodăreşti, bisericii etc.), cât şi tâmplari, a căror îndeletniciri erau legate de confecţionarea unor 
obiecte casnice, de la mobilier, de unelte. 

 

Meşteşugurile tradiţionale 

Deşi în cadrul gospodăriei cea mai mare parte din lucrările necesare erau executate de stăpânul 
acesteia, erau o serie de lucruri care necesita o muncă specializată, din această cauză viaţa satelor nu 
putea fi pe deplin funcţională fără meşterii locali. Meşteşugurile au fost utile la prelucrarea produselor 
agricole (morăritul), construirea locuinţelor sau adăposturilor (sălaşe pentru animale), dulgheritul, la 
repararea uneltelor din fier – covăcitul. Meşteşuguri casnice şi săteşti ar fi cele cu privire la morile 
ţărăneşti, războaiele de ţesut. 

 Un alt meşteşug care căştigă tot mai mult teren pe parcursul sec. al XIX-lea este cărămidăritul. 
Cărămidarii erau cunoscuţi datorită produsului lor finit – cărămida. Utilizată tot mai frecvent la construirea 
locuinţelor, îndeosebi şi a altor anexe pe lângă gospodăriile personale. Acest material de construcţie era 
preparat dintr-o pastă de argilă cu nisip şi apă sau din alte materiale, prin presare mecanică sau manuală, 
urmată de uscare la soare şi aproape întotdeauna de ardere. Acest tip de meşteşugari îşi desfăşurau 
activitatea prin sate şi făceau mult solicitata cărămidă pe loc, adică la marginea satului respectiv unde au 
realizat angajamentul5.  

Vărarii obţineau un alt material de construcţie foarte important – varul, prin arderea rocilor 
calcaroase (var nestins) în cuptoare (varniţe) şi prin hidratarea ulterioară a produsului (var stins). Pe valea 
Bistrei acest meşteşug s-a practicat în satul Var  din comuna Obreja. 

 Oloiniţarii sau uleiniţarii erau cei care fabricau uleiul de dovleac, floarea soarelui şi din alte 
seminţe. Deşi în trecut era o îndeletnicire destul de răspândită, aproape în fiecare sat, astăzi aceştia sunt 
tot mai puţini, iar unele instalaţii tehnice se află în paragină. Se cunoşteau diferite feluri sau categorii de 
uleiniţe 

Cojocăritul, practicat în special de către bărbaţi. care confecţionau acele piese de port popular 
realizate din piei de oaie cu blana înăuntru, purtată de femei şi de bărbaţi şi având diferite forme. De 
menţionat că ei erau specializaţi în prelucrarea pieilor de ovine din care apoi confecţionează amintita 
piesă de port popular pentru iarnă. Cojocarii bănăţeni acordau o mare atenţie produselor, în special cele 
destinate femeilor, care erau deosebit de frumoase, cu un grad de maximă exuberanţă coloristică, în timp 
ce pentru bărbsţi erau mai restrânse ca formă şi decoraţiuni.  

Ţesutul în casă, era o îndeletnicire feminină, practicată în fiecare gospodărie, pentru necesităţi 
proprii, dar existau şi ţesătoare care îşi valorificau produsele pe piaţă. Produsele ţesătoarelor aveau 
întrebuinţări multiple, de la  cele de uz gospodăresc (desagi, traiste, saci, ştergare pentru şters şi pentru 
acoperitul hranei, ştergare folosite de ciobani în prelucrarea laptelui), de interior (menite să îmbogăţească 
şi să înfrumuseţeze interiorul locuinţelor săteşti: ponevi, cilimuri, ştergare de grindă, de icoane, măsaie, 
ştergare de ferestre) şi ocazionale (legate de ceremonii şi obiceiuri mai importante – botez, nuntă, 
sărbători de peste an şi înmormântări)6.  

                                                        
2  Semnificativă în acest sens a fost situaţia din 1970, când Bistra a inundat Oţelu Roşu, iar şoseaua şi linia ferată 

Oţelu-Glimboca, unde s-a rupt digul, erau impracticabile. 
3  Veche unitate de capacitate pentru cereale folosită în trecut în ţările româneşti, care a variat în timp și după regiune, de la 21-25 litri. 
4  Ehrler, 2006, p. 69. 
5  Vărzan M. Cubin I. P, 2016. p. 114 
6   Vărzan; Cubin, 2016, p. 114-115 
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 Alţi meşteri ai lumii satului arhaic erau: fierarii (cauacii), care se ocupau cu reparatul sau 
confecţionatul unor unelte agricole, scule, obiecte cu utilităţi din cele mai diverse; potcovarii, care 
pregăteu boii pentru muncile agricole, încălţându-i cu potcoave de fier; tâmplarii specializaţi pe 
producerea diferitelor bunuri din lemn (mobilier, uşi, ferestre etc.); dulghierii, care se ocupau cu ridicarea 
diferitelor construcţii din lemn (case, acareturi, acoperişuri etc.); iar odată cu extinderea utilizării 
cărămizii în construcţii s-au înmulţit şi zidarii. 

 
 

2.1.1 Comuna GLIMBOCA în contextul evoluţiei sistemului de aşezări din judeţul Caras-
Severin 

 

 Oraşele noi 7 

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).  

 

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  

                                                        
7 PATJ Caraș-Severin 
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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,  

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. 

 
Satul Glimboca este aşezat în bazinul inferior al râului Bistra bănăţeană, într-o zonă în care culmile 

Munţilor Poiana Ruscă şi Godeanu se îndepărtează treptat făcând loc văii largi ai Timişului. Administrativ 
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comuna Glimboca este formată dintr-o singură localitate, satul cu acelaşi nume. Coordonatele sale 
geografice sunt de 22°19'11,26" longitudine estică şi 45°29'44,16" latitudine nordică, vatra satului fiind la o 
altitudine medie de 238 m.  

 

 Toponimie. Evoluţia  amplasamentelor. Dinamica habitatelor  

 Într-un studiu dedicat stratificării istorice a toponimiei Banatului istoric, Ionel Boamfă ajunge la 
concluzia că toponimul „Glimboca” aparţine fondului vechi al toponimiei româneşti, fiind anterior 
toponimiei româneşti medievale. Acest fapt dovedeşte persistenţa şi continuitatea elementului autohton 
dacic romanizat şi apoi românesc şi în spaţiul Banatului de Severin8. Alţi cercetători consideră că toponimul 
este de origine slavă, provenind din substantivul „globoka”, cu sensul de adânc, după cum este prezentat 
în Dicţionarul Toponimic al Banatului9. Numele a fost dat mai întâi văii şi mai apoi satului aşezat pe 
malurile sale. 

 Există mărturii documentare care arată că prima vatră a satului a fost pe Valea Glimboca, pe malul 
drept al văii Bistra, unde comunitatea avea o biserică din lemn, dată ulterior satului Mal10. Potrivit unor 
surse locale, începând cu a doua parte a secolului XVI o parte din locuitorii Glimbocii încep a-şi construi 
sălaşe pe malul stîng al Bistrei, între acest râu şi drumul roman numit „ Drumul lui Traian”, ce ducea spre 
Sarmisegetuza. Procesul de migrare din „satul bătrân” (de pe un mal pe celălalt al Bistrei) continuă în a 
doua parte a sec. al XVI-lea, astfel că la 1584 sunt menţionate deja două sate Glimboca; Glimboca de Sus 
(satul vechi) şi Glimboca de Jos (satul nou). De la această dată se menţin mereu două sate (două parohii) 
până în 1833, când dispar denumirile de Glîmboca de Sus şi Glîmboca de Jos şi rămâne doar denumirea de 
comuna Glimboca.  

 Este posibil ca această strămutare timpurie să fi avut loc defapt mult mai târziu, începând cu 
sfârşitul secolului XVIII. Cele două oiconime; Glimboca de Sus şi Glimboca de Jos ar putea fi mai-degrabă 
două părţi ale aceleiaşi aşezări, numite aşa în funcţie de locul unde erau amplasate în teren. În spijinul 
acestei aserţiuni vin documentele cartografice de secol XVIII11, care confirmă existenţa unei singure aşezări 
cu numele Glimboca, pe amplasamentul „Sat Bătrân”, fără a aduce nici un argument referitor la existenţa 
unei alte aşezări pe actuala vatră. 

 Urmele satului vechi mai pot fi văzute şi astăzi, lângă dealurile Bogdanu, Joianu şi Tuta. Vatra 
fostului sat bătrân era udată de pârâul „Valea Glimbocii”, un pârâu ce curge năvalnic, cu debit destul de 
mare şi o pronunţată putere de eroziune a malurilor12 

 

 Cronologia vetrelor 

 Potrivit lui Petru Bona satul Glimboca a avut o altă vatră, în „Valea Glimboca”, unde a existat şi o 
biserică ortodoxă din lemn.13 Acest sat apare menţionat documentar până către 1833 când numele lui 
dispare din documente. Vechea aşezare rămânând pe mai-departe ca aşezare sezonieră, unde o parte 
dintre glimboceni mai păstrau vechile case din piatră sau lemn, ca sălaşe.  

În a doua parte a secolului al XVI-lea (1584) sunt menţionate documentar două localităţi cu acelaşi 
nume: Glimboca de Sus şi Glimboca de Jos. Cum la acel moment nu ne putem gândi încă la întemeierea 
unei aşezări cu acelaşi nume pe malul stâng al Bistrei, credem că este vorba mai degrabă de o puternică 
extindere a aşezării iniţiale, iar partea de sus a satului, situată sub culmile dealurilor au luat supranumele 
„de Sus”, iar partea de jos a satului, situată mai aproape de Valea Bistrei să poarte numele de Glimboca de 
Jos. 

Începând cu sfârşitul sec. al XVIII-lea, odată cu includerea comunei în categoria aşezărilor 
grănicereşti, are loc mutarea vechii aşezări pe actualul amplasament. Noua vatră se dezvoltă vertiginos 

                                                        
8   Boamfă, 2000, p. 348 şi 351 
9   DTB IV, p. 103 
10  Bona, 1996, p. 132. 
11  Iosua Rainer, 1740; Hărţile iosefine, 1772; Harta Griselinii 1776. 
12  Sandu Diana, 2013 
13  Bona, 1996, p. 132. 
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odată cu militarizarea graniţei şi reorganizarea urbanistică a satului, proces în urma căruia fostul sat 
Glimboca dispare definitiv. Desigur, acestă mutare a fost un proces mai îndelungat, care probabil s-a întins 
pe o durată mai mare de un deceniu, ştiut fiind faptul că fosta aşezare dispare definitiv în deceniul al III-
lea. În acest context fostul sat Glimboca, unde localnicii îşi aveau gospodării a dobândit caracterul unei 
aşezări temporare, cu rol de sălase, utilizate în special pe timpul verii, când oamenii veneau aici pentru a-
şi aduna recoltele. 

 

2.1.3 Evoluţia localităţii după anul 1990 
 

Până în anul 1989, majoritatea locuitorilor comunei locuiau încă în case zidite din piatră, cărămidă 
crudă sau lemn. După acest an s-a pus un accent deosebit pe construirea de noi case din cărămidă arsă. 
Acestea au terase de formă unghiulară în curte, camere multe, înalte şi spaţioase, dispuse în stilul vagon, 
cu un coridor închis, din care se intră în toate încăperile. Ferestrele sunt mari, în majoritate cu rulouri, iar 
porţile din lemn sau fier sunt vopsite şi artistic lucrate. Aproape toate casele au pivniţe încăpătoare, 
dispuse pe toată lungimea casei sau sub „casele de la drum”. În curte sunt grajduri cu şură şi alte anexe, 
pentru animale şi păsări (Sandu Diana, 2013). 

 

2.2. Elemente ale cadrului natural 
 

 

Relieful 

Valea Bistrei, formează o unitate fizico-geografică bine cunoscută, dat fiind faptul că de-a lungul ei 
se desfăşoară culoarul de legatură între zona depresionară Caransebeş şi depresiunea Haţegului. Acest 
culoar este străbătut de râul Bistra care izvorăşte din masivul Petreanu (vârful Pietrii – 2189 m) şi pătrunde 
în el în apropierea Porţilor de Fier ale Transilvaniei. Râul Bistra, se varsă în Timiş în dreptul localităţii 
Zăgujeni, având o lungime de 46,2 km.  

Valea Bistrei este încadrată de următoarele unităţi naturale: la nord masivul Poiana Rusca; la sud 
Munţii Ţarcului cu pilonii montani Muntele Mic, Petreanu, Munţii Haţegului. Din punct de vedere tectonic, 
culoarul Bistrei este un bazin post tectonic aşezat într-o zonă de afundare a cristalinului carpatic. La sudul 
culoarului apar şisturile cristaline metamorfozate în fazele de criterii paleozoice şi recrutate în mişcările 
orogenice alpine, împreună cu depozitele mezozoice aflate în spinarea lor care au rămas în urma eroziunii 
ulterioare sub formă de petice sinclinale. 

Fără a juca un rol hotărâtor, reţeaua hidrografică a Bistrei a contribuit totuşi la înfăţişarea actuală 
a reliefului. Aspectul larg al culoarului a fost creat prin abraziunea braţului marin care îl străbate în trecut 
şi numai după retragerea mării, forma culoarului a fost definitivată cu sprijinul reţelei hidrografice a 
Bistrei. Dealurile care înconjoară Valea Bistrei sunt acoperite de foioase (carpen, fag, plop, mesteacăn, 
ulm), urmează etajul coniferelor, iar pe înălţimile cele mai mari, păşunile alpine (Petreanu, Nuntele Mic, 
Măgura Marga). 

La nord de albia Bistrei se afla Muntii Poiana Rusca, iar la sud sunt Muntii Tarcu. 

Muntii Poiana Rusca se inalta sub forma unui bloc deasupra zonelor depresionare invecinate. In 
teritoriul Caras-Severinului sunt situate doar culmile sud – vestice ale masivului, in care predomina sisturi 
cristaline, dar se intalnesc si suprafete ocupate de calcare si dolomite cristaline sau sedimente cretacice 
(gresi, marne). In partea centrala a masivului se gasesc varfurile Pades (1374 m) si Rusca (1355 m) din care 
pornesc radiar, spre periferie, culmi prelungi si netede. 

Muntii Tarcu, situati in partea vestica a carpatilor Meridionali, sunt delimitati de culoarul Timisului 
la vest, culoarul Bistrei si depresiunea Hategului la sud, vaile Hideg, Raul Ses si Raul Mare la sud-est.  
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2.2.1 Consideraţii geomorfologice 

  

 Din punct de vedere tectonic, teritoriul comunei Glimboca aparține pânzei getice în cadrul căreia 
se disting două subunități, diferite prin vârsta și gradul lor de metamorfism: o subunitate epimetamorfică 
în jumătatea de nord a masivului Poiana Ruscă și insula cristalină de Rapolt și o subunitate 
mezometamorfică în jumătatea sudică a masivului Poiana Ruscă, în vestul și nord-vestul Munților Țarcu și în 
Munții Semenicului. Relațiile tectonice dintre cele două subunități sunt evidente în Poiana Ruscă, unde 
șisturile mezometamorfice încalecă spre nord formațiunile unității epimetamorfice în cadrul căreia șisturile 
cristaline alcătuiesc un anticlinoriu important, urmărit pe 25 km, orientat în general E – W, anticlinalul 
Arănieș – Poieni.  

 Pe cele două flancuri ale anticlinoriului Arănieș – Poieni sunt grefate structuri plicative secundare 
(anticlinale și sinclinale) dintre care menționăm: 

- pe flancul sudic: sinclinalul dolomitelor de Hunedoara, anticlinalul Teliuc – Ghelari, Vadu Dobrii 
– Rușchița, sinclinalul și anticlinalul Padeș, sinclinalul și anticlinalul Iazuri; 

- pe flancul nordic: sinclinalul Plaiului, anticlinalul Roșcani, anticlinalul Drăgoiului, anticlinalul 
Pâlcului, sinclinalul Scalinului și anticlinalul Tomești. 

 

2.2.2 Consideraţii geologice 
 

Din punct de vedere geologic, teritoriul administrativ al comunei Glimboca aparține Carpaților 
Meridionali și anume părții nord-vestice a inflexiunii spre sud a acestui lanț muntos.  

Formațiunile geologice cele mai vechi, aparținând Proterozoicului și Paleozoicului, sunt larg 
răspândite și sunt reprezentate în principal prin șisturi cristaline și roci granitoide care alcătuiesc zonele 
muntoase ale Retezatului, Țarcului, Poienii Rusce și Semenicului. Aceste formațiuni se repartizează din 
punct de vedere tectonic autohtonului danubian și respectiv pânzei getice.  

În alcătuirea autohtonului danubian, ce constituie Retezatul și partea estică a Munților Țarcu, iau 
parte formațiuni cristaline epimetamorfice și granitoide, atribuite Proterozoicului superior – Paleozoicului 
inferior, depozite paleozoice slab metamorfozate (antepermiene) precum și formațiuni sedimentare 
mezozoice (Jurasic). 

Formațiunile cristaline ale pânzei getice sunt constituite din șisturi mezometamorfice (anterioare 
Proterozoicului superior) ce alcătuiesc jumătatea sudică a masivului Poiana Ruscă, partea de nord-vest și 
vest a Țarcului și Munții Semenicului și din șisturi epimetamorfice (atribuite Proterozoicului superior – 
Paleozoicului inferior) ce constituie în principal jumătatea nordică a Poienii Rusce. 

 Ante-Proterozoic superior  

 Șisturile cristaline mezometamorfice ale domeniului getic sunt bine reprezentate în masivul Poiana 
Ruscă, în partea sa sudică; ele mai apar în partea de NV a Munților Țarcu și în partea de N a Munților 
Semenic. 

 La nivelul teritoriului administrativ al comunei Glimboca, rocile mezometamorfice din partea de 
sud a masivului Poiana Ruscă reapar la sud de Valea Bistrei (NV de Muntele Mic). Ele vin în contat tectonic 
(șariaj), după o linie orientată NE – SV, cu rocile epimetamorfice ale domeniului danubian. În partea lor 
nodică și vestică, formațiunile mezometamorfice sunt acoperite transgresiv de depozite neogene și 
cuaternare. 

 Ceea ce caracterizează această zonă este prezența numeroaselor filoane de pegmatite micacee, 
localizate într-un fond de paragnaise micacee și micașisturi muscovito-biotitice cu sau fără granați. În 
regiune mai apar subordonat amfibolite, serpentinite, șisturi talcoase, calcare cristaline și migmatite. 

 Carbonifer (C) 

Pe rama nordică a bazinului Rusca Montană depozitele considerate ca reprezentând Carboniferul 
sunt constituite dintr-un pachet de conglomerate brecioase, polimictice, slab metamorfozate. Elementele 



 

J40 / 15405 / 2008,     Cod   Unic  de   Inregistrare        RO 24446613, 
Municipiul Bucuresti,   Sector 3,  Str. Traian Popovici, nr. 128,  Bloc B4A,  Et. 5,  Ap. 35 

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 
ACTUALIZARE   PLAN   URBANISTIC  GENERAL   COMUNA GLIMBOCA,  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 

 

26 

Proiectant de 

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

MG Ver. 0 
2020/08 

 

constitutive prezintă un grad de rulare redus și sunt reprezentate prin fragmente de șisturi cristaline 
(șisturi sericitoase, șisturi cuarțitice, cuarțite și gnaise). Cimentul, de culoare verzuie, este cloritos. 

Mezozoic 

În zona investigată aparținând Carpaților Meridionali, majoritatea terenurilor sedimentare 
reprezintă o zonă de sedimentare inițial unitară, anume zona getică internă ( Gr. Răileanu et all. 1968), 
situată pe cristalin getic. Azi depozitele acestei zone apar separate în două bazine, Rusca Montană la vest 
și Hațeg (partea de vest), la est. 

Barremina – Apțian (br + ap) 

Barremian – Apțianului i-au fost atribuite calcarele masive care constituie cel mai vechi termen al 
succesiunii cretacice din bazinele Rusca Montană și Hațeg. Calcarele sunt de culoare cenușie - albicioasă pe 
alocuri cu vine roșii.  

Vraconian – Coniacian (vr – co) 

A fost atribuită Vraconian – Coniacianului o formațiune reprezentată prin conglomerate cuarțoase, 
grezocalcare, gresii cenușii, gălbui, muscovitice, cunoscute la marginea sudică a depresiunii Rusca 
Montană. 

Cenomanian  (cm) 

Depozitele cenomaniene se dispun discordant și transgresiv pe terenurile pe terenurile subiacente. 
În bazinul Rusca Montană este sunt reprezentate în bază prin conglomerate poligene alcătuite din galeți de 
cuarțite albe, gnaise și micașisturi, prinse într-un liant argilos silicios, muscovitic. 

Conglomeratele trec gradat la gresii cărbunoase și acestea, spre partea superioară, la gresii fine 
cenușii. 

Turonian – Coniacian (tu + co) 

Cele mai vechi depozite care aflorează la nivelul teritoriului administrativ, în extremitatea nord-
vestică a acestuia, aparțin Turonian – Coniacianului și sunt constituite din gresii calcaroase cenușii, 
muscovitice, cu radiole de achinoizi. Aceste gresii trec gradat la marnocalcare cenușii roșcate cu prisme de 
inocerami. Marnocalcarele sunt dure, stratificate în bancuri de la 5 cm la 1 – 2 m grosime; prezintă uneori 
oglinzi de fricțiune. 

Santonian – Maestrichtian ( st – ma) 

În bazinul Rusca Montană acești termeni se dispun în continuitate de sedimentare pe Turonian – 
Coniacian și aflorează în partea de vest a comunei, de pe flancul vestic al Culmii Poiana Bradului până în 
valea pârâului Ramna. Succesiunea este reprezentată printr-o serie flișoidă alcătuită din alternanțe de 
gresii cu marne. Gresiile sunt cenușii, cuarțitice, fine, au muscovit pe suprafețele de strat dispuse în strate 
de 5 – 20 cm. 

Danian (d) 

Danianul aflorează în partea de est a comunei, jumătatea nordică.  

În bazinul Rusca Montană, în cadrul Danianului au fost identificate trei pachete: (a) un prim pachet 
reprezentat în special prin depozite sedimentare, purtător de cărbuni; (b) un pachet predominant tufaceu; 
(c) un pachet superior, productiv (cu cărbuni). 

a) Pachetul inferior se dispune întotdeauna transgresiv și ușor discordant peste formațiunile 
subiacente. El este reprezentat prin conglomerate cu elemente de șisturi cristaline prinse într-un ciment 
cenușiu-verzui sau violaceu. În conglomerate se distinge stratificația torențială, apar de asemenea lentile 
de gresii argiloase violacee și microconglomerate. 

b) Al doilea pachet cuprinde un prim nivel tufitic în care apar și aglomerate vulcanice cu elemente 
de andezite și galeți de șisturi cristaline. Grosimea sa variază între 100 – 800 m, fiind cea mai mare din 
toate nivelele tufitice. Urmează un nivel conglomeratic în care apare de asemenea o intercalație de lave 
andezitice. În continuare urmează o altă serie tufitică reprezentată printr-o asociație de tufuri, gresii 
tufitice, aglomerate. Termenul următor este un nou orizont conglomeratic. Peste acesta se dispune ultimul 
nivel tufitic, în care se disting și curgeri de lave andezitice. 
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c) Partea superioară a succesiunii atribuite Danianului este alcătuită din conglomerate predominant 
cuarțoase conținând și elemente de șisturi sericitoase, gnaise, gresii argiloase purtătoare de cărbuni. 
Grosimea acestui ultim pachet variază între 400 – 700 m. 

 

2.2.3 Consideraţii geotehnice 
 

 
2.2.4 Consideraţii hidrologice 

 

Din punct de vedere hidrografic, comuna Glimboca se situează în bazinul hidrografic al râului 
Timiș. 

Timișul este cel mai mare râu al Banatului, cu o lungime totală de 339.7 km, din care 241.2 km pe 
teritoriul românesc și o suprafață de recepție de 5673 km2. Izvoarele sale sunt în zona platoului Munților 
Semenic unde are loc îngemănarea mai multor pâraie și ogașe, dintre care mai importante sunt Semenicul, 
Grădiștea și Brebu. După ce scapă din încătușarea barajului de la „Trei Ape”, pe o direcție NV – SE își sapă 
o vale îngustă și adâncă în șisturile cristaline ale Munților Semenicului, cursul său având un pronunțat 
caracter torențial, cu pante de scurgere mari (20 – 25 m/km). În dreptul localității Teregova își schimbă 
direcția de curgere spre nord, tăindu-și un sector scurt de chei până în amonte de Armeniș, unde primește 
apele bogate ale Hidegului (Râul Rece) ce-și are izvoarele în Țarcu – Godeanu. 

În aval, albia Timișului începe să se lărgească traversând culoarul depresionar al Caransebeșului, 
unde primește pe dreapta o serie de afluenți care fac să sporească în mod considerabil debitul său. Este 
vorba de Feneș și Sebeș, ape cu caracter tipic montan ce drenează versanții vestici ai sistemului muntos 
Țarcu – Godeanu – Muntele Mic. În aval de municipiul Caransebeș, Timișul primește pe cel mai mare afluent 
al său, râul Bistra. 

Râul Bistra își adună apele din zona circurilor glaciare ale Munților Țarcu și până la confluența cu 
Timișul curge printr-un culoar tectonic, pe o lungime de 46 km, drenând un bazin de recepție de 908 km2, 
alcătuit din versanții nordici ai sistemului Țarcu – Godeanu – Muntele Mic și cei sudici ai masivului Poiana 
Ruscă. 

Râul Bistra iese în culoar la Bucova și primește câțiva afluenți mici, între care Marga din stânga. 
Primul afluent important este Rusca (21 km) de pe dreapta. La Oțelu Roșu se varsă în Bistra cel mai mare 
afluent al său, Bistra Mărului (36 km), alcătuit din Bistra Roșie și Șucu, cu pante foarte mari. În aval de 
Otelu Roșu, Bistra își menține pantele mari, efectele de eroziune accentuată, sedimentări cu aluviuni de 
dimensiuni mari și divagări. Pe conul aluvial, spre Timiș, există rezerve mari de ape freatice (I.Ujvari, 
1972). 

La nivelul teritoriului administrativ, râul Bistra prezintă un curs orientat aproximativ NNE – SSV, 
meandrat, cu despletiri de ape. Pentru reducerea riscului la inundații, acesta a fost îndiguit în special pe 
partea stângă.  

Debitul mediu multianual înregistrat în aval de Glimboca, la stația hidrometrică Obreja este de 
6.24 m3/s. 

Principalii afluenți sunt: 

- Glimboca și Ramna, pe partea dreaptă; 

- Scoarței, Ciorăt și Slatina, pe partea stângă. 

Cel mai important afluent la nivelul teritoriului administrativ este pârâul Glimboca, având o 
lungime de aproximativ 12 km. Acesta izvorăște de pe versantul vestic al Vf. Ascuțita Mică (863 m), primind 
afluent pe partea stângă pârâul Glâmboaca Dreaptă cu izvoarele pe versantul estic al Culmii Poiana 
Bradului. Prezintă un traseu orientat inițial N – S, cu numeroși afluenți torențiali, scurți pe partea dreaptă 
și ceva mai lungi pe partea stângă, până în dreptul inflexiunii spre est. Ulterior cursul se orientează înapoi 
N – S până la vărsarea în brațul drept al Bistrei. 

Pârâul Ramna izvorăște de pe versantul vestic al Vf. Coman (667 m) și primește afluent pe partea 
stângă pârâul Rămnița Nouă, care la rândul său are afluenți pe partea dreaptă pâraiele Cramnei Mari și 
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Rămnița. După confluență, cursul este orientat N – S până la trecerea pe terasa joasă de unde se abate spre 
vest, apropiindu-se treptat de valea Bistrei. 

Pârâul Scoarței izvorăște de pe versantul sudic al Culmii Scoarței, având pe cursul inițial un traseu 
orientat inițial S – N, apoi SV – NE până în dreptul cabanei forestierei. Mai departe cotește brusc la 90 grade 
și pătrunde pe teritoriul comunei pe care îl părăsește însă după o distanță scurtă, urmând să revină îinte de 
confluență.  

În partea de est a localității primește afluent pe partea stângă pârâul Matieșu, al cărui izvor 
principal, pârâul Fanțului, izvorăște de pe versantul nordic al Culmii Scoarței. 

Pâraiele Ciorăt și Slatina se formează în zona piemontană și de terasă, având lungimi reduse, cursul 
adâncit în suprafața teraselor și caracter torențial. 

 

 
2.2.5 Consideraţii climatice 

 

Din punct de vedere al sectoarelor de climă, comuna Glimboca se caracterizează printr-un climat 
temperat continental moderat, specific regiunilor depresionare și de culoar, cu influențe oceanice și 
submediteraneene. 

Datorită pătrunderii depresiunii Caransebeșului spre est, pe valea Bistrei și poziției comunei 
Glimboca în partea de vest a culoarului, clima acesteia prezintă caracteristici apropiate de clima 
municipiului Caransebeș de la care au fost preluate majoritatea valorilor factorilor climatici. 

Subtipul climatic al Banatului de sud și sud-est este caracterizat prin contactul dintre masele de 
aer atlantic și presiunea făcută de masele de aer mediteranean, ceea ce conferă un caracter moderat 
regimului termic. Iernile și verile fiind scurte ca durată, iar primăverile și toamnele mai lungi, 
temperaturile sunt moderate la ambele extreme. 

 
Figura 3 – Harta climatică a Romaniei 

Primăvara este un anotimp relativ călduros cu o medie a temperaturilor de peste 10°C. Trecerea 
primăvară - vară se face relativ brusc prin călduri timpurii. Media temperaturilor vara, puțin peste 20°C, 
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arată că vara este un anotimp cu călduri potolite, nu sufocante. Trecerea de la vară la toamnă are loc, mai 
întotdeauna, în mod lent, toamna apărând ca o prelungire a verii, în care temperatura scade treptat.  

Temperatura toamnei este ceva mai ridicată decât a primăverii. Trecerea de la toamnă la iarnă se 
face relativ brusc. Temperatura medie a iernii, peste 0°C, arată că acest anotimp nu este prea friguros. 

Temperatura medie multianuală este 10,5°C. Valorile medii lunare sunt cuprinse între -1,6°C, în 
ianuarie, și 20,8°C, în iulie, rezultând o amplitutidine termică moderată (22,4°C). 

Temperatura maximă absolută a fost înregistrată în data de 24 iulie 2007, valoarea sa fiind de 
+40,3°C, iar minima absolută a fost înregistrată în data de 11 ianuarie 19429, fiind de -32,2°C. 

Numărul mediu anual al zilelor tropicale (valori termice mai mari de 30°C) este de 20 – 23. 

În sezonul rece (octombrie – aprilie), temperaturile medii lunare, exceptând lunile ianuarie, 
februarie și uneori decembrie, depășesc 0°C constantându-se creșteri din ce în ce mai mari de la o lună la 
alta. Datorită influenței maselor umede și relativ calde din vest, nord-vest și sud-vest, frecvența zilelor de 
iarnă nu depășește 30 – 40 zile. 

 
Figura 4 – Adâncimea maximă de îngheț (STAS 6054/87) 

Primul îngheț de plasează în perioada 1 octombrie – 11 noiembrie, iar ultimul în intervalul ultimei 
decade a lunii aprilie – prima decadă a lunii mai. Fiind o zonă depresionară, încadrată de culmi muntoase 
înalte și funcționând ca un culoar prin care se canalizează masele de aer, în cadrul acestei depresiuni se 
remarcă și inversiuni de temperatură care se accentuează mai ales iarna, când pe văi se produc acumulări 
de aer rece, în timp ce pantele sau părțile mai înalte sunt acoperite de aer mai cald.  

Adâncimea maximă de îngheț are valori cuprinse între 0.80 – 0.90 m conform STAS 6054/87 – Teren 
de fundare. Adâncimi maxime de îngheț. Zonarea teritoriului României. 

Cantitatea medie multianuală de precipitații înregistrată la Caransebeș este de 737 mm. 
Precipitațiile cele mai bogate cad în anotimpul cald, prima decadă a lunii aprilie – ultima decadă a lunii 
octombrie. Precipitațiile sunt legate de prezența maselor de aer continental vestic, cât și de activitatea 
ciclonală. Cele mai însemnate cantități de precipitații cad în lunile mai și iunie ( 100 – 110 mm), o creștere 
mai mică având și lunile septembrie – octombrie (75 – 85 mm), iar cele mai scăzute cad în lunile decembrie 
–februarie (cca 50 mm). 
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Precipitațiile maxime absolute în 24 ore înregistrează valori apreciabile, astfel că în ianuarie 1953 
au atins 126.9 mm.  

În general, ploile au un caracter ce este determinat de anotimp; vara cad sub formă de averse 
scurte dar intense, pe când toamna sunt de lungă durată.  

În ceea ce privește numărul mediu anual al zilelor cu ninsoare, acesta variază între 25 și 30 zile/an, 
iar cel al zilelor cu strat de zăpadă în jur de 50.  

Conform Cod de proiectare – Evaluarea acțiunii zăpezii asupra construcțiilor, indicativ CR-1-1-
3/2012, rezultă o valoare caracteristică a încărcării din zăpadă pe sol sk  = 1.5 kN/m2. 

 
Figura 5 – Evaluarea acțiunii zăpezii asupra construcțiilor 

Pe teritoriul comunei Glimboca, vânturile dominante sunt cele din direcția sud-est (27.2%) și nod-
vest (7.3%). Sectoare deficitare sunt cel nord-estic (0.9%), estic (2%) nordic (2.2%) și sudic (2.2%). Vântul 
are viteza cea mai mare pe sectorul sud-vestic (3.4 m/s) și cea mai mică pe sectorul nord-estic (0.8 m/s). 

În timpul unui an se înregistreză în medie 8.7 zile în care viteza vântului depășește 11 m/s și doar 
1.3 zile cu viteza vântului egală sau mai mare de 16 m/s. Calmul atmosferic are o frecvență de 41.8% (PATJ 
Caraș-Severin). 

 

Figura 6 – Roza vânturilor la nivelul municipiului Caransebeș 

Conform Cod de proiectare – Evaluarea acțiunii vântului asupra construcțiilor, indicativ CR-1-1-
4/2012, valoarea de referință a presiunii dinamice a vântului este qb = 0.4 kPa având IMR  = 50 ani. 
Conform tabel 2.1.  pentru categoria de teren III, lungimea de rugozitate este z0 = 0.3  și  zmin = 5 m pentru 
zona de intravilan. 
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Figura 7 – Evaluarea acțiunii vântului asupra construcțiilor 

 

 
2.2.6 Consideraţii din punct de vedere al vegetației 

 
Arealul comunei este situat în zona pădurilor, subzona stejarului şi a fagului, în luncă fiind 

prezentă şi vegetaţia de zăvoi, determinată, ca şi tipurile de sol existente, de vârsta tânără a reliefului şi 
de regimul de umiditate accentuat. 

In subzona stejarului, care ocupă terasele şi dealurile piemontane, predomină Quercus robur 
(gorun). Pe coline şi pe dealuri se dezvoltă etajul cerului, reprezentat de Quercus cerris în asociaţie cu Q. 
petraea (gorun), Q. frainetto (gârniţă), Corylus avellana (alun), Cornus sanguinea (sânger), ca şi cu specii 
termofile cum sunt Cerasus avium (cireş), Tilia tomentosa şi T. cordata (tei). 

Dealurile care înconjoară Valea Bistrei sunt acoperite de foioase (carpen, fag, plop, mesteacăn, 
ulm), urmează etajul coniferelor, iar pe înălţimile cele mai mari, păşunile alpine (Petreanu, Nuntele Mic, 
Măgura Marga). 

Pe malul râului Bistra şi a afluenţilor lui, creşte în primul rând arinul şi apoi salcia. La poalele 
dealurilor întâlnim zonele de fâneţe. Prezenţa păşunilor şi a fâneţelor a favorizat încă de timpuriu 
creşterea ovinelor şi a bovinelor. De asemenea, condiţiile fizico-geografice duc la disponibilităţi pentru 
pomicultură mai ales mărul şi prunul. In ceea ce priveşte cultivarea plantelor, solul nu oferă condiţii 
deosebite. Se cultivă mai ales porumbul, cartoful, acestea acoperind îndeosebi consumul propriu. Pe cursul 
inferior al râului Bistra se cultivă grâul (fără a fi destinat pieţei), ardei, varză, roşii. Suprafaţa totală a 
bazinului Văii Bistrei este de 902 km2, suprafaţa relativ mare cu lungimea râului. 

Judetul Caras-Severin are o flora deosebita, multe specii fiind rare sau declarate monumente ale 
naturii. Dintre acestea enumeram: Zada, Pinul Negru de Banat, (relicva din era glaciara), Alunul turcesc, 
Garofita banateana, Garofita alba, Bulbuci, Bujorul de padure, Bujorul de Banat, Macesul de Beusnita, 
Paducelul negru, Visinul turcesc, Iederea alba, Angelica, Urechea ursului, Floarea de colt, Floarea 
Semenicului, Laleaua pestrita, Narcisa, Stanjenelul, Papucul doamnei, Sangele voinicului, Sabiuta, 
Brandusa galbena etc. 

De la regiunea de campie pana la crestele muntilor se succed urmatoarele zone de vegetatie: 

Zona stepei si silvostepei ocupa suprafete restranse in golfurile de campie ale Carasului si Nerei, in 
care se intalnesc: plopi, salcii, asociatii de fag, stejarul pufos, carpinita, scumpina, liliacul salbatic etc. 

Zona padurilor este bine reprezentata si diferentiat etajata: etajul quercineelor in zona Glimboca, 
imprejurimile Resitei, Bocsei, Caransebesului si etajul fagului in Muntii Banatului, Defileul Dunarii, Muntii 
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Almajului si Locvei, in imprejurimile Resitei si Caransebesului si latura vestica a culoarului Timis - Cerna. In 
aceasta zona se intalnesc paduri de fag in amestec cu ulmul de padure, paltin, brad si molid. 

Zona alpina este formata din: etajul subalpin intre 1700 m si limita superioara a padurilor, in care 
predomina pajistile de iarba campului, paius, garofite de munte, ienupar, tufe de afine, jnepenis si etajul 
alpin propriu-zis caracterizat prin pajisti de iarba vantului, parusca, plante lemnoase (salcii pitice si 
azaleea). 

Fauna este de asemenea bogata, cuprinzand multe animale si pasari, dintre care amintim: 
Scorpionul, Fasa, Vipera cu corn, Balaurul (cea mai mare reptila din Europa), Broasca testoasa de uscat, 
Acvila regala, Vulturul alb, Acvila tipatoare mare, Acvila tipatoare mica, Corbul, Buha, Egreta mica, 
Potarnichea de stanca, Lastunul de stanca, Lastunul mare, Randunica roscata, Liliacul, Rasul, Ursul etc. 
Multe dintre aceste specii traiesc pe Cheile Nerei, Clisura Dunarii, Valea Cernei si in Muntii Tarcului, 
Semenic, Godeanu, prezentand o valoare deosebita pentru judet. 

Dintre animalele specifice padurilor de foioase frecvente sunt: lupul, soarecele gulerat, veverita, 
parsul, jderul de padure, mistretul, caprioara, iepurele, cocosul de munte, iar numarul speciilor de pesti 
cunoaste cea mai mare varietate fata de regiunile tarii: pastrav indigen, pastrav curcubeu, zlavoaca, lipan, 
mreana de munte (in raurile de munte) si scobarul, cleanul, mreana (in regiunile de campie), iar in Dunare 
se intalnesc cega, nisetru, pastruga, morunul, somnul. 

 
2.2.7 Consideraţii seismice 

 
 

 
2.2.8 Resursele de sol 

 
Datorita caracteristicilor geologice, a morfologiei si a factorilor externi si invelisul pedogeografic a 

avut evolutia sa.  

Din punct de vedere geo-tectonic, zona studiata se afla situata in bazinul sedimentar al Depresiunii 
Caramsebes. 

Solul depresiunii este subtire si sărac în materii hrănitoare. In zona cea mai joasă, albiile minore si 
luncile apelor, solul este format din aluviuni noi – nisipuri, prundisuri si argile. In lungul Timisului solul 
aluvionar se prezintă sub forma unei fâsii, mai îngustă la sud de Caransebes – unde albia este mărginită de 
maluri înalte – si mai lată în aval, unde zona inundabilă a fost mai mare, în special pe malul drept, care 
este mai jos decât cel stâng. Aici, la suprafată, solul este alcătuit din nisip si argilă, iar la bază din 
prundisuri, un amestec care dă nastere celui mai fertil sol din zonă si unde se cultivă cerealele. Aceasta 
fâsie îngustă este mărginită, de o parte si alta, de o suprafată întinsă de podzol, solul caracteristic 
regiunilor de dealuri, sol sărac în humus. Aceste suprafete sunt favorabile plantelor de nutret si pomilor 
fructiferi. 

Subsolul bazinului Caransebes este format, până la mari adâncimi, din roci friabile (argile, nisipuri, 
pietrisuri), depuse în acest sant tectonic în neogen. Practic, zona Caransebesului este o regiune formată 
din roci moi, înconjurată de jur împrejur de altele alcătuite din roci tari. Rocile mai vechi, pliocene, se 
întâlnesc pe versantul estic al Timisului, nu ca o fâsie continuă, ci ca niste insule care apar în formatiunile 
cuaternare. Dincolo de acestea se întinde vasta regiune a sisturilor cristaline, care formează roca 
predominantă a muntilor înconjurători. 
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2.3. Relaţii în teritoriu  
 

 

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.  

 
 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, 
creşterea forţei de polarizare dominatoare în judeţ a Municipiul Caras-Severin, 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. 

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 
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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. 

 

 

 

Directii de dezvoltare prevazute in Planul de Amenajare a Teritoriului National 
- Sectiunea I - Retele de transport 

Reteaua de cai rutiere 
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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”. 

 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 PATN (prezentat in cadrul Memoriului General succint) s-au evidenţiat 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. 

 



 

J40 / 15405 / 2008,     Cod   Unic  de   Inregistrare        RO 24446613, 
Municipiul Bucuresti,   Sector 3,  Str. Traian Popovici, nr. 128,  Bloc B4A,  Et. 5,  Ap. 35 

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 
ACTUALIZARE   PLAN   URBANISTIC  GENERAL   COMUNA GLIMBOCA,  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 

 

36 

Proiectant de 

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

MG Ver. 0 
2020/08 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

       
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: 

a) Categoria I – municipiu capitală, de importanţă naţională şi europeană,  
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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. 

 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. 
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 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; 
 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); 
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 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 Analiza P.U.G. Comuna Glimboca în vigoare – elaborat și aprobat în 2001 

 
Remarci generale:  

 previziunile facute prin PUG anterior, cu privire la extinderile de activitati agro-industriale sau 
agroootehnice 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, la sud, până în calea ferată; 

 procesul de reconversie a zonelor rezervate pentru activități agrozootehnice in functiuni cu alte 
destinatii, in special in locuire (zona de vest a trupului principal); 

 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. 

 
2.4. Activităţi economice 

 

Activităţile specifice zonei sunt exploatarea masei lemnoase, agricultura, pomicultura şi creşterea 
animalelor. 

Ca activităţi economice principale se evidenţiază exploatarea carierei de andezit, exploatarea 
masei lemnoase (conform amenajamentului silvic şi gatere lemn), producţia de componente 
electronice, exploatarea zăcămintelor de marmură, achiziţionarea de ciuperci şi fructe de pădure. 

 

Resursele naturale ale Microregiunii Țara Gugulanilor, sunt: granit, mică, calcar, granit, dintre care 
cel mai mult a fost exploatată mica.  

Pegmatitele de pe Valea Slatina prezintă interes pentru feldspaţi, reprezentând o rezervă 
potenţială pentru industria sticlei, ceramică fină, emailuri. În cantitate mică s-a mai exploatat calcarul în 
carieră (la Ilova) şi granitoidele în cariera de fasonare piatră de la Slatina- Timiş. Roca de construcţie Tuf- 
Andezit a fost exploatată la Glimboca. În locul Valea Mică (comuna Sacu) a fost exploatat minereu de 
fier.Subsolul teritoriului Vârciorova (comuna Bolvaşniţa) este recunoscut prin rezervele de cărbune ( lignit 
inferior ) și prin minerul de cuarț (SiO2). Piatra de var (calcarul -  Ca) este prezent pe văile Bolnicioara, 
Malița, la Găurile Popii.Prospecțiunile geologice efectuate pe teritoriul localității Vârciorova după cel de al 
doilea război mondial au delimitat resursele de cărbune și de alte minereuri utile. Dar, au pus în valoare și 
unele resurse de apă potabilă cu calități superioare, din straturile freatice, așa cum este, de exemplu, 
fântâna arteziană din centrul satului (în fața bisericii). De asemenea, resurse de cărbune se întâlnesc pe 
teritoriul comunei Bucoşniţa, în localitatea Goleţ şi Armeniş (în locul numit Valea Poieni).Exploatera 
marmurei s-a făcut în comunele Zăvoi şi Băuţar (exploatarea şi prelucrarea marmurei de Ruşchiţa – cca 20 
km şi cariera de marmură de la Bucova). 
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Prima operaţiune importantă de mare avergură, pe care Glimboca l-a cunoscut a fost trasarea noii 
vetre, cu locul stabilit pentru reţeaua stradală, locul principalelor instituţii şi parcelele rezervate pentru 
ridicarea gospodăriilor, urmată bineînţeles de strămutare satului pe noul amplasament, cândva la sfârşitul 
sec. al XVIII-lea, începutul sec. XIX. Tot acestei perioade îi poate fi atribuită ridicarea bisericii ortodoxe şi 
stabilirea locului unde a fost amplasat cimitirul comunităţii. 

Mai departe vom enumera principalele operaţiuni urbanistice care au avut loc pe teritoriul 
administrativ al comunei Glimboca, începând din a doua parte a secolului XIX. 

1. În contextul creşterii interesului pentru exploatarea lemnului din zonă, în a doua parte a 
sec. al XIX-lea, industriaşul Iorovici a ridicat pe teritoriul comunei Glimboca un depozit de 
lemne, ce servea la topitul fierului de la uzina Ferdinand situată în apropiere (Oţelu Roşu) 
şi un gater pentru prelucrarea cherestelei. Tot în această perioadă a fost construiă prima 
cale ferată forestieră pe Valea Ramnei, la urcare vagoanele fiind trase de cai, iar la 
coborâre coborau singure. Mai târziu s-au construit căi forestiere pe Valea Glimbocii şi 
Valea Vârciorovei, vagoanele fiind trase de-acum de locomotive cu aburi. 

2. În anii 1926-1928, la iniţiativa preotului local Gheorghe Frăţilă, a fost construită o nouă 
şcoală, cu două nivele, etajul fiind destinat ca locuinţă pentru învăţător. Tot la iniţiativa 
acestui vrednic păstor în anul 1920 s-a dat în folosinţă căminul cultural, sub denumirea de 
Casa Culturală. Edificiul era dotat cu bibliotecă, sală de lectură şi o sală mare destinată 
serbărilor, programelor artistice şi petrecerilor organizate de către comunitate. 

3. La începutul sec. XX s-a construit linia ferată secundară Caransebeş-Bouţari, inaugurată la 
11 noiembrie, 1908, pentru ca un an mai târziu să fie terminat şi tronsonul Bouţari-
Sucetate.  Actuala haltă CFR de la Glimboca-Bucium a fost construită mult mai târziu, de 
abia în 1949 şi reconstruită sub forma actuală 20 de ani mai târziu, în 1969. 

4. Actualul pod peste râul Bistra a fost construit între 1953 – 1955, în lungime de 100m, 
îmbunătăţit în 1959, 1970 şi refăcut în 2000, după inundaţiile devastatoare din acel an. 

5. Între 1953 – 1954 s-a realizat electrificarea comunei, începută pe plan local şi apoi 
continuată şi terminată din fondurile statului. În 1956 s-a realizat şi radioficarea, la care 
comuna a contribuit cu stâlpii aferenţi. (Exista un aparat de radio încă din 1926, care-i 
aparţinea comerciantului Ambruş Ioan, de la nr. 94). 

6. Anul 1962 aduce cu sine asfaltarea şoselei naţionale Caransebeş – Oţelu-Roşu, care trece 
prin comună şi, tot atunci, se construieşte pe locul fostei şcoli, în centrul comunei, 
magazinul alimentar şi universal, ce deservea la etaj Consiliul de Conducere al CAP şi Circa 
Sanitară Comunală. Punct sanitar cu cadru mediu sanitar exista încă din 1954, din 1969 
circa sanitară avea două cadre medii sanitare, iar mai târziu şi un medic. 

7. Din anul 1964 s-a trecut la asfaltarea străzilor şi executarea de trotuare din ciment . Tot în 
această perioadă au fost amenajate spaţiile din faţa primăriei şi şcolii, iar pe cele două 
părţi ale străzii principale s-au plantat diferiţi arbori. S-a construit chiar şi o fântână 
arteziană, la care s-a renunţat în ultimii ani, când a fost înlocuită cu una nouă, realizată 
din fonduri europene. 

8. Tot în acei ani au fost amenajate spaţiile verzi din faţa caselor, cu rondouri de flori, mai 
târziu s-au renunţat la copacii tradiţionali şi au fost plantaţi alţii artizanali; (Sanda Doina, 
2013). 

 

 

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

 

2.4.2 Silvicultura şi piscicultura 
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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   

 

Din totalul suprafeței UAT al comunei Glimboca, cca. 65% este ocupta de teren agricol, iar cca. 35% 
de teren neagricol. 

Din totalul terenurilor, aproximativ 31% reprezintă pășuni, 21,7% terenuri arabile, 12% fânețe și 
0,3% livezi, aceste terenuri făcând parte din categoria terenurilor agricole. 

Sectorul primar. 

Agricultura, prin toate ramurile ei, reprezintă o activitate importantă a locuitorilor din comuna 
Glimboca. Din totalul suprafeței de 5158ha. al comunei, 65% este ocupat cu teren agricol, principalele 
culturi agricole în comuna Glimboca sunt: cultura porumbului; legumicultură; cultura plantelor furajere și 
cultura fructelor. Ponderea cea mai mare în agricultură este dată de cultivarea prunilor. 

Creșterea animalelor se face în special în gospodăriile populației și este reprezentată de avicultură, 
cu efectivul cel mai mare, creșterea ovinelor, porcinelor și bovinelor, în totalitate crescute în gospodăriile 
individuale. 

Sectorul secundar este foarte slab dezvoltat fiind reprezentat de industria de prelucrare a 
lemnului, pe raza comunei existând o firmă în domeniu, precum și de o firmă de producere a jgheaburilor 
din tablă zincată. 

 

2.4.4 Turism 
 

 

2.4.5 Instituţii şi servicii publice    
 
 
 

2.5. Populaţia. Elemente demografice şi sociale 
 

  Populaţia ocupă un loc central în activităţile de urbanism şi amenajarea teritoriului, implicând 
cunoaşterea a trei categorii de aspecte: 

- necesităţile obiective de dezvoltare; 

- potenţialul cantitativ-demografic al populaţiei; 

- potenţialul calitativ al populaţiei.  

Câteva dintre argumentele considerării populaţiei în planurile de urbanism general se referă la 
rolul acesteia ca factor central de care se ţine seama în elaborarea soluţiilor de dezvoltare, de beneficiar 
al tuturor măsurilor de dezvoltare care au ca finalitate creşterea nivelului de trai al acelei populaţii şi de 
realizator al dezvoltării.  

Conform cadrului metodologic de elaborare al P.U.G., populaţia este tratată şi din punct de vedere 
cantitativ-demografic: efectivul populaţiei, repartizarea în teritoriu, mişcarea populaţiei, structura şi 
evoluţia populaţiei. Aceste aspecte cantitative folosesc drept criterii în elaborarea soluţiilor de amenajare 
urbanistică şi a teritoriului, respectiv: 

1. Fundamentarea deciziei de extindere/reducere a teritoriului intravilan destinate locuirii în 
acord cu creşterea/scăderea numărului populaţiei;  

2. Luarea unor decizii privind dotările necesare la nivel de localitate bazate pe cunoaşterea 
nevoilor specifice ale diferitelor grupe de vârstă în funcţie de ponderea acestora în total 
populaţie; 
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3. Fundamentarea viitoarelor decizii de investiţii ale administraţiei locale în funcţie de tendinţele 
demografice pentru următorii 10 ani legate spre exemplu de echiparea tehnico-edilitară, 
dotările culturale, sociale, educaţionale etc.; 

4. Analiza din punct de vedere demografic a resurselor umane necesare dezvoltării economiei 
locale etc. 

Analiza socio-demografică este utilă atît în fundamentarea proiectării cît şi în identificarea 
resurselor şi mecanismelor sociale de implementare a proiectelor de urbanism şi în evaluarea consecinţelor 
sociale ale realizării soluţiilor de urbanism.  

Capitalul uman este cea mai importantă resursă a societății și reprezintă un factor cu influență 
definitorie în procesul de dezvoltare economică a unui teritoriu. Populația reprezintă concomitent factor 
de acțiune, factor de consum și beneficiar al dezvoltării. De aceea, în analiza acestui criteriu, vor fi avute 
în vedere atât aspecte cantitative cât și calitative, structurale.  

Din punct de vedere demografic, au fost analizate următoarele aspecte: 

- numărul de locuitori (populatia stabila), de data recentă; 

- structura populaţiei pe sexe şi grupe de vârstă la ultimele două recensăminte; 

- mişcarea naturală şi migratorie a populaţiei; 

- disfuncţionalităţile privind evoluţia şi structura populaţiei, modul de ocupare a resurselor de 
muncă; 

- evoluţia populaţiei în ultimii ani şi prognoza populaţiei după modelul de creştere biologică, bazat 
pe creşterea naturală a populaţiei (spor natural) şi modelul de creştere tendenţială, prin luarea 
în considerare a sporului mediu anual (spor natural şi migrator), înregistrat în ultimii 4-5  ani; 

- resursele de muncă şi populaţia ocupată şi evidenţierea aspectelor sociale rezultate ca urmare a 
mutaţiilor previzibile în structura populaţiei ocupate, precum şi cele rezultate din mobilitatea 
populaţiei şi a forţei de muncă.  

 

 

 În perioada analizată 1992-2018 populaţia comunei Glimboca se caracterizează prin stabilitate 
demografică, evoluția fiind de ușoară creștere de la 1840 la 1875 locuitori (Sursa Instititutul Național de 
Statistică, Baza de date Tempo online, populația cu domiciliul în localitate la 1 iulie).  

 
Sursa: INS, Baza de date Tempo online 

2.5.1 Densitatea populaţiei    
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La Recensământul populației din 2002 erau înregistrați 1930 locuitori iar la cel din 2011 numărul 

populației era de 1808 locuitori, cu 122 mai puțini. Poziția avantajoasă pe drumul spre Caransebes și la o 
distanță de numai 4 km față de centrul orașului Oțelu Roșu și la 16 km de mun. Caransebeș determină 
stabilitatea populației comunei care beneficiază de locuri de muncă cu nivel professional mai ridicat sau 
servicii din orașul aflat în proximitate. Situația demografică pozitivă este de remarcat în contextul în care 
cele mai multe localități rurale au pierdut populație tânără aflată în căutarea unui loc de muncă. 
Localitățile rurale care s-au aflat în apropierea centrelor urbane au avut avantajul de a primi populație din 
mediul urban sau și-au păstrat locuitorii care preferă navetismul și locuirea în mediul rural mai puțin 
poluat. 
 

2.5.2 Structura populaţiei pe sexe, vârste, religie și etnie 
 

Datele de la recensământul populaţiei realizat în 2011 relevă o structură demografică relativ 
echilibrată, 916 femei faţă de 892 bărbaţi (cu 24 mai multe femei decât bărbaţi). Structura pe sexe a 
populaţiei în anul 2011 se încadrează în tendinţele anterioare, indicând un excedent al populaţiei feminine 
la grupele de vârstă peste 55 de ani. Efective mai numeroase de bărbaţi se înregistrează la grupele de 
vârstă 10-29 ani și 30-39 ani.  

 

 
http://www.recensamantromania.ro/rezultate-2/ 

 
1.3. Structura pe grupe de vârstă 

 
Reprezentarea structurii pe grupe de vârstă permite evaluarea gradului de îmbătrânire a populatiei. Astfel, 
conform clasificatiei O.N.U., populatia tânără s-a considerat între 0-19 ani, cea adultă între 20-64 ani şi 
cea bătrână peste 65 ani.  

 

http://www.recensamantromania.ro/rezultate-2/
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http://www.recensamantromania.ro/rezultate-2/ 

 
La recensământul din 2011 ponderea tinerilor erae peste cea înregistrată la nivel national (23% față 

de 21,4%) iar ponderea vârstnicilor era peste nivelul național (19% față de 16%). Fenomenul de îmbătrânire 
demografică este mai accentuat în zona de vest a țării unde ponderea vârstnicilor este mai mare decât în 
restul țării, populația fiind caracterizată de o speranță de viata mai ridicată, de un comportament 
reproductiv modern, având ca efect reducerea natalităţii şi îmbătrânirea demografică. 

Modificarea structurii pe grupe de vârstă are consecințe mai grave din punct de vedere demografic 
și socio-economic decât reducerea efectivului populaţiei. Aceste tendinţe de scădere a numărului de tineri 
şi de îmbătrânire demografică se vor accentua în viitor dacă se va păstra o rată redusă a natalității.  

Prin consecinţele sale asupra vieţii comunităţii, cea mai importantă schimbare demografică este 
reducerea cu cca 10% a numărului tinerilor în 2018 faţă de 2002 (date din Baza de date Tempo online. 
Numărul persoanelor în vârstă a scăzut dacă comparăm punctual anii 2002 şi 2018, ceea ce se explică 
printr-un proces de îmbătrânire demografică instalat încă din anii ’90, specific zonei Banatului.  

 

 
Sursa: INS, Baza de date Tempo online 

 
Relevantă este compararea numărului tinerilor (0-19 ani) cu numărul persoanelor în vârstă (peste 

65 ani). În anul 2002, pe teritoriul comunei erau cu 78 mai multe persoane în vârstă decât tineri, iar în 
2018 diferenţa era de 47 în favoarea bătrânilor. Acest raport arată un proces de îmbătrânire demografică 
instalat încă din anii ’90.  

 

http://www.recensamantromania.ro/rezultate-2/
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 Comuna 
Glimboca 2002 2018 2002/2018 

2002/2018 
(%) 

0-19 ani 423 381 -42 -9.9% 

20-64 ani 1024 1160 136 13.3% 

peste 65 ani 345 334 -11 -3.2% 
Sursa: INS, Baza de date Tempo online 

 
 

1.4. Piramida vârstelor  

Piramida vârstelor este o ilustrare grafică ce reprezintă populaţia cu grupa de vârstă cea mai mică în 
josul piramidei și fiecare categorie mai mare de vârstă este așezatã succesiv mai sus decât celelalte. Este 
numitã “piramidã”, deoarece în majoritatea populaţiilor sunt mai multe persoane în partea de jos a 
piramidei (grupele tinere de vârstă) și mai puţine persoane în partea de sus a piramidei (persoane în 
vârstă).  

Piramida anului 2002 are baza în scădere continuă dar foarte lentă (cauzele se regăsesc în masurile 
de liberalizare a avortului din 1990 şi diminuarea efectivului fertil feminin). Corpul piramidei arată 
tendinţa de reducere a efectivului de adulţi (20-64 ani) iar partea superioară a piramidei reflectă 
fenomenul de îmbătrânire mult mai accentuat în rândul femeilor decât al bărbaţilor. Reducerea corpului 
piramidei a fost influențat de fluxul migrației rural-urban care a continuat după 1990.  

 

 

Sursa: INS, Baza de date Tempo online 
 

Piramida din 2018 relevă fenomene demografice în derulare: îmbătrânirea  populatiei, reducerea bazei 
piramidei şi o scădere în ritm redus a numărului populaţiei care nu va fi înlocuită la nivelul din prezent în 
următorii ani (grupa de la 0 la 19 ani are efective mai mici decat grupele mai mari 25-34 ani). 
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Sursa: INS, Baza de date Tempo online 
 

Modificarea structurii populaţiei pe vârste este în favoarea grupelor de vârstă înaintată, ca 
tendinţă fermă şi de lungă durată. Corpul piramidei a crescut ca volum prin creșterea numărului de adulți 
de la 1024 în anul 2002 la 1160 persoane în 2018.  

Ponderea tinerilor în anii 2002 şi 2018 în total populaţie (grupa de vârstă 0-19 ani) este în scădere 
de la 23,6 la 20,3%. Ponderea vârstnicilor (grupa de vârstă peste 65 ani) a scăzut de la 19,3 la 17,8%.  

Piramida comparativă a vârstelor reprezentată în anii 2002 şi 2018 permite observarea principalelor 
schimbări care au avut loc în structura demografică a populaţiei în ultimele decenii: 

- reducerea treptată a bazei piramidei (populaţia tânără) în 2018 faţă de 2002, efect direct al 
reducerii ratei natalităţii şi scăderii efectivului de populaţie fertilă; 

- proces de îmbătrânire demografică, instalat din anii ’90 în care reprezentarea piramidei este cu 
vârful în jos (mai mulţi bătrâni decât tineri).  
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Sursa: INS, Baza de date Tempo online 
 

 
1.5 Structura etnică  

Majoritatea locuitorilor sunt români (95%), 0,2% pondere persoane de etnie ucraineană (4 persoane 
la Recensământul din 2011),  iar pentru 4,5% din populație, apartenența etnică nu este cunoscută. În 
teritoriul definit ca și regiunea Țara Gugulanilor majoritari sunt românii cu o pondere mica a populației de 
etnie urcraineană.  

 

  
Total Romani Ucraineni Nedeclarati 

2011 1808  1717 4 81 

% 100%  95 0,2 4,5 

Sursa: Direcţia de Statistică Caraş-Severin 
 

  

 
 

2.5.3 Mişcarea naturală şi miscarea migratorie 

 
În perioada analizată 1992-2018 populaţia comunei Glimboca s-a caracterizat prin stabilitate 

demografică, evoluția fiind de ușoară creștere de la 1840 la 1875 locuitori (Sursa Instititutul Național de 
Statistică, Baza de date Tempo online, populația cu domiciliul în localitate la 1 iulie). La Recensământul 
populației din 2002 erau înregistrați 1930 locuitori iar la cel din 2011 numărul populației era de 1808 
locuitori, cu 122 mai puțini. 
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Sursa: INS, Baza de date Tempo online 

 

 

 
Sursa: INS, baza de date Tempo online  

 
Numarul plecărilor din localitate a atins maximul in 1990, 61 persoane, când legislaţia a devenit foarte 

permisivă în ceea ce priveşte mobilitatea, după care s-a redus. Recent, perioada 2010-2018, numărul de 
plecări a scazut in ultimii ani, media fiind de 37 persoane/an.   

Foarte sugestivă pentru relevarea evoluţiei efectivului populaţiei, luând in considerare criteriul vârstă 
şi sex este reprezentarea în aceeaşi diagrama sub formă de piramida a populaţiei din anii 2002 şi 2018 (au 
fost folosite date din Tempo online).  
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Sursa: INS, baza de date Tempo online  
 

2.2 Ratele brute ale natalităţii şi mortalităţii 
 
Mortalitatea ridicată este un fenomen caracteristic ruralului românesc şi are cauze complexe, fiind atât o 
consecinţă a îmbătrânirii demografice cât şi o rezultantă a factorilor sociali şi economici: accesul scazut la 
servicii de sanatate, nivelul mai redus de educaţie etc.  
 

Populaţia comunei Glimboca se caracterizează prin deficit demografic, respectiv număr redus de 
născuţi vii faţă de numărul persoanelor decedate. Populaţia din zona de studiu are un comportament 
demografic specific zonei Banatului, cu rată redusă a natalităţii şi pondere mare a populaţiei îmbătrânite. Cele 
mai înalte valori ale mortalităţii au fost înregistrate în anii 1997, respectiv 24 persoane decedate la 1000 
locuitori.  
 

 
Sursa: INS, baza de date Tempo online 

Rata natalităţii a scăzut continuu, de la un maxim de 14,9‰ în 2014 la un minim de 5,3‰ în 2017. Migraţia 
tinerilor spre mediul urban având ca şi consecinţă reducerea numărului de persoane la vârsta fertilităţii 
constituie cauza reducerii natalităţii, soluţia fiind stabilizarea tinerilor în mediul rural, şansă pentru dezvoltarea 
localităţii.  
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2.3. Sporul natural  
Definit în literatura de specialitate ca diferenţa între numărul născuţilor vii şi cel al decedaţilor într-un an, acest 
indicator relevă creşterea sau diminuarea efectivului  populaţiei prin mișcarea naturală.  
 

 

Sursa: INS, baza de date Tempo online 

În perioada analizată, sporul natural a înregistrat valori negative, mai puțin în anul 2001, înregistrându-se 
deficit natural. Deficitul natural este explicat de rata redusă a natalității și reducerea efectivului în scădere al 
populaţiei la vârsta fertilă.  

Pe de altă parte, rata natalităţii a scăzut continuu, cauza o găsim în diminuarea efectivelor de populaţie la 
vârsta fertilă si în modificarea comportamentului reproductiv.  

 

Sursa: INS, baza de date Tempo online 

 

2.4. Sporul migraţiei 

Calculat ca diferenţă între numărul de stabiliri de domiciliu şi de plecări, sporul migraţiei relevă creşterea sau 
diminuarea populaţiei din cauza fluxului rural-urban sau urban-rural – numit şi de întoarcere.  
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Sursa: INS, baza de date Tempo online 

 
Evoluţia comparativă a stabilirilor şi plecărilor arată o tendinţă mai accentuată de plecare din comună decât 
de stabilire în ultimii ani.  

 
Sursa: INS, baza de date Tempo online 

 

 

2.5.4 Forța de muncă din comună 

 

 

2.6. Circulaţia 
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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. 

- zona de parcuri, recreere, sport şi agrement. 

- 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) 

 

2.7.1 Bilanţul teritorial al suprafeţelor cuprinse în intravilanul existent    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.6.1 Caracteristici ale tramei stradale existente şi aspecte critice    

2.6.2 Transportul în comun    

2.6.3 Circulaţia feroviară    
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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    

 
Localitatea Glimboca este traversata de o serie de retele de utilitati astfel:  

 Cablu telefonic ; 

 Linii de curent ; 

 Conducte apa. 

Aceste retele prezinta un risc in situatia avarierii lor si de aceea la amplasarea constructiilor se va 
avea in vedere distanta impusa de reglementarile in vigoare iar la autorizarea proiectelor de constructie se 
va solicita avizul de la institutiile competente. 

La sistematizarea teritoriului se va tine cont de traseele de utilitati si zonele de protectie ale 
diferitelor obiective din zona mai ales acolo unde aceste trasee au o densitate mari iar la autorizarea 
proiectelor de constructie se va solicita avizul de la institutiile competente (Apele Romane, Electrica S.A).  

Se vor pastra zonele de protectie coform legislatiei in vigoare a retelelor edilitare (conducte gaz , 
LEA , statii de transformare, etc.) 

La nivelul comunei 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 se 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, cit si de seful serviciului voluntar pentru servicii de urgenta; 

 serviciul voluntar pentru situatii de urgenta; 
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 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. 

 

2.8.2 Risc de instabilitate    

 
În cadrul teritoriului administrativ al comunei Glimboca, fenomenele de instabilitate se manifestă 

pe zonele de versant și malurile rețelei hidrografice, în specila prin prabusiri de roci dezagregate. Versanții 
au valori ale pantelor cuprinse între 5 și 90 grade, cu maxime în zonele cu formațiuni geologice la zi 
(aflorimente).  

Potențialul de instabilitate a fost evaluat pe baza criteriilor pentru estimarea potențialului și 
probabilității de producere a alunecărilor de teren din „Ghid pentru identificarea și monitorizarea 
alunecărilor de teren și stabilirea soluțiilor cadru de intervenție asupra terenurilor pentru prevenirea și 
reducerea efectelor acestora în vederea satisfacerii cerințelor de siguranță în exploatare a construcțiilor, 
refacere și protecție a mediului”.  

Metodologia de lucru este oferită de “LEGEA nr. 575 din 22 octombrie 2001 privind aprobarea 
Planului de amenajare a teritoriului național – Secțiunea a V-a - Zone de risc natural”. 

 
Foto  – fenomene de instabilitate active – prăbusiri de roci 

Modul de întocmire este reglementat de Norme Metodologice ale legii 575/2001, din 10 aprilie 2003 
– privind modul de elaborare si conținutul harților de risc natural la alunecări de teren. 

Pentru realizarea hărții cu distributia coeficientului mediu de hazard (Km) s-au întocmit 8 griduri 
corespunzatoare celor 8 factori care deteremina sau reduc instabilitatea terenului. 

Acestea au fost suprapuse ulterior după formula:   
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Factorii care stau la baza probabilității de producere a alunecărilor de teren sunt următorii:  

- Factorul litologic (Ka) cuantifică influența pe care o are litologia întâlnită asupra fenomenelor 
de instabilitate. Pe teritoriul comunei   predomină rocile metamorfice si magmatice, cele 
sedimentare  detritice de tipul nisipurilor și depozite deluvial coluviale argiloase – nisipoase 
fiind reduse ca suprafață. Rocile prezente sunt dure și masive, fapt ce reduce probabilitatea de 
apariție a fenomenelor de instabilitate. Astfel factorul litologic are valori cuprinse în intervalul 
0.05 – 0.8, figura 11. 

- Factorul geomorfologic (Kb), exprimă probabilitatea de producere a alunecărilor de teren în 
funcție de energia de relief a zonei respective. Acest factor are la baza harta pantelor  și are 
valori ce variază de la 0, pentru zonele plane ajungând până la 1 pentru zonele cu pante ce 
depășesc 30 grade, figura 12. Teritoriul studiat înglobeaza suprafețe semnificative pe care 
panta terenului depasește 15 grade. Energia de relief coroborata cu structura geologica a zonei 
determina susceptibilitatea ridicata a teritoriului investigat la fenomenele de instabilitate, in 
special prabusiri de roci dezagregate. 

- Factorul structural (Kc) caracterizează starea de evoluție tectonică a zonei investigate. Din 
acest punct de vedere teritoriul comunei se caracterizează prin strate cvasiorizontale pentru 
depozitele cuaternare și înclinări mari pentru roca de bază antrenată într – o tectonică 
complicată cu sinclinale și anticlinale. Prin urmare factorul structural are valori cuprinse în 
intervalul 0.1 – 0.8, figura 13. 

- Factorul hidrologic și climatic (Kd) este introdus în formulă pentru a cuantifica influența 
precipitațiilor asupra condițiilor de stabilitate ale versanților. Conform hărților de raionare a 
precipitațiilor valoarea  precipitațiilor medii anuale este de 1100 – 1200 mm, astfel că factorul 
hidrologic și climatic are valoarea 1, figura 14. 

- Factorul hidrogeologic (Ke), cuantifică probabilitate de producere a alunecărilor de teren, 
prin influența pe care o are poziția nivelul hidrostatic, față de suprafața terenului, precum și 
prin regimul de curgere. Nivelul hidrostatic se situează la adâncimi mici de cca. 3 – 5 m pe 
zonele de luncă și albie majora și la adancimi variabile pe versanții dealurilor. Astfel factorul 
hidrogeologic are valori cuprinse între 0.1 și 1, functie de pozitia nivelului hidrostatic si regimul 
de curgere. Datorită litologiei factorul hidrogeologic are o influență semnificativa asupra 
probabilității de producere a fenomenelor de instabilitate prin cresterea presiunii apei din pori 
si reducerea indicelui de consistenă, figura 15.    
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Figura 11 – distribuția factorului litologic (Ka) 
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Figura 12 – distribuția factorului geomorfologic (Kb) 
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Figura 13 – distribuția factorului structural (Kc 
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Figura 14 – distribuția factorului hidrologic și climatic (Kd) 
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Figura 15 – distribuția factorului hidrogeologic (Ke) 
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- Factorul seismic (Kf). Din punct de vedere seismic zona investigată, se încadrează conform 
STAS 11.100/1993, în zona de intensitate macroseismică I = 6 (șase) pe scara MSK o valoare de 
vârf a acceleratiei terenului ag = 0.10 g pentru cutremure cu intervalul mediu de recurenta IMR 
= 100 ani și perioada de control (colț) a spectrului de raspuns Tc = 0.7 sec. Conform anexei C 
din „Norme Metodologice ale legii 575/2001, din 10 aprilie 2003 - privind modul de elaborare si 
continutul hartilor de risc natural la alunecari de teren”, zona studiată se încadrează la un 
factor seismic de 0.2, figura 16. 

- Factorul silvic (Kg), are ca punct de plecare gradul de acoperire cu vegetație arboricolă a 
teritoriului. Vegetatia reduce semnificativ potentialul de alunecare al unei zone prin mai multe 
mecanisme. Reduce viteza de infiltrare a apei in sol, reduce energia cinetica cu care apa 
ajunge pe sol, reducand astfel porentialul erozional al picaturii de apă. Astfel factorul silvic are 
valori ce pornesc de la 0.01 pentru zonele cu vegetație arboricolă, deasă și poate ajunge la 
valoarea 1 pentru zonele din intravilan lipsite uneori de vegetație arboricolă (figura 17).  

- Factorul antropic (Kh), este cuprins în intervalul 0.01 pentru zonele din extravilan și 1 pentru  
zonele ocupate de construcții și conducte de alimentare cu apă. O influență semnificativa în 
acest caz, al factorului antropic, o are gestionarea terenurilor agricole situate pe versanți. 
Acesti au fost terasati la un moment dat, dar in prezent prin pasunat excesiv si eroziune, 
degradarea lor este importantă, fapt ce conduce la amplificarea fenomenelor de instabilitate 
(figura 18). Acest factor este greu de cuantificat deoarece unele amenajari antropice pot 
conduce la scaderea potențialului de instabilitate al terenului prin comparație cu altele care îl 
pot amplifica.   

Cu ajutorul gridurilor aferente celor 8 factorii a fost obtinut prin calcul, conform algoritmului 
prezentat anterior, gridul coeficientului mediu de hazard (Km).  

Acesta cuantifica în termeni de relativitate, probabilitatea ca o zona sa fie susceptibila la 
fenomene de instabilitate prin comparatie cu restul zonelor analizate la nivelul teritoriului investigat 
(figura 19). 

Pe baza acestui grid au fost conturate următoarele zone cu potențial și probablitate la alunecări de 
teren (planșele 5.1 – 5.3): 

- zone cu probabilitate de producere a alunecărilor de teren sau prăbușiri de roci practic 0 
și redusă – marcate pe suprafața ce corespunde teraselor, cu relief cvasiorizontal, dar și arii 
situate la baza versantului sau în zona de bermă, unde panta terenului nu depășește 5 grade; 

- zone cu probabilitate de producere a alunecărilor de teren sau prăbușiri de roci medie – 
situate pe versanți și pe zonele de racord între elementele cadrului natural, unde pantele nu 
depășesc 15 grade, împădurite, cu nivel hidrostatic situat la adâncimi mai mari de 10 m și 
nemobilate; 

- zone cu probabilitate de producere a alunecărilor de teren sau prăbușiri de roci medie – 
mare – cu o răspândire mare în cadrul comunei, situate pe zonele de versanți ale văilor. Aceste 
zone au pante cuprinse în general între 10 și 15 grade, sunt lipsite de vegetație arboricolă 
consistentă, mobilate sau nu;  

- zone cu probabilitate de producere a alunecărilor de teren sau prăbușiri de roci mare – 
reprezintă zonele cu alunecări sau prăbusiri de roci cu probabilitate de reactivare mare. Sunt 
în general zone despădurite cu panta de 15 – 20 grade și mai mari de 20 de grade; 

- zone cu probabilitate de producere a alunecărilor de teren sau prăbușiri de roci foarte 
mare – sunt reprezentate de zonele în care fenomenele de alunecare sunt active sau se pot 
activa în orice moment. Sunt în general zone cu panta foarte mare, peste 30 grade, 
neîmpădurite. Sunt zone extrem de reduse astfel ca nu a fost posibilă reprezentarea lor pe 
harți. 
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Figura 16 – distribuția factorului seismic (Kf) 
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Figura 17 – distribuția factorului silvic (Kf) 
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Figura 18 – distribuția factorului antropic (Kh) 
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Figura 19 – distribuția coeficientului mediu de hazard (Km) 
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2.8.3 Risc de inundabilitate    

 
Pe teritoriul comunei Glimboca fenomenele de inundabilitate au fost combatute prin îndiguirea și 

regularizarea văilor. Au fost realizate diguri de aparare in special pe partea stângă a râului Bistra. 

În perioadele cu precipitații abundente și viituri se produce eroziunea talvegului rețelei 
hidrografice. 

Un alt fenomen ce se produce la viituri este reprezentat de eroziunea malurilor, lucru ce duce la 
modificarea cursului râului și uneori la declansarea fenomenelor de instabilitate.  

Zonele inundabile reprezentate pe plansele 5.1 – 5.3 ale studiului de fundamentare aferent PUG, 
respectiv Studiul Geotehnic, includ și aceste posibile zone de eroziune. 

În zonele depresionare și cu substrat predominant din roci argiloase, apa din precipitații băltește.  

Conform hărților realizate in cadrul „Directivei 2007/60/CE privind evaluarea si managementul 
riscului la inundatii a doua etapa –  elaborarea hartilor de hazard si a hartilor de risc la inundatii”, zona 
comunei Glimboca prezintă areale semnificative afectate de fenomenele de inundabilitate pe partea 
dreapta a râului Bistra. 

 
Riscurile antropice sunt reprezentate de instalații si conducte. 

 

2.9. Echipare edilitară 

 
2.9.1 Gospodărirea apelor 

 
Gospodarirea apelor pe perimetrul comunei Glimboca, 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 
 

2.9.3 Canalizare 

 
2.9.4 Alimentarea cu energie electrică 
 

2.9.5 Telefonie 
 

2.9.6 Alimentarea cu căldură 

 

2.8.4 Riscuri antropice    

2.8.5 Zonificare 
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2.9.7 Alimentarea cu gaze naturale 

 
 
2.9.8 Gospodărie comunală 
 
 

2.10. Probleme de mediu 

  
Factorul de mediu – apa 

Starea factorului de mediu apa este influientata in primul rand antropic si in mai mica masura de 
catre agentii economici ce isi desfasoara activitatea in raza administrativa. Sursele de poluare sunt in 
general manifestate asupra freaticului de catre populatie, fiind de natura organica si doar accidental de 
alta natura. 

 

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.). 

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 Glimboca; 

 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 Glimboca sunt: 
SO2, benzen, toluen, etil benzen, p-xilen, o-xilen, m-xilen si PM10. 

 

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 pe care sunt amplasate constructiile, alte 
amenajari ale localitatilor, inclusiv terenurile agricole si forestiere; 
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 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 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 comunei Glimboca, 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 
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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 comunal nu vor influenta semnificativ biodiversitatea locala. 

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

 

Factorul de mediu – asezari umane si alte obiective de interes public 

Localitatile situate la poalele muntilor au o caracteristica a lor ca urmare a conditiilor de clima, 
sol, fiind amplasate destul de dispersat, in imediata vecinatate a cailor de transport, fapt ce le genereaza 
si anumite stari de nesiguranta in contact cu factorii fizici si antropici. 

Gospodaria traditionala s-a structurat conform necesitatilor izvorate din natura regiunii si a 
ocupatiilor specifice acesteia. Fiind o gospodarie de deal/podis, ocupatiile principale: agricultura si 
cresterea animalelor s-au reflectat atat in proportiile acesteia, cat si in numarul, forma si dispunerea 
anexelor ridicate pentru a suplini diversele necesitati. Ea grupa casa de locuit, oborul cu anexele 
gospodaresti si gradina de zarzavat. 

Comuna Glimboca are potential de dezvoltare in viitor, avand in vedere o serie de factori 
importanti cum ar fi: suprafata agricola, pasunile si fanetele pentru cresterea animalelor si caile de acces 
ce fac legatura cu judetul si tara.  

Asezarea geografica a comunei Glimboca permite dezvoltarea turismului si agroturismului.  

Din aceste considerente se poate sustine ca factorul de mediu este in limita admisa. 

 

2.11. Disfunctionalitati la nivelul teritoriului comunei Glimboca 

 
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  

 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 comună 

Circulatii  

În urma analizei traficului existent a transportului public și a rețelei de căi de comunicații s-au 
identificat următoarele disfuncțiuni: 

 principala disfuncțiune identificată în localitate o reprezintă starea fizică a rețelei de străzi 
principale cat și a celei secundare care este neconforma și necesită reabilitări urgente. 

 incomodări  între diferite tipuri de vehicule; pe același carosabil circulă simultan autovehicule, 
căruțe, pietoni și bicicliști; 

 sistematizarea rețelei de străzi este deficitară, principala consecință fiind evacuarea 
necorespunzătoare a apelor meteorice de pe carosabil; 
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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 COMUNEI GLIMBOCA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



 

J40 / 15405 / 2008,     Cod   Unic  de   Inregistrare        RO 24446613, 
Municipiul Bucuresti,   Sector 3,  Str. Traian Popovici, nr. 128,  Bloc B4A,  Et. 5,  Ap. 35 

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 
ACTUALIZARE   PLAN   URBANISTIC  GENERAL   COMUNA GLIMBOCA,  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 

 

72 

Proiectant de 

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

MG Ver. 0 
2020/08 

 

3. PROPUNERI  DE  DEZVOLTARE  URBANISTICĂ 

 
 

3.1. Studii de fundamentare 

 
Propuneri de dezvoltare economică a comunei Glimboca 
  

In spatiul rural romanesc predomina la acest inceput de mileniu o economie de subzistenta. Aici 
traieste peste 45,5% din populatia tarii, care este detinatoarea de fapt a resurselor naturale si principala 
producatoare de bunuri agroalimentare. Numai prin asigurarea unei dezvoltari durabile, bazata pe 
interconditionarea si interdependenta intre progresul economic si progresul social se poate ajunge la 
satisfacerea nevoilor actuale fara a periclita calitatea vietii generatiilor viitoare. 

Ideea de durabilitate este strans legata si de conceptul de capacitate optima de primire. 
Capacitatea optima de primire a unui teritoriu se masoara prin tipuri de exploatare (intensive, moderate, 
extensive) sau numar de vizitatori pe care-i poate gazdui un areal/statiune fara a se ajunge la impact 
negativ asupra mediului fizic si a aceluia de acceptare a turistilor si populatiei locale. 

Experienta in dezvoltarea si amenajarea turismului arata ca evolutia capacitatii de primire depinde 
de conditiile naturale ale arealului, de caracterul de arie protejata, de stadiul de dezvoltare economico – 
sociala si de urbanizare a spatiului rural, cat si de normele de utilizare a resurselor si spatiilor, diferite 
pentru fiecare tara. 

Pentru stabilizarea sistemului economico – social, continuitate si dezvoltare durabila, primordiala 
este corelatia intre doua cerinte fundamentale, dezvoltarea bazei economice si dezvoltarea capitalului 
uman. Dezvoltarea bazei economice se face prin asigurarea cerintelor materiale de trai si prin masuri de 
eficientizare a activitatii de valorificare a resurselor umane si naturale. 

Dezvoltarea capitalului uman se face prin ridicarea permanenta a calitatii vietii ca o consecinta 
satisfacerii ansamblului de cerinte cu privire la: habitat, conditiile materiale ca suport al existentei, 
conditiile de munca, educatie, sanstate si protectie. 

Valorificarea prin turism, promovarea celor mai originale si pitoresti zone turistice, se sprijina pe 
armonizarea formelor de turism si a tuturor activitatilor turistice in contextul dezvoltarii economice 
regionale si locale. Politicile sectoriale actuale reprezinta una dintre cauzele disfunctionalitatilor si 
echilibrului relativ in cadrul proceselor socio-economice iar abordarea integrata a strategiilor de dezvoltare 
si trecerea de la economia agrara la economia rurala teritoriala sunt in masura sa creeze premisele unei 
dezvoltari durabile. 

Diversificarea activităţilor economice pe teritoriul comunei Glimboca în raport cu resursele sale 
naturale şi culturale va duce la crearea de noi locuri de muncă şi la creşterea calităţii vieţii locuitorilor.  

Atragerea de investiţii şi amplasarea lor în zona fostelor CAP va conduce la utilizarea clădirilor 
existente şi la folosirea eficientă a infrastructurii edilitare (drumuri, alimentare cu apă, canalizare).  

Dezvoltarea serviciilor, în special a celor turistice ar putea fi încurajată având ca premise existenţa 
unor monumente naturale şi istorice remarcabile şi a unei forţe de muncă care lucrează în prezent în 
mediul urban şi care se poate re-specializa cu uşurinţă. În prezent se constată o sub-utilizare a obiectivelor 
turistice de pe teritoriul comunei Glimboca, accesibilitate redusă la vizitarea unor monumente istorice, şi 
mai ales lipsa unor structuri de cazare turistică care să reţină turiştii. Existenţa unui potenţial major 
natural şi cultural al teritoriului comunei reprezintă premize pentru dezvoltare economică turistică. 
Formarea profesională a localnicilor în activităţi de turism, încurajarea creării de structuri de cazare 
turistică şi promovarea comunei sau a zonei va conduce la crearea de noi locuri de muncă şi la valorificarea 
patrimoniului natural şi cultural. Punerea în valoare a monumentelor presupune acţiuni de prezervare, 
benefice acestora.  

 Tipul de turism încurajat este cel montan, de weekend, turismul cultural.  
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Propuneri privind rezolvarea problemelor demografice 
  

Cauzele evoluţiilor demografice sunt, înainte de toate, nivelul scăzut al fertilităţii, prin care 
generaţia de părinţi este înlocuită doar parţial, şi migraţia, mai ales cea externă 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 multor altor amenajări: centre de sănătate, biblioteci, staţii de alimentare 
cu apă, instalaţii de epurare şi asupra multor obiective de investiţii. Investiţiile din localităţile componente 
comunei care au funcţii economice agrare trebuie bine fundamentate datorită procesului de îmbătrânire a 
populaţiei şi lipsei de atractivitate pentru acele aşezări care nu au potenţial de dezvoltare. Reducerea 
efectivului populaţiei tinere, care reprezintă un potenţial pentru dezvoltarea unei anumite zone poate 
deveni un factor perturbator de limitare al dezvoltării.  

În general, la nivelul localităţilor urbane şi rurale, grupa de vârstă peste 65 ani va fi singura grupă 
care va creşte în următorii ani. Excepţie fac localităţile aflate în zone periubane, cum este şi comuna 
Glimboca unde populaţia adultă creşte prin aportul celor care se stabilesc pe teritoriul comunei.  

 
Recomandari pentru administratia publica locala privind zonarea geotehnica – Studiul geotehnic 
  

Proiectul pentru autorizarea constructiilor se va face pe baza unui studiu geotehnic intocmit 
conform legislatiei in vigoare, pentru fiecare obiectiv in parte. 

Pentru constructiile incadrate in categoriile de importanta normala, deosebita si exceptionala se va 
face verificarea de catre un verificator atestat. 

Zone afectate de fenomene de inundabilitate  

 Se va respecta  zona de protectie pentru cursurile de apa impusa de Apele Române.  

Zone afectate de fenomene de instabilitate 

 Stabilirea limitei intravilanului se va face pe baza hartilor cu zonarea  geotehnica si a 
probabilitatii de producere a alunecarilor de teren, risc de instabilitate (plansele 5.1 – 5.3 si 6.1 – 6.3). 

 Pentru zonele cu potential mediu de instabilitate, pentru a preveni fenomenele de risc ce 
apar la amplasarea constructiilor se vor avea in vedere urmatoarele recomandari: 

- amplasarea constructiilor se va face pe baza studiilor geotehnice cu  calculul 
stabilitatii versantului la incarcarile suplimentare create de constructii;  

- se vor proiecta constructii usoare; 

- nu se vor executa lucrari de sapatura de anvergura pe versant (santuri adânci, 
platforme, taluze verticale, umpluturi etc); 

- se vor executa numai sapaturi locale pentru fundatii izolate sau ziduri de sprijin 
care vor fi betonate imediat ce s-a terminat sapatura; 

- se vor lua masuri pentru a preintâmpina patrunderea apei in sapatura; 

- se vor dirija apele din precipitatii prin rigole bine dimensionate si dirijate astfel 
incât sa nu produca eroziuni; 

- se vor planta arbori la o distanta corespunzatoare fata de constructiile ce urmeaza 
a se executa. 

Pentru zonele afectate de fenomene de instabilitate si cele improprii de construit  se va avea in 
vedere impadurirea lor.  
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Riscul antropic  

La amplasarea constructiilor in apropierea liniilor electrice, se va solicita avizul de la autoritatile 
apartinatoare.  

La sistematizarea teritoriului se va tine cont de traseele de utilitati si zonele de protectie ale 
diferitelor obiective din zona, mai ales acolo unde aceste trasee au o densitate mare. 

La autorizarea proiectelor de constructie se va solicita avizul de la institutiile competente. 

Propuneri privind rezolvarea problemelor de mediu – Studiul de mediu 
  

Studiul elaborat a identificat principalele aspecte ale problemelor de mediu ale comunei Glimboca. 
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; 

 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 comunei aspectul urbanistic corespunzator secolului XXI. 

Propuneri privind rezolvarea problemelor de circulatii – Studiu de circulatii 
  

1. Semnalizarea adecvată a intersecţiilor şi a trecerilor de pietoni: iluminat corespunzător în 
zona trecerilor de pietoni (lămpi cu lumină intermitentă, semnalizarea luminoasă de 
atenţionare cu flash etc.); 

2. Amenajări specifice circulaţiei pietonale – trotuare; 

3. Amenajări specifice circulaţiei bicicliştilor – piste de biciclişti; 

4. Denivelări locale (bump, hump, marcaj profilat) la intersecţii, treceri de pietoni, zone de 
calmare a traficului; 

5. Realizarea de garduri, glisiere, bariere, stâlpişori pentru canalizarea traficului de pietoni în 
zona punctelor periculoase, în zona instituţiilor de învăţământ şi locasurilor de cult. 
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PRIORITĂŢI 

1. Amenajare trotuare şi rigole; 

2. Sistematizarea corespunzătoare a rețelei de străzi pentru evacuarea corespunzatoare a 
apelor meteorice de pe carosabil; 

3. Program de educare a localnicilor cu privire la circulația pietonală, a bicicliștilor și a 
vehiculelor cu tracțiune animală pe drumul național; 

4. Asfaltarea strazilor din localitate. 

 

3.2. Evoluţie posibilă, priorităţi 

 
 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 comunei 
Glimboca de a se adapta rapid la tendintele globale.  

 Comuna Glimboca se afla in raza de influenta a unei multitudini de factori externi, fata de care 
dezvoltarea sa nu poate fi indiferenta. Tendintele la nivel national, exprimate prin Conceptul Strategic 
National si Planul National de Amenajare a Teritoriului National, si la nivel regional, au efecte 
semnificative atat in planul judetului Caras-Severin cat si al comunei Glimboca.  

 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. 

 Avand in vedere aceste obiective, precum si capacitatea comunei de a sustine o dezvoltare 
durabilă 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, cinci areale 
cumulative, pe baza cumularii disfunctionalitatilor de un anumit tip si cu o anume intensitate, Astfel , 
distingem:  

1. zona centrala (trup principal – sat Glimboca) - cu disfunctionalitati cumulate privind 
accesibilitatea, functiuni indezirabile/nereprezentative, imagine necontrolata, lipsă de 
atractivitate şi care prezintă o ruptură în relaţie cu zonele funcționale adiacente; 

2. zona de nord-est a comunei - cu disfuctionalitati cumulate privind gradul mare de elemente 
spatial-configurative si peisagistice nevalorificate; 

3. areale aferente zonelor agro-industriale - cu disfunctionalitati cumulate privind 
incompatibilitati functionale cu locuirea, izolare fizică, necesitati de reconversie 
functionala inspre sectorul tertiar si parcelar agricol impropriu pentru dezvoltare; 

4. areale aferente zonelor rezidentiale de factura rurala cu disfunctionalitati cumulate 
privind fragmentarea teritoriului intravilan, lipsa coerentei spatiilor verzi, ignorarea 
potentialului peisagistic, slaba accesibilitate si lipsa dotarilor publice. 

  

3.3. Optimizarea relaţiilor în teritoriu 

 

Pentru optimizarea relaţiilor în teritori, pe baza informaţiilor obţinute privind teritoriul 
administrativ şi al relaţiilor de interdependenţă dintre localitate şi vecinătăţi, propunerile au ca priorităţi 
următoarele: 

 Corecta realizare a extinderii zonei construite în prealabil a studiilor urbanistice, 
infrastructurii şi utilităţilor necesare pentru evitarea disfuncţionalităţilor (reglementări 
specifice); 
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 Dezvoltarea economică a localităţii prin valorificarea resurselor naturale şi promovarea unor 
investiţii in sectorul turistic; 

 Realizarea echilibrului între folosirea resurselor natural (sol, apă, aer) şi protecţia mediului 
(corecta dimensionare a terenurilor rezervate, protecţia de poluare şi eroziune – în cazul 
solului); 

 Respectarea zonificării intravilanului localităţii pentru o bună funcţionare a teritoriului 
construit şi respectarea legislaţiei (şi a reglementărilor stabilite). 

 Degradările mediului natural apărute sau iminente trebuie detectate, iar cauzele combătute 
cu prioritate; 

 Exploatarea echilibrată a resurselor naturale; 

 Evacuarea deşeurilor să se facă în relaţie cu potenţialul natural de absorţie, procesare şi 
regenerare. 

 Dezvoltarea echilibrată a localităţii: modernizarea activităţilor agrozootehnice, valorificarea 
resurselor natural şi umane locale, realizarea unei infrastructuri moderne, ameliorarea 
calităţii vieţii. 

 

3.4. Dezvoltarea activităţilor 

Evoluţia potentialului economic este influenţată de o serie de factori care pot fi grupaţi în 
următoarele categorii principale:  

a. dezvoltarea agro- turismului; 

b. stimularea dezvoltării activităţilor comerciale. 

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

1. Atragerea în circuitul economic a resurselor naturale identificate pe teritoriul comunei Glimboca şi 
susţinerea activităţilor de turism. 

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 
hoteliera reprezintă o premisă pentru creşterea economică locala. 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 initiativele locale 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. 

4. Dezvoltarea serviciilor comerciale trebuie privită ca un factor de susţinere 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.  

 
 Încurajarea dezvoltării întreprinzătorilor privaţi va trebui să fie o politică prioritară în dezvoltarea 
comunei, atât în planificarea urbanistică şi amenajarea teritoriului cât şi în politica fiscală. Dezvoltarea în 
comună a micilor întreprinzători – microintreprinderi dar mai ales a Intreprinderilor Mici şi Mijlocii – trebuie 
susţinută mai ales dacă acestea folosesc sau antrenează forţă de muncă locală şi valorifică resurse naturale 
locale. 

 

3.4.1 Activităţi industriale, de depozitare şi construcţii 
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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; 

 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.   
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 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 
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 
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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 prezenta unor 
resurse naturale în teritoriul administrativ şi zona inconjuratoare. 

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

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

6. 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. 

7. 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. 

8. 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 
 

 Metoda sporului mediu anual de creştere a populatiei 
Pentru a realiza prognoza populaţiei comunei Glimboca s-a analizat evolutia populaţiei în perioada 
precedentă şi evolutia probabilă a mişcării naturale şi migratorii. Sporurile naturale şi migratorii s-au 
considerat constante pentru perioada previzionată.  

 
S-a stabilit mai întâi sporul mediu anual al populaţiei în ultimii 9 ani, respectiv intervalul 
2010-2018, +2 locuitori/an. Presupunând constantă evoluţia populaţiei, aceasta va ajunge 
în 2030 la un efectiv de 1899 locuitori.  
 
Prognoza populaţiei, folosind modelul creşterii tendenţiale prin luarea în considerare a sporului mediu anual 
total (spor natural şi migratoriu) se prezinta în graficul de mai jos:  
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Sursa: Direcţia Judeţeană de Statistică Caraş-Severin şi calcule proprii 

 
Prognoza arată creșterea ușoară a numărului populaţiei pentru perioada următoare. Metoda sporului mediu 
anual se bazează pe analiza evoluţiei populaţiei în perioada precedentă care relevă o creștere a volumului 
populaţiei în progresie aritmetică, considerând sporul natural constant pentru întreaga perioadă.  

 
 Modelul de creştere biologică 

 
O altă variantă de prognoză demografică s-a realizat folosind modelul de creştere biologică, luând în 
considerare doar sporul natural. Presupunând în aceasta variantă că populaţia comunei va fi influenţată doar 
de sporul natural, rezultă o reducere a efectivului demografic cu 11 locuitori/an (perioada de referinţă pentru 
media sporului natural s-a considerat intervalul 2012-2017). Considerând că sporul natural se va menţine 
constant în viitorii 12 ani, populaţia va cunoaşte în orizontul anului 2030 o scădere numerică cu 132 locuitori, 
ajungând la un efectiv de 1743 locuitori.  

 
 

Sursa: INS, baza de date Tempo online şi calcule proprii 
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Dintre cele două variante de prognoză optăm pentru a II-a variantă care arată o diminuare moderată 
a populaţiei. Sporurile natural şi migratoriu au înregistrat valori negative, astfel că e de luat în considerare o 
diminuare a numărului populaţiei.  

Am putea afirma că nu scăderea în sine a numărului populaţiei ar putea reprezenta un motiv de 
îngrijorare pentru administraţiile locale, ci faptul că acestei evoluţii i se asociază o degradare continuă a 
structurii pe vârste datorată procesului de îmbătrânire a populaţiei, ceea ce semnifică faptul că grupele tinere 
de vârstă se vor diminua, în schimb cele de vârstă înaintată vor creşte.  

Cauzele acestor evoluţii sunt, înainte de toate, nivelul scăzut al fertilităţii, prin care generaţia de 
părinţi este înlocuită doar parţial, şi migraţia, mai ales cea externă 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 
multor altor amenajări: centre de sănătate, biblioteci, staţii de alimentare cu apă, instalaţii 
de epurare şi asupra multor obiective de investiţii. Investiţiile din localităţile componente 
comunei care au funcţii economice agrare trebuie bine fundamentate datorită procesului de 
îmbătrânire a populaţiei şi lipsei de atractivitate pentru acele aşezări care nu au potenţial de 
dezvoltare. Reducerea efectivului populaţiei tinere, care reprezintă un potenţial pentru 
dezvoltarea unei anumite zone poate deveni un factor perturbator de limitare al dezvoltării.  

În general, la nivelul localităţilor urbane şi rurale, grupa de vârstă peste 65 ani va fi singura grupă 
care va creşte în următorii ani. Excepţie fac localităţile aflate în zone periubane, cum este şi comuna 
Glimboca unde populaţia adultă creşte prin aportul celor care se stabilesc pe teritoriul comunei.  

 

 

3.6. Organizarea circulaţiei 
  

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, 
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; 

- amenajarea intersecţiilor şi echiparea cu semafoare; 

- 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; 
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- 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 
comuna Glimboca: 

a. circulația auto și transporturile 

 Odată cu dezvoltarea comunei Glimboca, 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 geometrice14 adoptate trebuie să asigure 
desfăşurarea circulaţiei în condiţii de deplină siguranţă şi confort şi sunt prezentate în tabelul de mai jos: 

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 siguranta15 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 

                                                        
14 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. 
15 Cf. Ordonantei 43/1997 si Ordonantei 7 / 2010 
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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). 

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 16sunt 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: 

 

 
 
 
 

 
 
3.7. Intravilan propus. Zonificare funcţională. Bilanţ teritorial 

 

Intravilanul propus pentru Comuna Glimboca este de 144,40Ha. 

Teritoriul comunei propus să fie cuprins în intravilan este de 144,40ha. şi a fost împărţit în unităţi 
teritoriale de referinţă, zone caracterizate printr-o funcţiune dominantă şi omogenă din punct de vedere al 
caracteristicilor urbanistice. 

Unităţile (UTR-urile) sunt delimitate de străzi existente sau propuse, precum şi de limitele de 
parcele cadastrale şi coincid cu perimetrele pe care se pot elabora studii urbanistice (PUZ şi PUD). 

 Analiza stadiului actual de dezvoltare al comunei Glimboca, necesităţile funcţionale ale localităţii 
precum şi solicitările populaţiei au determinat următoarele categorii de intervenţie:  

1. Extinderea şi reconsiderarea judicioasă a limitelor intravilanului în vederea zonificării 
funcţionale şi asigurării cerinţelor de terenuri pentru locuire, agrement şi turism, instituţii 
publice, producţie, gospodărie comunală, zone plantate etc.;  

2. Îmbunătăţirea fondului de locuințe  existent în ceea ce priveşte confortul şi amenajarea 
exterioară de ansamblu, de la finisaj până la spaţiile plantate.  

                                                        
16 Cf. Ordonantei 43/1997 si Ordonantei 7 / 2010 
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3. Punerea în valoare a zonelor cu valoare natural și a peisajului;  

4. Completarea şi organizarea tramei stradale şi a circulaţiei în general, amenajarea intersecţiilor 
şi nodurilor importante;  

5. Identificarea unor terenuri posibile pentru obiective de utilitate publică, rezervarea unor 
terenuri cel puţin pentru dotări comerciale, în zone de dezvoltare rezidenţială, asociate cu 
zone verzi de tip parc, plantaţii de aliniament şi protectie și zone de activităti turistice, sport 
și agrement;  

6. Reconsiderarea intravilanului existent necesar a răspunde cerinţelor de terenuri pentru 
investiţii în domeniul locuirii, construirii de dotări corespunzătoare unor funcţiuni urbane, 
unităţilor productive nepoluante şi serviciilor, sau propus a fi integrate în zonificarea 
funcţională actuală a localităţii;  

7. Reabilitarea, completarea, îmbunătăţirea calităţii infrastructurii tehnico-edilitare în vederea 
creşterii gradului de confort al locuitorilor comunei Glimboca. 

 

 

3.7.1 Bilanţul teritorial al suprafeţelor cuprinse în intravilanul propus    

 

TABEL BILANT TERITORIAL 

ZONE CUPRINSE IN INTRAVILANUL COMUNEI GLIMBOCA 

ZONE FUNCŢIONALE 

LEGENDA PROPUS TOTAL  

  Ha. % S.t. 

ZONA CĂI DE COMUNICAŢIE         

CĂI RUTIERE (CAROSABIL)     12.89 8.93 

CIRCULAŢII PIETONALE (TROTUARE, ALEI)     3.66 2.53 

          

ZONĂ LOCUINȚE         

ZONĂ REZIDENȚIALĂ - LOCUINȚE INDIVIDUALE CU REGIM  
MIC DE ÎNĂLȚIME (P/P+1+M) / EXISTENTE 

Li|e   45.21 31.31 

ZONĂ REZIDENȚIALĂ - LOCUINȚE INDIVIDUALE CU REGIM  
MIC DE ÎNĂLȚIME (P/P+1+M) / NOU PROPUSE 

Li|p   20.82 14.42 

ZONA CENTRALĂ  A COMUNEI ZC   2.81 1.95 

ZONA INSTITUȚII, SERVICII, DOTĂRI ȘI ECHIPAMENTE 
PUBLICE 

IS/E   12.00 8.31 
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ZONĂ INSTITUŢII, SERVICII DE INTERES GENERAL ŞI 
ECHIPAMENTE PUBLICE, ACTIVITĂŢI PRODUCTIVE MICI, 

NEPOLUANTE, AVÂND FUNCŢIUNEA DOMINANTĂ LOCUIREA 
INDIVIDUALĂ 

M1   15.69 10.87 

ZONĂ ACTIVITĂȚI PRODUCTIVE NEPOLUANTE, SERVICII, 
DEPOZITARE ȘI DISTRIBUȚIE 

M2   12.07 8.36 

ZONĂ ACTIVITĂȚI TURISTICE - CASE DE VACANȚĂ, PENSIUNE, 
HOSTEL, CABANĂ 

M3   9.4 6.51 

ZONĂ ACTIVITĂȚI CONEXE INDUSTRIEI LOCALE - UNITĂȚI 
PRODUCTIVE NEPOLUANTE, INCLUSIV UNITATI 

AGROZOOTEHNICE (FERMA, EXPLOATATIE PISCICOLA, 
PEPINIERA), PRESTARI SERVICII, DEPOZITARE - CU PROCENT 

MARE DE SPAȚII VERZI AMENAJATE  

M4   4.77 3.30 

SPAȚII VERZI PENTRU AGREMENT, BAZE DE AGREMENT, 
COMPLEXURI ȘI BAZE SPORTIVE V1   1.47 1.02 

ZONA SPAȚII VERZI PUBLICE CU ACCES NELIMITAT: PARCURI, 
GRĂDINI, SCUARURI, FÂȘII PLANTATE V2   1.21 0.84 

CULOARE DE PROTECȚIE FAȚĂ DE INFRASTRUCTURA TEHNICĂ 
V3   0.80 0.55 

ZONA GOSPODĂRIRE COMUNALĂ     0.93 0.64 

ZONĂ LUCRĂRI EDILITARE     0.67 0.46 

ALTE DESTINAȚII         

TOTAL   144.40 100 

S. TOTAL INTRAVILAN EXISTENT 
EXTIND. = 
39.40HA. 105.00   

 

3.7.2 Fondul locuibil şi organizarea structurală a zonelor funcționale 
 

În plan mai general se poate constata că zestrea edilitară a satelor bănățene a cunoscut o dezvoltare continuă, 
începând cu ridicarea primelor bisericuţe din lemn, încă din sec. al XVIII-lea, arse de turci în 1789 şi reclădite ulterior din 
zid. Tot din această perioadă se intensifică procesul de înlocuire  a bordeielor cu locuinţe de suprafaţă.  

 Un salt urbanistic important s-a realizat în urma planului de reformare a învăţământului aprobat de către 
împărăteasa Maria Tereza în 1772, prin înfiinţarea şcolilor săteşti din Banat 

 În cazul particular, privind Glimboca, despre evoluţia fondului construit putem constat că începe odată cu 
strămutarea așezării pe actuala vatră. Se cunoaște faptul că așezarea este transferată pe actuala vatră la sfârșitul sec. al 
XVIII/lea, începutul sec XIX. În calitatea sa de comună grănicerească nou înființată, încă de la început a trebuit să se 
supună reglementărilor militare în domeniu, fapt regăsit în geometria vetrei, rețeaua stradală și dispunerea principalelor 
instituții ale comunității 

Cea mai veche construcţie existentă pe teritoriul administrativ al comunei este clădirea bisericii ortodoxe 
„Adormirea Maicii Domnului” din Glimboca, ridicată la 1790-1794 , după alte surse la 1824, odată cu consolidarea aşezării 
pe actuala vatră. Pe vechea vată (Satul bătrân) este amintită existenţa unei bisericuţe din lemn, cedată de către localnici 
satului vecin Mal.  
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 Din perioada de început al așezării la categoria amenajărilor urbane, cea mai semnificativă este cimitirul, situat în 
partea de vest a satului, care în decursul timpului a fost înglobat în actuala vatră. 

 În cea ce priveşte casele şi gospodăriile care se mai păstrează din sec. al XIX-lea, acestea erau construite din 
lemn. O locuinţă de secol XIX fiind format dintr-o tindă şi o cameră de locuit, mai rar două. În secolul XVIII şi XIX, până 
către mijlocul sec. XX casele construite erau din bârne de lemn, pe o fundaţie din piatră, tencuite şi văruite. În general 
majoritatea lor erau alcătuite dintr-un hol, numit “tindă” unde se făcea focul şi una sau două camere de locuit şi acoperiş 
din paie sau șindrilă. Odată cu desființarea graniței militare și relaxarea legislației de urbanism se constată cresterea 
interesului pentru ridicarea unui număr sporit de camere la stradă și conturarea tendințelor de formare a fronturilor 
stradale continue, proces care se va intensifica în prima poarte a sec. XX. Datele statistice confirmă faptul că în a doua 
parte a sec. XIX zestrea urbanistică a comunei era destul de consistentă; la 1878 fiind înregistrate 204 case şi 1586 
locuitori. 

 Glimboceanii, care sunt oameni harnici și gospodari, au contribuit mult la schimbarea așezării. Locul primelor 
case le-au luat casele noi sau transformate, care nu mai amintesc de imaginea primară a satului  Din zestrea iniţială a 
caselor grănicereşti tipice, construite în prima parte a sec. XIX se mai păstrează puţine urme. Menţionăm totuşi existenţa 
unei asemenea clădiri, surprinsă de iubitorii de arhitectură veche (foto Ivan Kolovoz), dar si în Ghidul de Arhitectură 
pentru încadrarea în specificul local din mediul rural Caraș-Severin (p. 30 foto 3). 

Se cunoaște faptul că la 1871 Regimentul Grăniceresc din care făceau parte şi glimbocenii, a ridicat o şcoală tip, 
din piatră şi cărămidă, peste drum de biserică. Urmele acesteia pot fi regăsite în planimetria actualei cădiri a Primăriei. 

Începând cu perioada interbelică tot mai multe case şi clădiri publice sunt construite din cărmidă arsă şi acoperite 
cu ţiglă. Începând cu această perioadă, cresc numărul caselor care aveau cel puţin două camere la stradă, planimetria 
locuinţei s-a îmbunătăţit prin adăugarea de noi spaţii (bucătărie, cămară, iar mai târziu baie). 

În cea ce priveşte dotările urbanistice ale localităţii putem constata că toate clădirile administrative, educative, de 
sănătate, comerciale ş.a. sunt relativ noi, fiind ridicate începând cu prima parte a sec. XX şi în perioada comunistă.  

 Deoarece vechea școală era neâncăpătoare, în anul 1909 se zideşte a doua şcoală cu o sală de clasă şi locuinţă 
pentru director pe locul unde astăzi este actuala şcoală. Această școală va cunoaște ample lucrări de extindere între anii 
1926/1927, când sunt construite alte trei săli de clasă și cancelarie, iar la etaj locuință pentru director. Prin contribuția 
locuitorilor în anii 1961-1962 școala este extinsă, fiind spatiul de şcolarizare, prin contribuţia cetăţenilor, construindu-se 4 
săli de clasă, la ridicate alte 4 săli de clasă, un laborator, 1 sală profesorală si o cameră pentru material didactic. Alte 
extinderi au loc în anii 1979/1981, când este demolată locuința directorului şi se mai construiesc 4 săli de clasă, grupuri 
sanitare şi o sală de sport. 

 Pe locul școlii grănicerești ridicată în 1871, după 1918, prin implicarea directă a preotului local Vasile Cristea s-a 
construit un cămin cultural, finalizat în anul 1920, sub denumirea de Casa Culturală. Acest edificiu era dotat cu bibliotecă, 
sală de lectură şi o sală mare pentru petreceri, serbări şi programe artistice.  

În anul 1949 a fost construită halta Bucium, reconstruită în 1969, pentru ca în anii următori, 1950 - 1952 a fost 
construită clădirea primăriei şi a noului Cămin cultural. 

Între anii 1953-1955 s-a construit actualul pod de pe râul Bistra, cu o lungime de 100 m. Podul a mai suferit 
intervenţii si reaparaţii în 1959, 1970 şi refăcut în 2000, după inundaţiile devastatoare din acel an. 

 În anul 1962 se construieşte pe locul fostei şcoli grănicerești de la 1871, transformată ulterior (1920) Casă 
culturală din centrul comunei, magazinul alimentar şi universal la parter, iar la etaj Consiliul de Conducere al CAP şi Circa 
Sanitară Comunală (Dispensar). 

Între anii 1969-1970 biserica din localitate cunoaște ample lucrări de restaurare, renovari și extinderi, prin 
construitea unui pridvor la intrarea principală. 

 Alte amenajări urbane 

 Reabilitarea zonei centrale a comunei Glimboca, pe sectorul Cimitir (Monumentul ostasului necunoscut) 
– Școala gimnazială (Bustul preotului Gheorghe Frățilă) – Biserica ortodocă (Troița), pe lângă alte 
amenajări, spațiu verde a beneficiat de platări de arbori ornamentali, gard viu și rondouri de flori; 

 O amenajare urbană deosebit de valoroasă pentru locuitorii comunei este Balta Glimboca, care a devenit 
în ultimii ani principalul loc de recreere atât pentru glimboceni cât și pentru turiști. 

După realizarea reţelelor de alimentare cu apă şi canalizare, precum şi a trotuarelor, se impune refacerea 
perdelelor de vegetaţie arboricolă existentă de o parte şi de alta pe majoritatea străzilor, în toate satele comunei. Se 
impune de asemenea, refacerea continuităţii acestor perdele, cu specii locale (cireşi, nuci, tei etc.), în locurile unde 
acestea sunt întrerupte, în urma dispariţiei unor copaci. 
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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. 
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 Simultan sau succesiv ( funcţie de urmările dezastrului sau posibilităţile de transport). 
 
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 Glimboca, 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; 
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 Agenţii economici şi instituţiile aplică propriile planuri de evacuare corelate cu Planul de evacuare al 
localităţii; 

 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 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) 

 

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; 

 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. 
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 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 

 

Localitățile din UAT Glimboca vor dispune de toate utilitățile necesare, prin modernizarea, 
extinderea și dezvoltarea rețelelor existente. 

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 
comunei, pe etape precise in timp. 

2. Lansarea de oferte de licitatie pe structura de proiecte de executie pentru echipare 
edilitara completa a comunei 

3. Accesarea de fonduri Europene pentru finantarea programelor de dezvoltare a echiparii 
edilitare. 

 
 

3.9.1 Alimentarea cu apă 

 UAT Glimboca va beneficia de infrastructură tehnico-edilitară și anume rețele de apă, 
canalizare, gaze naturale și electricitate (modernizare / dezvoltare / înființare). 

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. 
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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. 

 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; 
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 alte conducte din retelele de distributie: 3 m 

 

3.9.2 Canalizare 
 

UAT Glimboca va beneficia de infrastructură tehnico-edilitară și anume rețele de apă, 
canalizare, gaze naturale și electricitate (modernizare / dezvoltare / înființare). 

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 Glimboca 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. 536/1997. 

 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.  

 

3.9.3 Alimentarea cu energie electrică 

UAT Glimboca va beneficia de infrastructură tehnico-edilitară și anume rețele de apă, 
canalizare, gaze naturale și electricitate (modernizare / dezvoltare / înființare). 

3.9.4 Telefonie 

UAT Glimboca va beneficia de infrastructură tehnico-edilitară și anume rețele de apă, 
canalizare, gaze naturale și electricitate (modernizare / dezvoltare / înființare). 

 

3.9.5 Alimentarea cu căldură 

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). 
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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.  

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 

  
UAT Glimboca va beneficia de infrastructură tehnico-edilitară și anume rețele de apă, 

canalizare, gaze naturale și electricitate (modernizare / dezvoltare / înființare). 

 

 

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 

 
Se vor delimita 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 

 
 

3.10.
3 

Protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor 
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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 

 
Pentru protecţia şi îmbunătăţirea calităţii mediului înconjurător la nivelul comunei Glimboca  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. 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;  

4. 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; 

5. 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; 

6. 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. 

 

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: 
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 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. 

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 
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 

Construcţiile valoroase din punct de vedere istoric și arhitectural sunt în principal cele care au fost clasate în lista 
Monumentelor Istorice din 2010. Alături de acestea, pe teritoriul unui UAT pot fi întâlnite şi alte construcţii sau valori 
antropice care deşi nu sunt incluse în listele de patrimoniu pot avea o valoare ridicată din punct de vedere istoric, spiritual, 
arhitectural, cultural etc., pentru comunitate.  

În cazul comunei Glimboca subliniem faptul că nu deţine pe teritoriul administrativ nici un monument sau 
construcţie care să fie inclus în listele de patrimoniu naţional, după cum se poate vedea şi din Ordinul Ministrului Culturii 
și Patrimoniului Național nr. 2.361/2010 pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului culturii și cultelor nr. 
2.314/2004 privind aprobarea Listei monumentelor istorice, actualizată (cf. M. Of. 670bis/2010) şi a Listei monumentelor 
istorice din Judeţul Caraș-Severin 2015.  

 
Pentru conservarea şi reabilitarea monumentelor istorice se va apela la toate ştiinţele şi tehnicile 

care pot contribui la cercetarea şi salvarea patrimoniului monumental. 

Conservarea şi reabilitarea monumentelor istorice va urmări nu doar salvarea lor ca opere de artă 
ci şi ca documente istorice. Pentru conservarea monumentelor istorice se va urmări întreţinerea lor 
permanentă. 

Restaurarea este o operaţie cu caracter excepţional. Scopul ei este păstrarea şi punerea în valoare 
a valorilor estetice şi istorice ale monumentului istoric şi are la baza respectul pentru substanţa originară şi 
documentele autentice. Limitele ei sunt impuse de momentul în care începe ipoteza, iar în acest caz orice 
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completare necesară din motive estetice sau tehnice trebuie să se distingă net din punctul de vedere al 
compoziţiei arhitecturale şi să poarte amprenta vremurilor contemporane. 

Autorizarea executãrii construcţiilor în zonele protejate care cuprind valori de patrimoniu cultural 
construit, de interes naţional, se face cu avizul conform al Ministerului Culturii şi Cultelor şi al Ministerului 
Turismului și Dezvoltării Regionale. 

Autorizarea executãrii construcţiilor în zonele care cuprind valori de patrimoniu cultural construit, 
de interes local, declarate şi delimitate prin hotãrâre a consiliului judeţean, se afce cu avizul serviciilor 
publice descentralizate din judeţ, subordonate ministerelor prevãzute la alin. (1). 

Autorizarea executãrii construcţiilor care au ca obiectiv cercetarea, conservarea, restaurarea sau 
punerea în valoare a monumentelor istorice, se va face cu avizul conform al Ministerului Culturii şi 
Cultelor, în condiţiile stabilite prin ordin al ministerului. 

Obiectivele sau activitãţile care pot sã afecteze valoarea monumentului prin natura, dimensiunile 
şi amplasarea lor, necesitã studii speciale, avizate şi Aprobate în condiţiile legii. 

Prin avizul conform al Comisiei Zonelor Protejate Construite pentru documentaţiile tehnice 
elaborate în vederea obţinerii autorizaţiei de costruire se certificã respectarea criteriilor privind integrarea 
noilor construcţii în situl existent.   

Construcţiile noi nu trebuie sã afecteze, prin volumetrie, conformare, aspect exterior etc. 
obiectivele propuse spre conservare incluse într-un sit protejat. 

Instituirea zonei de protecţie a monumentelor istorice asigurã conservarea şi valorificarea cadrului 
arhitectural şi urbanistic al acestora prin controlul strict al intervenţiilor în zonã (demolãri, construcţii noi, 
modificãri al construcţiilor etc). 

 

4.B.2. Delimitarea zonei construite  protejate pe baza  criteriilor de definire , istorice , funcţionale, 
de vizibilitate, valorice 

 NOTĂ 
 Grupe valorice pt. clasarea monumentelor istorice 
 I – arheologie; II – arhitectură; III – monumente de for public; IV – monumente memoriale/funerare 
 Categorii de monumente istorice 
 m – monument; a – ansamblu; s – sit. 
 Categorii după natura obiectivului 
 A – monument de valoare naţională şi universală; B – monument reprezentativ pentru patrimoniul cultural local. 
 

Teritoriul administrativ al comunei Glimboca, abordat în cadrul acestui studiu dispune de valori urbanistice şi 
arhitecturale relative, materializate prin construcţii şi ansambluri care nu sunt incluse în LMI 2015, dar sunt valoroase din  
punct de vedere arhitectural şi istoric.  
 În acest caz construcţiile valoroase au fost identificate în funcţie de: 
 Vechimea clădirilor -  clădirile istorice vechi, inclusiv ruinile unor construcţii de aceia-şi natură, care sunt o 
mărturie a evoluţiei urbanistice a localităţilor situate în actualul teritoriu administrativ. Cele mai importante construcţii  de 
pe teritoriul administrativ al comunei sunt construcţii valoroase spirituală şi material precum: 
 - Biserica ortodoxă „Adormirea Maicii Domnului”  din Glimboca, ridicată între anii 1790-794, renovată şi extinsă 
de mai multe ori în timp şi  târnosită pentru prima dată în 8 noiembrie 1970 de către vrednicul arhiepiscop şi mitropolit 
Nicolae Corneanu al Banatului. Biserica se mândreşte cu picturile sale exterioare de tip frescă realizate din mozaic, cu 
scene biblice, realizate în anii 1970.  

 - Vechi case grănicerereşti din satul Glimboca, construite în prima parte a sec. al XIX-lea, care mai 
conservă multe din elementele specifice acestei arhitecturi.   

 - Monumentul "Ostaşului Necunoscut", situat în fața cimitirului, monument ridicat în cinstea eroilor 
căzuti în luptă; 

 - Fântâna ormamentală din faţa bisericii amintite, situată pe Strada Principală. 

 - Amintim totodată clădirea şcolii gimnaziale „Gheorghe Frăţilă” din satul Glimboca, str. Principală nr. 
92. Actuala şcoală a fost ridicată între anii 1926-1928 prin osteneala preotului Gheorghe Frăţilă. Este o construcţie 
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împunătoare, cu etaj, care cuprinde nouă săli de clasă, un cabinet de informatică, o cancelarie şi o bibliotecă cu 1136 de 
volume. Gheorghe Frățilă a păstorit comuna timp de 24 de ani, perioadă în care a avut realizări deosebite, printre care 
menţionăm: repararea şi extinderea Bisericii „Adormirea Maicii Domnului” din localitate; ridicarea Căminului cultural 
(1920) și Primăriei comunale; construirea unei școli cu etaj (1926-1928); ridicarea unui Monument al eroilor și a 
numeroase troițe; amenajarea cimitirului, înființarea Oastei Domnului, Cooperativa, construirea unei biserici în localitatea 
Ferdinand (azi orașul Oțelu Roșu) etc. A exoperat pe seama comunei o pădure de 600 de jugăre, numită Sașa, lemnul 
acesteia fiind destinat pentru împodobirea satului cu clădiri de instituţii corespunzătoare, moderne .Ca un omagiu adus 
marelui înaintaş, în faţa şcolii a fost amplasat în ultimul an un bust al preotului Gh. Frăţilă. 
 Studiu stilistic, relevă faptul că cele mai vechi clădiri, care se păstrează sunt cele ecleziastice, în primul rând 
biserica „Adormirea Maicii Domnului”, unde asemenea elemente se regăsesc atât în planimetria lăcaşului de cult, cât şi în 
arhitectura turnurilor clopotniţă şi mai ales al acoperişului acestuia. Alături de aceasta mai menţionăm prezenţa la clădirile 
vechi a unor elemente de arhitectură grănicerească, cu influienţe locale (faţade, geamuri, frontoane etc).  
 Arhitectura religioasă românească, aşa cum este ilustrată de lăcaşul de cult ortodox din Glimboca, ce conservă 
stilul tradiţional al bisericilor românesti de tip sală, realizate din cărămidă şi piatră, cu o planimetrie tradiţională şi turn 
clopotniţă cu multe elemente de factură barocă, la care s-au adăugat la un moment dat un pridvor, sprijinit pe coloane şi 
arce, cu două turnuleţe baroce. Punem în evidenţa, pe lângă bogăţia iconografică interioară, prezenţa unei ample 
iconografii sub formă de fresce, la exterior, cea ce i-a adus supranumele de „Voroneţul Bănăţean”.  
 
 Casele tradiţionale, sunt importante prin: 

 Valoarea lor istorică şi tradiţională. În această categorie sunt incluse clădirile vechi, din care unele fac 
parte din zestrea arhitecturală a caselor grănicereşti. 
Glimboca mai păstrează cel puţin un exemplar, bine 
conservat, care poate fi inclusă în această categorie. O 
asemenea construcţie situată pe una din străzile 
secundare, mai păstrează numeroase elemente 
urbanistice şi de arhitectură veche, tradiţională, precum 
amplasamentul în cadrul parcelei, în raport cu strada, 
frontonul tradiţional prevăzut cu orificii pentru iluminatul 
tradiţional, forma şi dimesiunile ferestrelor, prezenţa 
obloanelor, elemente de decor la nivelul faţadei etc. 
Atrage atenţia, de asemenea, poarta mică de la intrare şi 
poarta mare, realizate din lemn, cu tăblia ornamentată în 
romb, ultima având în partea superioară un decor din şipci 
traforate.  

 Monumente şi situri incluse în listele de 
patrimoniu 
 A. Monumente istorice 
 Pe teritoriul administrativ al comunei Glimboca nu suntidentificate monumente incluse în listele de patrimoniu. 
 B. Situri arheologice 

Pe tritoriul administrativ al comunei Glimboca nu 
sunt situri arheologice incluse în listele de patrimoniu, ca 
valori de interes local sau naţional 

Monumente şi situri propuse pentru a fi incluse 
în LMI. 

 Prin actualul studiu, propunem administraţiei 
locale/primăriei comunei Glimboca de a intreprinde măsurile 
necesare, conform art. 13 (1) 2b, din legea 422/2001, pentru 
includerea în listele de patrimoniu a următoarelor obiective: 

 
Biserica Ortodoxă  „Adormirea Maicii Domnului’ – 
Glimboca 

Statul istoric şi de arhitectură 
Cod RAN  - Fără 
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Cod LMI 2010 - Fără 
Biserica nu este înscrisă în LMI 2010, ca obiectiv istoric, dar prin vechimea sa, prin arhitectură şi rolul jucat în 

cadrul comunităţii, biserica este un important monument de interes local, cu un rol major în viaţa socială şi spirituală a 
comunităţii.   
 Tip sit: 
 Lăcaş de cult – Biserică ortodoxă cu hramul „ 
Adormirea Maicii Domnului’”, ce funcţionează ca biserică 
parohială,  la parohia ortodoxă română din Glimboca. 

Localizare: 
 Biserica este situată în zona centrală a satului, pe 
strada principală (DN 68), numărul 163.  

Istoricul lăcaşului:  
Prima mențiune indirectă despre existența unei 

biserici la Glimboca datează din 1493, când este menționat 
preotul Oprișa din Glimboca, aflat într-o relație financiară cu 
nobilul Nicolae de Bizere. 

Mai târziu se aminteşte de existenţa unei biserici de 
lemn existentă în vatra vechii aşezări a satului (satul veci), pe 
care comunitatea o cedă la un moment dat satului Mal17. Nu avem date despre momentul când a fost construită această 
biserică, dar documentele cartografice din a doua parte a sec. 
XVIII (Hărţile iosefine), nu sunt suficient de explicite în 
confirmarea acesteia.  

Actualul lăcaș de cult, cu hramul ”Adormirea Maicii 
Domnului”, ar fi fost zidită între anii 1790-1794 (Bona, 1996, p. 
132), pe actualul amplasamenrt. Situația nu pare verosimilă dacă 
ne gândim că pe materialele cartografice de la 1773; 1776 și 
1800, Glimboca este reprezentată pe malul drept al râului Bistra, 
pe vechea vatră, cunoscută astăzi sub numele de ”Sat bătrân”. 

Din aceste considerente apreciem mai apropiat de 
adevăr anul 1824, avansat de către N. Stoicescu18. Potrivit 
aceluia-şi autor biserica a suferit modificări în 1969-1970, când a 
fost mărită şi pictată.  
 Nu cunoaştem care a fost momentul şi aportul ctitorilor Alexandru,  Ana și Ion, înscrişi pe frontispiciul bisericii, 
dacă prezența lor este legată de ridicarea bisericii sau de unele intervenții ulterioare. 
 Biserica face parte din categoria lăcașelor de cult tradiționale, formată din cele trei componente: naos, pronaos 
și absidă. Pe latura de vest a fost ridicat un turn clopotniță de factură neobarocă, prevăzut cu ceas. În anii 1969-1970 la 
intrarea bisericii s-a adăugat un privdor sprijinit pe trei coloane, prevăzut cu două turnulețe realizate în același stil ca și 
turnul clopotniță.  

Primele lucrări de restaurare a sfântului lăcaş 
cunoscute au avut loc în 1862, a doua în 1911, atunci când 
viitorul patriarh Miron Cristea, săvârșește sfințirea în data de 
21 noiembrie a aceluiași an19. Biserica a fost târnosită pentru 
prima dată la 8 noiembrie 1970, de către arhiepiscopul 
Nicolae Corneanu, devenit ulterior mitropolit al Banatului. 
Alte restaurări şi lucrări de renovare au avut loc în 2012, prin 
strădania preotului Sorin-Gheorghe Mâțu, fiind resfiinţită de 
către Preasfiinţitul Părnte Lucian.  

Astăzi biserica se bucură de un bun renume, fiind 
supranumită „Voroneţul Banatului”, datorită, frescelor 

                                                        
17  Bona, 1996, p. 132. 
18  Stoicescu, 1973, p. 73; Bona, 1995, p.123. 
19 � După http://geoportal.ancpi.ro/geoportal/viewer/index.html 
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exterioare cu care este împodobită biserica la exterior. 
 
Descrierea zonei de protecţie: 
 Zona de protecţie instituită în jurul lăcaşului se reduce la nivelul parcelei pe care aceasta este amplasată, fiind 

delimitat prin împrejmuirea şi limitele parcelelor vecine, ocupate de construcţii.  În zona de protecţie se va evita săparea 
de noi morminte sau alte excavaţii care pot provoca daune lăcaşului de cult. Propunem ca intervenţiile  în perimetrul 
acestei zone să se facă după consultarea specialiştilor de la Direcţiea  Judeţeană de Cultură şi Patrimoniu al jud. Caraş-
Severin. 
 Zona protejată propusă, acoperă o suprafaţă de cca. 1000 mp şi este circumscrisă următoarelor coordonate 
topografice (Stereo 70)20: 
 290747.077 - 447477.241 
 290748.077 - 447477.241 
 290734.075 - 447469.240 
 290734.075 - 447462.239 
 290717.073 - 447455.238 
 290705.071 - 447480.241 
 290739.076 - 447496.243 
 290747.077 - 447477.241 
 

 

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 

                                                        
20  http://atlas.anpm.ro/atlas# 
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ARTICOLUL 10  – înălţimea construcţiilor 
ARTICOLUL 11  – aspectul exterior 
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 comunei Glimboca 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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4. CONCLUZII – MĂSURI  ÎN  CONTINUARE 

4.1. Concluzii – măsuri în continuare 

 

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 Urbanistic General al Comunei Glimboca 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. 

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.) 

 Restructurarea şi dezvoltarea funcţiunilor economice 

 Îmbunătăţirea şi conservarea calităţii mediului 

Comuna Glimboca 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 comunei 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.  
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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 localitatii.  

Pentru fiecare parametru determinat în dezvoltarea comunei Glimboca 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 comunei 
Glimboca 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 21, există trei soluţii strategice: 

 
 

creşterea (dezvoltarea) intensivă - A 

 

creşterea (dezvoltarea) prin integrare - B 

 

creşterea (dezvoltarea) prin diversificare - C 
 

 

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 SPECIFICE (ZONA CENTRALĂ - CU ACTIVITĂȚI COMERCIALE ȘI 
CULTURALE, ZONĂ ACTIVITĂȚI TURISTICE ÎN RELAȚIE CU ELEMENTELE DE CADRU NATURAL 
EXISTENTE) 

2. REALIZAREA UNEI CIRCULAȚII RUTIERE ADAPTATE LA NEVOILE ACTUALE ALE POPULAȚIEI DIN 
SATELE APARȚINĂTOARE, ÎN PRINCIPAL, ȘI A CONECTĂRII RAPIDE ȘI SIGURE LA NIVEL JUDEȚEAN 
ȘI REGIONAL, ÎN GENERAL. 

3. RIDICAREA STANDARDULUI DE VIATA PENTRU LOCUITORII COMUNEI 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). 

 

 

 

 

 

                                                        
21 Kotler Ph. (2000), Managementul marketingului, Ed. Teora, ediţia a III-a, Bucureşti, pag.107 
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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. 

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.  
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KPI – Indicatori cheie de performață. Monitorizare și evaluare impact  

 

Nu poți controla ceea ce nu poți măsura! 

 

 

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 comunei Glimboca 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 comunei 

 

Marile proiecte ale comunitatii locale, 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 
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locală in cazul proiectelor PiP, cât și pentru ecuația APL-investitori/finantațori în cazul proiectelor 
dezvoltate în PPP. 

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) 

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. 

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, 
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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.                                  

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 cadrului construit 
(spatio-functional). Amestecul social (cultural, de vârsta, chirii și profesional) contine un efect 
destabilizator aplicat asupra sistemului 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. 
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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 
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., Mădălina MOŢCANU-DUMITRESCU 
 


