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CUVÂNT ÎNAINTE
Domnul Raularian Rusu s-a impus în viaţa ştiinţifică printr-un
remarcabil talent de cercetător şi rafinat interpret al realităţilor teritorialgeografice. Pregătirea profesională la Facultatea de Geografie din cadrul
Universităţii „Babeş-Bolyai” a fost fortificată cu stagii de pregătire,
câştigate prin competiţie, la universităţile din Alicante, Chichester, Salzburg
şi Bruxelles. Deşi tânăr, autorul a fost prezent la marile evenimente
ştiinţifice internaţionale din ultimii şapte ani, dintre care evocăm cel de-al
30-lea Congres al Uniunii Internaţionale de Geografie de la Glasgow, din
2004.
Cartea de faţă este rezultatul unei stăruitoare munci de documentare şi
confruntare cu realitatea teritorială. Autorul sesizează şi argumentează
corect faptul că, din punctul de vedere al organizării spaţiului geografic,
limitele istorice sunt adesea „anulate” (cum este şi în cazul de faţă, cu
referire la Banat), preluându-se limitele administrative, în cadrul cărora se
înfiripă şi se încheagă relaţii de tip sistemic. Autorul fundamentează
aspectele teoretico-metodologice pe baza cărora construieşte întregul
edificiu al cărţii, aceasta impunându-se în literatura geografică printr-o
remarcabilă originalitate şi o prezentare riguroasă.
Prin formele şi metodele specifice geografiei, „devenirea teritorială” a
spaţiului Banatului Românesc este descrisă şi explicată, cu trimiteri şi
conexiuni la „părţile bănăţene” situate în afara graniţelor României.
Cu această carte, de referinţă specială asupra spaţiului geografic al
Banatului, autorul realizează saltul calitativ cel mai expresiv al prezentului
său profesional şi al devenirii sale ştiinţifice.

Cluj-Napoca,
23 mai 2007
Prof. Univ. Dr. Vasile Surd,
Facultatea de Geografie
Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca
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DIN PARTEA AUTORULUI
Această lucrare a fost elaborată în decursul a şapte ani de zile şi a
presupus eforturi însemnate din partea autorului, în special în ceea ce
priveşte recoltarea şi interpretarea datelor. Este posibil, însă, ca această
lucrare să nu fi ajuns la un bun sfârşit, sau rezultatul să nu fi fost acelaşi,
dacă nu ar fi existat sprijinul atâtor oameni, în faţa cărora mă închin şi
doresc să le mulţumesc în aceste rânduri, chiar dacă nu voi reuşi să-i
amintesc pe toţi (să mă scuze cei pe care i-am uitat), iar unora, paradoxal,
nici măcar nu le cunosc numele. A fost o surpriză plăcută, în decursul
acestor ani, să constat că sunt primit cu amabilitate, la diferite instituţii, de
persoane pe care le-am văzut pentru prima dată în viaţă, şi care mi-au pus la
dispoziţie date şi mi-au acordat asistenţă de câte ori a fost nevoie.
Ţin, astfel, să-i amintesc aici şi să le mulţumesc tuturor doamnelor şi
domnilor directori, şi tuturor doamnelor secretare, de la toate colegiile
naţionale, liceele şi grupurile şcolare din judeţele Arad, Timiş şi CaraşSeverin, de unde am recoltat date cu privire la polarizarea educaţională la
acest nivel. De asemenea, mulţumesc doamnelor de la Serviciul Plan din
cadrul celor trei Inspectorate Şcolare Judeţene, pe care le-am vizitat de
atâtea ori, şi care au dovedit atâta răbdare.
Datele cu privire la organizarea ecleziastică nu le-aş fi putut obţine
fără bunăvoinţa reprezentanţilor diferite confesiuni şi organizaţii religioase.
Mulţumesc aşadar pr. Zaharia Pereş, consilier cultural la Mitropolia
Banatului, pr. Vasile Pop, consilier cultural la Episcopia Aradului, pr.
Coriolan Mureşan, vicar judecătoresc al Episcopiei Greco-Catolice de
Lugoj, pr. Ilie Albiciuc, de la Vicariatul Ortodox Ucrainean din Lugoj,
reprezentanţilor Episcopiei Romano-Catolice a Timişoarei (Cenadului),
reprezentanţilor cultelor baptist şi penticostal din Arad. Mulţumiri speciale
se cuvin pr. Pavel Vesa, dr. Marius Eppel – pe care mă simt onorat să îi
consider acum prieteni – şi pr. Walter Sinn, de la Semlac, care mi-a oferit
numeroase date cu privire la aşezarea în Banat a lutheranilor (evanghelici)
de confesiune augustană.
Amănuntele cu privire la instituţiile spitaliceşti şi medici le-am obţinut
prin amabilitatea directorilor Direcţiilor judeţene de Sănătate Publică. Le
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mulţumesc pe această cale şi celor care m-au ajutat efectiv: doamna Iacob,
de la DSP Arad, doamna Savu, de la DSP Timiş, şi domnul jurist Dan
Miloş, de la DSP Caraş-Severin. Mulţumesc de asemenea reprezentanţilor
Colegiilor Farmaciştilor din cele trei judeţe pentru amabilitatea cu care miau oferit datele privitoare la farmacii.
Cele mai calde mulţumiri le adresez doamnei Lucia Duţu, de la
Direcţia Regională de Poştă Timişoara, domnului ing. Laurenţiu Gabriel
Florescu, de la DJDP Arad, domnilor directori ai DJDP Timiş şi CaraşSeverin, doamnei Mariana Lugojan de la Direcţia Regională de Drumuri şi
Poduri Timişoara, doamnei Voichiţa Aslău, de la Direcţia pentru
Agricultură şi Dezvoltare Rurală Arad.
Un ajutor deosebit am primit şi din partea cadrelor didactice de la
Departamentul de Geografie a Universităţii de Vest din Timişoara. Mulţumesc în mod special domnului profesor Martin Olaru, care mi-a facilitat
accesul la numeroase date, domnilor profesori Gheorghe Ianoş, Nicolae
Popa, Constantin Vert, Sorina Voiculescu. Cele mai calde mulţumiri pentru
sprijinul moral şi material (măsurabil în date şi idei) le adresez şi prietenilor
mei din cadrul aceluiaşi departament: Sorin Pavel, Cătălina Ancuţa, Ramona
Işfănescu, Mircea Ardelean, precum şi Marinelei Istrate, de la
Departamentul de Geografie a Universităţii „Al. I. Cuza” din Iaşi.
Fără îndoială, ajutorul cel mai însemnat în redactarea acestei lucrări lam primit din partea cadrelor didactice de la Facultatea de Geografie a
Universităţii „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca. Îi mulţumesc în primul rând
domnului profesor Vasile Surd, care a avut ingrata sarcină de îndrumător
ştiinţific al acestei lucrări, pentru sprijinul constant, sfaturile utile şi
metodele eficace de a mă motiva.
Mulţumesc de asemenea domnului decan prof. univ. dr. Pompei
Cocean, domnilor pro-decani prof. univ. dr. Virgil Surdeanu, prof. univ. dr.
Jozsef Benedek, prof. univ. dr. Ionel Haidu, domnilor profesori Virgil
Gârbacea, Grigor P. Pop, Nicolae Ciangă, Vasile Zotic, Voicu Bodocan,
Filip Ipatiov, Ştefan Dezsi, domnului dr. Viorel Puiu.
Nu pot să trec cu vederea sprijinul deosebit pe care mi l-au acordat
colegii de catedră, îndeosebi domnul conf. univ. dr. Wilfried Schreiber, care
este şi referent al acestei lucrări, domnişoara lector dr. Alina Mureşan,
prietenii mei lectori, Sorin Filip şi Iuliu Vescan.
O menţiune cu totul aparte merită colegii mei de birou, care mi-au fost
alături în toţi aceşti ani, şi care m-au ajutat de câte ori a fost nevoie, de cele
mai multe ori în momente grele: şef lucrări dr. Titus Man, şef lucrări dr.
Ioan Fodorean, şef lucrări dr. Lucian Drăguţ, conf. univ. dr. Liviu Muntean.
În mod deosebit, trebuie să-l menţionez pe mai tânărul meu coleg de birou,
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asist. univ. drd. Ciprian Moldovan, care a muncit cot la cot cu mine, zi şi
noapte, în prima jumătate a anului 2006, în vederea elaborării - aproape în
întregime - a materialului cartografic, motiv pentru care îi mulţumesc şi îi
rămân îndatorat.
Îi mulţumesc domnişoarei doctorand Ana-Maria Pop, pentru răbdarea
şi meticulozitatea cu care a făcut corectura acestei lucrări şi pentru sugestiile
deosebit de folositoare.
Nu pot să nu-i amintesc în aceste rânduri şi pe prietenii mei: Cosmin
Costaş, Mile Purza, Cristi Roman, Burian Fendall, Gheorghe Dămăcuş,
Dorel Gureanu, Marius Ţiu, Adrian Glogoveţan, care au avut contribuţii
însemnate pe parcursul elaborării acestui studiu.
Le mulţumesc din tot sufletul referinţilor acestei lucrări, domnului
prof. univ. dr. Ioan Ianoş, de la Universitatea din Bucureşti, şi doamnei
Marina Todorović, de la Institutul de Geografie din Belgrad, care, alături de
domnul Wilfried Schreiber, au transmis sugestii utile, mi-au adresat cuvinte
frumoase şi încurajări.
Nu în ultimul rând doresc să-i mulţumesc soţiei mele, Daniela, pentru
suportul moral acordat în această perioadă, pentru răbdarea cu care s-a
înarmat în aceşti ani de muncă, pentru ajutorul concret pe care mi l-a oferit
în momentele de cumpănă. Le mulţumesc, de asemenea, şi celorlalţi membri
ai familiei: mamei şi bunicii mele, pentru tot ce au făcut pentru mine (şi câte
se ascund în spatele acestor cuvinte banale!), şi tatălui meu, căruia i se
datorează pasiunea mea pentru geografie şi cunoaştere.
În final, gratitudinea mea se îndreaptă spre domnul dr. Florin
Draşovean pentru onoarea de a include acest studiu în cadrul prestigioasei
colecţii „Bibliotheca Historica et Archaeologica Banatica”, pe care dânsul o
coordonează.
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1R LXQHD GH VSD LX HVWHIUHFYHQWXWLOL]DW GHJHRJUDILGHúLFRQ LQXWXO
V XHVWHUDUHRULSUHFL]DW'HFHOHPDLPXOWHRULHVWHvQVR LW GHXQDGMHFWLY
FDUHvLFRQIHU XQFRQ LQXWVSHFLILFVSD LXUXUDOVSD LXXUEDQVSD LXPRQWDQ
VSD LXDJULFRO
Aproape WRDWH GHILQL LLOH UHFHQWH DOH JHRJUDILHL IDF UHIHULUH OD VSD LX
'XS  *0 0XUD   VSD LXO D GHYHQLW XQ FRQFHSW RUJDQL]DWRULF
IXQGDPHQWDOvQ JHRJUDILHvQV úLLVWRULDDFHVWHLúWLLQ HSXWkQGIL FRQIXQGDW 
FXLVWRULDFRQFHSWXOXLGH³VSD LX´vQJHRJUDILH'HODFRQFHS LDXQXLVSD LX
absolut, obiectiv, careFRQ LQHWRDWHRELHFWHOHPDWHULDOHODFHDDXQRUVSD LL
VXELHFWLYH H[LVW  R vQWUHDJ  JDP  GH DOWH FRQFHS LL FDUH IDF GLILFLO  R
UHIOHF LHXQLWDU DVXSUDVSD LXOXL *DEULHOD-$OLQD0XUHúDQ 
8WLOL]DUHDQR LXQLLGHVSD LXQXHVWHXQDWULEXWH[FOXVLYDOJHRJUDILHL
cu toate F QLFLRúWLLQ HPSLULF QXDFRUG VSD LXOXLXQORFDWkWGHFHQWUDOvQ
DERUG ULOH VDOH DVXSUD UHDOLW LL vQFRQMXU WRDUH úL vQ GHILQLUHD FRQ LQXWXOXL
V X FD úWLLQ  ) U  vQGRLDO  JHRJUDILL DX IRVW vQV  SXWHUQLF LQIOXHQ D L GH
DFFHS LLOHVSD LXOXLvQDOWHúWLLQ HvQGHRVHELvQPDWHPDWLF IL]LF ILOR]RILHúL
HFRQRPLH PRWLY SHQWUX FDUH FRQVLGHU P QHFHVDU  VFKL DUHD FkWRUYD GLQWUH
acestea.
6SD LXODIRVWGHILQLWvQPDWHPDWLF GHJHRPHWULDHXFOLGLDQ GHILQLW 
FD ³úWLLQ D H[DFW  D VSD LXOXL úL D UHOD LLORU VSD LDOH´ (D D IRVW VLQJXUD
JHRPHWULH FXQRVFXW  WLPS GH PDL ELQH GH GRX  PLL GH DQL úL FKLDU GDF 
DVW ]LFXQRDúWHúLDOWHGLUHF LLGHGH]YROWDUHIRUPDVDLQL LDO DIRVWDSOLFDW 
FX VXFFHV vQ JHRJUDILH H[HPSOX VXSUDID D VIHULF  D 3 PkQWXOXL  VWkQG Oa
ED]D GHVFULHULL JHRJUDILFH (VWH JHRPHWULD UHSUH]HQWDW  SH FHOH PDL PXOWH
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GLQ K U LOH RELúQXLWH úL JHRPHWULD Fare IXQGDPHQWHD]  QXPHURDVH PRGHOH
matematice ale proceselor geografice.
Din punct de vedere filozofic VSD LXO UHSUH]LQW  IRUPD RELHFWLY  úL
unLYHUVDO  D H[LVWHQ HL PDWHULHL H[SULPkQG RUGLQHD FRH[LVWHQ HL RELHFWHORU
OXPLLUHDOH ,,DQRú 6SD LXODWULEXWDOPDWHULHLHVWHLQILQLW, Kant
GHILQHúWH VSD LXO vQ ³&ULWLFD 5D LXQLL 3XUH´ FD R FDWHJRULH DSULRULF  D
FXQRDúWHULL DO WXUL GH WLPS GHFL R FRQVWUXF LH LGHDO  úL vQ DFHVW VHQV
QHOLPLWDW  GDU FDUH GHYLQH UHDO  úL VH RUJDQL]HD]  SH DQXPLWH GLUHF LL SULQ
UDSRUWDUHDODVLQHVDXODXQRELHFWFDUHVHVLWXHD] vQDFHVWVSD LX)LOR]RILD
NDQWLDQ  D IRVW SUHOXDW  vQ GHILQLUHD VSD LXOXL JHRJrafic ca produs social,
afirmându-VH F  QX H[LVW  VSD LL vQ DIDUD SUH]HQ HL XPDQH F  I U  DFHVWD
VXSUDID DWHUHVWU úLvQVHQVPDLODUJ8QLYHUVXOH[LVW GDUQXVXQWVSD LL 5
Brunet, R. Ferras, H. Thery, 1993).
În IL]LF VHSRWGHRVHELGRX FRQFHS LLSULYLWRDUHODVSD LXÌQSULPXO
rând, VSD LXODEVROXWGLQIL]LFDQHZWRQLDQ UHSUH]LQW XQIXQGDOXQGHFRU
vQ LQWHULRUXO F UXLD SR]L LD RELHFWHORU SRDWH IL SUHFL]DW  FX H[DFWLWDWH LDU
PLúFDUHDORUGHVFULV FXDMXWRUXOXnui sistem de coordonate. Aceasta este în
EXQ P VXU UH]XOWDWXODSOLF ULLIL]LFLLQHZWRQLHQHPHFDQLFLVWHvQJHRPHWULD
HXFOLGLDQ 3HGHDOW SDUWHR GDW FXGH]YROWDUHDJHRPHWULLORUQHHXFOLGLHQH
úL DSDUL LHL WHRULHL UHODWLYLW LL D OXL (LQVWHLQ IL]LFD PRGHUQ  LQWURGXFH
QR LXQHD GH VSD LX Uelativ, care GHULY  GLQ FRQFHS LD F  VSD LXO úL WLPSXO
VXQW UHODWLYH úL LQVHSDUDELOH $VWIHO VWUXFWXUD úL SURSULHW LOH VSD LXOXL VXQW
VWUkQVOHJDWHGHSURFHVHFDUHJHQHUHD] UHOD LLvQWUHGLIHULWHRELHFWHSXQFWH
ORFXUL $FHVWH UHOD LL OD UkQGXO ORU VWUXFWXUHD]  VSD LXO GH H[HPSOX vQ
IXQF LH GH UHOD LLOH VWDELOLWH vQWUH RUDú úL WHULWRULXO vQFRQMXU WRU VH SRDWH
GHOLPLWD VSD LXO IXQF LRQDO DO DFHVWXL RUDú D F UXL VWUXFWXU  VH PRGLILF  vQ
IXQF LHGHVFKLPEDUHDSURFHVHORUGLQRUDúGHFLHVWHXQVSD LX relativ). Orice
SURFHV SUHVXSXQH R VHULH FRQWLQX  úL FRRUGRQDW  GH DFWLYLW L FX GXUDW  vQ
WLPSúLFDUHDXGUHSWVFRSRE LQHUHDXQXLUH]XOWDW$FHVWHVFKLPE ULvQWLPS
PRGLILF UHOD LLOHúL, prin urmare,DSDUQRLVWUXFWXULVSD LDOHUHOD LLOHH[SULP 
asocLHUHD VSD LXOXL FX WLPSXO 5HFRQFLOLHUHD VSD LXOXL úL WLPSXOXL VDX vQ
WHUPHQLJHRJUDILFLDIRUPHLúLSURFHVXOXLDIRVWH[SULPDW SULQQR LXQHDGH
SURFHVVSD LDOFDUHOHDVRFLD] vQWU-RUHOD LHGLDOHFWLF IRUPDHVWHUH]XOWDWXO
VFKLPE ULORU GDU LQIOXHQ HD]  OD UkQGXO HL SURFHVHOH LPSXQkQG anumite
FRQVWUkQJHULvQGHVI úXUDUHDORU *DEULHOD-$OLQD0XUHúDQ 
,GHHD XQXL VSD LX D F UXL VWUXFWXU  úL SURSULHW L VXQW VWUkQV OHJDWH GH
SURFHVHDIRVWFXPXOWVXFFHVDSOLFDW vQJHRJUDILHúWLLQ FDUHPXOW vreme
D VWXGLDW PDL GHJUDE  IRUPHOH D GHVFULV GLVWULEX LD IHQRPHQHORU SH R DULH
GHWHUPLQDW I U DOXDvQFRQVLGHUDUHSURFHVHOHFDUHJHQHUHD] DFHVWHIRUPH
5HYROX LDFDQWLWDWLY DLQWURGXVvQJHRJUDILHRGLUHF LHGHFHUFHWDUHWHRUHWLF 
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RULHQWDW  VSUH IRUPXODUHD XQRU OHJL JHQHUDOH SULYLQG JHQH]D úL HYROX LD
IRUPHORUVSD LDOHúLDFRQGXVODGHS úLUHDDFHVWHLDERUG ULSXUGHVFULSWLYHúL
OD FRQúWLHQWL]DUHD LPSRUWDQ HL SURFHVHORU FH GDX QDúWHUH XQRU FRQILJXUD LL
VSD LDOHGHWHUPLQDWHúLODFRQVLGHUDUHDGLPHnsiunii temporale a fenomenelor
(Gabriela-$OLQD0XUHúDQ 
6SD LXO HFRQRPLF VH GHILQHúWH SULQ UHOD LLOH VSD LDOH GLQWUH FRQVXPDWRUL SURGXF WRUL IRU D GH PXQF  úL PDWHULD SULP  9DORDUHD VD vQ
JHRJUDILHUH]XOW GLQSRVLELOLWDWHDGH]YROW ULLWHRULLORr privind efectele unor
IDFWRULJHRJUDILFLFXPDUILGLVWDQ DDVXSUDDFWLYLW LORUHFRQRPLFH)RUPXODUHD WHRULLORU DVXSUD ORFDOL] ULL D LQIOXHQ DW FRQVLGHUDELO GH]YROWarea
FRQFHS LHL VSD LXOXL UHODWLY $VWIHO ORFDOL]DUHD DEVROXW  VH UDSRUWHD]  OD XQ
sistem de coordonate utilizat exclusiv în acest scop, în vreme ce localizarea
UHODWLY  LQGLF  SR]L LD XQXL HOHPHQW vQ UDSRUW FX DOWH ORFDOL] UL 7HRULLOH
ORFDOL] ULL úL GHILQLUHD VSD LXOXL HFRQRPLF HYLGHQ LD]  R FDUDFWHULVWLF  D
VSD LXOXL UHODWLY FDUH vO GHRVHEHúWH GH FHO DEVROXW QHZWRQLDQ GLIHULWHOH
SXQFWHQXDXYDORDUHLQGLIHUHQW FLVXQW³PDLEXQH´VDX³PDLSX LQEXQH´
SHQWUX VFRSXO XUP ULW vQ IXQF LH GH SR]L LD ORU UHODWLY  ID  GH DOWH SXQFWH
semnificaWLYHGLQVSD LX
6SD LXO JHRJUDILF HVWH HFKLYDODt, vQ DFFHS LXQHD VD FHD PDL ODUJ , cu
vQYHOLúXO JHRJUDILF SODQHWDU LDU RUJDQL]DUHD VSD LXOXL JHRJUDILF WUHEXLH
DERUGDW  vQ FRQFRUGDQ  FX VWUXFWXUDUHD vQYHOLúXOXL JHRJUDILF *DEULHOD$OLQD 0XUHúDQ 2002). Acest punct de vedere este foarte caracteristic
lLWHUDWXULL JHRJUDILFH URPkQHúWL ÌQF  GLQ  6LPLRQ 0HKHGLQ L GHILQHD
JHRJUDILD FD úWLLQ D FDUH FHUFHWHD]  UHOD LLOH GLQWUH FHOH SDWUX vQYHOLúXUL
planetare, precizând ca obiect de studiu al geografiei ceea ce mai târziu s-a
definit ca zona de interferen  D vQYHlLúXULORU SODQHWDUH XUP ULW  SH SODQ
YHUWLFDO úL SH SODQ RUL]RQWDO DFHHDúL FX FHD QXPLW  GH * 9kOVDQ vQYHOLú
JHRVIHULFLDUGH90LK LOHVFXvQYHOLúWHUHVWUXFRPSOH[VLQRQLPFXvQYHOLú
JHRJUDILF7RDWHDFHVWHGHQXPLULVXUSULQGXQDQXPLWVSD LXGHILQLWFDVSD LX
JHRJUDILFDGLF ³VSD LXOVSHFLILFRELHFWHORUJHRJUDILFH´ ,,DQRú VDX
din perspectiv  VLVWHPLF  ³DFHD SDUWH D VSD LXOXL WHUHVWUX RFXSDW  GH
VLVWHPXOJHRJUDILF´ ,'RQLV  
3H GH DOW  SDUWH VSD LXO JHRJUDILF HVWH HFKLYDODW FX VLVWHPXO QDWXU societate (“man-HQYLURQPHQW V\VWHP´ GXS  &RIIH\  FD R FRQVHFLQ  D
LQWHQVLILF ULLXWLOL] ULLúLDPHQDM ULLHOHPHQWHORUQDWXUDOHGHF WUHVRFLHWDWHD
XPDQ vQYHGHUHDDVLJXU ULLH[LVWHQ HLDFHVWHLDúLDGHVI úXU ULLPXOWLWXGLQLLL
de DFWH VRFLDOH ÌQ DQXPLWH FD]XUL VSD LXO JHRJUDILF HVWH FRQVLGHUDW FD XQ
SURGXV VRFLDO RUJDQL]DW XQ UH]XOWDW DO DFWLYLW LL DQWURSLFH HO ILLQG DVWIHO
UHGXV OD VXSUDID D WHUHVWU  XWLOL]DW  úL DPHQDMDW  GH VRFLHWDWHD XPDQ  vQ
YHGHUHD DVLJXU ULL SURSULHL H[LVWHQ H 6-D DILUPDW FKLDU F  QX H[LVW  VSD LX
17
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QDWXUDO FL DQVDPEOXUL GH HOHPHQWH QDWXUDOH DOH VSD LXOXL JHRJUDILF 5
Brunet et al., 1993).
3ULQFLSDOHOHWU V WXULDOHVSD LXOXLJHRJUDILFVXQWXUP WRDUHOH
- HVWH XQ VSD LX finit, limitat, fapt determinat de dimensiunea
obiectelor geografice;
- este complex,ILLQGFDUDFWHUL]DWGHvQWUHS WUXQGHUHDIHQRPHQHORU
componentelor fizico-JHRJUDILFHúLFHOHJHRJUDILFR-umane;
- este variabilUHVSHFWLYGH LQHRGLQDPLF DFFHQWXDW FareUH]XOW 
GLQ QHFHVLWDWHD UHDMXVW ULL FRntinue a raportului dintre compoQHQWDQDWXUDO úLFHDXPDQ SULQFLSDOXOIDFWRUUHPRGHODWRUILLQG
omul;
- este perfectibil ILLQG VXSXV VFKLPE ULORU DWkW vQ FRQ LQXW FkW úL
în dimensiune;
- GH LQHRWU V WXU SDOLPSVHVWLF  careUH]XOW GLQPHQ LQHUHDHOHPHQWHORU WUDGL LRQDOH vQ SURFHVXO WUDQVIRUP ULORU PRGHUQH GLQ
VRFLHWDWHGLQFRH[LVWHQ DVW ULORUWUHFXWHDO WXULGHFHOHSUH]HQWH
- este structuratSHQLYHOHGHRUJDQL]DUHvQVHQVXOH[LVWHQ HLXQRU
VXEVSD LL FDUDFWHULVWLFH JHRPRUIRORJLF FOLPDWLF VRFLDO, economic etc;
- este anizotrop VSUH GHRVHELUH GH VSD LXO HFRQRPLúWLORU DGLF 
SUH]LQW  GLUHF LL SULYLOHJLDWH GH GH]YROWDUH SRUQLQG GH OD DVLPHWULLOH IXQGDPHQWDOH FDX]DWH GH IRUPD VIHULF  D 3 PkQWXOXL
PLúF ULOH DFHVWXLD IOX[XULOH GH PDV  HQHUJLH úL LQIRUPD LH Fare
VHGHVI úRDU 
- este discontinuu FHHD FH GHULY  GLQ FDUDFWHUXO V X OLPLWDW Ve
GLIHUHQ LD] GLVFRQWLQXLW LDVRFLDWHSURSULHW LLFHOHFareUH]XOW 
GLQDF LXQHDSULQFLSDOHORUOHJLDOHVSD LXOXLvQGHRVHELJUDYLWD LD
cele reprezentate de linLL VDX IkúLL GH FRQWDFW FHOH Fare
PDUFKHD] WUHFHUHDGHODXQVSD LXJHRJUDILFODDOWXO
6SD LXO JHRJUDILF SRDWH IL RUJDQL]DW )LHFDUH FRPSRQHQW DO V X
LQGLIHUHQWGHGLPHQVLXQHVDXIXQF LDvQGHSOLQLW DUHXQDQXPLWORF SR]L LH 
vQVWUXFWXUDVWDWLF úLvQSUHIDFHULOHWHPSRUDOHDOHVXSUDIH HLWHUHVWUHúLHVWH
GHILQLWGHVSD LXOV XFRQFUHWLQFOXVVSD LXOXLJOREDO2UJDQL]DUHDVSD LXOXL
SRDWHILDVWIHOJkQGLW FDRUJDQL]DUHDVSD LDO DRELHFWHORUJHRJUDILFHFDUHvQ
SULPXO UkQG SRUQHúWH GH OD SR]L LRQDUHD VSD LDO  D DFHVWRUD 3R]L LRQDUHD
SRDWH IL DEVROXW  FD]vQFDUH HVWH UDSRUWDW ODXQVLVWHPGH FRRUGRQDWe, de
RELFHL FHOH JHRJUDILFH ODWLWXGLQH úL ORQJLWXGLQH  LDU vQ DFHVW FD] IRUPD
RELHFWXOXL JHRJUDILF SRDWH IL SUHFLV GHWHUPLQDW  FX DMXWRUXO WHKQLFLORU
cartografice.
18
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0XOWPDLLPSRUWDQW HVWHvQV SR]L LDUHODWLY DRELHFWHORUJHRJUDILFH
úL DQXPH în raporW FX UHOD LLOH VWDELOLWH FX DOWH RELHFWH JHRJUDILFH $FHDVWD
este o SR]L LRQDUHIXQF LRQDO DGLF GHHDVHOHDJ XQFRQ LQXWVXEVWDQ LDO
FDUHLQIOXHQ HD] GHFLVLYVWUXFWXUDVSD LXOXL8QDVHPHQHDVSD LXIXQF LRQDO
QXPDLDUHOLPLWHSUHFLVHúLQLFLORFDOL]DUHDEVROXW HOGHYLQHRUHOD LHvQWUH
RELHFWHOHHOHPHQWHOHPDWHULDOHúLVHPDQLIHVW FDXQFkPSGHDF LXQHDXQRU
IOX[XUL GLIHULWH GDWRUDWH XQRU IRU H GLYHUVH (OH GHYLQ LQWHUHVDQWH SHQWUX
JHRJUDI vQ P VXUD vQ FDUH VH FRPELQ  SDU LDO VDX vQ WRWDOLWDWe, pentru a se
traduce într-R DQXPLW  RUJDQL]DUH D VSD LXOXL Fare VH SRDWH XUP UL OD WRDWH
QLYHOHOHGHDERUGDUHJHRJUDILF GHODFHOORFDOODFHOQD LRQDOúLFKLDUJOREDO
De asemenea, putem defini un VSD LXUHOD LRQDOVWUXFWXUDWGH UHOD LL
care se maniIHVW  XQLGLUHF LRQDO ELSRODU VDX WULSRODU UHVSHFWLY UHOD LL GH
GHSHQGHQ ÌQWU-XQVSD LXIXQF LRQDOVHDQDOL]HD] HOHPHQWXOFDUHH[HUFLW 
IXQF LD úL IXQF LD vQ VLQH SHQWUX D GHOLPLWD VSD LXO UHVSHFWLY ÌQ VSD LXO
UHOD LRQDO LQWHUHVHD]  UHOD LLOH ELSRODUH GLQWUH HOHPHQWH úL VWUXFWXUD SH FDUH
DFHDVWDRJHQHUHD]  *DEULHOD-$OLQD0XUHúDQ 
52# +7.)'1)4#(+%(70% +10#. +5+56'/'.'
&'# '<à4+
6SD LXO JHRJUDILF IXQF LRQDO HVWH FRQFHSXW FD XQ VSD LX vQ FDUH
DúH] ULOHIRUPHD] XQDQVDPEOXFODULHUDKL]DW ,,DQRú ,QWHUDF LXQLOH
care au loc într-R DVWIHO GH HQWLWDWH WHULWRULDO  VXQW RULHQWDWH SRODUL]DWH  GH
locuri centrale de diferite ranguri. În acest cadru, VLVWHPXO GH DúH] UL
WUHEXLHSULYLWFDXQWRWXQLWDUFDUHvQJOREHD] UHOD LLOHGLQWUHILHFDUHDúH]DUH
FX WHULWRULXO V X DGLDFHQW 3ULQ XUPDUH VSD LXO JHRJUDILF IXQF LRQDO se
FRPSXQH GLQ UHXQLXQHD LQWHJUDO  D VSD LLORU GH LQIOXHQ  DOH WXWXURU
DúH] ULORUFHvOFRPSXQ ,,DQRúop. cit.).
ÌQ FRQIRUPLWDWH FX DFHDVW  GHILQL LH vQ IXQF LH GH SR]L LD SH FDUH R
RFXS  DúH]DUHD FRRUGRQDWRDUH ORFXO FHQWUDO GH UDQJ VXSHULRU  vQ LHUDUKLD
QD LRQDO  VH SRDWH GHILQL VXEXQLWDWHD FRUHVSXQ] WRDUH ÌQ DFHVW PRG VH
SRDWH GHOLPLWD FRQFUHW ILHFDUH VSD LX JHRJUDILF IXQF LRQDO SUHFL]kQGX-VH úL
rangul pe FDUHvOGH LQHDúH]DUHDFRRUGRQDWRDUH
6WUXFWXUD PDMRU  D VSD LXOXL JHRJUDILF IXQF LRQDO HVWH XUP WRDUHD
componente DúH] ULOH  mediu FXSULQ]kQG VSD LXO GLQ DIDUD YHWUHL DúH] ULORU úLUHOD LL vQWUHFRPSRQHQWHúLPHGLXSUHFXPúLvQWUHVXEDQVDPEOXULOH
ORU  6SD LXO JHRJUDILF IXQF LRQDO VH FDUDFWHUL]HD]  SULQWU-o serie de
WU V WXULdistincte:
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- SRODULWDWHD RULFH SRU LXQH GLQWU-XQ WHULWRULX FKLDU úL QHORFXLW
LQIOXHQ HD]  SULQ SRWHQ LDOXO V X HFRQRPLF  VDXúL VH DIO  VXE
LQIOXHQ DPDLDFFHQWXDW VDXPDLGLIX] DXQHLDúH] UL
- LQWHJUDUHDvQDQVDPEOXOQD LRQDOVSD LXOJHRJUDILFIXQF LRQDOQX
HVWHXQVLVWHPvQFKLVFLDUHOHJ WXULúLUHOD LLGHGLYHUVHQDWXULFX
VSD LLOHJHRJUDILFHIXQF LRQDOHOLPLWURIHLQWHJUkQGX-VHvQVSD LXO
JHRJUDILFQD LRQDO
- unicitaWHDQXH[LVW VSD LLJHRJUDILFHIXQF LRQDOHLGHQWLFH
- LQWHJUDUHD IXQF LRQDO  H[FHGHQWHOH ORFDOH GH PDWHULH úL HQHUJLH
VH vQVXPHD]  úL FRPSOHWHD]  GHILFLWHOH H[LVWHQWH OD QLYHOH VXSHULRDUHDOHLHUDUKLHLGHDúH] ULúLLQYHUVH[FHGHQWHOHGHLQIRUPD LL
saX GH SURGXVH SUHOXFUDWH úL VHUYLFLL VSHFLDOL]DWH GH OD QLYHOHOH
VXSHULRDUHYLQV FRPSOHWH]HGHILFLWHOHGHODQLYHOHOHLQIHULRDUH
- dinamisPXO OLPLWHOH XQXL VSD LX JHRJUDILF IXQF LRQDO SRW V 
varieze în timp, prin procese de restrângere sau de extindere, în
IXQF Le GH GLQDPLFDFHQWUXOXLFRRUGRQDWRUúL DFHORUODOWHDúH] UL
cu rol de loc central pe care le cuprinde.
3HQWUX,,DQRú  VSD LXOJHRJUDILFIXQF LRQDOHVWHXQLWDWHDGH
ED] vQRUJDQL]DUHDVSD LXOXLJHRJUDILF (fig. 1).

)LJ6SD LXOJHRJUDILFIXQF LRQDODO5RPkQLHL3ULQFLSDOHOHFHQWUHFRRUGRQDWRDUHúL
regiuni polarizate de acestea. Sursa,,DQRú 
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$FHODúLDXWRUvQWU-ROXFUDUHPXOWPDLUHFHQW  ,,DQRú-%+XPHDX
  HYLW  vQV  V  IRORVHDVF  FRQFHSWXO GH VSD LX JHRJUDILF IXQF LRQDO úL
XWLOL]HD] GRDUSHDFHODPXOWPDLODUJGHVLVWHPGHDúH] UL.
6LVWHPXO GH DúH] UL HVWH GHILQLW FD R DVRFLHUH OLEHU  D XQRU DúH] UL
vQYHFLQDWH LQGLIHUHQW F  DSDU LQ UXUDOXOXL VDX XUEDQXOXL vQWUH FDUH V-au
VWDELOLW UHOD LL GH FRRSHUDUH VWUkQVH FD XUPDUH D SODV ULL WHULWRULDOH GLIHUHQLDWH úL LQHJDOH GLPHQVLRQDO úLFDOLWDWLYDIXQF LLORUUHVSHFWLYDGRW ULORUFX
rol de loc central (V. Surd, 2003).
6XQW GHOLPLWDWH XUP WRDUHOH WLSXUL PRUIRORJLFH GH VLVWHPH GH DúH] UL
,,DQRú-%+XPHDX :
- VLVWHPHGHDúH] ULH[FHVLYPRQRFHQWULFH
- VLVWHPHGHDúH] ULPRQRFHQWULFH
- VLVWHPHGHDúH] ULPRQRFHQWULFHHFKLOLEUDWH
- VLVWHPHGHDúH] ULELFHQWULFH
- VLVWHPHGHDúH] ULSROLFHQWULFH
ÌQUDSRUWFXQLYHOXOGHGH]YROWDUHDOILHF UHL ULVHSRDWHREVHUYDF 
UROXO GH DúH]DUH FRRUGRQDWRDUH OD QLYHO UHJLRQDO vO SRDWH DYHD R PHWURSRO 
UHJLRQDO XQRUDúPDUHVDXFKLDUXQRUDúPLMORFLX
.+/+6'.'$#0#67.7+&+0270%67.&'8'&'4'#.
14)#0+<à4++52# +7.7+)'1)4#(+%
Banatul este un areal care este oarecum vag definit în prezent.
Limitele istoriceDOHDFHVWHLSURYLQFLLVXQW0XUHúXO ODQRUG 7LVD ODYHVW 
'XQ UHD úL &HUQD vQ VXG  úL &DUSD LL vQWUH GHILOHXO GH OD =DP úL L]YRDUHOH
&HUQHL vQ HVW  ÌQ XUPD SULPXOXL U ]ERL PRQGLDO FLUFD GRX  WUHLPL GLQ
Banat DXIRVWvQFRUSRUDWHVWDWXOXLURPkQDSUR[LPDWLYRWUHLPH6HUELHLúLR
PLF  SDUWH 8QJDULHL DVWIHO vQFkW OLPLWD YHVWLF  D %DQDWXOXL URPkQHVF R
constituie frontiera de stat cu SerbLDúLUHVSHFWLY8QJDULD(VWHHYLGHQWF 
VLVWHPXO GH DúH] UL GLQ %DQDWXO URPânesc este integrat, în plan ierarhic
VXSHULRUVLVWHPXOXLGHDúH] ULQD LRQDOURPkQHVFLDUJUDQL DGHVWDWMRDF XQ
UROGHGLVFRQWLQXLWDWHSURIXQG DVWIHOvQFkWQXVHSRDWHYRUELGHRDQDOL] D
RUJDQL] ULLVSD LXOXLGLQvQWUHJXO%DQDW SRDWHGRDUGLQWU-un punct de vedere
LVWRULF vQWUXFkWHVWHYRUEDGHVLVWHPHQD LRQDOHGLVWLQFWH
5HYHQLQG OD OLPLWHOH UHJLXQLL %DQDW vQ FDGUXO PDL UHVWUkQV DO ULL
QRDVWUH HOH DX GHYHQLW FX WLPSXO WRW PDL SHUPLVLYH LDU RUJDQL] ULOH
administrativ-teritoriale care s-au VXFFHGDW DX LQXW WRW PDL SX LQ FRQW GH
YHFKLOH OLPLWH 0DL PXOW GHFkW DWkW DQXPLWH RUDúH $UDG /LSRYD % LOH
+HUFXODQH 2UúRYD  SUHFXP úLDOWHORFDOLW LV-au extins pe ambele maluri
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DOHFXUVXULORUGHDS  FDUH vQWUHFXWUHSUH]HQWDX DFHVWHOLPLWH2Uganizarea
administrativ-WHULWRULDO GLQFHDPDLGXUDELO úLFDUHHVWHvQFRQWLQXDUH
IXQF LRQDO  vPSDUWH %DQDWXO LVWRULF vQ SDWUX MXGH H $UDG SDU LDO  7LPLú
&DUDú-6HYHULQúL0HKHGLQ L GRDURPLF SDUWH 
7RWXúL vQ OLWHUDWXUD JHRJUDILF  Banatul „administrativ” este consiGHUDW FD ILLQG UHSUH]HQWDW GH MXGH HOH $UDG 7LPLú úL &DUDú-Severin, cu
PHQ LXQHDF XQLLDXWRULLQFOXG$UDGXOODÄ&ULúDQD´UHJLXQHFXRLGHQWLWDWH
vQGRLHOQLF 
&RQVLGHU PF RFHUFHWDUHFareYL]HD] RUJDQL]DUHDVSD LXOXLJHRJraILF WUHEXLH V  LQ  FRQW vQ PRG REOLJDWRULX GH RUJDQL]DUHD DGPLQLVWUDWLY 
vQWUXFkWDFHDVWDGLFWHD] vQPXOWHVLWXD LLúLODDQXPLWHQLYHOHUDQJXOXQRU
DúH] ULFareGH LQIXQF LLDGPLQLVWUDWLYH vQVSH UHúHGLQ GHMXGH F URUD
OLVHVXERUGRQHD] GHDVHPHQHDvQPRGREOLJDWRULXFHOHODOWHDúH] ULXUEDQH
GLQ MXGH  1X HVWH SRVLELO  R DQDOL]  D LHUDUKLHL DúH] ULORU úL D ]RQHORU GH
LQIOXHQ  I U  D OXD vQ FRQVLGHUDUH MXGH XO FD ]RQ  PLQLP  GH LQIOXHQ  D
UHúHGLQ HLGHMXGH 6WXGLXOGHID SUHLDDFHDVW LGHHDúDGDUDQDOL]DLQFOXGH
WHULWRULXOFHORUWUHLMXGH H$UDG7LPLúúL&DUDú-Severin.
$UHDOXO FHUFHWDW FRUHVSXQGHvQV úLXQHLDOWHFHULQ HIXQGDPHQWDOHHO
UHSUH]LQW XQVSD LXJHRJUDILFIXQF LRQDO3HQWUXUHJLXQHD%DQDW7LPLúRDUD
HVWH DúH]DUHD FRRUGRQDWRDUH VSUHFDUH JUDYLWHD] vQWUHJXOVSD LXFXSULQVvQ
FHOH WUHL MXGH H $UDG 7LPLú úL &DUDú-Severin; este posibil ca zona sa de
LQIOXHQ  V  FXSULQG  úL S U L GLQ MXGH HOH vQYHFLQDWH %LKRU +XQHGRDUD
0HKHGLQ L  vQV  vQ DFHVWH FD]XUL LQWHUYLQH FRPSHWL LD GLQ SDUWHD XQRU
FHQWUHXUEDQHGHDFHODúLUDQJ &OXM-Napoca, Craiova).
8QD GLQWUH PXOWLSOHOH FDX]H DOH DOHJHULL WHULWRULXOXL E Q HDQ SULQ
SULVPD RUJDQL] ULL DGPLQLVWUDWLY-WHULWRULDOH HVWH úL LPSRVLELOLWDWHD RE LQHULL
de date statistice coerente la un nivel de detaliere inferior comunei, respectiv
XúXULQ D PDQHYU ULL GDWHORU OD QLYHO MXGH HDQ vQ YHGHUHD FRPSDU ULL 'XS 
S UHUHD QRDVWU  OLPLWHOH LVWRULFH VXQW QHVDWLVI F WRDUH vQWU-o abordare
JHRJUDILF VLQFURQLF vQWUXFkWHOHQXPDLvQWUXQHVFFRQGL LDQHFHVDU DFHHD
GHGLVFRQWLQXLWDWHvQWUHGRX WHULWRULLGLVWLQFWH
ÌQFRQFOX]LHUHJLXQHDVWXGLDW GHQXPLW JHQHULFÄ%DQDW´FRUHVSXQGH
MXGH HORU $UDG 7LPLú úL &DUDú-6HYHULQ úL HVWH FRQFHSXW  FD XQ VSD LX
JHRJUDILFIXQF LRQDODYkQG7LPLúRDUDGUHSWDúH]DUHFRRUGRQDWRDUH
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Factorii fizico-geografici au un aport deosebit în structurarea de
DQVDPEOX D VSD LXOXL JHRJUDILF 'LQWUH DFHúWLD XQ URO GHRVHELW vO MRDF 
relieful. AFHVWDSRDWHLPSULPDSULQvQV úLGLVSXQHUHDGLYHUVHORUVDOHXQLW L
VDX VWUXFWXUL XQ FDUDFWHU GH IDYRUDELOLWDWH VDX GH UHVWULFWLYLWDWH D VSD LXOXL
geografic analizat.
'XS  XQHOH S UHUL ³%DQDWXO VH FDUDFWHUL]HD]  VXE UDSRUW PRUIRORJLF
prin marea diversitaWHDUHOLHIXOXLFDUHFRERDU vQWUHSWHGHODHVWVSUHYHVW´
5RGLFD0XQWHDQX2+HUúFRYLFL &RQIRUPPRGHOXOXLSUH]HQWDWPDL
MRVvQV (fig. 2), aceste trepte morfologice sunt dispuse în semicerc, având în
SDUWHD H[WHULRDU  PXQ LL LDU SH P VXU  FH vQDLQW P VSUH LQWHULRU SULVSD
GHDOXULORU SLHPRQWDQH ³E Q HQH´ FkPSLLOH vQDOWH úL vQ FHQWUX &kPSLD
MRDV D7LPLúXOXL6HPLFHUFXOHVWHODUJGHVFKLVVSUHYHVWDYkQGXQGLDPHWUX
GH FLUFD  GH NLORPHWUL 3DUWHD QRUGLF  D VSD LXOXL DQDOL]DW FRUHVSXQGH
unui alt model de dispunere a formelor de relief, cel specific regiunii
&ULúDQD vQ FDUH vQWUH VHFWRDUHOH PRQWDQH VH LQWHUSXQ VSD LL PDL FRERUkWH
de tipul depresiunilor-„golf”.
4'.+'(7.24+0%+2#.'.'70+6à +
(+<+%1 )'1)4#(+%'
8QLWDWHD PRQWDQ  H[WHUQ  HVWH DOF WXLW  GLQ 0XQ LL &RGUX-Moma,
0XQ LL %LKRUXOXL 0DVLYXO * LQD  0XQ LL = UDQGXOXL 0XQ LL 0HWDOLIHUL
0XQ LL 3RLDQD 5XVF  0XQ LL DUFX-Godeanu-&HUQHL úL 0XQ LL %DQDWXOXL
$FHúWLD DSDU LQ &DUSD LORU 2FFLGHQWDOL vQ FHD PDL PDUH SDUWH úL vQ PLF
P VXU  JUXSHL 5HWH]DW-*RGHDQX GLQ &DUSD LL 0HULGLRQDOL 0XQ LL DUFX
*RGHDQX&HUQHLúL0HKHGLQ L 
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Fig. 2. Modele de dispunere a formelor majore de relief pe provincii istorice
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0XQ LL&RGUX-Moma, parte a0XQ LORU&ULúXULORU UHSUH]LQW XQKRUVW
clar LQGLYLGXDOL]DW RULHQWDW SH GLUHF LD QRUG-vest – sud-est (Geografia
României,,, &XH[FHS LDVHFWRUXOXLVXG-HVWLFXQGHLQWU vQFRQWact
FX0XQ LL%LKRUXOXLSULQLQWHUPHGLXOvQúHX ULLGHOD*URúL-&ULúWLRUOLPLWHOH
FX UHJLXQLOH vQFRQMXU WRDUH 'HSUHVLXQLOH %HLXúXOXL úL = UDQGXOXL &kPSLD
&HUPHLXOXL  VXQW ÄvQGXOFLWH´ GH SUH]HQ D IRUPD LXQLORU SLHPRQWDQH 0XQ LL
SUH]LQW RDVLPHWULHGHVWXOGHSURQXQ DW YHUVDQWXOYHVWLFILLQGPDLvQFOLQDW
GHFkW FHO HVWLF &XOPHD SULQFLSDO  G  OLPLWD vQWUH MXGH HOH $UDG úL %LKRU
DVWIHO vQFkW WHULWRULXOXL VWXGLDW vL DSDU LQH GRDU YHUVDQWXO VXGLF úL SDU LDO FHO
YHVWLFGUHQDWGHDIOXHQ LDL&ULúXOXL$OEúLDL7HX]XOXL
)XQGDPHQWXO JHRORJLF DO DFHVWRU PXQ L HVWH DOF WXLW GLQ úLVWXUL
FULVWDOLQHVWU E WXWHGHJUDQLWRLGHGH&RGUXDFRSHULWHSDU LDOGHIRUPD LXQL
YXOFDQLFH úL VHGLPHQWDUH SHUPLHQH F URUD OH XUPHD]  GRORPLWH FDOFDUH
úLVWXULQHJUHJUHVLLPDUQHPH]R]RLFHúLURFLYXOFDQLFHQHRJHQH$PSUHQWD
OLWRORJLHLVHSRDWHXUP ULODQLYHOGHGHWDOLXvQUHOLHIURFLOHGXre paleozoice
úL WULDVLF LQIHULRDUH DX JHQHUDW XQ UHOLHI PDVLY Fare FDUDFWHUL]HD]  FXOPLOH
înalte.
5HOLHIXO HVWH GLVSXV vQ WUHSWHUHSUH]HQWkQGUHVWXULDOHVXSUDIH HORUGH
QLYHODUH 3OHúX-Izoi (950-1000 m), Dealu Mare-Doida (650-900 m),
Moneasa-)LQLú - P  úL QLYHOXO XPHULORU GH YDOH -450 m).
ÌQFDGUDUHDDFHVWRUVXSUDIH HSROLFLFOLFHvQDQVDPEOXOPRQWDQVHSRDWHXUP UL
vQFHOHWUHLFXOPLSULQFLSDOH &RGUX'LHYLLúL0RPD GLQFDUHVHGHVSULQG
numeroase culmi secundare, orientate preponderent est-vest (op.cit.).
HipsRPHWULF0XQ LL&RGUX-0RPDDWLQJPvQYI3OHúXFRWDGH
 P ILLQG GHS úLW  vQ DOWHSDWUXYkUIXUL ,]RL P 'HDOXO9kUIXOXL
P 2VRLX0DUH P úLYI'LHYLL P $FHVWHvQ O LPLVH
înscriu în general în ariD URFLORU GXUH ULROLWH SHUPLHQH VDX FXUD LWH WULDVLF
inferioare (op.cit.).
0R]DLFDUHD GHVWXO GH DFFHQWXDW  D OLWRORJLHL D GHWHUPLQDW H[LVWHQ D
XQRUUHVXUVHDOHVXEVROXOXLH[SORDWDWHLQWHQVvQF GLQHSRFDPHGLHYDO vQWUH
FDUH PLQHUDOL]D LLOH GH ILHU PDQJDQ úL DOWH PHWDOH QHIHURDVH GLQ ]RQD
Moneasa-Dezna, piritele cuprLIHUH úL EDX[LWD GH OD 5 QXúD FDOFDUHOH PDUPRUHHQH GHGLIHULWHFXORUL GHOD0RQHDVDSUHFXPúLDQGH]LWHOHH[SORDWDWH
FXSUHF GHUHvQGHILOHXO&ULúXOXL$OEOD9kUIXULOH3OHúFX D$FLX DGDUúLOD
Dieci, Crocna etc. (Gr. P. Pop, 2000).
0XQ LL QX VXQW VWU E WX L GHFkW OD H[WUHPLW L GH F L GH FRPXQLFD LH
PRGHUQL]DWHFXFDUDFWHUWUDQVYHUVDOGDUVHDIO vQSURLHFW GHVWXOGHDYDQVDW 
modernizarea drumului care IDFH OHJ WXUD GLQWUH VWD LXQHD 0RQHDVD úL
9DúF XFDUHWUDYHUVHD] SULQFLSDODvQúHXDUHD0XQ LORU&RGUX-Moma. StaLXQHD 0RQHDVD V-a dezvoltat pe baza numeroaselor resurse atractive ale
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]RQHLvQWUHFDUHDSHOHWHUPDOHúLQXPHURDVHOHSHúWHULGLQFDUVWXOGLQvPSUHjurimi, fiind amenajaW  úL R SkUWLH GH VFKL SHQWUX LXELWRULL VSRUWXULORU GH
LDUQ 
0DVLYXO 0XQWHOH  * LQD UHSUH]LQW  VHFWRUXO VXGLF DO 0XQ LORU
%LKRUXOXL XQLWDWHD FHQWUDO  D 0XQ LORU $SXVHQL ùL vQ FD]XO DFHVWXL PDVLY
FXOPHD SULQFLSDO  UHSUH]LQW  R OLPLW  DGPLQLVWUDWLY  DVWIHO vQFkW MXGH XOXL
Arad îi revine versantul sud-YHVWLFvQVSUH'HSUHVLXQHD+ OPDJLXOXLGUHQDW
GHDIOXHQ LDL&ULúXOXL$OE
&XOPHDSULQFLSDO DUHRDOWLWXGLQHFHYDULD] vQMXUXOYDORULLGH
PDWLQJkQGPvQYI* LQD&XOPHDHVWHPDVLY GDUGHVWXOGHQHWHG 
FDXUPDUHDDSDUWHQHQ HLVDOHODFHDGH-DGRXDWUHDSW DSHGLSOHQHL) UFDú&kUOLJDWHOH úL D PRGHO ULL vQ IRUPD LXQL VHQRQLHQH FX FDUDFWHU GH IOLú
FRQJORPHUDWHJUHVLLFXDU RDVHPDUQHFXLQWHUFDOD LLGHFDOFDUH SHVWHFDUH
HVWH GLVSXV  R VHULH GH PRODV  FX JUHVLL PLFDFHH vQ DOWHUQDQ  FX DUJLOLWH
úLVWRDVH3HDORFXULDFHVWHIRUPD LXQLVXQWVWU E WXWHGHG\NH-uri de porfire
JUDQRGLRULWLFHDQGH]LWHGDFLWHULROLWHFDUHGDXSURHPLQHQ HOHFare întrerup
monotonia culmii muntoase (Geografia României, III, 1987).
'LQ FXOPHD SULQFLSDO  VH GHVSULQG UDGLDU R VHULH GH FXOPL SUHOXQJL
DSDU LQkQG VXSUDID ei GH QLYHODUH 0 JXUL-0 ULúHO  –  P  8UP WRDUHDWUHDSW DSDUHvQMXUXODOWLWXGLQLLGHPLQWHJUkQGRVHULHGHP JXUL
VLWXDWH vQWUH Y LOH DIOXHQWH DOH &ULúXOXL $OE SHQWUX D VH SUHOXQJL vQ XQHOH
UHVWXULDOHVXSUDIH HLGHQLYHODUH)HQHú-Deva, la 700 m.
$úH] ULOH V-DX GH]YROWDW OD SHULIHULD PXQWHOXL FX JRVSRG ULL U VILUDWH
de-DOXQJXOY LORUúLULVLSLWHSHYHUVDQ L8QLPEROGDOGH]YROW Uii acestora a
IRVWPLQHULWXOSUDFWLFDWOD%UXVWXUL/XQFúRDUDúL%RGHúWLGDUDFXPDIODWvQ
recesiune.
0XQWHOH * LQD HVWH IDLPRV OD QLYHO QD LRQDO SHQWUX Ä7kUJXO GH IHWH´,
FHDUHORFDQXDOSHSODWRXOGHOkQJ YkUIvQGXPLQLFDFHDPDLDSURSLDW GH
data de 20 iulie.
'HSUHVLXQHD + OPDJLX UHSUH]LQW  VHFWRUXO YHVWLF DO 'HSUHVLXQLL
Brad-+ OPDJLX FX FDUDFWHU LQWUDPRQWDQ VLWXDW  SH FXUVXO VXSHULRU DO
&ULúXOXL $OE 6SD LXO GHSUHVLRQDU HVWH FODU GHOLPLWDW vQVSUH QRUG úL YHVW GH
0DVLYXO * LQD LDU vQVSUH VXG GH FXPLOH 0XQ LORU 0HWDOLIHUL /HJ WXUD FX
'HSUHVLXQHD%HLXúXOXLVHIDFHSULQLQWHUPHGLXOvQúHX ULLGHOD*URúL 'HDOX
0DUH  LDU FHD FX GHSUHVLXQHD = UDQGXOXL PDL H[DFW 'HSUHVLXQHD
*XUDKRQ  SULQ GHILOHXO &ULúXOXL $OE GLQWUH 9kUIXULOH úL *XUDKRQ  'HSUHsiuQHDFRUHVSXQGHXQXL EUD  PDULQPLRSOLRFHQIRUPDWvQXUPDVFXIXQG ULL
DFHVWXL DUHDO vQ %DGHQLDQ DSHOH LQYDGkQG GLQVSUH 'HSUHVLXQLOH %HLXúXOXL
FXUP WXUD DPLQWLW  úL = UDQGXOXL SULQ vQúHXDUHD 3RLDQD-Zimbru). În
GHSUHVLXQHVHUHPDUF SUH]HQ DXQXLQLYHODl interfluviilor (350 –P úL
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un altul al vetrei (200 – 300 m). Formele de acumulare, reprezentate prin
IRUPD LXQL SLHPRQWDQH ODUJL DX R GH]YROWDUH DVLPHWULF  FRQILUPkQG
DF LXQHDH[WUHPGHDFWLY DDIOXHQ LORUGHSHSDUWHDGUHDSW D&ULúXOXL$OE
La QLYHOXO SLHPRQWXULORU VH HYLGHQ LD]  XQHOH UHPDQLHUL KLGURJUDILFH
HYLGHQWH vQ FRQILJXUD LD WHUDVHORU ORFDOH úL D VXSUDIH HORU LQWHUIOXYLDOH
9DOHULD9HOFHD,9HOFHD20kQGUX  

Fig. 3.
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'HSUHVLXQHD HVWH VWU E WXW  GH úRVHDXD QD LRQDO  2UDGHD-DHYD úL GH
FDOHD IHUDW  $UDG-%UDG FHQWUXO V X SRODUL]DWRU ILLQG ORFDOLWDWHD UXUDO 
+ OPDJLX
Defileul Vârfurile-*XUDKRQ  HVWH FHO PDL V OEDWLF úL PDL WLSLF GH SH
YDOHD&ULúXOXL$OE'HILOHXOHVWHGH]YROWDWHVW-YHVWFXPHDQGUHvQF WXúDWHúL
GHPRQVWUHD]  H[LVWHQ D XQHL SXWHUQLFH vQFUXVW UL OD QLYHOXO GH  P ÌQ
VHFWRDUHOHGHO UJLUHGLQGHILOHXDSDUDúH] ULUXUDOHGHGLPHQVLXQLPLMORFLL
sau mici.
0XQ LL = UDQGXOXL SDUWH FRQVWLWXHQW  D 0XQ LORU 0XUHúXOXL
IRUPHD]  FXPS QD GH DSH GLQWUH &ULúXO $OE úL 0XUHú DOF WXLW  GLQWU-o
VXSUDID FYDVL-FRQWLQX GHODYHVWODHVWGLQFDUHVHGHVSULQGVSUHQRUGúL
sud culmi prelungi, etajate la diferite nivele (Valeria Velcea, I. Velcea, O.
0kQGUX    'DF  OLPLWHOH VSUH QRUG 'HSUHVLXQHD = UDQGXOXL  VXG
(CuloaruO0XUHúXOXL úLYHVW &kPSLD$UDGXOXLSULQLQWHUPHGLXOXQXLJODFLV
SLHPRQWDQ  VXQW FkW VH SRDWH GH HYLGHQWH OLPLWD HVWLF  D VXVFLWDW XQHOH
GLVFX LLDFHDVWDILLQGORFDOL]DW ,GHGLYHUúLDXWRUL,SHDOLQLDPHQWHOH& SUX D*XUDKRQ  3HWULú-9D D GH -RV VDX FKiar Deva-Brad. Majoritatea opiniilor
FRQYHUJ vQVSUH VWDELOLUHD OLPLWHL DFHVWRU PXQ L SH DOLQLDPHQWXO & SUX D6ODWLQD GH 0XUHú-0 GULJHúWL-*XUDKRQ  XQGH DSDUH R IkúLH GH FDOFDUH
cretacice, care GHVSDUWH úLVWXULOH FULVWDOLQH FX LQWUX]LXQL JUDQLWLFH FDUDFWHULVWLFH0XQ LORU= UDQGXOXLvQYHVWGHRILROLWHOHúLURFLOHHUXSWLYHQHRJHQH
careFDUDFWHUL]HD] 0XQ LL0HWDOLIHULvQHVW
$OWLWXGLQLOH 0XQ LORU = UDQGXOXL VXQW UHGXVH +LJKLú  m, Drocea
836 P  úL FUHVF vQ JHQHUDO GH OD YHVW VSUH HVW $VLPHWULD WLSLF  D FXOPLL
principale (5-8 km flancul sudic, 10-NPIODQFXOQRUGLF SDUHDILOHJDW GH
SU EXúLUHDPDLDFFHQWXDW DKRUVWXOXLFULVWDOLQVSUHD[XOWHFWRQLFDO&ULúXOXL
$OE$VWIHOYHUVDQWXOVXGLFHVWHIUDJPHQWDWGHXQQXP UGHVWXOGHPDUHGH
DIOXHQ LVFXU LDL0XUHúXOXLvQWUHFDUH%kU]DYD&RQRS0LORYDùRLPRúVDX
&ODGRYD 9HUVDQWXO QRUGLF PDL SUHOXQJ HVWH GUHQDW GH DIOXHQ L DL
Cigherului.
6XSUDIH HOH GH QLYHODUH VXQW VODE UHSUH]HQWDWH ILLQG FRQVHUYDWH IUDJPHQWDU OD QLYHOXO FXOPLL SULQFLSDOH úL DO culmilor interfluviale secundare.
0XQ LLVXQWELQHvPS GXUL LúL, în acest sens,HLUHSUH]LQW RGLVFRQWLQXLWDWH
vQWUH YDOHD 0XUHúXOXL úL DUD = UDQGXOXL OD DFHDVWD FRQWULEXLQG úL VODED
GH]YROWDUHDUH HOHL GH GUXPXULWUDQVYHUVDOH$FFHVXODXWRVHSRDWHIace pe
un drum nemodernizat, care OHDJ  %kU]DYD GH 7DX  SHVWH vQúHXDUHD GLQWUH
PDVLYHOH +LJKLú úL 'URFHD UHVSHFWLY SH GUXPXO FarH XUP UHúWH IOLúXO
FUHWDFLFSHOLPLWDGLQWUH'URFHDúL+XVX-0 JXUD&LXQJDQLORUGHOD& SUX D
OD*XUDKRQ SULQ6ODWLQDGH0XUHú0 GULJHúWLúL%UD]LL3HMRVDUILQHFHVDU 
R ]L OXPLQ  SHQWUX WUDYHUVDUHD PXQ LORU GHúL H[LVW  úL R H[FHS LH - satul
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1DG úGHSHFXUVXOVXSHULRUDO&LJKHUXOXLGLQED]LQXO&ULúXOXLGLVSXQHGH
RKDOW SHFDOHDIHUDW GHSHYDOHD0XUHúXOXLODFDUHV Wenii pot ajunge pe
MRVvQFkWHYDRUHSHSRWHF VDXSHGUXPIRUHVWLHU,DUQDvQV DFFHVXOVHIDFH
cu dificultate.
3UH]HQ DJUDQLWHORUúLDSURSLHUHDGHFDOHDIHUDW PDJLVWUDO GHSHYDOHD
0XUHúXOXLDXIDYRUL]DWH[SORDWDUHDURFLORUGH FRQVWUXF LLvQFDULHUHle de la
%kU]DYD&RQRS5DGQDúL3 XOLú
3HQWUX WRDW  SDUWHD GH YHVW D 0XQ LORU = UDQGXOXL HVWH FDUDFWHULVWLF 
descompunerea granitului, care s-D UHDOL]DW vQ FRQGL LLOH XQXL FOLPDW PDL
umed, ceea ce a condus la formarea unei cuverturi groase de depozite care
IRVLOL]HD]  URFD GLQ IXQGDPHQW , 0DF úL 3 7XGRUDQ   VHPQDOHD] 
SHQWUXDFHDVW DULHF PRGHODUHDV-DI FXWSULQWU-XQSURFHVGHSHGLPHQWD LH
XQGHvQFDGUXOYHUVDQ LORUDIRVWVFXOSWDW RWUHDSW GH-200 m. Astfel,
vQWUH PXQWH úL &kPSLD $UDGXOXL VH LQWHUSXQH R IkúLH vQJXVW  GH JODFLV
SLHPRQWDQFXXWLOL]DUHSUHGRPLQDQWYLWLFRO  3RGJRULD$UDGXOXL 
0XQ LL 0HWDOLIHUL VXQW UHSUH]HQWD L SULQ VXEXQLWDWHD ORU YHVWLF 
VLWXDW  vQWUH DOLQLDPHQWXO & SUX D-*XUDKRQ  úL FHO GLQWUH 3HWULú úL 9D D GH
JoVDPEHOHXUPDWHGHúRVHOHSDU LDOPRGHUQL]DWH$FHDVW VXEXQLWDWHDIRVW
GHQXPLW +XVXVDX0 JXUD &LXQJDQLORU vQV UHFHQWV-a adoptat denumirea
GH0XQ LL6 YkUúLQXOXL Geografia României, III, 1987, D. Gureanu, 2003),
SH FDUH R FRQVLGHU P FD ILLQG RSRUWXQ  vQ UDSRUW FX ORFDOLWDWHD FHD PDL
LPSRUWDQW GLQDSURSLHUH
3HIRUPD LXQLOHGRPLQDQWRILROLWLFHV-a dezvoltat un relief etajat (700 –
800 m, 400 –PúL-P &RPSOH[XORILROLWLFHVWHVWU E WXWGH
FkWHYD FRUSXUL LQWUXVLYH DSDU LQkQG PDJPDWitelor laramice, în lungul unor
IDOLLFDúLGHPDJPDWLWHHUXSWLYH DQGH]LWHGDFLWHULROLWH ODFDUHVHDGDXJ 
SHWLFXO GH VHGLPHQWDU SOLRFHQ GH OD /XSHúWL-3kUQHúWL $OWLWXGLQLOH DFHVWRU
PXQ L GHS úHVF SH DORFXUL  P 9 UDWHF  P +XVX  P  OLQLD
PDULORU vQ O LPL ILLQG FRQVLGHUDELO PXWDW  VSUH QRUG vQVSUH YDOHD &ULúXOXL
$OE vQ FRQWUDVW FX 0XQ LL = UDQGXOXL 3DUWHD QRUG-HVWLF  0 JXUD
&LXQJDQLORU  UHSUH]LQW  XQ DSDUDW YXOFDQLF WLSLF FX R GLVSR]L LH UDGLDU  D
UH HOHLKLGURJUDILFH$IOXHQ LL0XUHúXlui sunt considerabil mai lungi, pe unii
GLQWUH DFHúWLD - 5RúLD 7URDú -XOL D HWF – formându-se mici bazinete
GHSUHVLRQDUH FDUH DG SRVWHVF VDWH GH PXQWH FX IXQF LL SDVWRUDO-forestiere
5RúLD1RX &RUEHúWL3kUQHúWL/XSHúWL6ODWLQDGH0XUHú7URDú 
MXQ LL 3RLDQD 5XVF  DX IRVW LQFOXúL, de unii geografi, la Apusenii
VXGLFLVDXOD0XQ LL%DQDWXOXL(LUHSUH]LQW WRWXúLXQPDVLYELQHFRQWXUDW
FXWU V WXULGLVWLQFWHúLFXOLPLWHGHVWXOGHFODUH&XORDUXO0XUHúXOXLODQRUG
Dealurile Hunedoarei în est, DepUHVLXQHD +D HJXOXL vQ VXG-est, Culoarul
%LVWUHLvQVXG'HDOXULOHGH9HVWODYHVWúLQRUG-YHVW/HJ WXUDFX$SXVHQLL
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VXGLFLVHIDFHODQLYHOXOWHUDVHORUVXSHULRDUHúLGLQSXQFWGHYHGHUHOLWRORJLF
SULQvQJXVWDUHDGHOD%U QLúFDUHVSHFWLYSULQFHDGHOD=Dm, prin intermediul
'HDOXULORU%XO]HLúLDvQúHX ULLGHOD&RúHYL D P vQYUHPHFHOHJ WXUD
FX JUXSD 0XQ LORU 5HWH]DW-*RGHDQX VH UHDOL]HD]  SHVWH 3RDUWD GH )LHU D
7UDQVLOYDQLHL  P  5ROXO ORU GH GLVFRQWLQXLWDWH JHRJUDILF  HVWH GDW PDL
SX LQGHYDlorile altitudinale –FXOPLQHD] ODPvQ9I3DGHú– cât prin
JUDGXO ULGLFDW GH vPS GXULUH vQ PHGLH  GDU SHVWH  vQ MXP WDWHD
YHVWLF  ³E Q HDQ ´  1XPDL vQ MXUXO YkUIXULORU SULQFLSDOH 3DGHú 5XVFD
&KLFHUDvúLIDFDSDUL LDS úXQLOH$XRFRQVWLWX LHJHRORJLF UHODWLYVLPSO –
úLVWXULFULVWDOLQHFDUHGDXvQUHOLHIFXOPLJUHRDLHODFDUHVHDGDXJ FDOFDUH
FXQXPHURDVHIRUPHFDUVWLFHúLGRORPLWHFULVWDOLQH
9 LOH vQJXVWH FX IUHFYHQWH LQYHUVLXQL GH WHPSHUDWXU  DX FRQGXV OD
stabilirea vetrelRU GH DúH] UL SH LQWHUIOXYLL DGHVHRUL SODQH FD XUPDUH D
PRGHO ULL GH WLS SHQHSOHQ  6XQW UHFXQRVFXWH WUHL VXSUDIH H GH QLYHODUH
Poieni (1000-P 3 GXUHQL -P úL'HYD -550 m). Cea deDGRXDHVWHLQWHQVXPDQL]DW SHODWXUDHVWLF úLvúLWUDJHQXPHOHGHOD LQXWXO
3 GXUHQLORU 5 9XLD   ÌQ VHFWRUXO QRUG-vestic, spre Dealurile
6XUGXFXOXLVXQWSUH]HQWHRVHULHGHPLFLED]LQHWHGHSUHVLRQDUH FXDúH] UL
RPHQHúWLVLWXDWHSHY LDYkQGIXQF LLLQGXVWULDOH 7RPHúWL1 GUDJ PLQLHUH
(LuncaniL GH -RV /XQFDQLL GH 6XV  VDX IRUHVWLHUH 3RLHQL + X]HúWL
Crivina).
6LWXDUHD SULQFLSDOHORU FHQWUH SRODUL]DWRDUH 'HYD +XQHGRDUD +D HJ
2 HOX5RúX&DUDQVHEHú/XJRM) JHW,OLD úLD[HORUPDMRUHGHFLUFXOD LHOD
SHULIHULDPDVLYXOXLGHWHUPLQ RRUJDQL]DUHVSD LDO GHWLSUDGLDU 6'XPD
  FX RULHQWDUHD YHFWRULORU VSUH H[WHULRUXO VSD LXOXL PRQWDQ ,QGXVWULD
H[WUDFWLY  FX YHVWLWH H[SORDW UL GH ILHU *KHODUL 7HOLXF HWF  PDUPXU 
5XúFKL D  PLQHUHXUL QHIHURDVH 0XQFHOX 0LF  úL FHD VLGHUXUJLF  GH la
+XQHGRDUD 2 HOX 5RúX 1 GUDJ FRQIHU  R QRW  DSDUWH DFHVWHL XQLW L
montane.
Marginea sud-HVWLF  D %DQDWXOXL HVWH GDW  GH PXQ LL vQDO L GLQ SDUWHD
FHQWUDO  úL YHVWLF  D JUXSHL 5HWH]DW-*RGHDQX GLQ &DUSD LL 0HULGLRQDOL
respectiv 0XQ LL DUFX0XQ LL*RGeanu úL0XQ LL&HUQHLÎn vest ei sunt
FODU GHOLPLWD L GH 0XQ LL %DQDWXOXL SULQ &XORDUXO 7LPLú-Cerna, în nord
OLPLWD HVWH GDW  GH &XORDUXO %LVWUHL úL 'HSUHVLXQHD +D HJXOXL LDU vQ VXG –
YDOHD &HUQHL ÌQWUH DUFX úL *RGHDQX VH LQWHUSXQH R vQúHXDUH OD L]YRDUele
Y LORU RSXVH 5kX 5HFH úL 5kX ùHV LDU VHSDUDUHD GLQWUH 0XQ LL *RGHDQX úL
0XQ LL &HUQHL R IDFH YDOHD 2ODQXOXL DIOXHQW GH GUHDSWD DO &HUQHL *U 3
3RS /LPLWDHVWLF RFRQVWLWXLH5kXO0DUHLDU0XQ LL*RGHDQXVXQW
UHOD LRQD LFX0XQ LL5HWH]DWSrin Masivul Piule-Iorgovanu.
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$OWLWXGLQLOHGHS úHVF P *XJXP*RGHDQXP DUFX
 P  LDU DVSHFWXO LPSXQ WRU PDVLYLWDWHD GHWHUPLQDW  GH SUH]HQ D
úLVWXULORUFULVWDOLQH vQVSHFLDOvQ0XQ LL*RGHDQXúL DUFX FUHD] SUHPLVHOH
unei clare difeUHQ LHUL vQWUH VSD LLOH VLWXDWH GH R SDUWH úL GH DOWD D PXQ LORU
6XQW SUH]HQWH VXSUDIH HOH GH QLYHODUH FODVLF UHSUH]HQWDWH vQ 0XQ LL
*RGHDQX %RU VFX - P  úL 5kX ùHV - P  7RWRGDW 
PHULW  HYLGHQ LDW UHOLHIXO FUHDW GH JKH DULL FXDWHUQDUL: circuri simple,
FRQMXJDWHVDXFRPSOH[HELQHSXVHvQHYLGHQ GHSDQWHDEUXSWHúLVWkQFRDVH,
VFXOSWDWH SH PDUJLQHD VXSUDIH HL %RU VFX &HL PDL SXWHUQLFL JKH DUL DX
DIHFWDW FOLQHOH QRUGLFH DOH 0XQ LORU*RGHDQXvQYUHPHFHvQ0XQ LL DUFX
au avut dimensiuni mai reduse.
ÌQFDGUXO0XQ LORU&HUQHLXPDQL]DUHDHVWHPDLLQWHQV DWkWGDWRULW 
DOWLWXGLQLORUPDLVF ]XWHFkWúLSUH]HQ HLGHSUHVLXQLL&RUQHUHYDFHQWUDW SH
YDOHD %HOD 5HFD XQGH VXQW VLWXDWH FFD  GH VDWH PLFL úL IRDUWH PLFL
DSDU LQkQG FRPXQHL &RUQHUHYD ÌQ 0XQ LL *RGHDQX úL DUFX WRSRQLPLD
ERJDW  OHJDW  GH WHUPLQRORJLD RLHULORU GRYHGHúWH YHFKLPHD úL WUDGL LD
S VWRULWXOXL vQ DFHVWH S U L SUHFXP úL FLUFXOD LD SHVWH PXQWH SUDFWLFDW  GH
PLOHQLL vQWUH %DQDW 7UDQVLOYDQLD úL 2OWHQLD ,QWHQVD YLD  SDVWRUDO  DUH OD
ED] VXSUDIH HOHH[WLQVHGHSDMLúWLúLS úXQLDOSLQH
7XULVPXO HVWH ELQH GH]YROWDW OD SHULIHULD XQLW LL PRQWDQH – în
VWD LXQLOH FOLPDWHULFH 0XQWHOH 0LF úL 3RLDQD 0 UXOXL GLQ 0XQ LL DUFX
UHVSHFWLY OD % LOH +HUFXODQH SH YDOHD &HUQHL 0XQ Li Godeanu sunt în
FRQWLQXDUH GLQWUH FHL PDL LQDFFHVLELOL GLQ DUD QRDVWU  GDWRULW  OLSVHL XQHL
SROLWLFL DGHFYDWH GH PDUFDUH D SRWHFLORU WXULVWLFH úL GH FUHDUH D XQHL
infrastructuri specifice (cabane, refugii).
0XQ LL %DQDWXOXL VXQW VLWXD L vQWUH &kPSLD /ugojului la nord-est,
Dealurile Vestice (ale Banatului) în nord, nord-YHVWúLYHVW'HILOHXO'XQ ULL
OD VXG úL &XORDUXO 7LPLú-&HUQD vQ HVW 'HúL VXQW LQFOXúL OD &DUSD LL
0HULGLRQDOL GLQ SXQFW GH YHGHUH JHRORJLF HL VH GHRVHEHVF GH DFHúWLD SULQ
altitudinea PXOWPDLUHGXV  YI3LDWUD*R]QHLP6YLQHFHD0DUH
P  PR]DLFXO SHWURJUDILF SXWHUQLFD IUDJPHQWDUH WHFWRQLF  SUH]HQ D
GHSUHVLXQLORUvQDOWHUQDQ FXFXOPLOH'HQXPLUHDORUHVWHMXVWLILFDW vQVHQV
LVWRULF GDU DSDUWHQHQ D OD %DQDW D YHUVDQWXOXL VXGLF DO 0XQ LORU $OP MXOXL
HVWHRFKHVWLXQHGLVFXWDELO 
)RUPD LXQLOHGRPLQDQWHVXQWúLVWXULOHFULVWDOLQHDOH3kQ]HL*HWLFHFDUH
VXSRUW vQPDLPXOWHORFXULvQYHOLúXOVHGLPHQWDUvQWUHFDUHVHUHPDUF URFLOH
FDOFDURDVH 'XS  FXW ULOH GLQ RURJHQH]D DOSLQ  DUH ORF R SXWHUQLF 
fragmentare în Badenian, formându-VH GHSUHVLXQLOH FXORDUHOH úL R VHULH GH
bazinete.
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&XOPLOH PRQWDQH FDUH DOF WXLHVF 0XQ LL %DQDWXOXL VXQW 0XQ LL
Semenic, 0XQ LL $QLQHL 0XQ LL /RFYHL 0XQ LL $OP MXOXL úL 0XQ LL
Dognecei, la carH VH DGDXJ  úL XQHOH XQLW L PDL MRDVH Depresiunea
$OP MXOXL&XORDUXO5HúL HLúL&XORDUXO7LPLú-Cerna.
0XQ LL 6HPHQLFXOXL VXQW FHL PDL vQDO L VLWXD L vQ SDUWHD FHQWUDOQRUGLF DXQLW LLILLQGGHOLPLWD LGH'HSUHVLXQHD(]HULú-%UHEXúL'HDOXULOH
3RJ QLúXOXLvQQRUG&XORDUXO7LPLúXOXLúLSDU LDO'HSUHVLXQHD0HKDGLFDvQ
HVW 'HSUHVLXQHD $OP MXOXL vQ VXG úL Y LOH %kU]DYD úL 0LQLú FX DIOXHQWXO
3RQHDVFD vQYHVW6XELQFLGHQ DDJHQ LORUH[WHUQLV-DXIRUPDWVXSUDIH HOHGH
nivelare Semenic (1250-1400 m), Tomnacica (1000 P  úL 7HUHJRYD 550 P  6XQW ELQH XPDQL]D L vQ SDUWHD ORU vQDOW  SULQ SUH]HQ D VWD LXQLORU
6HPHQLFúL&ULYDLDúLDFRPSOH[XOXLGHOD7UHL$SH
0XQ LL $QLQHL VXQW SUHGRPLQDQW DOF WXL L GLQ FDOFDUH úL VH UHPDUF 
SULQ FRPSOH[LWDWHD IRUPHORU úL IHQRPHQHORU FDUVWLFH SHúWHULOH &RPDUQLF úL
%XKXL FKHLOH 1HUHL &DUDúXOXL 0LQLúXOXL SODWRXO ,DEDOFHD GROLQH XYDOH
SROLL 'DF vQYHVWSUH]LQW XQDEUXSWVSUH'HDOXULOH2UDYL HLvQQRUGHVWúL
VXG VXQW GHOLPLWD L GH Y L %kU]DYD 0LQLúXO FX DIOXHQWXO 3RQHDVFD úL
UHVSHFWLY1HUD5DPXUDHFRQRPLF WUDGL LRQDO HVWHPLQHULWXO H[SORDW ULGH
F UEXQLOD6HFX'RPDQ$QLQD úLLQGXVWULHDVRFLDW OD$QLQD
0XQ LL/RFYHLMRúLDXXUP WRDUHOHOLPLWH'XQ UHDvQVXGúLHVW1HUD
vQ QRUG úL R OLQLH FarH XQHúWH 'HSUHVLXQHD /LXEFRYD OD 'XQ UH  GH
'HSUHVLXQHD$OP MXOXL ODùRSRWX1RX vQHVW3HFDOFDUHV-DIRUPDWúLDLFL
XQ UHOLHI VSHFLILF HYLGHQ LLQGX-VH vQ DFHVW VHQV 3ODWRXO & UEXQDUL OD FFD
700 P DOWLWXGLQH FX XQHOH DúH] UL ÌQ 'HILOHXO 'XQ ULL VH UHPDUF  FkWHYD
bazinete depresionare – Pojejena, Moldova Veche, Liubcova.
0XQ LL $OP MXOXL FRQWLQX  VSUH HVW úL VXG-HVW 0XQ LL /RFYHL ILLQG
vQV  PDL PDVLYL úL PDL vQDO L SHVWH  P  &ULVWDOLQXO vPSUHXQ  FX
VHGLPHQWDUXO V X HVWH VWU E WXW GH URFL PDJPDWLFe (granite, gabbrouri);
PDUJLQHD QRUGLF  FX GHSUHVLXQHD RPRQLP  HVWH GDW  GH XQ FRQWDFW
OLWRORJLF LDU OLPLWHOH VSUH VXG 'HILOHXO 'XQ ULL  úL HVW &XORDUXO &HUQHL 
VXQWFODUH'H LQUHVXUVHKXLOLIHUHH[SORDWDWHOD&R]OD%LJ UúL%DLD1RX 
úLD]EHVWSHY LOH%HU]DVFDúL3XWQD
0XQ LL 'RJQHFHL VXQW RDUHFXP L]ROD L vQ QRUG-YHVWXO 0XQ LORU
%DQDWXOXLILLQGFHLPDLMRúL  m –DOWLWXGLQHDPD[LP 6XQWvQFKLúLGH
YDOHD3RJ QLúXOXLvQQRUGúLHVW&XORDUXO5HúL HLvQVXGYDOHD&DUDúXOXLvQ
sud-vest, DeDOXULOH 7LUROXOXL vQ YHVW úL QRUG-vest. Chiar prin mijlocul lor
trece, transversal, Bârzava, care-LGHVSDUWHvQGRX XQLW LXQDVXGLF PDL
vQDOW  úL XQD QRUGLF  PDL MRDV  0XQ LL $UHQLú  0LQHUHXULOH GH ILHU GH OD
2FQD GH )LHU úL 'RJQHFHD DX FRQWULEXLW OD GH]YROWDUHD RUDúHORU %RFúD úL
5HúL D
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'HSUHVLXQHD$OP MXOXLVDX³ DUD$OP MXOXL´HVWHFXQRVFXW úLVXE
QXPHOH GH 'HSUHVLXQHD %R]RYLFL GXS  QXPHOH DúH] ULL SRODUL]DWRDUH (VWH
ELQH vQFKLV  GH VSD LL PRQWDQH vQ VSDWHOH FKHLORU 1HUHL LQDFFHVLELOH DOWfel
decât cu piciorul. S-a format prin aluvionare, în Badenian. Depresiunea este
DVLPHWULF  ID  GH FXUVXO 1HUHL GHVI úXUkQGX-se preponderent pe partea
VWkQJ  D Y LL /HJ WXULOH VDOH VH IDF SHVWH vQúHX UL SH OD & UEXQDUL FX
0ROGRYD 1RX  úL 'HILOHXO 'XQ Uii, pe la Pârvova – Globu Craiovei cu
&XORDUXO7LPLú-&HUQDVDXSHYDOHD0LQLúXOXLFX$QLQDúL2UDYL D
&XORDUXO5HúL HLVHGHVI úRDU vQWUH0XQ LL'RJQHFHLODYHVW0XQ LL
6HPHQLFXOXLúL$QLQHLODHVWFXOPHDGLQWUHUkXULOH3RJ QLúúL7 XODQRUGúL
valeD&DUDúXOXLDPRQWHGHORFDOLWDWHD*RUXLDODVXG Geografia României,
,,,   &XQVRFXW úL VXE QXPHOH GH 'HSUHVLXQHD &DUDú-(]HULú FXORDUXO
DUH R OXQJLPH GH  NP ILLQG IRUPDW SH VHDPD IRUPD LXQLORU VHGLPHQWDUH
PDL SX LQ UH]LVWHQWH OD HUR]LXQH ID  GH rocile din jur. Pe seama eroziunii
GLIHUHQ LDOH DX OXDW QDúWHUH FRPSDUWLPHQWHOH GHSUHVLRQDUH GH OD (]HULú
5HúL D úL /XSDF GHVS U LWH GH GHDOXUL SUHOXQJL SHVWH FDUH OHJ WXULOH VH
UHDOL]HD] SULQvQúHX UL
&XORDUXO 7LPLú-Cerna UHSUH]LQW  XQ JUDEHQ WHFWRQic impus între
FXOPLOH 0XQ LORU %DQDWXOXL úL FHOH DOH &DUSD LORU 0HULGLRQDOL OHJ WXUD
GLQWUHDFHVWHDVHIDFHSULQSDVXO'RPDúQHD  P GDUúLSULQvQJXVWDUHDGH
ODVXGGH0HKDGLDÌQIXQF LHGHFDUDFWHULVWLFLOHPRUIRJHQHWLFHvQFXORDUVH
individualizeD] WUHLVHFWRDUHvQQRUG&XORDUXO7LPLúXOXLvQSDUWHDFHQWUDO 
'HSUHVLXQHD 'RPDúQHD-0HKDGLD LDU vQ FHD VXGLF  'HSUHVLXQHD 2UúRYD
&XORDUXO 7LPLúXOXL HVWH ODUJ FX WHUDVH ELQH GH]YROWDWH PDL DOHV DYDO GH
VHFWRDUHOH GH FKHL GH OD 7HUHJRYD úL $UPHQLú 'HSUHVLXQHD 'RPDúQHD0HKDGLDHVWHELQHLQGLYLGXDOL]DW vQED]LQXOKLGURJUDILFDOY LL%HOD5HFDúL
vQVSHFLDODDIOXHQWXOXLV X0HKDGLFD'HSUHVLXQHD2UúRYDHVWHFHQWUDW SH
DFWXDOXOJROIDO&HUQHLODY UVDUHDDFHVWHLDvQ'XQ UHúLVHSUHOXQJHúWHVSUH
nord SULQ &XORDUXO 7RSOH XOXL 3ULQFLSDOLL FHQWUL SRODUL]DWRUL DL FXORDUXOXL
VXQWPXQLFLSLLOH&DUDQVHEHúúL2UúRYDVLWXDWHODFHOHGRX FDSHWHDOHVDOH
'HDOXULOH %DQDWXOXL úL &ULúDQHL P UJLQHVF VXE IRUPD XQHL SULVSH
SLHPRQWDQH XQLW LOH PRQWDQH VSUH LQWeriorul semicercului: Dealurile
/LSRYHLúLDOH%XO]HLOD VXGGH0XQ LL= UDQGXOXL'HDOXULOH6XUGXFXOXLúL
DOH / SXJLXOXL OD YHVW úL QRUG-YHVW GH 0XQ LL 3RLDQD 5XVF  'HDOXULOH
3RJ QLúXOXL7LUROXOXLúL 2UDYL HLODQRUGúLQRUG-YHVWGH0XQ LL%DQDWXOXL
LD QRUG GH 0XQ LL = UDQGXOXL VXQW SUH]HQWH 'HDOXULOH &ULúDQHL SULQ
'HDOXULOH 0 U XúXOXL vQ SDUWHD YHVWLF  D 0XQ LORU &RGUX-0RPD úL
'HSUHVLXQHD = UDQGXOXL FX GLYHUVHOH VDOH FRPSDUWLPHQWH WLYLWH GH GHDOXUL
SHPDUJLQLOHGLQVSUH0XQ LL= UDQGXOXLUHVSHFWLY0XQ LL&RGUX-Moma.
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0XQ LL&RGUX-0RPDVXQWP UJLQL LSHODWXUDORUYHVWLF úLVXGLF GH
RXQLWDWHSLHPRQWDQ FXDVSHFWFROLQDUFXQRVFXW VXEQXPHOHGHPiemontul
CodruluiVDX'HDOXULOH&RGUXOXLÌQYHGHUHDXQHLGLYL] ULPDLFRUHFWH*U
P. Pop (2005), propune denumirea de 'HDOXULOH0 U XúXOXL pentru unitatea
GH SH ODWXUD YHVWLF  D 0XQ LORU &RGUX-Moma, înspre Câmpia Cermeiului
(Susagului), respectiv 'HDOXULOH& UDQGXOXLSHQWUXFHDGHSHODWXUDVXGLF 
LQWHJUDW  FD DWDUH vQ 'HSUHVLXQHD = UDQGXOXL &ULúXOXi Alb). Dealurile
0 U XúXOXL FX DOWLWXGLQL GH  –  P FRUHVSXQG XQHL IkúLL vQJXVWH GH
IRUPD LXQLSDQQRQLHQHúLFXDWHUQDUH SLHWULúXULQLVLSXULDUJLOHFDUERQDWLFH 
OLPLWDVXGLF –FHDPDLSX LQHYLGHQW –ILLQGWUDVDW GHDXWRUXOFLWDWPDLVXV
pe valea Botfeiului.
'HSUHVLXQHD= UDQGXOXL VDXD&ULúXOXL$OE UHSUH]LQW YDVWDDULHGH
IRUPDXQXLÄJROI´GLQWUH0XQ LL= UDQGXOXL vQVXG úL0XQ LL&RGUX0RPD
vQ QRUG  D[DW  SH YDOHD &ULúXOXL $OE GH OD LHúLUHD GLQ GHILOHXO 9kUIXULOH*XUDKRQ  SkQ  OD DOLQiamentul Pâncota – Ineu - Beliu. Unitatea a fost
GLYL]DW  úL FKLDU GHQXPLW  vQ PDL PXOWH IHOXUL VLQWH]D DFHVWRU RSLQLL ILLQG
XUP WRDUHD SH D[D &ULúXOXL $OE VH LQGLYLGXDOL]HD]  GRX  VXEXQLW L
'HSUHVLXQHD *XUDKRQ  vQWUH GHILOHXO &ULúXOXL $OE GH OD 9kUIXrile*XUDKRQ úLFHOGHOD-RLD0DUHUHVSHFWLYDepresiunea Ineu-Buteni, de la
-RLD0DUHúLSkQ ODLHúLUHDvQFkPSLHRDOW VXEXQLWDWHVHVLWXHD] SHD[D
&LJKHUXOXL DIOXHQW DO &ULúXOXL $OE GHQXPLW  Depresiunea Cigherului.
'XS *U33RS  DFHVWHVXEXQLW LLQFOXGQXGRDUOXQFDúLWHUDVHOHFL
úL XQLW LOH GHOXURDVH vQFRQMXU WRDUH UHVSHFWLY 'HDOXULOH 1DG úXOXL
&LJKHUXOXL 7DX XOXL  úL 'HDOXULOH $OPDúXOXL vQVSUH 0XQ LL = UDQGXOXL
'HDOXULOH & UDQGXOXL MXP WDWHD HVWLF  D 3LHPRQWXOXL &RGUXOXL  vQspre
0XQ LL &RGUX-0RPD úL UHVSHFWLY 'HDOXULOH &XLHGXOXL GLVSXVH SDUDOHO FX
D[DFHQWUDO DGHSUHVLXQLLvQWUHVXEXQLW LOHGHSH&ULúXO$OEúL&LJKHU
8QLW LOH GHOXURDVH DPLQWLWH VXQW DOLQLDWH SH WUHL OLQLL GH IUDFWXUL
majore, care DX JHQHUDW HUXS LL PLRcene. Aceste fracturi, desprinse din
DUHDOXO HUXSWLY *XUDKRQ -9kUIXULOH DX GHWHUPLQDW DSDUL LD XQRU LQVXOH
YXOFDQLFHEDGHQLHQHúLVDUPD LHQHFarHGDXXQUHOLHIGHP JXULGHDQGH]LWH
úLDJORPHUDWHYXOFDQLFHEDGHQLHQHúLVDUPD LHQH3HDOLQLDPHQWXOQRUGLF, la
OLPLWD 'HDOXULORU & UDQGXOXL FX FkPSXO GHSUHVLRQDU DO &ULúXOXL $OE VXQW
SUH]HQWH P JXULOH %HULQGLD  P  3OHúD  P  +XVXPDO  P  úL
* O O X  P  $OLQLDPHQWXO FHQWUDO DO 'HDOXULORU &XLHGXOXL VH WHUPLQ 
vQH[WUHPLWDWHDYHVWLF FXRP JXU HUXSWLY WLSLF 'HDOXO0RFUHD P 
carHGRPLQ RUDúXO,QHX$OLQLDPHQWXOVXGLFODOLPLWDFX0XQ LL= UDQGXOXL
VHvQFKHLHODUkQGXOV XSULQWU-RDVWIHOGHP JXU 'HDOXO3kQFRWHL P 
$O WXUDW IRUPD LXQLORU HUXSWLYH PHQ LRQDWH SHVWH IXQGDPHQWul de tip
carpatic al depresiunii s-DX GHSXV IRUPD LXQL VHGLPHQWDUH EDGHQLHQH
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VDUPD LHQHSDQQRQLHQH úLFXDWHUQDUHSULPHOHGRX ILLQGDFRSHULWHDSURDSH
vQ WRWDOLWDWH GH SLHWULúXULOH QLVLSXULOH úL DUJLOHOH SDQQRQLHQH úL FXDWHUQDUH
De-DOXQJXO&ULúXOXL$OEúLD&LJKHUXOXLVXQWHYLGHQWHOXQFLOHODUJH[WLQVH
úL WHUDVHOHvQQXP UGH úDVHGH]YROWDWHFXSUHF GHUHSHVWkQJD FHORUGRX 
Y LvQYUHPHFHSHGUHDSWD VSUH'HDOXULOH& UDQGXOXLUHVSHFWLY&XLHGXOXL 
VHSXQvQHYLGHQ FXHVWHGHVWXOGHDEUXSWH
DLQ SXQFW GH YHGHUH KLGURJUDILF VH UHPDUF  DQRPDOLD FXUVXOXL
7HX]XOXLFDUHYHQLWGLQSUH0XQ LL&RGUX-Moma înspre sud, ajunge la 1 km
GH &ULúXO $OE GXS  FDUH FRWHúWH EUXVF VSUH YHVW DYkQG XQ FXUV SDUDOHO FX
DFHVWD vQ GHSUHVLXQH úL FROHFWkQG DVWIHO WR L DIOXHQ LL GH SH SDUWHD GUHDSW 
7RWSDUDOHOFX&ULúXO$OEGDUODVXGVHDIO &DQDOXO0RULORUDOF UXLFXUV
artificial începe la Buteni. Construit în 1834-1840 pentru a degaja albia
&ULúXOXL GH QXPHURDVHOH PRUL Fare ajutau, prin micile baraje amenajate,
UHY UVDUHDDSHORUvQVH]RDQHOHSORLRDVHDF S WDWRIXQF LHSUHSRQGHUHQWGH
DOLPHQWDUHFXDS R GDW FXGLVSDUL LDPRULORU
3H PDUJLQHD YHVWLF  D 0XQ LORU = UDQGXOXL VH DIO  R IkúLH vQJXVW  GH
WUDQ]L LH VSUH &kPSLD $UDGXOXLQXPLW *ODFLVXOùLULHL(Gr. P. Pop, 2005),
FDUHFRUHVSXQGHFXDUHDOXOGHPD[LP GH]YROWDUHDYLWLFXOWXULL, cunoscut sub
numele de Podgoria Aradului.
&XORDUXO0XUHúXOXL QXPLWúL'HILOHXO0XUHúXOXL =DP-Lipova) sau
&XORDUXO%U QLúFD-3 XOLúLQFOXGHPDLPXOWHVHFWRDUHGHED]LQHWH O UJLUL úL
vQJXVW UL 3HQWUX VHFWRUXO =DP-Lipova s-D HQXQ DW XQ QXP U GH LSRWH]H FX
privire la geneza sa. R. Ficheux (1929) úL*K3RS  FRQVLGHU F YDOHD
0XUHúXOXL FXUJHD GH OD 'REUD PDL VSUH VXG SH YDOHD %HJ L SULQ SDVXO
&RúHYL D LDU DFWXDOXO WUDVHX s-DU IL IRUPDW GDWRULW  HUR]LXQLL UHJUHVLYH
exercitate de un râu viguros, care s-DDGkQFLWvQVHFWRUXO/LSRYDúLDvQDLQWDW
captând sectorul din amonte. N. Orghidan (1969) atribuie întregului sector
DO0XUHúXOXLRRULJLQHDQWHFHGHQW 
În linii mari, se disting trei sectoare în aval de defileul de la Zam: unul
GH ED]LQHW vQWUH ,OWHX úL % WX D XQXO GH YDOH vQJXVW  SH GLUHF LH 6(-NV,
SkQ  OD & SUX D úL XOWLPXO R O UJLUH SkQ  DSURDSH GH /LSRYD ùRLPRú 
$YDOGHvQJXVWDUHDGHODùRLPRú0XUHúXOVWU EDWHRPLF GHSUHVLXQHGHWLS
ÄJROI´OD/LSRYDúLLHVHvQFkPSLHOD3 XOLú
ÌQWRWDOLWDWHDVDYDOHD0XUHúXOXLDSDUHvQFUXVWDW VXEQLYHOXOGH P ILLQG GHOLPLWDW  GH SDQWH DEUXSWH vQ FDUH SRW IL GHSLVWDWH ID]HOH GH
adâncire.
Cursul apei este meandrat cDUH]XOWDWDOSDQWHLVF ]XWHúLDQXPHURúLORU
DIOXHQ LFDUH-LSULPHúWHvQGHRVHELGHSHGUHDSWD
5HSUH]LQW  R D[  PDMRU  GH FLUFXOD LH FDOH IHUDW  PDJLVWUDO  GUXP
HXURSHDQ LDUORFDOLW LOHGHSHPDOXOGUHSWDO0XUHúXOXL %kU]DYD6 YkUúLQ 
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úLPDLUDU cele de pe malul stâng (Lipova), au rol polarizator pentru o arie
H[WLQV  GLQ 0XQ LL = UDQGXOXL YHUVDQWXO VXGLF  úL 'HDOXULOH /LSRYHL
(versantul nordic).
Dealurile LipoveiVXQWGHOLPLWDWHODQRUGGH&XORDUXO0XUHúXOXLFDUH
OHGHVSDUWHGH0XQ LL= UDQGXOXLODVXGGH%HJDODHVWGHYDOHDùRPRQL D
vQYHVWWUHFHUHDOD&kPSLD9LQJ LVHIDFHSULQWU-o denivelare de 40-60 m, la
ED]DF UHLDVHSXQvQHYLGHQ RVHULHGHL]YRDUH5RFLOHFHOHPDLU VSkQGLWH
DSDU LQPRODVHLQHRJHQH–PDUQHDUJLOHSLHWULúXULQLsipuri – care stau pe un
IXQGDPHQW FULVWDOLQ úL URFL VHGLPHQWDUH PH]R]RLFH 7HFWRQLVPXO D JHQHUDW
IDOLLFDUHDXGHWHUPLQDWDSDUL LDOD]LDHUXSWLYXOXLvQPDVLYXOED]DOWLFGHOD
/XFDUH -ùDQRYL D
5HOLHIXO DSDUH VXE IRUPD D GRX  WUHSWH XúRU vQFOLQDWH WUHDSWD vQDOW 
PDL UHVWUkQV  VH DIO  OD SHVWH  m altitudine (D. Înalt 311 m, D. Cugla
 P  0 JXUD  P  7UHDSWD PDL MRDV  GH -300 m, este larg
GH]YROWDW úLVHGHVI úRDU SHULIHULFvQGHRVHELvQSDUWHDVXGLF úLYHVWLF 
6XEVLGHQ D &kPSLHL 7LPLúXlui s-a reflectat în fragmentarea mai
LQWHQV  D YHUVDQWXOXL VXGLF DO GHDOXULORU DIOXHQ LL %HJ L S WUXQ]kQG SULQ
HUR]LXQHUHJUHVLY PXOWvQLQWHULRUúLPXWkQGVSUHQRUGFXPS QDSULQFLSDO 
GHDSH5RFLOHXúRUIULDELOHDXIDYRUL]DWGH]YROWDUHDXQRUY LODUJL. La est de
SkUkXO&KL]GLDVHREVHUY DVLPHWULDY LORUFXYHUVDQWXOVWkQJDEUXSWDYkQG
VXELQIOXHQ DVWUXFWXULLXQFDUDFWHUGHFXHVW 
'HVS GXULUHD úL vQORFXLUHD YHJHWD LHL QDWXUDOH FX FXOWXUL úL S úXQL
agricole a avut ca efect accelerarea fenomenelor GH HUR]LXQH WRUHQ LDO  GH
GLVWUXJHUHDRUL]RQWXOXLGHVROúLGHIDYRUL]DUHDDOXQHF ULORUGHWHUHQ
$úH] ULOH GLQ 'HDOXULOH /LSRYHL IDF SDUWH GLQ FDWHJRULD FHORU PLFL úL
foarte mici.
Dealurile BulzeiUHSUH]LQW SUHOXQJLUHDVSUHHVWD'HDOXULORU/LSRYHL
dDU VH GHRVHEHVF GH DFHVWHD SULQ vQ O LPHD PDL PDUH SHVWH  P YI
&LRUGDQP'kPEXO&RUQXOXLP FkWúLSULQDOF WXLUHDSHWURJUDILF 
'LQDFHVWHSXQFWHGHYHGHUHHOHVHDVHDP Q FXPXQ LLGHGLQFRORGH0XUHú
IDSW GRYHGLW úL GH QLYHOHOH GH HUR]LXQH FDUH VXQW FRPXQH vQ FHOH GRX 
XQLW L 'HILOHXO 0XUHúXOXL GH OD =DP GHVWXO GH vQJXVW QX UHSUH]LQW  R
GLVFRQWLQXLWDWH PRUIRORJLF  9 $UGHOHDQ , = YRLDQX   0RUIRORJLF
VH SRDWH YRUEL GH GRX  FXOPL SULQFLSDOH FX GLUHF LH DSUR[LPDWLY QRUG-sud,
GHVS U LWH GH YDOHD 3HVWLúXOXL DIOXHQW DO 0XUHúXOXL  6XQW ELQH vPS GXULWH
LDU 9DOHD 0DUH úL YDOHD ,DFLXOXL vL GHVSDUWH GH 'HSUHVLXQHD ,OLD UHVSHFWLY
'HDOXULOH/ SXJLXOXL
'HSUHVLXQHD ) JHW SUH]HQWDW  XQHRUL úL FD R FkPSLH HVWH VLWXDW  vQ
OXQJXO%HJ LúLDDIOXHQ LORUV L vQWUHFDUHFHOPDLLPSRUWDQWHVWH6 UD]XO 
FRUHVSXQ]kQGWHULWRULXOXLGLQWUH'HDOXULOH/ SXJLXOXLúL6XUGXFXOXLSHGHR
36

www.cimec.ro
https://biblioteca-digitala.ro

SDUWH úL 'HDOXULOH /LSRYHL SH GH DOW  SDUWH OLPLWD YHVWLF  VSUH &kPSLD
(Depresiunea) Lugojului putând fi trDVDW SHDOLQLDPHQWXOùDQRYL D– Gruni
–&RúWHLX–/XJRM *U33RS 'HSUHVLXQHDDOXQJLW SHFFDNP
DUHXQSURILODVLPHWULFvQFRQGL LLOHvQFDUHDOELD%HJ LDIRVWvPSLQV VSUH
ODWXUDQRUGLF DGHSUHVLXQLLGHF WUHDIOXHQ LLYLJXURúLFare pURYLQGLQ0XQ LL
3RLDQD5XVF 
Depresiunea s-DIRUPDWvQOXQJXOXQHLGLVORFD LLWHFWRQLFHLPSRUWDQWH
peste care s-DXVHGLPHQWDWSLHWULúXULQLVLSXULúLDUJLOHFDUERQDWLFH5HOLHIXO
V X HVWH DOF WXLW GLQ WHUDVHOH %HJ L SH VWkQJD  úL OXQFD ODUJ  D DFHVWHLD úL
scade altitudinal de la 170 m în est la 150 m în vest. Contactul cu aria
GHOXURDV  HVWH FODU HYLGHQ LDW SULQ UXSWXUL GH SDQW  ÌQWUHDJD DULH HVWH
SRODUL]DW GHRUDúHOH/XJRMúL) JHW
'HDOXULOH/ SXJLXOXLVHDIO vQSDUWHDGHQRUG-HVWD0XQ LORU3RLDQa
5XVF úLIDFOHJ WXUDGLQWUHDFHúWLDúL'HDOXULOH%XO]HL-Apusenii Sudici, pe
OD&RúHYL D-+ROGHD/LPLWDVSUH'HDOXULOH6XUGXFXOXLvQYHVWHVWHGDW GH
Bega Luncanilor. Sunt formate din culmi scurte, netezite, care se desprind
din marginea muntelui duS RUXSWXU GHSDQW HYLGHQW ODFRQWDFWXOGLQWUH
URFLOH IULDELOH GLQ GHDOXUL úL úLVWXULOH FULVWDOLQH )D  GH 'HSUHVLXQHD
) JHWXOXLSUH]LQW GHQLYHO ULGHSHVWHP
$OWLWXGLQLOH GHS úHVF FX SX LQ  P FX XQHOH H[FHS LL ' 6 OLúWHL
518 m, D. Corbului 408 m, înscrise pe roci mai competente). Râurile care
IUDJPHQWHD]  XQLWDWHD DSDU LQ DWkW ED]LQXOXL 0XUHúXOXL 3ODLXO 'REUD
$EXFHD FkWúL%HJ L %HJD3RLHQLúL Bega Luncanilor, care se unesc la sud
GH 5RPkQHúWL  6DWHOH VXQW PLFL FX XQ JUDG GH ULGLFDt de dispersie a
JRVSRG ULLORUvQYDWU 
Dealurile Surducului (sau ale Lugojului, în Geografia României, IV,
  VH GHVI úRDU  vQWUH %HJD /XQFDQLORU úL YDOHD %LVWUHL GRPLQkQG
&kPSLD /XJRMXOXL úL 'HSUHVLXQHD ) JHWXOXL FX SHVWH  P $VSHFWXO ORU
general HVWH GH FXOPL SUHOXQJL QHWH]LWH úL ODUJL DIODWH OD SHVWH  P  vQ
MXP WDWHDGHQRUGúLFXOPLVFXUWHURWXQMLWHGHOD&ULYLQDVSUHVXGXQGHGH
DOWIHOIkúLDGHGHDOXULVHvQJXVWHD] WUHSWDW
6XQWDOF WXLWHGLQIRUPD LXQLSDQQRQLHQH–QLVLSXULSLHWULúuri, argile –
GLVSXVH WUDQVJUHVLY SHVWH úLVWXULOH FULVWDOLQH FDUH DSDU OD ]L vQ 0 JXUD
6XUGXFXOXL  P  6H UHPDUF  úL FXOPHD SUHOXQJ  SH GLUHF LH 1-S, între
YDOHD 6 UD]XOXL úL &kPSLD /XJRMXOXL FX DOWLWXGLQHD GH SHVWH  P 6XQW
IUDJPHQWDWHGHY LDORKWRQHGLQ0XQ LL3RLDQD5XVF DSaU LQkQGED]LQXOXL
%HJ L UHVSHFWLY DO 7LPLúXOXL 3H %HJD /XQFDQLORU úL 6 UD] WHUDVHOH úL
OXQFLOHLQWU DGkQFvQGHDOXULIDFLOLWkQGFRQVWUXLUHDF LORUGHFRPXQLFD LHúL
GH]YROWDUHDDúH] ULORU
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6H HYLGHQ LD]  GRX  VXEGLvizuni ale Dealurilor Surducului (V.
$UGHOHDQ , = YRLDQX   'HDOXULOH /XJRMXOXL vQ YHVW úL 'HDOXULOH
%XFRY XOXL vQ HVW Dealurile Lugojului sunt cuprinse între valea
7LPLúXOXLvQYHVWYDOHD*ODYL DODQRUGúLSLQWHQXOFULVWDOLQDO6XUGXFXOXL,
OD HVW vQ VXG LQWUkQG vQ FRQWDFW FX 0XQ LL 3RLDQD 5XVF  5HSUH]LQW  XQ
piemont de acumulare, cu altitudini de aproximativ 200 m, fragmentat de
DIOXHQ L DL %HJ L VDX 7LPLúXOXL 'HDOXULOH %XFRY XOXL UHSUH]LQW 
compartimentul estic, situat între pintenul 6XUGXFXOXL úL %HJD /XQFDQLORU
6XQWDOF WXL LWRWGLQGHSR]LWHSDQQRQLHQHLDUODOLPLWDFXDULDPRQWDQ VSUH
VXGSHYDOHD*ODGQHLVHUHPDUF SUH]HQ DXQRUPLFLED]LQHWHGHSUHVLRQDUH–
*ODGQDúL)kUGHD$FHVWHED]LQHWHVXQWVLWXDWHvQDPRQWHGHGHILOHXOGladnei
GH OD 6XUGXF XQGH YDOHD D VHF LRQDW SLQWHQXO FULVWDOLQ UHSUH]HQWDW GH
0 JXUD6XUGXFXOXL P ODYHVWúL)D D0DUH P ODHVWÌQGHILOHX
s-a amenajat un baraj, rezultând lacul de acumulare Surduc.
'HDOXULOH 3RJ QLúXOXL 6DFRú-= JXMHQL 6LODJLXOXL 6DFRúXOXL VDX
%X]LDúXOXL VHGHVI úRDU VXEIRUPDXQHLIkúLLOXQJLGHNPvQWUH&kPSLD
'HSUHVLXQHD  /XJRMXOXL YDOHD 3RJ QLúXOXL &kPSLD %X]LDúXOXL úL 0XQ LL
'RJQHFHL úL 6HPHQLFXOXL 6XQW DOF WXLWH GLQ PDUQH QLVLSXUL úL SLHWULúXUL
pannonieQH LDU OD H[WUHPLW LOH GH QRUG-YHVW úL VXG-HVW DSDU OD ]L úLVWXULOH
FULVWDOLQHGLQIXQGDPHQW6XQWXúRUDVLPHWULFHGHRDUHFHY LOHPDLHYROXDWH
úL PDL OXQJL VXQW FHOH FH FXUJ VSUH QRUG-est, spre Câmpia Lugojului. În
ansamblu, VH HYLGHQ LD]  FXOPL ODUJL FX DVSHFW GH SRGLú QLYHODWH OD
aproximativ 300 PGDUDSDUúLFkWHYDSURHPLQHQ HSHVkPEXULFULVWDOLQL '
6FDXQXOXLP'/XQFDULXP0 JXUD3RLHQLP 
$SURDSHWUHLVIHUWXULGLQVXSUDID DDFHVWRUGHDOXULHVWHvQPRPHQWXOGH
ID  GHVS GXULW  DFHVW FRYRU SURWHFWRU S VWUkQGX-se doar pe câteva culmi
mai înalte. Terenurile sunt în prezent folosite pentru cultivarea cerealelor,
SRPLFXOWXU úLS úXQDWIHQRPHQHOHGHHUR]LXQHILLQGIRDUWHDFWLYH
De obicei, Depresiunea Brebu HVWH vQFDGUDW  WRW 'HDOXULORU 3RJ QLúXOXL HD VH GHVI úRDU  SH FXUVXO 3RJ QLúXOXL vQWUH 'HOLQHúWL úL 'H]HúWL
DYkQGYDWUDVLWXDW ODFFDP(VWHDVLPHWULF FXYHUVDQWXOGUHSWDEUXSW
LDUFHOVWkQJvQWUHSWHGHWHUDV /D'HOLQHúWLVHH[SORDWHD] PDQJDQ
Dealurile Tirolului 'RFOLQXOXL 'RJQHFHL  P UJLQHVF 0XQ LL
'RJQHFHLvQWUHY LOH3RJ QLúXOXLúL&DUDúXOXL/LPLWHOHORUFXPXQ LLvQVXGHVWúLFXFkPSLDvQQRUG-YHVWVXQWSXVHvQHYLGHQ SULQUXSWXULGHSDQW úL
GLIHUHQ LHULOLWRORJLFH1XGHS úHVF PFXH[FHS LD'9HU]LúRU P 
SHXQVkPEXUHGHúLVWXULFULVWDOLQHÌQUHVWDSDUPDUQHQLVLSXULúLSLHWULúXUL
SDQQRQLHQHLDUvQWUHY LOH9RUQLFXúL%kU]DYD– banatite.
Culmile netezite, acoperite cu argile pleistocene, scad în altitudine
VSUHFkPSLHúL'HSUHVLXQHD&DUDúXOXL6SUHGHRVHELUHGHFHOHODOWHXQLW LGH
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GHDOXULUHSUH]LQW FDGUXOGHGH]YROWDUHDXQRUDúH] ULGHP ULPHPLMORFLH
XQHOHDYkQGYHWUHFXIL]LRQRPLHRUGRQDW VSHFLILF VSD LXOXLE Q HDQ
'HDOXULOH 2UDYL HLVHGHVI úRDU ODYHVWGH0XQ LL$QLQHL OLmita cu
DFHúWLDILLQGGDW GHROLQLHWHFWRQLF PDMRU vQWUH&DUDúODQRUGúL1HUDOD
VXG /LPLWD FX 'HSUHVLXQHD &DUDúXOXL HVWH GDW  GH R GHQLYHODUH HYLGHQW 
$OWLWXGLQHDORUFRERDU GHODFFDPODFRQWDFWXOFXPXQWHOHODP
spre Depresiunea CDUDúXOXL3UH]LQW XQSLHPRQWGHHUR]LXQHvQSDUWHDPDL
vQDOW VLWXDWOD-500 m, format pe roci cristalino-mezozoice. În cea mai
PDUH SDUWH VXQW vQV  DOF WXL L GLQ PDUQH QLVLSXUL úL SLHWULúXUL SDQQRQLHQH
Spre periferie au aspectul unui piemont de acumulare-eroziune. Cele mai
PXOWH ORFDOLW L VH DIO  OD FRQWDFW ILH FX PXQWHOH ILH FX GHSUHVLXQHD SH
SULQFLSDOHOHY LúLPDLUDUSHLQWHUIOXYLLODUJL
'HSUHVLXQHD &kPSLD &DUDúXOXLare aspectul unui câmp, rezultatul
eroziunii fluviatile a râului omonimFDUHRVWU EDWHGHOD1(VSUH69úLFDUH
D O VDW QXPHURDVH WHUDVH SH SDUWHD VWkQJ  úL DUH R OXQF  LQXQGDELO  FX R
O LPH GH DSURDSH  NP $OWLWXGLQHD VD FRERDU  vQ OXQF  SkQ  OD  P
3ULQFLSDOLL DIOXHQ L DL &DUDúXOXL FRERDU  GLQ 0XQ LL $QLQHL *kUOLúWH, Jitin,
/LúDYD 9DOHD /XQJ  9LFLQLF 'HSUHVLXQHD HVWH P UJLQLW  GH 'HDOXULOH
Tirolului la nord-YHVW úL 'HDOXULOH 2UDYL HL OD VXG úL HVW úL HVWH ELQH
SRSXODW  7HUHQXULOH VXQW IRORVLWH SHQWUX FXOWXUL 3ULQFLSDOXO FHQWUX
polarizator, atât pentru regiuneaGHGHDOXULFkWúLSHQWUXFHDGHGHSUHVLXQH
FkPSLH HVWH2UDYL D
Câmpia Banatului UHSUH]LQW  DSURDSH MXP WDWH GLQ FkPSLD YHVWLF 
6HREVHUY , cu claritate,F vQFHQWUXOVHPLFHUFXOXLE Q HDQVHDIO &kPSLD
7LPLúXOXL FDUH VH SUHOXQJHúWH VSUH YHVW úL VSre nord-vest cu Câmpia
-LPEROLHL úL &kPSLD $UDQF L vQFRQMXUDW  GLQ WUHL S U L GH FkPSLL vQDOWH 
&kPSLD 9LQJ L OD QRUG &kPSLD 'HSUHVLXQHD  /XJRMXOXL OD HVW úL &kPSLD
Bârzavei la sud. ÌQWUH 0XUHú úL &ULúXO $OE HVWH VLWXDW  &kPSLD $UDGXOXL
subunitate a Câmpiei Banatului; la nord de linia Pâncota – Olari –ùLPDQG–
6kQPDUWLQVHORFDOL]HD] &kPSLD&ULúXULORUFXVXEXQLWDWHDMRDV &kPSLD
&ULúXOXL $OE UHVSHFWLY VXEXQLWDWHD vQDOW  GLQVSUH 'HDOXULOH 0 U XúXOXL –
Câmpia Cermeiului (sau a Susagului).
Câmpia CrLúXULORU UHVSHFWLY SDUWHD FHQWUDO  D &kPSLHL GH 9HVW D
României (Banato-&ULúDQ VHH[WLQGHvQWHULWRULXODQDOL]DWGRDUFXSDUWHDVD
VXGLF  SkQ  OD ORFDOLW LOH 6kQPDUWLQ ùLPDQG 2ODUL úL 3kQFRWD XQGH IDFH
OLPLW  FX &kPSLD $UDGXOXL PDLvQDOW UHVSHFWLY SkQ OD3kQFRWD0RURGD
,QHX %HOLX úL &UDLYD vQ HVW DOLQLDPHQWXO GH FRQWDFW FX GLYHUVH
FRPSDUWLPHQWH DOH 'HSUHVLXQLL = UDQGXOXL úL OD QRUG GH %HOLX 'HDOXULOH
0 U XúXOXL
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&DúLvQDOWHS U LDOHDFHVWHLFkPSLLVHSRDWHLQGLYLGXDOL]DRFkPSLH
joas  DOXYLRQDU  vQ YHVW úL R FkPSLH vQDOW  VLWXDW  vQVSUH GHDOXUL FX
SUHFL]DUHDF  VH WLQGH úL VSUHGHILQLUHDXQHLFkPSLLLQWHUPHGLDUHvQWUHFHOH
GRX  *3RVHD 
&kPSLD MRDV  GLQ DFHVW VHFWRU DO &kPSLHL &ULúXULORU SRDWH IL I U 
GLVFX LLQXPLW &kPSLD&ULúXOXL$OE(G. Posea, 1997, Gr. P. Pop, 2005),
GXS  UkXO FDUH D FUHDW-R 5HSUH]LQW  GH IDSW R OXQF  DPSO  úL FRPSOH[  D
&ULúXOXL $OE DMXQJkQG vQ QRUG SkQ  OD &ULúXO 1HJUX FX D F UXL OXQF  VH
vQJHP QHD]  IRUPkQG R FkPSLH DOXYLDO  GH PDUL GLPHQVLXQL &ULúXO $OE
GLYDJDvQWUHFXWSHVWHDFHDVW FkPSLHEUD HOHVDOHILLQGXOWHULRUXWLOL]DWHGH
DOWH FXUVXUL GH DS  FD]XO 7HX]XOXL  VDX DPHQDMDWH DQWURSLF &DQDOXO
0RULORU )UHFYHQWHOHUHY UV ULDOH&ULúXULORUúL7HX]XOXLDXGHWHUPLQDWvQGLguirea timpuULHDDOELLORUGLQDFHDVW FDX] DFHVWHDDSDUDFXPVXSUDvQ O DWH
ID GHQLYHOXOFkPSLHLÌQFLXGDGLJXULORUVHPDLSURGXFLQXQGD LLFDWDVWURIDOHFkQGDSHOHFHORUGRX &ULúXULVHUHXQHVFGLVWUXJkQGWRWXOvQFDOHDORU
&kPSLD DU SXWHD IL VXEGLYL]DW  vQ GRX  FRPSDUWLPHQWH FHO YHVWLF QXPLW
&kPSLD6RFRGRUXOXLúLFHOHVWLF&kPSLD7HX]XOXL *K0 K UD 
3HQWUX FkPSLD vQDOW  GLQ DFHVW VHFWRU DGRSW P QXPHOH GH Câmpia
Cermeiului vQ VHQVXO GDW GH * 3RVHD   SHQWUX DFHDVW  VXEXQLWDWH
fiind utili]DWHúLQXPHOHGH&kPSLD6XVDJXOXL 90LK LOHVFX*U3
3RS   D & ODFHL Geografia României, IV, 1992), a Craivei etc.
/RFDOLWDWHD FHD PDL LPSRUWDQW  HVWH vQV  &HUPHL FDUH DUH UDQJ VXSUDFRPXQDO úL SRODUL]HD]  SDU LDO VDWHOH GLQ DFHDVW  FkPSLH (VWH VLWXDW  vQWUH
YDOHD7HX]XOXLvQVXGúLFHDD&ULúXOXL1HJUXvQQRUGILLQGRFkPSLHGH
JODFLVXUL GH HUR]LXQH úL DFXPXODUH OD FDUH VH DGDXJ  WHUDVHOH &ULúXOXL
1HJUX vQ SDUWHD QRUGLF  (VWH WUDYHUVDW  D[LDO GH FDQDOXO %HOLXOXL VDX
Cermeiului (îQWUH %HOLX úL 7 XW  FDUH D IRVW UHDOL]DW vQ XUPD PRGLILF ULL
cursului albiei râului Beliu la intrarea în câmpie, perpendicular (sud-nord)
SHGLUHF LDGHFXUJHUHDFXUVXULORUPLFLGHDS FHFRERDU GLQVSUH'HDOXULOH
0 U XúXOXL SH FDUH DFHVW FDQDO OH FROHFWHD]  ÌQ IXQF LH GH SR]L LD ID  GH
canal, se pot deosHEL GRX  WUHSWH DOH DFHVWHL FkPSLL WUHDSWD LQWHUPHGLDU 
VLWXDW  OD YHVW GH FDQDO úL WUHDSWD vQDOW  OD HVW GH FDQDO FXQRVFXW  úL VXE
numele de Câmpia Susagului (în sensul dat de Gr. P. Pop, 2005).
Câmpia Aradului HVWHQHWGHOLPLWDW ODHVWGH0XQ LL= UDQGXOXLFX
FDUHIDFHFRQWDFWXOSULQLQWHUPHGLXOXQXLSHGLPHQWLDUODVXGGH0XUHúÌQ
vest, limita este de-a lungul albiilorS U VLWHDOH0XUHúXOXL,HUXOúL0XUHúXO
Mort, iar în nord, pe la sudul Canalului Morilor (aliniamentul Pâncota,
2ODUL ùLPDQG 6kQPDUWLQ  (VWH R FkPSLH DOXYLRQDU-SLHPRQWDQ  FX DVSHFW
WDEXODU ILLQG FRQVWLWXLW  GLQ FRQXUL DOH 0XUHúXOXL GLULMDWH VSUH 19 F WUH
&ULú GDUFDUHDXVXIHULWRO VDUHVXEVLGHQW SkQ UHFHQW$OWLWXGLnile medii
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sunt de 110-P3UH]LQW GRX QLYHOHXQXOPDLvQDOWFare pare a coincide
FXWHUDVDDGRXDGLQ&kPSLD9LQJ LúLDOWXOPDLMRVFarHGHS úHúWHFXQXPDL
2- P OXQFD 0XUHúXOXL $FHVWD VH FRPSXQH GLQ IRVWH DOELL ODUJL úL
PHDQGUDWHDOHXQRUEUD HDOH0XUHúXOXLFarHVHGLULMDXILHVSUH&ULúXO$OE
ILH VSUH DFWXDOXO ,HU 6H PDL S VWUHD]  GRDU 9DOHD 6HDF  &DQDOXO 0DWFD 
%XGLHUXO úL ,HUXO 6XSUDID D vQDOW  HVWH DFRSHULW  FX GHSR]LWH ORHVVRLGH
JURDVH GH  P LQFOXVLY SH JU GLúWLOH GLQWUH PHDQGUH SH FDUH VH GH]YROW 
FURYXUL6HvQWkOQHVFúLQLVLSXULGLVFRQWLQXLRQGXODWHvQGXQHPLFL&kPSLD
$UDGXOXL DUH SDWUX VXEXQLW L &kPSLD ùLULHL &kPSLD /LYDGHL &kPSLD
&XUWLFLXOXLúL&kPSLD,HUXOXLODFDUHVHDGDXJ OXQFD0XUHúXOXLFXRO LPH
GH SkQ  OD  NP OD YHVW GH $UDG * 3RVHD   3RDWH IL vQFDGUDW  FD R
XQLWDWH GH FkPSLH LQWHUPHGLDU  vQWUH &kPSLD MRDV  D &ULúXULORU OD QRUG úL
FHD vQDOW  D 9LQJ L 3ULQFLSDOXO V X FHQWUX SRODUL]DWRU HVWH RUDúXO $UDG VH
PDL UHPDUF  DOLQLDPHQWXO DSURDSH FRQWLQXX GH DúH] UL GH OD FRQWDFWXO FX
muntele, în Podgoria Aradului.
&kPSLD1 GODFXOXLLQFOXV XQHRULOD&kPSLD$UDGXOXLUHSUH]LQW GH
IDSWRFRQWLQXDUHVSUH19D&kPSLHL9LQJ LODQLYHOXOWHUDVHLVDXSHVWH
OXQFD DFWXDO  D 0XUHúXOXL vQWUH ORFDOLW LOH = G UHQL úL 6HFXVLJLX SH GH-o
SDUWH3HFLFDúLùHLWLQSHFHDODOW SDUWH(VWHVLWXDW ODYHVWGHYDOHD,HUXOXL
S WXUDGHORHVVVHvQJURDú OD-30 m. Genetic, este o câmpie piemontanWHUPLQDO  GHRDUHFH VXE ORHVV VH DIO  R VWUXFWXU  GH FRQXUL DOXYLDOH DOH
MuUHúXOXL FD IXQF LH SUH]HQW  HVWH WRWXúL R FkPSLH WDEXODU  D F UHL
VXSUDID  HVWH SUHV UDW  FX FURYXUL GH - P DGkQFLPH úL VXWH GH PHWUL
OXQJLPH(VWHQHIUDJPHQWDW GRDUPDUJLQDODSDUGRX Y LXJL$úH] ULOHVXQW
SX LQH GDU PDUL LDU FRPXQD 3HFLFD FX Seste 13000 de locuitori, a fost
GHFODUDW RUDúvQ3HVWHGLQVXSUDID DFkPSLHLUHSUH]LQW WHUHQXUL
DUDELOH 2UDúXO 1 GODF HVWH DO GRLOHD FHQWUX XUEDQ DO FkPSLHL GHFODUDW FD
DWDUHvQF GLQGDUGHGLPHQVLXQLPDLUHGXVHGHFkW3HFLFD,PSRUWDQ a
VDHVWHHYLGHQWGDW GHORFDOL]DUHDODIURQWLHU DFHVWDILLQGFHOPDLLPSRUWDQW
punct rutier de trecere a frontierei din vestul României.
&kPSLD 9LQJ L OD VXG GH 0XUHú DUH R IRUP  GH HYDQWDL vQ SDWUX
WUHSWH GHVFKLV VSUH 69 úL FX SXQFWXO GH LQVHU LH OD /LSRYD 6H VLWXHD]  OD
YHVW GH 'HDOXULOH /LSRYHL OLPLWDYHVWLF DVDHVWHGDW GHROLQLHVLQXRDV 
aproximativ în semicerc,SRUQLQGGHOD6HFXVLJLXSH0XUHúSHOD6DWFKLQH]
Sânandrei, Ianova, la o altitudine de aproximativ 100 m. Altitudinile
maxime DSDU vQ YHVWXO Y LL 0 JKHUXú /XGD %DUX  GH -190 P 2 DOW 
anomalie DOWLPHWULF FRQVW  vQ GHSODVDUHD FXPSHQHL DSHORU VSUH 0XUHú
0 JKHUXúXOILLQGvQRSLQLDOXL*3RVHD  RYDOHDQWHFHGHQW $FHDVWD
se datorHD] VXEVLGHQ HLDFFHQWXDWHGLQ&kPSLD7LPLúXOXL XQHOHY LODUJLDX
IRVW FRQVLGHUDWH GUHSW YHFKL FXUVXUL DOH 0XUHúXOXL  (VWH FHD PDL YHFKH úL
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FHDPDLvQDOW FkPSLHPXUHúDQ ILLQGWRWRGDW úLFHOPDLWLSLFSLHPRQWGLQ
WRDW &kPSLD9HVWLF IDSWLQGLFDWGHJURVLPHDSLHWULúXULORUúLJHQH]DORr, de
FRQXULDOH0XUHúXOXLÌQQRUGVHSXQvQHYLGHQ WHUDVHOHODUJLDOH0XUHúXOXL
Y LOH FDUH VH GUHQHD]  VSUH DFHVWD VXQW VFXUWH, în vreme ce toate celelalte
VXQWFROHFWDWHGH%HUHJV X %HJD9HFKH DXIXQGXOSODWVXQWODUJLúLVHDF 
vara. Este acoperLW  FX SLHWULúXUL úL QLVLSXUL IOXYLDWLOH vQ HVW úL GHSR]LWH
ORHVVRLGH vQ YHVW $úH] ULOH vQ vQWUHJLPH UXUDOH JUDYLWHD]  VSUH $UDG VDX
7LPLúRDUDLDUvQSDUWHDGH1(VSUH/LSRYD
Câmpia (Depresiunea) Lugojului se extinde de-DOXQJXO7LPLúXOXLúL
%HJ Lvntre Dealurile Lipovei la nord, Dealurile Surducului la est, Dealurile
3RJ QLúXOXL OD VXG ÌQ YHVW FRQWDFWXO FX &kPSLD 7LPLúXOXL VH IDFH SH
DOLQLDPHQWXO5HFDú– Sârbova –%X]LDú6SUHVXG-HVWVHvQJXVWHD] WUHSWDWúL
WUHFH SH QHVLP LWH vQ 'HSUHVLXQHD &DUDQVHEHúXOXL $OWLWXGLQLOH VDOH VXQW GH
140- P 6H GLVWLQJH R WUHDSW  PDL vQDOW  OD SRDOHOH GHDOXULORU PDL ELQH
GH]YROWDW  OD ED]D 'HDOXULORU 3RJ QLúXOXL XQGH DUH DVSHFW GH FkPSLH
SLHPRQWDQ  MRDV  $LFL VH SRW UHFXQRDúWH WHUDVHOH PLMORFLL úL LQIHULRDUH Dle
7LPLúXOXLúL%HJ L7UHDSWDPDLMRDV HVWHDOF WXLW GLQOXQFDUHFHQW DFHORU
GRX  UkXUL SULQ FDUH DFHVWHD PHDQGUHD]  SXWHUQLF ÌQ XUPD OXFU ULORU GH
KLGURDPHOLRUD LLOXQFDDIRVWVFRDV GHVXELQFLGHQ DLQXQGD LLORU7HUPHQXO
de depresiune, dat de Gr. P. Pop (2005), este justificat de aspectul de „golf”,
VLWXDWvQWUHXQLW LFROLQDUHODQRUGHVWúLVXGGDUFXRODUJ GHVFKLGHUHVSUH
YHVWGHWHUPLQDW GHvQJHP QDUHDOXQFLORUFHORUGRX UkXUL7LPLúúL%HJD
Câmpia Bârzavei HVWH VLWXDW  OD QRUG GH 'HDOXULOH 3RJ QLúXOXL
%X]LDúXOXL úL7LUROXOXL 'RJQHFHL HDS WUXQGHVXEIRUP GHJROIXULGH-a
OXQJXO 3RJ QLúXOXL úL %kU]DYHL vQ DULD GHDOXULORU 'DF  OLPLWD FX GHDOXULOH
HVWH XúRU GH HYLGHQ LDW FHD FX &kPSLD 7LPLúXOXL HVWH FRQYHQ LRQDO  SH OD
Jamu 0DUH 0RUDYL D 'HWD 6DFRúX 7XUFHVF %X]LDú 6H SRW VHSDUD GRX 
WUHSWH GH UHOLHI XQD vQDOW  PDL H[WLQV  OD - P úL XQD MRDV  VXE
IRUPDXQHLIkúLLvQJXVWHOD-PVSUHFkPSLDMRDV ÌQDQVDPEOXHVWH
DOF WXLW  GLQ LQWHUIOXYLL SODQH VHSDUDWH GH Y L ODUJL GLVSXVH GLYHUJHQW FHHD
FH VXEOLQLD]  FDUDFWHUXO V X SLHPRQWDQ ÌQ FDGUXO V X VH SRW LQGLYLGXDOL]D
XUP WRDUHOH VXEXQLW L &kPSLD %X]LDúXOXL FX QXPHURDVH WHUDVH DOH
7LPLúXOXL úL 3RJ QLúXOXL &kPSLD 7RUPDFXOXL vQWUH 3RJ QLú úL %kU]DYD
CâmSLD * WDLHL vQWUH %kU]DYD úL IURQWLHUD FX SerbLD FDUH VH UHPDUF  SULQ
LQWHUIOXYLL QHWH]LWH GLQWUH FDUH VH vQDO  FRQXO ED]DOWLF ùXPLJ  P 
&kPSLD0RUDYL HLVWU E WXW GHUkXORPRQLP(VWHDOF WXLW GLQSUXQGLúXUL
FULVWDOLQH DFRSHULWH GH R S WXU  GH grosimi varabile, de argile pleistocene.
%X]LDúXO'HWDúL GLQ * WDLDVXQWVLQJXUHOHRUDúHGHP ULPHPLF 
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&kPSLD 7LPLúXOXL se suprapune centrului geometric al semicercului
E Q HDQ úL UHSUH]LQW  DULD GH VXEVLGHQ  GH SH FXUVXO LQIHULRU DO UkXULORr
7LPLú %HJD %kU]DYD úL 0RUDYL D /LPLWD FX XQLW LOH vQFRQMXU WRDUH HVWH
VWULFW FRQYHQ LRQDO  $OWLWXGLQHDPDLPLF  P úLSDQWDUHGXV DDFHVWHL
FkPSLLIDYRUL]HD] LQXQGD LLOHúLPHQ LQHUHDDSHORUSHSHULRDGHvQGHOXQJDWH
GH WLPS E OWLUHD ILLQG vQOHVQLW  úL GH FUHúWHUHD QLYHOXOXL DSHORU IUHDWLFH
7RDWHDFHVWHFDUDFWHULVWLFLDXGHWHUPLQDWHIHFWXDUHDOXFU ULORUGHFDQDOL]DUH
vQGLJXLUHúLGHVHFDUHvQF GLQVHFROHOHSUHFHGHQWH$FHVWHDVHFRQWLQX úLvQ
SUH]HQW$GkQFLPHDPLF DDSHORUIUHDWLFHDIDYRUL]DWDSDUL LDQXPHURDVHORU
V U WXUL FDUH SUHGRPLQ  GH H[HPSOX vQ FkPSXO 'LQLDúXOXL 7HUHQXULOH PDL
ridicate, cu o adâncime mai mare a nivelului freatic, au fost folosite pentru
VWDELOLUHDDúH] ULORURPHQHúWL
3DUWHD QRUGLF  HVWH UHSUH]HQWDW  GH FkPSLD GH GLYDJDUH D %HJ L vQ
WUHFXW FX PODúWLQL 3H LQWHUIOXYLXO GLQWUH %HJD úL 7LPLú UHOLHIXO HVWH SX LQ
mai ridicat în nord-est (90 m), dar apele freatice sunt destul de aproape de
VXSUDID  úL DLFL ÌQWUH 7LPLú úL %kU]DYD DFHDVW  FkPSLH VH FDUDFWHUL]HD] 
printr-XQ QXP U PDUH GH ODFXUL úL FXUVXUL S U VLWH DOH 7LPLúXOXL WRW FD
rezultat al unei pante foarte mici, FDUH D IDYRUL]DW PXOW DF LXQHD GH
PHDQGUDUHúLGHDSDUL LHDFXUVXULORUS U VLWH
Peisajul geografic actual este puternic antropizat, cu numeroase sate
PDUL úL vQWLQVH FXOWXUL DJULFROH 6SUH RUDúXO 7LPLúRDUD JUDYLWHD]  vQWUHDJD
câmpie.
Spre nord-YHVW VXQW VLWXDWH &kPSLD -LPEROLHL úL &kPSLD $UDQF L
SUHOXQJLULDOH&kPSLHLMRDVHE Q HQHGDUFXXQHOHWU V WXULGLVWLQFWH
Câmpia Jimboliei are cca. 90 m altiWXGLQH úL IDFH WUHFHUHD vQWUH
&kPSLD 7LPLúXOXL úL &kPSLLOH 0XUHúXOXL GDU DSDUH úL FD R FRQWLQXDUH D
&kPSLHL 9LQJ L VSUH YHVW 5HSUH]LQW  R FkPSLH WDEXODU  FX ORHVV FX
QXPHURDVHFURYXULDOXQJLWHODFDUHVHDGDXJ H[FDYD LLOHDQWURSLFH SHQWUX
scoaterea argilei), unele devenite cuvete lacustre prin ridicarea nivelului
IUHDWLF ÌQ O LPHD PD[LP  HVWH DWLQV  SH LQWHUIOXYLXO GLQWUH $UDQFD úL
*DOD FDXQGHDWLQJHPSHXQIRVWJULQGDO0XUHúXOXLÌQvPSUHMXULPLOH
ORFDOLW LL7HUHPLD0DUHVXSUDID DFkPSLHLHVWHDFRSHULW FXGXQHGHQLVLS
IL[DWHSHFDUHVHFXOWLY YL DGHYLH6LQJXUXORUDúHVWH-LPEROLD
&kPSLD $UDQF L UHSUH]LQW  R GHVFKLGHUH vQ FRQ ODUJ D OXQFLL
0XUHúXOXL vQFHSkQG GH OD 3HULDP VSUH 69 (VWH FHD PDL QRX  FkPSLH D
0XUHúXOXL SH FHQWUXO V X meandrând Aranca, carH vúL DUH REkUúLD vQ OXQFD
0XUHúXOXLOD6kmSHWUX*HUPDQ$OWLWXGLQHDGRPLQDQW HVWHGH-85 m, pe
XQHOHJULQGXULXUFkQGODP5RFLOHGHVXSUDID VXQWDOXYLXQLUHFHQWHGDU
SHVWH HOH DSDU úL QLVLSXUL GXQLILFDWH VDX URFL OXWR-argiloase care conduc la
stagnarea apelor meteorice sau chiar la inundare. Morfologic, este o câmpie
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MRDV  VXEVLGHQW  GH OXQF  úL GLYDJDUH 6H LPSXQ PLFURIRUPH GH WLSXO
DOELLORUúLPHDQGUHORUS U VLWHFDQDOHGHGUHQDMJULQGXULIOXYLDWLOHJU GLúWL
acoperiteGHORHVVRLGHGXQHPRYLOHDQWURSLFH&DYHFKLDOELLDOH0XUHúXOXL
VHS VWUHD] ELQH$UDQFDúL0XUHúDQXO
%.+/#
) U QLFLRvQGRLDO %DQDWXOSUH]LQW DQXPLWHWU V WXULFOLPDWLFHFDUH
vL VXQW VSHFLILFH 3R]L LD JHRJUDILF  D %DQDWXOXL úL GLYHUVLWDtea formelor de
UHOLHIGHWHUPLQ DWkWWU V WXULOHPDMRUHDOHFOLPDWXOXLFkWúLQXDQ HOHORFDOH
DOHDFHVWXLD3HQWUXDSXWHDHYLGHQ LDPDLELQHSRWHQ LDOXOFOLPDWLFORFDOvQ
delimitarea unit LORU WD[RQRPLFH V-au avut în vedere criteriile geografice
complH[H FDUH HYLGHQ LD]  LQWHUGHSHQGHQ D vQWUH WR L IDFWRULL JHQHWLFL DL
FOLPHL UDGLD LD VRODU  FLUFXOD LD JHQHUDO  D DWPRVIHUHL úL SDUWLFXODULW LOH
VXSUDIH HLDFWLYH $VWIHOGDF ]RQDFOLPDWLF HVWHGHWHUPLQDW GH modul de
GLVWULEX LH D UDGLD LHL VRODUH, VHFWRDUHOH GH SURYLQFLH FOLPDWLF au fost
LQGLYLGXDOL]DWH SH ED]D LQIOXHQ HL FLUFXOD LHL JHQHUDOH D DWPRVIHUHL 0DL
departe, LQXWXULOH FOLPDWLFH FRUHVSXQ] WRDUH HWDMHORU FOLPDWLFH  DX IRVW
HYLGHQ LDWH vQ FRQIRUPLWDWH FX WUHSWHOH PDMRUH GH UHOLHI FkPSLe, deal,
munte).
&HDPDLPDUHSDUWHD%DQDWXOXLDSDU LQHVHFWRUXOXLGHFOLPDWWHPSHUDW
FRQWLQHQWDO GH WUDQ]L LH FX LQIOXHQ H VXEPHGLWHUDQHHQH $FHVWD DSDUH úL vQ
MXP WDWHDVXG-YHVWLF D2OWHQLHLGDUFXXQHOHGLIHUHQ LHULPDUFDQWHLimita
DUHDOXOXL FOLPDWLF FX LQIOXHQ H VXEPHGLWHUDQHHQH SRDWH IL XUP ULW  vQ DUD
QRDVWU  vQFHSkQG GH OD QRUG GH 1 GODF 6HPODF 3HULDP *LDUPDWD 1 GH
7LPLúRDUD  5HFDú 6 GH /XJRM &DUDQVHEHú SHVWH 0XQWHOH 0LF DUFX
Godeanu, izvoarele Cernei, Tismana, LQWHUIOXYLXO GLQWUH 0RWUX úL -LX DSRL
YDOHD-LXOXLSkQ OD1GH&UDLRYDGHXQGHFRWHúWHVSUH6ODWLQDGH-a lungul
2OWXOXLSHPDOXOVWkQJúLGH-DOXQJXO'XQ ULLFRQWXUkQGOXQFDDFHVWHLDSkQ
în amonte de Giurgiu.
6HSRDWHUHPDUFDF 0XQ LL3RLDQD5XVF 0XQ LL= UDQGXOXL0XQ LL
Codru-0RPD 0DVLYXO * LQD 'HSUHVLXQLOH + OPDJLX *XUDKRQ  úL
= UDQGXOXL 'HDOXULOH /LSRYHL 'HDOXULOH %XO]HL 'HDOXULOH / SXJLXOXL
'HDOXULOH6XUGXFXOXL&kPSLD&ULúXULORU&kPSLD$UDGXOXL&kPSLD9LQJ L
úL SDUWH GLQ &kPSLD /XJRMXOXL QX VXQW LQFOXVH HOH DSDU LQkQG FOLPDWXOXL
FRQWLQHQWDOGHWUDQ]L LHFXLQIOXHQ HRFHDQLFH&XWRDWHDFHVWHDPXO LDXWRUL
OHLQFOXGvQVHFWRUXOFOLPDWLFPDLVXVPHQ LRQDW
3ULQFLSDOHOHFDUDFWHULVWLFLDOHFOLPDWXOXLFXLQIOXHQ HVXEPHGLWHUDQHHQH
suntLDUQDDGYHF LLGHDHUFDOGGLQVXG-vest, generate de ciclonii meditera44
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QHHQL FDUH GHWHUPLQ  XQ FOLPDW PDL FDOG FX SUHFLSLWD LL PDL IUHFYHQW VXE
IRUP  GH SORDLH úL ODSRYL  IHQRPHQH FOLPDWLFH GH LDUQ , slabe ca intenVLWDWHGXUDWDPLF DVWUDWXOXLGH] SDG  -GH]LOH GXUDW DLQWHUYDOXOXL
de înghe  GLQWUH FHOH PDL OXQJLGLQ DU vQXQLLDQLvQJKH XOHVWHSHULRGLF
LDUGXUDWDSHULRDGHLGHYHJHWD LHHVWHDSURDSHFRQWLQX ÌQUHJLPXODQual al
SUHFLSLWD LLORU VH vQUHJLVWUHD]  XQ PD[LP SULQFLSDO vn mai-LXQLH úL DOWXO
secundar, în decembrie. (Geografia României, vol. I, 1983).
7HPSHUDWXUDPHGLHDQXDO a Banatului este în ansamblu de 11º C în
FkPSLHVLWXD LHFDUHQHIDFHV FUHGHPF DFHDVWDHVWHFHDPDLFDOG UHJLXQH
D ULL7HPSHUDWXULOHPHGLLDQXDOHGHSHVWH&VHvQUHJLVWUHD] vQSDUWHD
YHVWLF  D &kPSLHL 7LPLúXOXL vQ &kPSLD * WDLHL &kPSLD 0RUDYL HL
'HDOXULOH7LUROXOXL'HSUHVLXQHD&DUDúXOXLúLGH-DOXQJXO'HILOHXOXL'XQ ULL
VHDWLQJ&OD%HU]DVFDúL&OD2UúRYD PD[LPDvQ5RPknia). În
UHVW YDORULOH VXQW DSURDSH GH  & úL QX VFDG VXE  & OD DOWLWXGLQL GH
SkQ ODP7LPLúRDUDúL/XJRM&$UDGúL6kQQLFRODX0DUH
&&KLúLQHX&ULú&DUDQVHEHú OD P úL5HúL D  m) 10,5º C. Acestea
sunt net mai ridicateGHFkWFHOHGLQ&ULúDQD7UDQVLOYDQLDVDXFKLDU2OWHQLD
$VWIHOVSUHQRUGVHvQUHJLVWUHD] GHDELD&OD2UDGHD&OD6DWX
Mare, la altitudini apropiate de cele de la Arad sau Sânnicolau Mare; în
Transilvania se ating 9,5º C la Alba Iulia; spre sud-est, la Strehaia sunt 10,0º
C, dar la Craiova abia 9,7º C. O situa LHH[FHS LRQDO VHUHUPDUF ODVWD LD
0LQLúGLQ3RGJRULD$UDGXOXLXQGHWHPSHUDWXUDPHGLHDQXDO HVWHGHº
&SUREDELOGDWRULW FRQGL LLORUWRSRFOLPDWLFHGHH[FHS LHvQFDUHVHVLWXHD] 
VWD LD 9 $UGHOHDQ 2 +HUúFRYLFL   ÌQ OXQJXO &XORDUXOXL 0XUHúXOXL
YDORULOH GHS úHVF SHVWH WRW  & FkW VH vQUHJLVWUHD]  OD 'HYD  FD úL vQ
'HDOXULOH %DQDWXOXL H[FHS LH IDF XQHOH vQ O LPL PDL PDUL  vQ &XORDUXO
7LPLú-Cerna (9,5º C la TeregovDYDORDUHDPLQLP 'HSUHVLXQHD$OP MXOXL
 & OD %R]RYLFL  2 GDW  FX DOWLWXGLQHD YDORULOH VFDG vQ PRG HYLGHQW
SkQ OD&ODVWD LD6HPHQLF  P úL– 0,5º C la DUFX  m).
'LIHUHQ HOH VXQW úL PDL YL]LELOHDWXQFLFkQGVH DQDOL]HD] distrLEX LD
valorilor mediei termice multianuale a lunii ianuarie; acestea sunt, în
cele mai multe cazuri, peste –  & 6H FRQVWDW  F  GDWRULW  IUHFYHQWHORU
LQYHUVLXQL GH WHPSHUDWXU  YDORULOH GHVFUHVF GLQVSUH GHDOXUL VSUH FkPSLD
MRDV -&OD5HúL D-&OD&DUDQVHEHú vQDULDGHOXURDV - 1,0º C
OD/XJRM vQFkPSLDvQDOW úL–&OD7LPLúRDUDODFDUHVHDGDXJ – 1,5º
C la Jimbolia (82 m). La Arad valoarea medie a temperaturii lunii ianuarie
este de - 1,1º C, iar la Drobeta Tr. Severin, -0,9º C. Comparativ cu acestea,
VH REVHUY RVF GHUHVSUHQRUG - 1,5º C la Oradea, -2,4º C la Satu Mare),
spre est (-2,2º C la Deva, -&OD$OED,XOLD úLVSUHVXG-est (- 1,5º C la
Calafat, -&OD&UDLRYD ÌQFXORDUHúLGHSUHVLXQLDHUXOUHFHU PkQHPXOW 
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YUHPH SH IXQGXO DFHVWRUD GHWHUPLQkQG YDORUL QHW PDL VF ]XWH -1,9º C la
7HUHJRYDúL–&OD%R]RYLFL6SUHvQ O LPLVHDWLQJPLQLPHOHGH–6,1º C
OD6HPHQLFúL–9,2º C la DUFX
Climatul mai moderat al Banatului (veri nu excesiv de calde, ierni
blânde) este cel mai bine exprimat de DPSOLWXGLQHDPHGLHDQXDO . Aceasta
FUHúWHGHRELFHLGHODPXQWHODFkPSLHGDUFRPSDUkQGYDORULOHDFHVWHLDvQ
%DQDWFXFHOHGLQ2OWHQLDVDX7UDQVLOYDQLDVHUHPDUF GLIHUHQ HHYLGHQWHÌQ
Banatul sârbesc, amplitudinea medLHDQXDO HVWHGH&FXYDORULvQWUH
&OD3DQFHYRúL6XVDUDúL&OD-DVD7RPLF$PSOLWXGLQLDVHP Q WRDUH FX DFHDVWD GLQ XUP  VH UHJ VHVF OD /XJRM 7LPLúRDUD &DUDQVHEHú
 &  $UDG 5HúL D  &  YDORULOH VFDG XúRU VSUH QRUG ,7º C la
Oradea), ceva mai accentuat spre est (22,7º C la Deva, 23,8º C la Alba Iulia)
úL IRDUWH HYLGHQW VSUH VXG-est (24,0º C la Drobeta Tr. Severin, 24,9º C la
Calafat, 25,2º C la Craiova).
&DQWLWDWHD PHGLH GH SUHFLSLWD LL este un alt indicator climatic de
PD[LP LPSRUWDQ SHQWUXLQGLYLGXDOL]DUHDVSD LXOXLE Q HDQ&DQWLW LOHGH
SUHFLSLWD LLPDLPDULID GHUHJLXQLOHvQFRQMXU WRDUHSRWILSXVHSHVHDPD
LQIOXHQ HORU RFHDQLFH YHVWLFH FDUH VH DGDXJ  FHORU VXEPHGLWHUDQHHQH
determinând caracterul de specificitate al Banatului sub aspect climatic.
ÌQVSD LXOGHFkPSLHSUHFLSLWD LLOHPHGLLDQXDOHGHS úHVFPPvQ
SDUWHDGHVXGúLGHHVW 7LPLúRDUDPP'HQWDPP/LSRYDPP
&LDYRú  PP  úL FKLDU  PP OD FRQWDFWXO FX DULD GHOXURDV  – CaranVHEHúPP) JHWPP7LUROPP/DGRDUPDOWLWXGLQHVH
vQUHJLVWUHD]   PP OD %RFúD 0RQWDQ  R YDORDUH VXSHULRDU  FHOHL GH OD
5HúL D PP ODPLDUOD2UDYL D–PP'HODDQXPLWHvQ O LPL
IXQF LH úL GH H[SR]L LD YHUVDQ LORU PDL VSUH PXQWH VH DWLQJ úL VH GHS úHVF
1000 mm annual –PPOD1 GUDJ  P PPOD5XVFD0RQWDQ 
 PP OD 9 OLXJ  P   PP OD $QLQD DWLQJkQG XQ PD[LP GH
 PP OD &XQWX  P DOWLWXGLQH vQ 0XQ LL DUFX  2 YDORDUH
DVHP Q WRDUH VH vQUHJLVWUHD]  OD VWD LD 6HPHQLF  m) – 1259 mm, în
YUHPHSHYI DUFX DELD PP$FHDstDQHIDFHV FUHGHPF RSWLPXO
SOXYLRPHWULFVHVLWXHD] ODDOWLWXGLQLPHGLL –P SHYHUVDQ LLFX
H[SXQHUH YHVWLF  vQ YUHPH FH PDL VXV YDORULOH VFDG &HOH PDL VF ]XWH
FDQWLW L PHGLL DQXDOH GH SUHFLSLWD LL VH vQUHJLVWUHD]  vQ FkPSLD MRDV 
&KLúLQHX&ULúPPSkQ ODPPOD6kQQLFRODX0DUH
)D GHYDORULOHGHDSUR[LPDWLYPPvQ&kPSLD%DQDWXOXLvQVXGXO
&kPSLHL &ULúXULORU VH GHS úHVF  PP (la Salonta 560 mm), iar în
Transilvania, în sud-vest, PDLSX LQ, 537 mm la Alba Iulia, 578 mm la Deva.
3HGHDOW SDUWHFRPSDUDWLYFXFHLPPOD2UúRYDOD'UREHWD7U6HYHULQ
cad abia 661 mm, iar la Craiova 523 mm.
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5HJLPXO SUHFLSLWD LLORU HVWH GH DVHPHQHD GLIHULW GDWRULW  LQFLGHQ HL
FLFORQLORU PHGLWHUDQHHQL FDUH GHWHUPLQ  un maxim secundar în lunile de
WRDPQ  RFWRPEULH $FHVWDDSDUHvQvQWUHJ%DQDWXOFKLDUúLOD/LSRYDGDUúL
vQDULLOHvQFRQMXU WRDUHGHH[HPSOXOD+XQHGRDUD7J -LXúL&UDLRYD El este
XúRU GHSODVDW vQ QRLHPEULH OD 2UúRYD úL 'UREHWD 7U 6HYHULQ DULH vQ FDUH
eVWH FHO PDL FODU HYLGHQ LDW 'LPSRWULY  PD[LPXO VHFXQGDU DSDUH VODE OD
$UDG &KLúLQHX &ULú 6DORQWD 'HYD VDX &DUDFDO úL HVWH LQH[LVWHQW OD $OED
,XOLDVDX3HWURúDQL
DuS FXPVHúWLHUHJLPXOSUHFLSLWD LLORUvQFOLPDWXOPHGLWHUDQHHDQDUH
GUHSW WU V WXU  IXQGDPHQWDO  SRQGHUHD VHPQLILFDWLY (peste 50%) a
SUHFLSLWD LLORU vQ VHPHVWUXO UHFH DO DQXOXL 'HúL DFHDVWD QX VH UHDOL]HD]  vQ
%DQDWWRWXúLVHFRQVWDW H[LVWHQ DXQHLWHQGLQ HGHXQLIRUPL]DUHDSRQGHULL
SHVH]RDQHvQWUHFDUHRLPSRUWDQ UHPDUFDELO GH LQHVH]RQXOGHLDUQ FHO
PDLVHFHWRV7RWXúLvQDFHVWVH]RQFDGSHVWHGLQWRWDOXOSUHFLSLWD LLORU
ODVWD LLOHE Q HQHFXXQPD[LPGHOD2UúRYDOD7LPLúRDUD
OD$UDG6SUHQRUGDFHDVWDHVWHGHDELDOD&KLúLQHX&ULú
% la Salonta, spre est – 17,9% la Lipova, 16,0% la Deva, 13,4 % la Alba
,XOLD ÌQ2OWHQLDVHHYLGHQ LD] RVF GHUHPDLOHQW úLSRQGHULPDLULGLFDWH
22,5% la Drobeta Tr. Severin, 20% la Craiova, 18,5 % la Caracal.
&RQVLGHU P F  DFHVWH FDUDFWHULVWLFL WHUPLFH úL SOXYLRPHWULFH VXQW
VXILFLHQWHSHQWUXDVXEOLQLDLQGLYLGXDOLWDWHDFOLPDWLF D%DQDWXOXL$FHVWDDUH
GUHSWFDX]HVSHFLILFHFLUFXOD LDJHQHUDO DPDVHORUGHDHU&LUFXOD LDGLQ19
úL 69 DIHFWHD]  GLIHULWH DULL DOH YHVWXOXL ULL vQ IXQF LH GH DQRWLPS $SDUH
SUHJQDQW FDUDFWHUXO GH FRPSRQHQW  YHVWLF  &LUFXOD LD GLQ 1( DF LRQHD] 
numai la nivelul crestelor montane, remarcându-se rolul de baraj orografic
DO &DUSD LORU IDSW FH FDX]H]  PRGHUDUHD VXE DVSHFW WHUPLF D DQRWLPSXOXL
UHFH $VSHFWXO PRGHUDW DO UHJLPXOXL WHUPLF VH GDWRUHD]  LQIOXHQ HL GRPLQDQWHDFLUFXOD LHLYHVWLFHvQWRDWHDQRWLPSXULOHSHIRQGXOF UHLDVHJUHIHD] 
LQIOXHQ DFHORUODOWHWLSXULFLUFXODWRULLÌQVH]RQul cald al anului se produce o
LQWHQVLILFDUH D FLUFXOD LHL GLQ 19 FDUH LPSULP  YHULORU XQ DVSHFW PDL
U FRURV LDU vQ VH]RQXO UHFH VH LQWHQVLILF  FLUFXOD LD GH 69 FDUH LQFOXGH
FLUFXOD LDWURSLFDOPDULWLP úLFHDSRODUvQWRDUV Fare dau caracterul blând al
LHUQLORUSUHFLSLWD LLSUHSRQGHUHQWOLFKLGHúLGH]JKH XULIUHFYHQWH
*+&41)4#(+#
'LQ SXQFW GH YHGHUH KLGURJUDILF vQ %DQDW VH LQGLYLGXDOL]HD]  JUXSD
râurilor sud-YHVWLFHQXPLWHúLE Q HQH$FHDVWDLQFOXGHVLVWHPHOH$UDQFD
%HJD DIOXHQ LGLUHF LDL7LVHL 7LPLúúL&HUQD DIOXHQ LGLUHF LDL'XQ ULL 
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%D]LQHOHKLGURJUDILFHDOH0XUHúXOXLúL&ULúXULORUVHLQFOXGvQJUXSDUkXULORU
GHYHVWDIOXHQ LDL7LVHL$FHVWVXEFDSLWRODIRVWUHGDFWDWvQVSHFLDOSHED]D
OXFU ULLOXL,8MYDUL  
Teritoriul studiat include, din VLVWHPXO &ULúXULORU, o parte din
ED]LQHOH&ULúXOXL1HJUXúLD&ULúXOXL$OE,]YRUXO&ULúXOXLHVWHFRQVLGHUDWFD
ILLQG &ULúXO $OE GLQ FDX]D OXQJLPLL VDOH PD[LPH &ULúXO 1HJUX are o
VXSUDID  D ED]LQXOXL GH  NP2 úL R OXQJLPH GH 44 km pe teritoriul
5RPkQLHLGLQFDUHGRDURSRU LXQHGHFk LYDNLORPHWULSHWHULWRULXOMXGH XOXL
Arad, în apropierea comunei Zerind, unde are un debit mediu de 29,2 m3/s.
&HOPDLLPSRUWDQWDIOXHQWDO&ULúXOXL1HJUXHVWHTeuzul DUHRVXSUDID D
bazinului de 1166 km2ROXQJLPHGHNPúLXQGHELWPHGLXGHP3/s
OD &HUPHL  $FHVWD L]YRU úWH GLQ 0XQ LL &RGUX-Moma, de sub vârful
3RQRUDúXOXL6HFWRUXOVXSHULRUSkQ OD,JQHúWLVHFDUDFWHUL]HD] SULQSDQWH
UHSH]L/DLHúLUHDvQOXQFD&ULúXOXL$OEFRWHúWHEUXVFVSUHYHVWúLQRUG-vest,
de-DOXQJXOXQHLDOELLS U VLWHD&ULúXOXL$OESHFDUH-OXUPHD] vQSDUDOHO
$UHXQED]LQDVLPHWULFDYkQGSUDFWLFWR LDIOXHQ LLSHSDUWHDGUHDSW GLQVSUH
'HDOXULOH & UDQGXOXL úL 0 U XúXOXL *URúL %HOLX 6DUWLú úL )UXQ]Lú
/HYHOHú  (VWH vQGLJXLW SH SDUWHD VWkQJ  Y UVkQGX-VH vQ &ULúXO 1HJUX vQ
DSURSLHUH GH 0LúFD 'LQ FDX]D LQXQGD LLORU SURGXVH PDL DOHV GH F WUH
DIOXHQ LLV LvQDQXOV-a amenajat canalul Beliului (Cermei-7 XW SHR
GLVWDQ  GH  NP ÌQ ED]LQXO Teuzului s-DX DPHQDMDW úL DOWH FDQDOH
SUHFXPúLGRX VLVWHPHGHGHVHFDUH
&ULúXO $OE DUH R VXSUDID  D ED]LQXOXL GH NP2 úL R OXQJLPH GH
 NP SH WHULWRULXO ULL QRDVWUH GLQ FDUH DSUR[LPDWLY WUHL VIHUWXUL SH
WHULWRULXO MXGH XOXL $UDG 'HELWXOV XPediu, de doar 21,4 m3VOD&KLúLQHX
&ULú HVWH PDL PLF GHFkW FHO DO &ULúXOXL 1HJUX FD R FRQVHFLQ  D XWLOL] ULL
DSHORU VDOH vQ GLYHUVH VFRSXUL DOLPHQWDUHD FX DS  D &DQDOXOXL 0RULORU D
unor lacuri antropice etc). În lungul râului se disting mai multe sectoare,
GLQWUHFDUHFHOPLMORFLX GHFXORDU úLFHOLQIHULRU GHFkPSLH VHGHVI úRDU 
în teritoriul studiat.
ÌQ 'HSUHVLXQHD + OPDJLX &ULúXO $OE SULPHúWH FX SUHF GHUH DIOXHQ L
GLQ GUHDSWD vQWUH FDUH 2FLXO + OPDJLXO VXSUDID D ED]LQXOXL GH  NP2,
lungimeDGHNPGHELWXOPHGLXOD+ OPDJLXGHP3V úL9DOHDGHOD
Lazuri, pâraie carHIUDJPHQWHD] YHUVDQWXOVXGLFúLVXG-vestic al Masivului
* LQDÌQWUH9kUIXULOHúL*XUDKRQ &ULúXO$OEvúLWDLHXQGHILOHXV OEDWLFvQ
SLURFODVWLWH $LFL SULPHúWH SULPXO DIOXHQW GLQVSUH 0XQ LL &RGUX-Moma,
$FLX D VDX 7 F úHOH  NP2 VXSUDID  ED]LQDO   NP OXQJLPH  SDU LDO
XUPDWGHúRVHDXDQD LRQDO '1$FHRFROHúWHGHILOHXOÌQOXQFDDFHVWXL
SkUkX DUH ORF DQXDO 1HGHLD GH OD 7 F úHOH ÌQVSUH DYDO vQ 'HSUHVLXQHD
GuUDKRQ  YDOHD VH O UJHúWH FRQVLGHUDELO OXQFD úL WHUDVHOH VXQW ELQH
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GH]YROWDWH 3ULPHúWH DIOXHQ L PLFL GH VWkQJD =HOGLúXO HVWH FHO PDL
LPSRUWDQW  úL GH GUHDSWD )HQLúX &URFQD HWF  'XS  VFXUWXO GHILOHX GH OD
Cociuba – -RLD 0DUH &ULúXO $OE LQWU  vQ VHFWRUXO V X LQIHULRU DPHQDMDW
DQWURSLFvQF GHOD%XWHQLGHXQGHV-a derivat spre stânga Canalul Morilor
(1834- &DQDOXOXUP UHúWHvQSDUDOHOFXUVXO&ULúXOXL$OESHODVXGGH
DFHVWD FROHFWkQG úL PDMRULWDWHD DIOXHQ LORU GH PLFL GLPHQVLXQL  GH SH
stângDFXH[FHS LD&LJKHUXOXLSHVXEFDUHWUHFHSULQWU-un sistem de sifonaj,
OD 6HOHXú ÌQ FkPSLD MRDV  D &ULúXOXL $OE FDQDOXO vúL GHVFDUF  DSHOH vQ
&DQDOXO&LRKRúúLUHYLQHvQ&ULúXO$OEvQDPRQWHGHLHúLUHDDFHVWXLDGLQ DU 
OD9 UúDQG(VWHGLPHnsionat la un debit de 2,5 m3VúLDUHF GHULGHDS 
de-DOXQJXOV XGH FkWH PILHFDUHvQWUHFXWDFHVWHDILLQGXWLOL]DWHSHQWUX
PRU ULW
ÌQ DSURSLHUH GH 6HELú &ULúXO $OE SULPHúWH XOWLPXO V X DIOXHQW
LPSRUWDQW GH GUHDSWD YDOHD 'H]QHL FX VFXUJHUH ERJDW  DYând un debit
mediu de 2,62 m3VODSRVWXOKLGURPHWULFPHQ LRQDW$FHVWSkUkXYHQLWGLQ
0XQ LL&RGUX-0RPDDUHRVXSUDID ED]LQDO GHNP2úLROXQJLPHGH
 NP úL DUH FD DIOXHQW SkUkXO 0RQHDVD GH DVHPHQHD ERJDW vQ DSH úL
DIHFWDWúLGHUHJLPXOFDUVWLFGLQDSURSLHUHDVWD LXQLLFarHvLG QXPHOH
ÌQVSHFLDOvQFkPSLHFXUVXO&ULúXOXL$OEDIRVWVXSXVXQRUPRGLILF UL
LPSRUWDQWHOXFU ULOHKLGURDPHOLRUDWLYHDYkQGGUHSWVFRSDS UDUHDvPSRWULYD
LQXQGD LLORUIUHFYHQWHúLvQGHS UWDUHDH[FHVXOXLGHXPLGLWDWH$VWIHOvQF GLQ
DXIRVWFRUHFWDWHFRWXULOHPHDQGUHORU&ULúXO$OEILLQGVFXUWDWFXFFD
NPúLILLQGvQGLJXLWSHROXQJLPHGHNP
3ULQFLSDOXO DIOXHQW DO &ULúXOXL $OE SH FXUVXO LQIHULRU úL GH DOWIHO SH
întreaga sa lungime) este Cigherul. AceVWDL]YRU úWHGHVXEYkUIXO'URFHD
GLQ 0XQ LL = UDQGXOXL LDU FXUVXO V X VXSHULRU DUH R GLUHF LH HVW-vest. La
LHúLUHD GLQ PXQWH vQVSUH 'HDOXULOH 1DG úXOXL VDX 7DX XOXL  FXUVXO vúL
VFKLPE  GLUHF LD VSUH QRUG-YHVW LDU OD 7DX  HVWH EDUDW vQ GUHSWXO XQHL
îQJXVW UL D Y LL vQ IRUPD LXQLOH SHUPR-triasice. S-D IRUPDW DúDGDU ODFXO GH
DFXPXODUH7DX UHODWLYUHFHQW DQLL DYkQGFDIXQF LHSULQFLSDO DFHHDGH
UHJXODUL]DUHDGHELWHORULDUvQVHFXQGDUIXQF LHWXULVWLF 'XS FHGUHQHD] 
larga depresiune care îLSRDUW QXPHOH&LJKHUXOLHVHvQ&kPSLDGH9HVWOD
0RURGDúLVHYDUV vQ&ULúXO$OEvQDSURSLHUHGH= UDQG6XSUDID DED]LQXOXL
V XHVWHNP2 DUH ROXQJLPHGHNPúLXQGHELWPHGLX OD&KLHU GH
1,50 m3VUHGXVFDXUPDUHDDPHQDM ULORUGLQDPRQWH
Cel mai mare afluent al Tisei este 0XUHúXODOF UXLED]LQKLGURJUDILF
DFRSHU  R VXSUDID  GH  NP2, din care 27919 km2 pe teritoriul
URPkQHVFDUHROXQJLPHGHNP NPvQ5RPkQLD úLXQGHELWPHGLX
OD JUDQL  GH  P3V &XUVXO 0XUHúXOXL SRDWH fi divizat în mai multe
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VHFWRDUHMXGH XOXL$UDGUHYHQLQGX-LVHFWRUXOGHFXORDUGLQWUH=DPúL/LSRYD
úLFXUVXOLQIHULRUGLQFkPSLHvQWUH3 XOLúúLJUDQL DFX8QJDULD
/D LQWUDUHD vQ MXGH XO $UDG GHELWXO 0XUHúXOXL HVWH GHMD XQXO ULGLFDW
(141 m3/s la Br QLúFD úLSDU LDOUHJXODUL]DWGHLQVWDOD LLOHGHODWHUPRFHQWUDOD
0LQWLD $FHDVWD úL PDL DOHV SDQWD GHVWXO GH DFFHQWXDW  SHQWUX XQ UkX vQ
câmpie (0,35 –PNP H[SOLF IUHFYHQ DPDLVF ]XW DLQXQGD LLORUGH
SH 0XUHú vQ UDSRUW FX RULFDUHGLQWUH FHOHlalte râuri importante carHVWU EDW
&kPSLD GH 9HVW ÌQ FXORDUXO GLQWUH =DP úL /LSRYD 0XUHúXO SULPHúWH
DIOXHQ L VFXU L I U  LPSRUWDQ  GH SH GUHDSWD GLQVSUH 0XQ LL 0HWDOLIHUL
3HWULú 7URDú  úL 0XQ LL = UDQGXOXL %âU]DYD &RQRS 0LORYD ùRLPRú
Cladova) $FHúWLD DX vQ JHQHUDO GHELWH GH SkQ  OD  P3V úL R VXSUDID  D
ED]LQXOXL vQWUH  úL  NP2 $IOXHQ LL GH VWkQJD GLQVSUH 'HDOXULOH
/LSRYHL DSURDSHF  OLSVHVF FXGHV YkUúLUH6LQJXUXODIOXHQW FDUHGHS úHúWH
VWDGLXOXQXLVLPSOXWRUHQWHVWHùRPRQL DFDUHVHYDUV vQ0XUHúvQDSURSLHUH
GH9DOHD0DUH 6 YkUúLQ 
'H OD LHúLUHD GLQ GHILOHX úL SkQ  OD JUDQL  0XUHúXO GLYDJKHD]  SULQ
FkPSLDvQDOW SURGXFkQGRHUR]LXQHODWHUDO SXWHUQLF /D3 XOLúGLQ0XUHú
VHGHVSULQGHSHWUDVHXOLQL LDODOXQXLIRVWEUD FDQDOXO0DWFDDPHQDMDWSH
GLUHF LH VXG-QRUG DVWIHO vQFkW FROHFWHD]  SkUDLHOH PLFL FarH FRERDU 
YHUVDQWXOYHVWLFDO0XQ LORU= UDQGXOXLúLOHGUHQHD] VSUHVLVWHPXO&ULúXOXL
Alb (Cigher).
/D$UDG0XUHúXODUHXQGHELWPHGLXGHP3/s, fiind deja îndiguit
SH DPEHOH PDOXUL 'H DLFL úL SkQ  OD LHúLUHD GLQ DU  OD 1 GODF 0XUHúXO
WUDYHUVHD] RDULHvPS GXULW GHWLS] YRL S GXULOH&HDOD3RSLQDHWF UHFHQW
GHFODUDW  FD 3DUFXO 1DWXUDO /XQFD 0XUHúXOXL 'LJXULOH DYkQG GHQXPLUHD
ORFDO  GH ÄGROP ´  VXQW VLWXDWH OD R RDUHFDUH GLVWDQ  GH DOELa PLQRU  OD
OLPLWD OXQFLL LQXQGDELOH FX WHUDVHOH SH FDUH VXQW VLWXDWH YHWUHOH GH DúH] UL
,QXQGD LLOHIUHFYHQWHGLQOXQF DXGHWHUPLQDWDEDQGRQDUHDSDU LDO VDXWRWDO 
D DPHQDM ULORU WXULVWLFH GLQ OXQFD 0XUHúXOXL vQWUe care cele mai cunoscute
VXQW LQVXOHOH GLQ DSURSLHUHD $UDGXOXL vQ S GXUHD &HDOD ,QVXOD D ,,,-a,
WUDQVIRUPDW  vQ XOWLPHOH GHFHQLL vQWU-R ]RQ  WXULVWLF  úL FKLDU UH]LGHQ LDO  SHQWUX SRSXOD LD vQVW ULW  GLQ RUDú D IRVW DFRSHULW  GH DSH vQ SULP YDUD
anilRUúL
/XFU ULOHSULQFLSDOHGHKLGURDPHOLRUD LLV-DXH[HFXWDWFXSUHF GHUHSH
PDOXO GUHSW DO 0XUHúXOXL vQ &kPSLD$UDGXOXLIerul s-DDGDSWDWODXQEUD 
S U VLW DO 0XUHúXOXL DFHODúL FX FHO FDUH D IRVW IRORVLW LQL LDO SHQWUX
amenajarea canalului 0DWFD &RQVWUXLW vQWUH DQLL  úL  FDQDOXO ,HU
DUHXQUROLPSRUWDQWvQvQGHS UWDUHDH[FHVXOXLGHDS IUHDWLF úLGHVXSUDID 
vQWUH0XUHúúL&ULúXO$OE$FRSHU RVXSUDID GHNP2úLDUHROXQJLPH
GHNPSHWHULWRULXO ULLQRDVWUHUHYHQLQGvQ0XUHúSHWHULWRULXO8QJDULHL
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'HELWXOWRWDODOFDQDOXOXL,HUvQDSURSLHUHGHJUDQL OD7XUQXHVWHGH
m3VGDUGHELWXOFHSRDWHWUHFHIURQWLHUDSULQVW YLODUHFRQIRUPDFRUGXULORU
cu Ungaria, este de doar 3,5 m3/s. Partea din debit carH U PkQH Hste
UHGLVWULEXLW  SULQ FDQDOHOH 7XUQX-'RUREDQ LúL$UDG-Pecica. Tot în sistemul
,HUXOXLVHFXSULQGúLFHOHODOWHFDQDOHGLQ&kPSLD$UDGXOXL– canalul Sânpaul,
6HGHUKDW 6kQOHDQL 0LOLWDUX úL %XGLHUXO XOWLPHOH GRX  IDF OHJ WXUD FX
VLVWHPXO&ULúXOXL$OE 
DiQWUH FHOHODOWH FDQDOH 0XUHúHOXO VDX 0XUHúXO 0RUW SRrQHúWH GH OD
$UDG FDUWHULXO 0LF ODFD  SULQWU-RSUL] FXVWD LHGHSRPSDUHDYkQGUROGH
DGXF LXQH úL FROHFWDUH D DSHORUUH]LGXDOHGLQRUDú&DXUPDUHDPLURVXULORU
QHSO FXWH SH FDUH OH HPDQD FXUVXO FDQDOXOXL D IRVW vQ EXQ  SDUWH DFRSHULW
U PkQkQGvQVXEWHUDQÌQSRU LXQHDGHOD3 GXULFHSHFXUVXOFDQDOXOXL vQF 
neafectat de apele reziduale) a fost amenajat un lac cu rol peisagistic, care
iarna este uneori folosit (cu destul de multeSHULFROH úLFDSDWLQRDU0XUHúXO
0RUWUHYLQHvQ0XUHúDPRQWHGH3HFLFD
Bazinul hidrografic al sistemului Aranca se suprapune peste cursurile
KRORFHQHDOH0XUHúXOXLFDUHHUDXLQXQGDWHGHDFHVWDvQDLQWHGHDILvQGLJXLW
&RPSOH[XO $UDQFD HVWH DVW ]L LQIOXHQ DW GH DSHOH 0XUHúXOXL SH FDOH
VXEWHUDQ 
,]YRDUHOH$UDQF LVHDIO OD6kPSHWUX*HUPDQLDUORFXOGHY UVDUHvQ
Tisa - la Pade, în SerbLD %D]LQXO KLGURJUDILF DO $UDQF L DUH SH WHULWRULXO
ULL QRDVWUH R VXSUDID  GH  NP2 úL VH SUH]LQW  FD R DULH GH GLYDJDUH
puterniF DOXYLRQDW  úL FX DSH IUHDWLFH OD DGkQFLPL GH  –  P &XUVXO V X
SULQFLSDODUHROXQJLPHGHNPSkQ ODIURQWLHU 
/XFU ULOHGHKLGURDPHOLRUD LLVHD[HD] SHSDWUXVLVWHPHGHGHVHFDUH
7LPLú-$UDQFD$UDQFDVXSHULRU*DOD FDúL$UDQFDPLMORFLX
Sistemul Bega. Este ultimul afluent al Tisei, pe stânga. Pe teritoriul
ULLQRDVWUHDUHGRX FRPSRQHQWH%HJDúL%HJD9HFKHFDUHFRQIOXHD] vQ
SerbLDDPRQWHGHJXUDGHY UVDUHvQ7LVDOD7LWHOÌPSUHXQ HOHGUHQHD] R
VXSUDID GHNP2.
Bega, având o lungLPH GHNPSHWHULWRULXO ULLvúLFXOHJHDSHOH
GLQ0XQ LL3RLDQD5XVF GHVXE9I3DGHú P ,PHGLDWGXS REkUúLH
WUDYHUVHD]  FDOFDUHOH FULVWDOLQH GH OD /XQFDQL IRUPkQG FKLDU R PLF 
GHSUHVLXQHGHHUR]LXQHúLFKHL
/DSRDOHOHQRUGLFHDOHPXQ LORU%HJDSULPHúWHSULPXOV XDIOXHQWGLQ
GUHDSWD6DúD NPOXQJLPH LDUGHDLFLVHvQGUHDSW VSUHYHVW2GDW FX
desFKLGHUHDWRWPDLDFFHQWXDW DGHSUHVLXQLLGHWLSJROISLHPRQWDQSULPHúWH
DIOXHQ LWRWPDLLPSRUWDQ LvQWUHFDUH%XQHD&ODGRYD0LQLúXl, Chizdia (34
NPOXQJLPH *KHUWHDPRúXOúL/XFKLQXOGHSHGUHDSWDGLQ3RGLúXO/LSRYHL
LDU GH SH VWkQJD 9 GDQD %DODúLQD úL FHO PDL PDUH DIOXHQW DO V X *ODGQD
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 NPS VXSUDID D ED]LQXOXL  NP OXQJLPH  ÌQ DFHVW VHFWRU UkXO DUH
WHQGLQ DGHDEDWHUHVSUHGUHDSWDúLGLYDJKHD] GHVWXOGHSXWHUQLFFDXUPDUHD
SDQWHORU UHGXVH ÌQ FkPSLD GH GLYDJDUH GLQ DYDO VH UHPDUF  OXFU ULOH
KLGURDPHOLRUDWLYHGLQXOWLPHOHWUHLVHFROHÌQWUH%HJDúL7LPLúV-au constituit
GRX FDQDOHGHOHJ WXU XQXOGHOD&RúWHLFDQDOGHDOLPHQWDUHDO%HJ LGLQ
7LPLú úL FDQDOXO GH GHVF UFDUH DO %HJ L vQ 7LPLú OD 7RSRORY -+LWLDú
ambele proiectate de Fremaut.
3ULPHOH OXFU UL GH DPHOLRUDUH DX vQFHSXW vQF  GLQ  DYDO GH
7LPLúRDUD SULQ FRQVWUXLUHD FDQDOXOXL QDYLJDELO úL UHVSHFWLY D sectorului
FDQDOXOXL ) JHW– &KL] W X IRORVLWSHQWUXWUDQVSRUWXOOHPQXOXL$PEHOHDX
fost terminate în 1756,LDU%HJDQDYLJDELO DIRVWVHSDUDW GH%HJD9HFKH
$X FRQWLQXDW vQGLJXLULOH vQ VSHFLDO SH GUHDSWD %HJ L úL V-a construit un
FDQDO VSUH PODúWLQLOe de la Alibunar. La începutul secolului nostru au fost
FRQVWUXLWH R VHULH GH HFOX]H úL R X]LQ  KLGURHOHFWULF  GH PLF  FDSDFLWDWH OD
7LPLúRDUD  2GDW FXGH]YROWDUHDDOWRUWLSXULGHWUDQVSRUWXULWHUHVWUH
Canalul Bega a intrat în desuetudine.
Bega VHFKHUHSUH]LQW FXUVXOS U VLWDO%HJ LDYkQGROXQJLPHGH
NP&XUVXO%HUHJV XOXLHVWHFRQVLGHUDWFDL]YRUDOVLVWHPXOXLREkUúLDVDVH
DIO  vQ 'HDOXULOH /LSRYHL XQGH FD XUPDUH D VFXUJHULL ERJDWH úL SDQWHORU
destul de mari, produce o eroziune puternic  GDU úL SLHUGH GLQ GHELWH vQ
GHSR]LWHOH QLVLSRDVH FXDWHUQDUH SULQ LQILOWUDUH 3ULPHúWH GH SH VWkQJD
% FLQXO LDU GH SH GUHDSWD $SD 0DUH úL 6ODWLQD $YDO GH FRQIOXHQ D FX
0DWFDDOELDVDDIRVWGHDVHPHQHDvQGUHSWDW úLvQGLJXLW 
6LVWHPXO 7LPLúXOXL – are cea mai mare extindere din Banat, cu o
VXSUDID DED]LQXOXLKLGURJUDILFGHNP2úLROXQJLPHDFXUVXOXLGH
NP,]YRU úWHGHSHYHUVDQWXOHVWLFDO6HPHQLFXOXLGHVXE9I3LDWUD*R]QHL
(1447 P SULPHúWHGRLDIOXHQ LPLFL%UHEXúL6HPHQLFLDUGXS NPGH
OD L]YRDUH LQWU  vQ VHFWRUXO GH FXORDU OD 7HUHJRYD XQGH VH DIO  R SLD  GH
DGXQDUHDDSHORUDLFLVHYDUV vQ7LPLúSkUDLHOH7HUHJRYD&ULYDúL+LGHJXO
VDX5kXO5HFHDFHVWDGLQXUP L]YRUkQGGHVXE DUFXúLDYkQGROXQJLPHGH
34 km. În avaO GH FRQIOXHQ D FX +LGHJXO 7LPLúXO S WUXQGH vQ &KHLOH
$UPHQLúXOXLGXS  FDUH YDOHDVDVHO UJHúWHWUHSWDW&XORDUXOVHWHUPLQ GH
IDSWDYDOGH&DUDQVHEHúSkQ DLFLSULPHúWHGUHSWDIOXHQ L)HQHúXOFX3kUkXO
$OE $UPHQLúXO %ROYDúQL D =DJQD úL 6HEHúXO FRERUk L GLQ 0XQ LL DUFX
UHVSHFWLY6ODWLQD*ROH XOúL9DOHD0DUHGLQ0XQ LL6HPHQLFXOXLGLQWUHFHL
PDLLPSRUWDQ L
&HO PDL PDUH DIOXHQW DO 7LPLúXOXL HVWH vQV  %LVWUD  NP2, 46 km
OXQJLPH  FDUH FROHFWHD]  WRDWH DSHOH GLQ FXORDUXO RPRQLP GLQWUH 0XQ LL
DUFX úL 0XQ LL 3RLDQD 5XVF  ,]YRDUHOH VDOH VH vQWkOQHVF vQ FLUFXULOH
JODFLDUHGHODQRUGGH9I3LHWULL P vQODFXULOHJODFLDUH%LVWUD,,,úL
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,,, ,HVH vQ FXORDU OD %XFRYD úL SULPHúWH Fk LYD DIOXHQ L PLFL vQWUH FDUH
Marga, din stânga. Primul afluent important este Rusca, de pe dreapta (21
NPOXQJLPH /D2 HOX5RúXVHYDUV vQ%LVWUDFHOPDLLPSRUWDQWDIOXHQWDO
V X%LVWUD0 UXOXL NP DOF WXLWGLQ%LVWUD5RúLHúLùXFXOL]YRUkWHGLQ
DULLOHGHPD[LP DOWLWXGLQHD0XQ LORU DUFXFXSDQWHIRarte mari. În aval
GH 2 HOX 5RúX %LVWUD vúL PHQ LQH SDQWHOH PDUL HIHFWHOH GH HUR]LXQH
DFFHQWXDW VHGLPHQW ULFXDOXYLXQLGHGLPHQVLXQLPDULúLGLYDJ UL3HFRQXO
DOXYLDO VSUH 7LPLú H[LVW  UH]HUYH PDUL GH DSH IUHDWLFH , Ujvari, 1972).
'XS FRQIOXHQ DFX%LVWUD7LPLúXOúL-DFUHDWXQFRQGHGHMHF LHVXEIRUP 
de evantai, carH LQHSkQ ODJUDQL DFXSerbLDÌQDUHDOXOV XV-a observat o
DEDWHUH FHUW  D 7LPLúXOXL VSUH GUHDSWD SUREDELO GLQ FDX]D DVLPHWULHL
ED]LQXOXL FX QXPHURúL DIOXHQ L GH VWkQJD  GDU H SRVLELO  úL H[LVWHQ D XQRU
PLúF ULQHRWHFWRQLFH'HSHGUHDSWDSULPHúWH1 GUDJXO NP , în vreme ce
SH SDUWHD VWkQJ  DSDU câteva FXUVXUL S U VLWH GLQWUH FDUH VH UHPDUF 
7LPLúana (434 km2  NP OXQJLPH  FDUH FROHFWHD]  SkUDLHOH FH YLQ GLQ
Dealurile 3RJ QLúXOXL0DLVSUHDYDOXQDOWEUD S U VLWHVWH7LPLúXO0RUW
DOW GDW FXUVXOSULQFLSDO
'HDOXULOH 3RJ QLúXOXLVXQW,vQEXQ P VXU , drenate de râul omonim,
3RJ QLúXO DYkQG  NP OXQJLPH vQV  GRDU  NP2 VXSUDID  ED]LQDO 
$YDOGHFRQIOXHQ DFXDFHVWDSDQWD7LPLúXOXLVHUHGXFHIRDUWHPXOWXOWLPXO
V X DIOXHQW ILLQG /DQFD-Birda, cu pante foarte reduse, dar cu o lungime
VLPLODU FXFHDD%LVWUHL NP 
ÌQ VSD LXO GH FkPSLH V-DX UHDOL]DW DPSOH OXFU UL KLGURDPHOLRUDWLYH
avându-se în vedere în speciDOVXSUDIH HOHLQXQGDELOHGHSHVWHNPSúL
H[LVWHQ DDSHORUIUHDWLFHDSURDSHGHVXSUDID /XQJLPHDGLJXULORUGHS úHúWH
100 km pe ambele maluri,LDUVLVWHPHOHGHGHVHFDUHvPSkQ]HVFvQWUHJVSD LXO
de câmpie, cum ar fi cele din complexul ameliorativ Timiú-%HJDVDX7LPLú
PDO VWkQJ OD 7LPLúDW *LXOY ] 7RSRORY  8WYLQ +LWLDú &RúWHL &LDYRú
etc).
Bârzava vúL DUH L]YRDUHOH vQ 0XQ LL 6HPHQLF úL úL-a format o vale
DGkQF vQPXQWHDYkQGFKLDUDVSHFWGHGHILOHXvQWUH9 OLXJúL5HúL D'HOD
5HúL D SDQWHOH VDle scad mult. Necesarul de energie de la Combinatul
6LGHUXUJLFGHOD5HúL DDGHWHUPLQDWFUHDUHDXQRUFRPSOH[HKLGURHQHUJHWLFH
SH%kU]DYDvQF GHODvQFHSXWXOVHFROXOXL -1909), deservite de lacul de
DFXPXODUHGHOD9 OLXJ 6-a realizat un nou plan de DPHQDMDUHFRPSOH[ D
UkXOXLGLQSULQFDSWDUHDL]YRDUHORU7LPLúXOXLOD7UHL$SHFRQVWUXLUHD
ODFXOXL GH OD *R]QD úL D FDQDOHORU 6HPHQLF úL = QRDJD 8Q DOW ODF GH
acumulare este cel de la Secu.
/ LPHDPHGLHDED]LQXOXLGHUHFHS LHDO%kU]DYHLHVWHGH doar 7,5 km,
FHHDFHLQGLF OLSVDGHVHPQLILFD LHDDIOXHQ LORUV L&HOPDLLPSRUWDQWHVWH
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)L]HúXO  NP OXQJLPH  FDUH V-D DGDSWDW OD XQ FXUV S U VLW DO %kU]DYHL úL
FXUJHDSUR[LPDWLYSDUDOHOFXDFHDVWD'HOD* WDLDPDOXULOHVXQWFRQVROLGDWH
iar de la 'HWD vQVR LWH GH GLJXUL ÌQ FkPSLH %kU]DYD SULPHúWH SH GUHDSWD
%LUGD9HFKHEUD S U VLWDYDOGH* WDLD NP ÌQDUHDOXOGHFkPSLHMRDV 
Deta –'HQWDXQGHDSHOHIUHDWLFHVXQWDSURDSHGHVXSUDID VHSURGXFLQXQGD LLGDWRULW DSHORULQWHULRDUH3HQtru evitarea lor, s-au realizat trei sisteme
GH GHVHFDUH %kU]DYD PLMORFLH 3DUWRú úL %DQORF – 7ROY GLD ÌQ FRQGL LL
QDWXUDOH %kU]DYD VH GUHQD VSUH PODúWLQLOH $OLEXQDU vPSUHXQ  FX DIOXHQWXO
V X DFWXDO 0RUDYL D GDU FXUVXULOH ORU DX IRVW GLUHF LRQDWH VSUH 7LPLú SULQ
sistemul de desecare Terezia, construit în secolul al XVIII- lea.
0RUDYL DDUHRVXSUDID ED]LQDO GHNP2úLROXQJLPHGHNP
L]YRUkQG OkQJ  )HUHQGLD vQ 'HDOXULOH 7LUROXOXL &ROHFWHD]  WRDWH SkUDLHOH
carH vúL DX REkUúLD vQ DFHVWH GHDOXUL3kQ ODLHúLUHDVDvQFkPSLHDUHSDQWH
destul de mari, dar de la ùemlacu Mare acestea scad brusc, fapt ce deterPLQ 
VWDJQDUHDDSHORU REVHUYDW  úLODDIOXHQ LL&ORSRGLDúL6HPQL DFX&ULYDLD 
ÌQSDUWHDLQIHULRDU DVDDUHFXUVXOvPSRWPROLWúLGHFLQHîQF S WRUODYLLWXUL
%D]LQXOV XHVWHDVLPHWULFFXSUHGRPLQDQ DDIOXHQ LORUGHVWkQJD
&DUDúXO L]YRU úWH GH SH YHUVDQ LL YHVWLFL DL 0XQ LORU 6HPHQLF úL
VWU EDWHvQFXUVXOV XVXSHULRURIkúLHGHFDOFDUHPH]R]RLFHFHHDFHFRQGXFH
OD FUHDUHD XQHL Y L GH WLS FDQLRQ GH  NP OXQJLPH SDUWHD FHD PDL V OEDWLF  ILLQG GDW  GH &KHLOH &DUDúRYHL VDX &DUDúXOXL  3H SODWRXO FDOFDURV
GH]YROWDUHD QRUPDO  D UH HOHL KLGURJUDILFH QX D IRVW SRVLELO  DVWIHO DPELL
DIOXHQ L DWkW %XKXLXO GLQ VWkQJD FkW úL 3RQLFova, din dreapta, au cursuri
SDU LDOVXEWHUDQL]DWHúLDIHFWDWHGHIHQRPHQHFDUVWLFH
8UP WRUXO VHFWRU HVWH FHO DO GHDOXULORU SLHPRQWDQH úL DUH R OXQJLPH
UHGXV &DUDúXOLQWUkQGvQ'HSUHVLXQHDRPRQLP  VDX&kPSLD&DUDúXOXL OD
6HF úHQL3DQWHOH UHGXVHDXGHWHUPLnat formarea unei câmpii aluviale, care
VHO UJHúWHVSUHYHVW
3ULQFLSDOLL DIOXHQ L SH VWkQJD VXQW *kUOLúWH /LúDYD FX 2UDYL D
&LFORYD  NP  úL 9LFLQLFXO  NP  LDU SH GUHDSWD /XSDFXO 'RJQHFHD
%DUKHú úL &LRUQRY XO  NP OXQJLPH  WR L DYkQG REkUúLD vQ DULLOH
GHOXURDVHVDXPRQWDQHvQFRQMXU WRDUH
/XQJLPHDWRWDO D&DUDúXOXLHVWHGHNPGLQFDUHNPSHWHULWRULXO5RPkQLHLLDUVXSUDID DED]LQXOXLvQ DUDQRDVWU GHNP2.
Nera GUHQHD] , SULQ DIOXHQ LL V L GLQ FXUVXO VXSHULRU, sudul Mun LORU
Semenic, de XQGH úL L]YRU úWH, úL VWU EDWH URFLOH FULVWDOLQH IRUPkQG R YDOH
DGkQF /D3 WDúS WUXQGHvQ'HSUHVLXQHD$OP MXOXLXQGHFXUVXOUkXOXLVH
OLQLúWHúWH ÌQ DFHVW VHFWRU SULPHúWH DIOXHQ L GLQVSUH 0XQ LL $OP MXOXL SH
stânga, între care PrigoUXO5XG ULD% QLDùRSRWXOúL5 FKLWDUHVSHFWLYGLQ
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0XQ LL$QLQHLSHGUHDSWDFHOPDLLPSRUWDQWILLQG0LQLúXOFX3RQHDVFD 
km lungime).
$YDO GH ùRSRWXO 1RX 1HUD S WUXQGH vQ VHFWRUXO GH FKHL WUDYHUVkQG
FDOFDUHOHSHRGLVWDQ GHNP'HODLHúLUHDGLQFKHLSkQ ODY UVDUHDvQ
'XQ UHOkQJ 6RFROSHJUDQL DFXSerbia, are pante destul de mari, ceea ce
DVLJXU RHUR]LXQHOLQLDU GHVWXOGHSXWHUQLF 
5kXULOHPLFLGHSHYHUVDQ LLVXGLFLDL0XQ LORU/RFYHLúL$OP MXOXL
VXQW DIOXHQ L GLUHF L DL 'XQ ULL DYkQG OXQJLPL UHGXVH GDU SDQWH PDUL úL
SURGXF R HUR]LXQH SXWHUQLF  ÌQWUH DFHúWLD PHULW  PHQ LRQD L 5DGLPQD
/LXERUDMGHD &DPHQL D 2UDYL D %HU]DVFD  NPSVXSUDID ED]LQDO  
NPOXQJLPH 6LULQD0UDFRQLDúL(úHOQL D
Sistemul Cerna VH GUHQHD]  vQ PDUH SDUWH SH OLQLD WHFWRQLF  GLQWUH
0XQ LL &HUQHL úL 0XQ LL 0HKHGLQ L UHVSHFWLY 0XQ LL %DQDWXOXL vQ FD]XO
afluentului Bela Reca. Izvoarele Cernei pot fi considerate ca fiind cele ale
&HUQLúRDUHLSHFXPS QDDSHORUFX-LXO$FHDVWDSULPHúWHDIOXHQ LGLn etajul
VXEDOSLQ 0 QHDVDúL*kUGRPDQXO WUDYHUVHD] RIkúLHGHFDOFDUHúLvQPLFD
O UJLUH GH OD 8U]LFDUL FDSWHD]  L]EXFXO FDUVWLF FRQVLGHUDW GH ORFDOQLFL FD
fiind izvorul Cernei.
3kQ ODFRQIOXHQ DFX%HOD5HFDYDOHD&HUQHLHVWHDSURDSHGUHDSW úL
fRDUWH DGkQF  $UH DVSHFWXO GH YDOH WkQ U  FX DIOXHQ L PLFL GH]YROWD L SH
SDUWHD GUHDSW  QXPHURDVH FKHL SUDJXUL úL PLFL O UJLUL / LPHD PD[LP  D
ED]LQXOXLDWLQJHDELDNP3kQ vQGUHSWXOGHSUHVLXQLL&HUQDVDWSULPHúWH
DIOXHQ L FXP DU IL 9DOHD & UEXQHOXL 9DOHD OXL ,RYDQ %DOPRúXO LDU vQ
GHSUHVLXQH 2ODQXO 'H DLFL VSUH DYDO YDOHD VH vQJXVWHD]  SULPLQG GRDU
DIOXHQ LQHVHPQLILFDWLYLúLLQWU vQFKHLOHGHOD% LOH+HUFXODQH$LFLVHHYLGHQ L] RVHULHGHIUDFWXULWUDQVYHUVDOHSHVLVWHPHOHGHIUDFWXri longitudinale,
DS UkQGL]YRDUHOHWHUPRPLQHUDOHFXQRVFXWHvQF GLQDQWLFKLWDWH
/D 3HFLQLúFD &HUQD SULPHúWH SULQFLSDOXO V X DIOXHQW WRW GH GUHDSWD
Bela Reca (706 km2 VXSUDID  ED]LQDO   NP OXQJLPH  FDUH L]YRU úWH
OkQJ  &RUQHUHYD ÌQ FXUVXO VXSHULRU DO DFHVWHLD GRPLQ  URFLOH FRPSHWHQWH
UH]LVWHQWH OD HUR]LXQH vQ FDUH úL-D FUHDW R YDOH FX UHSH]LúXUL vQJXVW UL
O UJLUL SUDJXUL /D LQWUDUHD vQ 'HSUHVLXQHD 'RPDúQHD-Mehadia produce o
SXWHUQLF  DOXYLRQDUH úL IRUPHD]  XQ FRQ DOXYLDO FX DSH IUHDWLFH GH EXQ 
calitate. Aria de divagare are dimensiuni mai mari la Plugova. Singurul
DIOXHQW PDL LPSRUWDQW HVWH DLFL %ROYDúQL D VDX /XELDQD GDU OD 0HKDGLD
SULPHúWH SH 0HKDGLFD  NP2  NP OXQJLPH  FDUH vúL GHS úHúWH UHFLpientul ca dimensiuni. Aceasta, izvRUkW GLQ0XQ LL6HPHQLFV-a adaptat la
UHOLHIXO GHSUHVLXQLL 'RPDúQHD-0HKDGLD DYkQG FD SULQFLSDOL DIOXHQ L SH
%HOHQLFLDúL*OREXGHSHGUHDSWDUHVSHFWLY&RUQHDGHSHVWkQJDÌQDLQWHGH
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Y UVDUHD FX &HUQD %HOD 5HFD SULPHúWH vQF  XQ DIOXHQW 6YHUGLQXO 0DUe,
GLQVSUH0XQ LL$OP MXOXL
$YDOGHFRQIOXHQ DFX %HOD5HFD&HUQDFUHD] RYDOHGHWLSGHILOHX
V SDW vQFDOFDUHúLúLVWXULFULVWDOLQHvQWUHHOHVHLQWHUSXQHED]LQHWXO%kU]D–
7RSOH 6HYDUV vQ'XQ UHOD2UúRYDvQJROIXORPRQLP
Caracteristicile hiGURORJLFH DOH UkXULORU E Q HQH ([LVW  DQXPLWH
WU V WXULDOHUkXULORUGLQJUXSDGHVXG-YHVWFDUHOHGLIHUHQ LD] GHFHOHODOWH
ÌQSULPXOUkQGDLFLVXQWSUH]HQWHDWkWWLSXULOHGHUHJLPYHVWLFHFkWúL
tipul carpatic meridional. Tipul pericarpatic vestic DSDUH vQ VSD LXO GH
FkPSLHúLGHDOXULFXGRX YDULDQWHQLYR-SOXYLDO vQS U LOHMRDVHúLSOXYLRQLYDO  vQ DULLOH SLHPRQWDQH úL FKLDU PRQWDQH 6FXUJHUHD PHGLH GLQ WLPSXO
iernii ajunge la 35- YDORUL DVHP Q WRDUH SUH]HQWkQG úL VFXUJHUHD GH
SULP YDU (OHDMXQJvPSUHXQ ODSH%HJD9HFKHOD%HUHJV X
OD *ODGQD OD 6XUGXF  SH 3RJ QLú OD 2WYHúWL , Ujvari, 1972). Tipul
carpatic vestic SUH]LQW  WU V WXUL DVHP Q WRDUH FX YDULDQWHOH &ULúXULORU
DVWIHO VFXUJHUHD GH LDUQ  VFDGH FX DOWLWXGLQHD SkQ  OD VXE  FHD GH
SULP YDU HVWHGHSHVWHFHDGHYDU vQMXUGHLDUFHDGHWRDPQ 
SkQ  OD  Tipul carpatic meridional apare la râurile carH FRERDU  GLQ
0XQ LL DUFXFDUHDXRSRQGHUHPDLULGLFDW DFXUJHULLGHYDU  - úL
scurgere reGXV GHLDUQ 
9ROXPXO PD[LP DO VFXUJHULL PHGLL OXQDUH VH UHDOL]HD]  vQ IHEUXDULHmartie în regiunile joase, aprilie-PDLvQFD]XOWLSXOXLFDUSDWLFYHVWLFúLvQPDL
în cazul tipului carpatic meridional.
6FXUJHUHD úL GHELWHOH PD[LPH VH IRUPHD]  PDL DOHV GLn ploile de la
începutul verii. ÌQ DQVDPEOX VFXUJHUHD PD[LP  SH UkXULOH GLQ %DQDW HVWH
PDLULGLFDW SHDFHOHDúLFDWHJRULLGHVXSUDIH HFRPSDUDWLYFXDOWHUHJLXQLDOH
ULL IDSW datorat XPLGLW Li mai abundente a climei la încHSXWXO YHULL úL vQ
timpul iernii-SULP YHULL
Secetele hidrologice cele mai îndelungate în Banat sunt specifice
SHULRDGHLGHVIkUúLWGHYDU -WRDPQ 6HFDUHDUkXULORUHVWHXQIHQRPHQGHV
vQWkOQLWvQ'HDOXULOH/LSRYHLúLvQvQWUHDJDFkPSLHE Q HDQ 
3DUWLFXODULW LGHRVHELWGHLPSRUWDQWHUH]XOW GLQUHJLPXOWHUPLFúLGH
vQJKH  ([LVW  vQ PRG HYLGHQW R OHJ WXU  vQWUH WHPSHUDWXUD DHUXOXL úL FHD D
DSHL DFHDVWD GLQ XUP  SRDWH DWLQJH -32º C pe râurile mici din câmpie,
chiar 38º C pe Gladna, la Surduc (28 VIII 1956). Mediile lunare maxime se
vQUHJLVWUHD]  vQ LXOLH úL DXJXVWLDUPHGLLOHPLQLPHvQLDQXDULHúL IHEUXDULH
7HPSHUDWXULULGLFDWHVHUHPDUF SH%kU]DYDFDXUPDUHDLQIOXHQ HLODFXULORU
de acumuODUHúLDDSHLFDOGHHYDFXDWHGHOD5HúL DGDUúLSH&HUQDDYDOGH
% LOH+HUFXODQHGHWerminate de izvoarele termale.
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)UHFYHQ D DQXDO  D SRGXOXLGHJKHD HVWHIRDUWHUHGXV vQPHGLHGH
 OD 2WYHúWL SH 3RJ QLú  SH %kU]DYD LQIHULRDU   SH &DUDúXO
LQIHULRU  SH %HOD 5HFD  SH &HUQD OD 6O WLQLF OLSVLQG FRPSOHW OD
% LOH+HUFXODQH ÌQDQXPL LDQLDFHVWHDQXVHSURGXFGHORFGHH[HPSOXvQ
iarna 1954-FkQGODQLFLXQXOGLQSRVWXULOHKLGURPHWULFHGHSHUkXO7LPLú
nu s-DXSURGXVIRUPD LXQLGHJKHD GRDUSHDIOXHQ LL+LGHJ%LVWUD6XFXúL
%LVWUD5RúLHDSDUHJKHD ODPDOGDUSHQtru scurt timp (Rodica Munteanu,
1976).
ÌQFHHDFHSULYHúWHcaracteristicile hidrochimice ale apelor din Banat,
vQ PDMRULWDWH GRPLQ  DSHOH FDUERQDWH GLQ JUXSD FDOFLXOXL H[FHS LH I FkQG
FHOHGLQVLVWHPXO$UDQFDXQGHH[LVW XQHOHWHQGLQ HGHDFXPXO ULGHFORUXU 
GHVRGLXSURYHQLWHGLQ0XUHú
(UR]LXQHD úL WUDQVSRUWXO DOXYLXQLORU vQ VXVSHQVLH are o intensitate
UHODWLYUHGXV vQ%DQDWGDWRULW SUHGRPLQDQ HLURFLORUUH]LVWHQWHODHUR]LXQH
vQVSD LXOPRQWDQÌQUHJLXQLOHGHFkPSLHLQFLQWHOHVXQWGHIDSWQLúWH arii de
VHGLPHQWDUHDDSHORUIRUPDWHvQWUHGLJXULGHFLRSDUWHGLQVXSUDID DFkPSLHL
VHH[FOXGHGLQDULDHURGDELO 
'XQ UHD LQWU  vQ DUD QRDVWU  SH WHULWRULXO %DQDWXOXL OD %D]LDú OD
NPGHODL]YRDUHOHVDOHGLQ0XQ LL3 GXUHD1HDJU úLNPGHgura
GH Y UVDUHvQ0DUHD1HDJU $LFLVHSRDWHFRQVLGHUDF vQFHSHVHFWRUXO GH
GHILOHX FDUSDWLF DO 'XQ ULL vQWUH 0XQ LL /RFYHL úL $OP MXOXL SH VWkQJD úL
UHVSHFWLY3RGLúXO0LURFSHGUHDSWD/D0ROGRYD9HFKHDVLVW PODRO UJLUHD
Y LL vQ GUHSWXO LQVXOHL RPRQLPH XQGH IOXYLXO vúL vPSDUWH DSHOH vQ GRX 
EUD H ,PHGLDW vQ DYDO XUPHD]  vQJXVWDUHD GH OD &RURQLQL GHWHUPLQDW  GH
SUH]HQ DXQRULPSXQ WRDUHFUHVWHFDOFDURDVHWUDQVYHUVDOHSHFXUVXODSHL/D
DSH PDUL GLQ FDX]D vQJXVW ULL EUXúWH D UkXOXL VH IRUPD vQ spate un lac
WHPSRUDUQXPLW³0DUH$OEXP´HOVHvQWLQGHDSkQ OD%HRJUDGLDUSH7LVD
SkQ  OD 6]HJHG $LFL DS UHDX úL SULPHOH VWkQFL vQ DOELH GDU R GDW  FX
SUH]HQ D ODFXOXL GH DFXPXODUH DFHVWHD VXQW DFXP PXOW VXE QLYHOXO DSHL
stânca Babacaiului, crestele cataractelor de la Cozla, Doica, Islaz, Tahtalia,
9UDQL,X L«LDUSHVWH3UHJUDGDV-a construit barajul.
5HOLHIXO DQWHULRU DO 'HILOHXOXL 'XQ ULL VH FRQWXUHD]  SULQ úHUSXLUHD
vQJXVWDUHD VDX O UJLUHD ODFXOXL GH DFXPXODUH 6H FRQWXUHD]  DúDGDU
vQJXVW ULOHGHODVWkQFD*UHEHQL&OLVXUD&D]DQHORU0DULúLFHDDFHORU0LFL
GHVS U LWH GH O UJLUHD GH OD 'XERYD $YDO GH &D]DQH VH LQWU  GHMD vQ
'HSUHVLXQHD 2UúRYHL XQGH LPSDFWXO FRQVWUXF LHL EDUDMXOXL V-D UHVLP LW FHO
mai puternic. Fosta depresiune este actualmeQWHDFRSHULW GHDSHOHJROIXOXL
&HUQHLRUDúXO2UúRYDDIRVWVWU PXWDWSHWHULWRULXOVDWXOXL-XSDOQLFLDUPDL
VSUHDYDODGLVS UXWLQVXOD$GD-Kaleh.
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/D9kUFLRURYDvQ DYDOGH JXUDGHY UVDUHD%DKQHLvQFHS3RU LOH GH
)LHU FX R OXQJLPH GH  NP úL R O LPH YDULDELO  7RWRGDW  DLFL HUD OLPLWD
%DQDWXOXL LVWRULF vQ GUHSWXO VWkQFLORU FDOFDURDVH WLWKRQLFH FDUH DO WXUL GH
IRUPD LXQLúLVWRDVHúLJUDQLWLFHWUDYHUVHD] DOELD3ULQFRQVWUXLUHDEDUDMXOXL
GH OD *XUD 9 LL – Sip s-D UHXúLW UHJXODUL]DUHD QDYLJD LHL SH acest sector de
PD[LP  GLILFXOWDWH vQ WUHFXW FX LPSRUWDQWH DOWH EHQHILFLL SHQWUX HFRQRPLD
QD LRQDO vQSULPXOUkQGOHJDWHGHHQHUJLDDVLJXUDW GHFHOHWXUELQHFXR
SXWHUH LQVWDODW  GH  0: SHQWUX ILHFDUH SDUWH LPSOLFDW  URPkQ  úL
LXJRVODY /XQJLPHD'HILOHXOXL'XQ ULLHVWHGHNP
1XP UXO lacurilor din Banat este mult mai mic comparativ cu alte
UHJLXQLDOH ULL5 VSkQGLUHDJHRJUDILF DVXSUDIH HORUODFXVWUHúLPRGXOvQ
FDUH DX OXDW QDúWHUH VXQW FRQGL LRQDWH vQ SULPXO UkQG GH SDUWLFXODULW Lle
UHOLHIXOXL 'H DVHPHQHD DO WXUL GH FRQGL LLOH PRUIRORJLFH úL GH VFXUJHUHD
DUWLILFLDO UHJLPXOKLGURORJLFDOODFXULORUHVWHLQIOXHQ DWúLGHUHJLPXOWHUPLF
úL SOXYLRPHWULF DO VSD LXOXL vQ FDUH VXQW DPSODVDWH ÌQ FDUDFWHULVWLFLOH GH
regim ale factorilorFOLPDWLFLDSDUHRHYLGHQW ]RQDOLWDWHYHUWLFDO 
/XkQG vQ FRQVLGHUDUH U VSkQGLUHD ODFXULORU vQ FDGUXO XQLW LORU GH
UHOLHI VH REVHUY  QXP UXO PDL PDUH DO DFHVWRUD vQ VSD LXO GH FkPSie,
îndeosebi în luncile râurilor ÌQ PXQ LL vQDO L V-DX S VWUDW FkWHYD Oacuri
JODFLDUH QXPLWH SRSXODU W XUL LH]HUH VDX ] QRDJH FD GH H[HPSOX LH]HUHOH
DUFX1HYRLDW XO&XVWXULLW XULOH3LHWULLvQWUHFDUHFHOPDLvQWLQVHVWH7 XO
0DUH  KD  ÌQ 0XQ LL 6HPHQLF H[LVW  %DLD 9XOWXULORU UH]XOWDW  vQ XUPD
WDV ULL GHSR]LWHORU GHOXYLDOH DYkQGRVWDELOLWDWHUHGXV  ÌQ DULLOH FDOFDURDVH
DOH0XQ LORU%DQDWXOXLVHvQWkOQHVFRVHULHGHODFXULGHQDWXU FDUVWLF GLQWUH
FHOH PDL YHVWLWH ILLQG 2FKLXO %HLXOXL SH %HXúQL D /DFXO 'UDFXOXL OD
intrarea Nerei în chei, lacul Coronini, pe uQ DIOXHQW DO 0LQLúXOXL úL ODFXO
VXVSHQGDWGLQSHúWHUD$OLEHJGLQ&OLVXUD'XQ ULL
8Q PDUH QXP U GH ODFXUL GH DFXPXODUH VXQW VLWXDWH vQ DSURSLHUHD
centrelor miniere sau industriale 5RGLFD 0XQWHDQX 2 +HUúFRYLFL  .
Între acestea, 13 sunt situate pe: UkXO %kU]DYD OkQJ  9 OLXJ   OD &RO DQ
  OkQJ  2FQD GH )LHU   OkQJ  'RJQHFHD   OkQJ  2UDYL D   OkQJ 
$QLQD  /DFXULOH0LFúL0DUHGHOD2UDYL DDXIRVWUHDOL]DWHSULQEDUDUHD
pârâXOXL 2UDYL D vQ DQXO  /DFXO %XKXL GH OkQJ  $QLQD D IRVt creat în
anii 1907- SHQWUX D DVLJXUD GHELWXO QHFHVDU vQWUHSULQGHULORU GLQ RUDú
DYkQGRVXSUDID GHNPS/DFXO0 UJKLWDúWRWvQDSURSLHUHGH$QLQDD
IRVWUHDOL]DWvQDYkQGGUHSWVFRSDF LRQDUHDXQHLKLGURFHQWUDOHSHQWUX
iluminarea unei feUPH GDU vQ SUH]HQW DFHDVWD QX PDL IXQF LRQHD]  LDU
SULQFLSDODIXQF LHDODFXOXLHVWHGHDJUHPHQW/DLQWUDUHDvQ'RJQHFHDVXQW
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GRX ODFXULGHEDUDMFHOPDLPDUHILLQGFUHDWFXDSURDSHGHDQLvQXUP 
SH UkXO 'RJQHFHD SHQWUX D IRORVL F GHUHD DSHL OD PDúLQLOH GH P UXQ LW
PLQHUHXO3H%kU]DYDVXQWVLWXDWHWUHLLPSRUWDQWHODFXULGHVWLQDWHDOLPHQW ULL
FX DS  D RUDúXOXL úL LQGXVWULHL UHúL HQH RE LQHULL HQHUJLHL HOHFWULFH
UHJXODUL] ULL GHELWHORU DWHQX ULL YLLWXULORU úL SUHYHQLULL LQXQGD LLORU /DFXO
Gozna VLWXDW vQ DPRQWH GH 9 OLXJ D IRVW FUHDW vQ SHULRDGD -1953,
VXSUDID D VD ILLQG GH  KD $UH IXQF LXQL FRPSOH[H /DFXO 9 OLXJ HVWH
localizat la cca. 3 km aval de localitatea care-LG QXPHOHúLHVWHPDLYHFKL
(1907-1909) dar mai mic, doar 12,6 ha. PrLQFLSDOD VD IXQF LH D IRVW GH D
DOLPHQWDFXDS FDQDOHOHGHWUDQVSRUWDWOHPQHOHúLSHQWUXDOLPHQWDUHDX]LQHL
KLGURHOHFWULFH*UHEOD/DFXO6HFXVLWXDWDPRQWHGH5HúL DDUHRVXSUDID 
GH  KD úL VHUYHúWH OD DOLPHQWDUHD FX DS  SRWDELO  úL LQGXVWULDO  a
RUDúXOXLUHVSHFWLYODDWHQXDUHDYLLWXULORU3H7LPLúV-a creat un baraj în locul
QXPLW 7UHL $SH OD FRQIOXHQ D SkUDLHORU 6HPHQLF *U GLúWH úL %UHEX FX
IXQF LH SUHSRQGHUHQW GH DJUHPHQW 3H 0LQLú úL DIOXHQWXO V X 3RQHDVFD DX
fost realizate de asemenea doX ODFXULGHDFXPXODUH
'XS V-au realizat noi lacuri de acumulare, îndeosebi în scopuri
KLGURHQHUJHWLFH$VWIHOSH&HUQDDXOXDWQDúWHUHODFXULOH,RYDQXvQDPRQWH
GH &HUQD6DWDYkQGFFDNPOXQJLPHúLRVXSUDID GHKDúLODFXO
Herculane, FX IXQF LH FRPSOH[  OD  NP DPRQWH GH VWD LXQH vQ FDUH VXQW
DGXVH úL DSH GLQ %HOD 5HFD 3H R VHULH GH DIOXHQ L DL &HUQHL GH SH SDUWHD
GUHDSW  &UDLRYD2ODQXO6WkUPLQRVXO%DOPH]XO V-DXFUHDWDFXPXO ULFDUH
contribuie cu apa lor la Lacul Iovanu. Din 1980 a început amenajarea
KLGURHQHUJHWLF DXQRUDIOXHQ LDL7LPLúXOXLúL%LVWUHLvQ0XQ LL DUFX6-a
UHDOL]DWGHFLEDUDMXO3RLDQD0 UXOXLGHSH%LVWUD0 UXOXLDYDOGHVWD LXQHD
PRQWDQ FDUH-LG QXPHOHFXROXQJLPHGHNPODFXO=HUYHúWLSH6HEHú
lacXO 6FRULOR SH ùXFX úL ODFXO 3RLDQD 5XVF  SH +LGHJ 5kXO 5HFH  úL
+LGLGHOFHDOLPHQWHD] 8+(5kXO$OE *U3 Pop, 1996).
În Banat, cele mai numeroase lacuri sunt în regiunea de câmpie, din
OXQFD 0XUHúXOXL SkQ  vQ 'HSUHVLXQHD &DUDúXOXL &HOH GLQ OXQFD 0XUHúXOXL
DX U PDV vQ ORFXO EHOFLXJHORU - OkQJ  %LUFKLú OD 2VWURY OD &KHOPDF EDOWD
* YRMGLHLúLD2GYRúXOXLDSRLFHOHGLQFkPSLHGHOD3 XOLú6kPE WHQLVDX
$UDG ÌQ ED]LQXO KLGURJUDILF DO %HJ L VH J VHVF DQXPLWH ODFXUL UHVWXUL DOH
YHFKLORU PODúWLQLcarH DFRSHUHDX FkPSLDSkQ vQVHFROXODO;9,,,-lea, cum
DUILFHOHGHOD-LPEROLD  & USLQLú  9LQJD  %HFLFKHUHFXO0LF  úL
6DWFKLQH]   DFHVWHD GLQ XUP  ILLQG úL FHOH PDL PDUL XQXO DYkQG R
VXSUDID GHKD/D9DOFDQLVHJ VHúWHXQODFvQtr-o depresiune de tasare,
DOLPHQWDW GLQ SUHFLSLWD LL úL GLQ SkQ]D IUHDWLF  FX R VXSUDID  GH  KD
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/DFXULOHGHOkQJ -LPEROLDúL7LPLúRDUD )UHLGRUI)UDWHOLDúL3 GXUHD9HUGH 
VXQW IRUPDWH vQ H[FDYD LLOH UH]XOWDWH GLQ XUPD H[WUDJHULL DUJLOHL SHQWUX
F U PLG 
ÌQED]LQXO7LPLúXOXLFRUHVSXQ] WRUVSD LXOXLGHFkPSLHH[LVW FFD
GH ODFXUL GLIHULWH FD JHQH]  $FHVWHD VXQW FRQFHQWUDWH vQ MXUXO ORFDOLW LORU
*LHUD   0DFHGRQLD   *LXOY ]   &HE]D   &LDFRYD   2EDG  
Ionel (6). Pe canalul LaQFD %LUGD vQ MXUXO ORFDOLW LL *KLODG VH J VHVF 
ODFXULLDUSH3RJ QLúOD1L FKLGRUIúL%HUHQLVHJ VHVFODFXULGHWDVDUHFX
VXSUDID H UHGXVH 5RGLFD 0XQWHDQX 2 +HUúFRYLFL   ÌQ VFRSXUL
piscicole s-DX DPHQDMDW ODFXULOH GH OD %XFRYD 'LQLDú %D]RúXO 9HFKL
1 GUDJ%XFRYD8UVHQL
ÌQVSD LXOGHFkPSLHGUHQDWGH%kU]DYDODFXULOHVHDIO vQDSURSLHUHD
ORFDOLW LORU7RSROLD'HQWD* WDLDQXP UXOORUILLQGPDLUHGXV8QODFGH
WDVDUH VH J VHúWH OD 'HWD ÌQ ED]LQXO &DUDúXOXL heleúWHH VXQW ORFDOL]DWe la
Greoni.
8')'6# +#(#70# +51.74+.'
%DQDWXOFDXUPDUHDXQRUWU V WXULPRUIRORJLFHúLFOLPDWLFHSUH]HQWDWH
DQWHULRUGH LQHFDUDFWHULVWLFLELRJHRJUDILFHGLVWLQFWHGHúLWUHEXLHPHQ LRQDW
F vQUHJLRQDUHDGHDFHVWWLSHVWHLQHYLWDELO UDSRUWDUHDSHUSHWX ODDOWLWXGLQH
SULQFLSDOXOIHQRPHQILLQGvQDFHVWVHQVHWDMDUHDYHJHWD LHLúLDIDXQHL
3HED]DDQDOL]HLUHSDUWL LHLJHRJUDILFHDGLIHULWHORUHOHPHQWe floristice,
a gradului lor de participare la formarea covorului vegetal, au fost efectuate
mai multe UHJLRQ ULILWRJHRJUDILFHDOH5RPkQLHL7RDWHUHJLRQ ULOHSRUQHVF
GH OD UHDOLWDWHD F  5RPkQLD HVWH VLWXDW  OD vQWkOQLUHD D WUHL PDUL UHJLXQL
ILWRJHRJUDILFH DOH (XURSHL FHQWUDO  HVWLF  úL VXGLF  'HOLPLWDUHD XQLW LORU
în cadrul acestor regiuni esWH GLIHULW  vQ IXQF LH GH DXWRU Geografia
României, vol. I, 1983).
&RQIRUPDFHVWXLWUDWDWWHULWRULXO ULLHVWHGLYL]DWvQUHJLXQHDFHQWUDOHXURSHDQ UHJLXQHDPDFDURQH]R-PHGLWHUDQHHDQ úLUHJLXQHDSRQWR-FDVSLF 
6HSRDWHREVHUYDF %DQDWXOHVWHFXSULQVDO WXULGHVXGXO ULLúLRSDUWHGLQ
&ULúDQD vQ UHJLXQHD PDFDURQH]R-PHGLWHUDQHHDQ  H[FHSWkQG GRDU PXQ LL
vQDO LFDUHFRQVWLWXLHGHIDSWOLPLWDGHVXG-HVW DUFX*RGHDQX Fare revin
regiunii central-europene.
Regiunea macaronezo-PHGLWHUDQHHDQ SUH]LQW vQ5RPkQLDRVLQJXU 
VXEUHJLXQH FHD PHGLWHUDQHHDQ  FDUDFWHUL]DW  SULQ SUH]HQ D D QXPHURDVH
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VSHFLL PHGLWHUDQHHQH úL VXEPHGLWHUDQHHQH FDUH IRUPHD]  JUXS UL YHJHWDOH
FX HOHPHQWH DXWRKWRQH GDFLFH FRQVWLWXLQG YHJHWD LD GH WLS VXEPHGLWHraneean.
Între provinciile subregiunii mediteraneene, pe teritoriul Banatului
VXQWSUH]HQWHXUP WRDUHOHSURYLQFLDGDFLF SURYLQFLDGDFR-LOLULF úLSURYLQcia panono-LOLULF 1LFLXQDQXHVWHvQV H[FlXVLYE Q HDQ $VWIHOvQFDGUXO
SURYLQFLHL GDFLFH HVWH LQFOXV  WRDW  SDUWHD GH VXG D ULL OD FDUH VH DGDXJ 
0XQ LL %DQDWXOXL úL 0XQ LL 3RLDQD 5XVF  FD GLVWULFWH DOH VXESURYLQFLHL
banato-JHWLFH$FHDVWDVHFDUDFWHUL]HD] SULQS GXULGHIDJEDOFDQLF Fagus
sylvatica var. moesiaca  úL JRUXQ EDOFDQLF Quercus petraea ssp.
dalechampii  FX QXPHURDVH SODQWH LOLULFH GDFLFH úL PRHVLFH 'LVWULFWXO
0XQ LORU 3RLDQD 5XVF  HVWH UHSUH]HQWDW GH S GXUL GH IDJ EDOFDQLF FX HOHmente dacice, cu Vitis sylvestris, Tamus communis, Syringa vulgaris úL
Cotina coggygria. 'LVWULFWXO 0XQ LORU %DQDWXOXL LQFOXGH úL 3RGLúXO
0HKHGLQ LúLDUHGUHSWHOHPHQWVSHFLILFQXPHURDVHOHUHOLFWHWHU LDUHSUHFXP
Corylus colurna, Juglans regia, Acer monspessulanum, Celtis australisúLVH
vQWkOQHVF PXOWH VSHFLL UDUH úL HQGHPLFH FD Prangos carinata, Tulipa
hungarica, Linum univerve, Stipa danubialis, FD WXI ULúXUL GH WLS
submediteraneean.
Provincia daco-LOLULF  HVWH H[WLQV  vQ YHVWXO ULL úL VH FDUDFWHUL]HD] 
SULQ ODUJD U VSkQGLUH D FHUHWR-JkUQL HWHORU SH DORFXUL FX Quercus petraea
ssp. dalechampii úL Quercus robur, SUHFXP úL D SDMLúWLORU EDOFDQLFH GH
Chrysopogon gryllus. ÌQWUH GLVWULFWHOH VDOH VH HYLGHQ LD]  FHO DO 'HDOXULORU
%DQDWXOXL úL &XORDUXOXL 0XUHúXOXL DUH FD QRW  SDUWLFXODU  DOWHUQDQ D GH
ILWRFHQR]HvQFDUHVXQWSUH]HQWHFHUXOúLJkUQL DúLGLYHUúLKLEUL]L de Quercus.
'LVWULFWXO 0XQ LORU = UDQGXOXL OD OLPLWD QRUGLF  D %DQDWXOXL DUH GUHSW
WU V WXU VSHFLILF vQWLQVHOHVXSUDIH HDFRSHULWHFXS GXULGHQuercus cerris
úLQuercus frainettoúLGHQ. petraea ssp. dalechampii cu Q. cerris.
Provincia panono-iliric  VH FDUDFWHUL]HD]  SULQ SkOFXUL GH S GXUL GH
Quercus robur în amestec cu Q. cerris úL SH DORFXUL FX Q. pubescens. În
GLVWULFWXO &kPSLHL %DQDWXOXL úL &ULúDQHL VH J VHVF PXOWH VSHFLL VXGLFH
precum Vitis sylvestris, Moenchia mantica, Muscari botryoides, Sedum
cepaea, Trifolium striatum, Chrysopogon gryllus, Dasypyrum villosum,
Salvia aethyopis.
$VRFLD LLOHYHJHWDOHVSHFLILFH]RQHLQHPRUDOHúLUHVSHFWLYVLOYRVWHSHL
sunt prezentate mai pe larg în capitolul 4.
ÌQFHHDFHSULYHúWHfauna, pe teritoriul Banatului sunt prezente nu mai
SX LQ GH WUHL XQLW L ]RRJHRJUDILFH (Geografia României, vol. I, 1983):
SURYLQFLDGDFLF SURYLQFLDSDQRQLF úLSURYLQFLDPRHVLF 
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3URYLQFLD GDFLF  DUH R IDXQ  FHQWUDO-HXURSHDQ  GDU úL QXPHURDVH
endemisme, având o vechime mai mare decât cea a provinciilor învecinate.
Include aproape toate VSD LLOHPRQWDQHúLGHOXURDVHGLQ%DQDW'HúLSUHGRPLQ DQLPDOHOHFXU VSkQGLUHFHQWUDO-HXURSHDQ VSHFLILFXODFHVWHLSURYLQFLL
este dat de unele specii caracteristice României, între care: Microtus arvalis
heptneri, Spalax graecus antiquus (mamifere), Athene noctua daciae (cucuYHDXDWUDQVLOYDQ Parus montanus transsylvanicus S V UL HWFúLvQWUHJXO
gen Alopia. (op.cit.)
3URYLQFLD SDQRQLF  FX R IDXQ  FHQWUDO-HXURSHDQ  GDU úL FX PXOWH
elemenWHSRQWLFHRFXS VSD LXOGHFkPSLHGHODQRUGGHSDUDOHOD7LPLúRDUHL
Între animalele caracteristice, se pot enumera: Spalax leucodon transsylvanicus (mamifer), Rana arvalis woltersdorfi (batracian), Eudia spini,
Laspeyresia dioszeghy (lepidoptere), etc.
3URYLQFLD PRHVLF  DUH GH DVHPHQHD R IDXQ  FHQWUDO-HXURSHDQ  vQV 
FX QXPHURDVH HOHPHQWH VXEPHGLWHUDQHHQH úL PHGLWHUDQHHQH 'LQ SXQFW GH
YHGHUHWHULWRULDORFXS VSD LXOGHFkPSLHGHODVXGGHSDUDOHOD7LPLúRDUHL
SUHFXPúL'HDOXULOH%DQDWXOXLGHODVXGGH%HJDúLFKLDUYHUVDQWXOVXGLFDO
0XQ LORU /RFYHL $OP MXOXL 0HKHGLQ L úL &HUQHL ÌQ PDUHD ORU PDMRULWDWH
speciile sudice sunt termofile, precum: Vipera ammodytes ammodytes,
Testudo hermanni (dintre reptile), Dryobates syriacus balcanicus, Carduelis
banaticus S V UL HWF (op.cit.)
0RGLILF ULOHDOWLWXGLQDOHDOHFOLPHLúLYHJHWD LHLFRQGL LRQHD] IRUPDUHD HWDMHORU IDXQLVWLFH (WDMXO IDXQLVWLF DO SDMLúWLORU DOSLQH úL WXI ULúXULORU
VXEDOSLQHUHSUH]HQWDWvQ%DQDWGRDUSHFXOPLOHvQDOWHDOHPXQ LORU*RGeanu,
DUFX úL &HUQHL VH FDUDFWHUL]HD]  SULQWU-R IDXQ  V UDF  FD XUPDUH D
FRQGL LLORUYLWUHJHGHYLD 
(WDMXO IDXQLVWLF DO S GXULORU GH FRQLIHUH FDUH VH UHJ VHúWH DWkW vQ
PXQ LL PHQ LRQD L PDL VXV FkW úL OD DOWLWXGLQL PDL ULGLFDWH GLQ 0XQ LL
Banatului 0XQ LL 3RLDQD 5XVF  úL 0XQWHOH * LQD VH FDUDFWHUL]HD]  SULQ
SUH]HQ D VODE  D XQRU VSHFLL GH PDPLIHUH úRDUHFHOH Y UJDW úRDUHFHOH
VFXUP WRU GDUDQXPHURDVHS V UL FRFRúXOGHPXQWHQHJUDLFDFXFXYHDXD
vQF O DW SL LJRLXOGHEU GHWIRUIHFX DJDL Dde munte, etc.).
ÌQ S GXULOH GH IRLRDVH QXP UXO VSHFLLORU úL LPSRUWDQ D FLQHJHWLF  D
DFHVWRUD FUHúWH 6H HYLGHQ LD]  SUH]HQ D D QXPHURDVH PDPLIHUH PLVWUH XO
(Sus scrofa  F SULRUXO Capreolus capreolus), iepurele (Lepus europaeus),
viezurele (Meles meles), lupul (Canis lupus), vulpea (Vulpes vulpes), pisica
V OEDWLF  Felis silvestris), dihorul (Putorius putorius  YHYHUL D Sciurus
vulgaris) 'H GDW  UHFHQW    HVWH LQWURGXFHUHD PXIORQXOXL Ovis
musimon  vQ UH]HUYD LD GH YkQ WRDUH GH OD &KDUORWHQEXUJ, în Dealurile
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/LSRYHLMXGH XO7LPLú *U33RSS $O WXULGHDFHVWHVSHFLLGH
PDPLIHUHFRQYLH XLHVFQXPHURDVHVSHFLLGHS V ULUHSWLOHúLQHYHUWHEUDWH
ÌQ VSD LLOH GHVFKLVH GH FkPSLH VSHFLILFH VLOYRVWHSHL VH UHJ VHVF úL R
parte din animaOHOHGHVFULVHPDLVXVFDYLH XLQGvQS GXULOHGHIRLRDVH(OH
VXQWDWUDVHGHFRQGL LLOH GH YLD XQHRULPDLEXQHGHODFkPSLHGHPXOWH
RUL DMXQJkQG SkQ  OD PDUJLQHD VDWHORU &DUDFWHULVWLFH FkPSLHL VXQW vQV 
UR] WRDUHOH RUEHWHOH SDQRQLF Spalax hungaricus), hârciogul (Cricetus
cricetus SRSkQG XO Citellus citellus).
'LQIDXQDDFYDWLF RLPSRUWDQ GHRVHELW RDXSHúWLLÌQUkXULOHPLFL
GH PXQWH VH DIO  GLIHULWH VSHFLL GH S VWU Y Salmo  ]JO YRDFD Cottus
gobio), cicarii (Eudontomyzon vladykovi) etc. În râurile mai mari de la
PXQWH WU LHVF OLSDQXO Thymallus thymallus), mreana de munte (Barbus
meridionalis petenyi  SRUFXúRUXO GH YDG Gobio uranoscopus frici). Pe
UkXULOHPDLPROFRPHGHODGHDOúLFkPSLHVHJ VHVFVSHFLLSUHFXPVFREDUXO
(Chandrostoma nasus), cleanul (Leuciscus cephalus), mreana (Barbus
barbus  HWF 9 6HQFX , % F QDUX   /D FkPSLH DWkW vQ DSH
FXUJ WRDUHFkWúLvQFHOHVW W WRDUHWU LHúWHFUDSXO Cyprinus caprio).
ÌQ DSHOH 'XQ ULL vQ DIDU  GH SHúWLL FDUH SURYLQ GLQ DIOXHQ L VH DIO 
cega (Acipenser ruthenus), viza (A. nudiventris), nisetrul (A. guldenstaedti),
S VWUXJD A. stellatus), morunul (Huso huso).
SolurileGDWRULW FRPSOH[LW LLIDFWRULORUJHQHWLFLSUH]LQW GLIHUHQ LHUL
VHPQLILFDWLYH DWkW SH DOWLWXGLQH FkW úL vQ FDGUXO DFHOHLDúL XQLW L IL]LFRgeografice.
/D FHOH PDL PDUL DOWLWXGLQL GLQ 0XQ LL *RGHDQX DUFX úL &HUQHL VH
J VHVFVROXULV UDFHvQVXEVWDQ HRUJDQLFHXQHRULFKLDUVFKHOHWLFHÌQDUHDOXO
SDMLúWLORU DOSLQH úL VXEDOSLQH VXQW SUH]HQWH VROXUL SRG]ROLFH KXPLFRIHULLOXYLDOHúLEUXQHIHULLOXYLDOH
&HDPDLPDUHVXSUDID DPXQ LORUGHDOWLWXGLQLPLMORFLLHVWHDFRSHULW 
GHS GXULGHFRQLIHUHF URUDOHVXQWFDUDFWHULVWLFHVROXULOHEUXQHDFLGHGH
S GXUH
ÌQ 'HDOXULOH GH 9HVW vQ FRQGL LL GH VXSUDIH H UHODWLY SODQH, substrat
DUJLORV úL FRQGL LL GH VWDJQDUH D DSHL vQ DQXPLWH SHULRDGH DOH DQXOXL V-au
IRUPDW OXYRVROXUL DOELFH úL VWDJQLFHvQYUHPH FH SHYHUVDQ LLvQFOLQD LDSDU
eutricamboVROXUL úL OXYRVROXUL WLSLFH 3UHOXYRVROXULOH URúFDWH DSDU vQ
FRQGL LLOHde prezen DS GXULORUWHUPRILOHGHFHUúLJkUQL 
ÌQ FXSULQVXO FkPSLHL IUHFYHQ D FHD PDL ULGLFDW  DSDU LQH VROXULORU
LQWUD]RQDOH  vQYUHPHFHVROXULOH]RQDOHúLFHOHGHWUDQ]L LHFRQWULEXLH
fiecare cu câte 25% (Gr. P. Pop, 2005).
63

www.cimec.ro
https://biblioteca-digitala.ro

Dintre solurile zonale, sH UHPDUF  FHUQR]LRPXULOH GH VWHS  úL
VLOYRVWHS  FHUQR]LRPXUL FDPELFH úL IDHR]LRPXUL DUJLFH  /D FRQWDFWXO FX
GHDOXULOHVXQWSUH]HQWHúLOXYRVROXULOHúLFKLDUHXWULFDPERVROXULOH
'LQWUH VROXULOH LQWUD]RQDOH DWkW GH U VSkQGLWH VH HYLGHQ LD]  KLGULVRlurLOH JOHLVROXUL JOHLVROXUL PROLFH úL VWDJQRVROXUL  FDUDFWHULVWLFH WXWXURU
DULLORU GH VXEVLGHQ  VDOVRGLVROXULOH VRORQH XUL úL UDU VRORQFHDFXUL  vQ
DULLOH FX WHUHQXUL V U WXUDWH VSHFLILFH &kPSLHL &ULúXlui Alb; psamosolurile
(în diferite grade de soliILFDUH GH OD WLSLFH úL PROLFH SkQ  OD JOHLFH úL
faeoziomuri psamice) în ariile nisipoase din Câmpia Banatului; aluviosoOXULOH WLSLFH úL JOHLFH  GH-D OXQJXO OXQFLORU SULQFLSDOHORU UkXUL FH VWU EDW
DFHDVW UHJLXQH op.cit.).
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3.1.1. Perioada pre-VWDWLVWLF
Teritoriul Banatului a fost populat din cele mai vechi timpuri, existând
în acest sens numeroase urme materiale din epoca SDOHROLWLF HQHROLWLF úL
QHROLWLF  5HFHQW XQ JUXS GH VSHFLDOLúWL GH OD ,QVWLWXWXO GH 6SHRORJLH GLQ
Cluj-1DSRFD DX J VLW FKLDU vQWU-R SHúWHU  GLQ %DQDW GHQXPLW  Ä3HúWHUD FX
2DVH´ ORFDOL]DUHD H[DFW  HVWH LQXW  PRPHntan în secret pentru a se evita
detHULRUDUHD VLWXOXL  S U L GLQ VFKHOHWH XPDQH GH Homo sapiens sapiens,
GHVSUHFDUHVHFUHGHF VXQWGLQWUHFHOHPDLYHFKL–GDF QXFKLDUFHOHPDL
vechi! – GLQ (XURSD 5H]XOWDWHOH DFHVWRU FHUFHW UL OD FDUH DX SDUWLFLSDW úL
VSHFLDOLúWLGHSHVWHKRWDUHDXIRVWSXEOLFDWHvQUHYLVWDDPHULFDQ 31$6 (
Trinkaus et al 5H]XOW F %DQDWXODI FXWSDUWHGLQYDVWDDULHvQFDUH
s-a conturat antropogeneza, acum 35 000 de ani.
8UPHOH PDWHULDOH VH vQPXO HVF vQ HSRFD PHWDOHORU DWkW vQ FHD D
EURQ]XOXLFkWúLvQ cea a fierului. Întreaga regiune se afla în aria de locuire a
triburilor geto-dace, unificate de Burebista în sec. I î.e.n. În sec. I e.n.,
SUHVLXQHD ,PSHULXOXL 5RPDQ DVXSUD 'DFLHL VH LQWHQVLILF  LDU vQ XUPD
U ]ERDLHORUGLQ-úL-106, Dacia devine provincieURPDQ OLPLWD
QRUGLF  ILLQG VWDELOLW  SUREDELO SH 0XUHú $úH] ULOH PDL QXPHURDVH VH
J VHDXvQSDUWHDVXGLF PRQWDQ D%DQDWXOXLXQGHVHDIODúLVLQJXUDDúH]DUH
XUEDQ  Tibiscum OkQJ  -XSD  3HQWUX DFHDVW  HSRF  LVWRULFLL FRQVLGHU  F 
înWUHDJD 'DFLH URPDQ  DYHD R SRSXOD LH GH FLUFD   GH ORFXLWRUL
$YkQG vQ YHGHUH F  %DQDWXO UHSUH]HQWD DSUR[LPDWLY R FLQFLPH GLQ DFHVW
WHULWRULX SXWHP HVWLPD SRSXOD LD – pe baza cifrei de mai sus – la circa
20 GHORFXLWRUL/DDFHDVW FLIU DUWUHEXLvQV DG XJD LúLGDFLLOLEHULGH
ODQRUGGH0XUHúFDUHDXO VDWXUPHPDWHULDOHvQDúH] ULvQW ULWHSUHFXPFHD
GHOD6kQWDQD'HQVLWDWHDSRSXOD LHLHUDIRDUWHVF ]XW vQVSHFLDOvQFkPSLH
úLFHYDPDLULGLFDW vQDULLOHPRQWDQH
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'XS  UHWUDJHUHD DXUHOLDQ  FkQGYD vQWUH  úL   SRSXOD LD GDFRURPDQ úL-DFRQWLQXDWH[LVWHQ DúLvQS U LOHE Q HQHDYkQGvQV GHVXIHULW
GH SH XUPD PLJUD LLORU GLYHUVHORU SRSRDUH Fare s-au succedat, între care
JR LLDYDULLLDUvQMXUXODQXOXLVODYLL$FHúWLDGLQXUP V-DXDúH]DWúLvQ
S U LOH 'XQ ULL vQGHRVHEL OD VXG GH IOXYLX úL DX FRQWULEXLW OD R XúRDU 
FUHúWHUHDSRSXOD LHLvQWU-RSHULRDG FDUDFWHUL]DW SULQLQVWDELOLWDWH
7ULEXULOH PDJKLDUH úL-DX I FXW DSDUL LD vQ 3DQRQLD vQ VHFROXO ,; 
HVWH GDWD WUDGL LRQDO úLDXODQVDWGLYHUVHDWDFXULGHFXFHULUHvQVSUHYHVW úL
vQVSUHHVWLQWUkQGvQFRQWDFWúLFXSRSXOD LDURPkQHDVF úLVODY DúH]DW vQ
acel moment în Banat. Astfel, în secolele X-;,5HJDWXO8QJDULHLvúLH[WLQGH
JUDQL HOH úL vQ DFHVWH S U L PDL PXOW vQ ]RQD GH FkPSLH FD R FRQVHFLQ  D
YLFWRULLORUPLOLWDUHRE LQXWHGHPDJKLDULvQID DFRQGXF WRULORUORFDOLMenuPRUXW vQWUH &ULúXUL  *ODG úL DSRL D XUPDúXOXL DFHVWXLD $KWXP vQ MXUXO
DQXOXL ,QIRUPD LLGHVSUHDFHVWHOXSWHQHRIHU DWkWGesta Hungarorum
D QRWDUXOXL DQRQLP D UHJHOXL %HOD FkW úL R VHULH GH VFULHUL KDJLRJUDILFH
GHVSUHYLD D6IkQWXOXL*HUDUG *HOOpUW FDUHDvQWHPHLDWHSLVFRSLDURPDQRFDWROLF GHOD&HQDGSHORFXOYHFKLLFDSLWDOHE Q HQH
O GDW  FX LQVWDXUDUHD WUHSWDW  D GRPLQD iei maghiare în Banat în
GHFXUVXOHYXOXLPHGLXDSDUúLGRFXPHQWHVFULVHWRWPDLQXPHURDVHvQFDUH
VXQWFRQVHPQDWHúLDúH] ULOHGLQUHJLXQH3HED]DDFHVWRUDùW3DVFX  
sugeUHD] F SRSXOD LDWRWDO D9RLevodatului Transilvaniei ar fi fost de cca.
400 000 de locuitori în secolul al XII-lea, în medie 20 000 pe comitat; ceea
FH vQVHDPQ  F vQ %DQDWVHSRDWHHVWLPD FXPXOW SUXGHQ RFLIU GH
GHORFXLWRUL8QRDUHFDUHVSRUGHSRSXOD LH VHvQUHJLVWUHD] vQSULPHOH
decenii ale secolului al XIII-OHDSkQ ODPDUHDLQYD]LHW WDU GLQ-1242.
ÌQ DFHODúL PRG DXWRUXO FLWDW PDLVXVLDvQ FRQVLGHUDUHRSRSXOD LHGH FLUFD
  GH ORFXLWRUL SHQWUX WRDW  7UDQVLOYDQLD SHQWUX %DQDW vQ DFHDVW 
VLWXD LHVHSRDWHDSUHFLDFXIRDUWHPDUHDSUR[LPD LHRFLIU GHGH
locuitori.
,QYD]LDW WDU DFRQVWLWXLWXQPRPHQWGHPRJUDILFGHU VFUXFHvQWUXFkW
REXQ SDUWHDSRSXOD LHLE Q HQH–úLFXGHRVHELUHvQMXP WDWHDQRUGLF – a
IRVWXFLV VDXGXV vQURELHùW3DVFX op.cit. FUHGHF DIRVWQHYRLHGHúDVH
GHFHQLLSHQWUXFDSRSXOD LDV VHUHGUHVH]HGLQSXQFWGHYHGHUHGHPRJUDILF
DWLQJkQGODDFHHDúLFLIU FDvQ
'XS RVFXUW SHULRDG GHFUHúWHUHGHPRJUDILF XUPHD] úLvQVHFROXO
al XIV-OHD PRPHQWH vQ FDUH SRSXOD LD HVWH GHFLPDW  GH DFHDVW  GDW  GH
marile epidemii, între care s-D HYLGHQ LDW PDUHD HSLGHPLH GH FLXP  GLQ
1348- $OWH HSLGHPLL GH YLUXOHQ  PDL PLF  DX DYXW ORF úL vQ D GRXD
MXP WDWH D VHFROXOXL DO ;,9-OHD9LWDOLWDWHDSRSXOD LHLDGHS úLWWUHSWDWQX
I U  JUHXWDWH DQLL GH FUL]  úL D vQFHSXW V  VSRUHDVF  GRYDG  vQ DFHVW VHQV
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ILLQGQXP UXOPDUHGHVDWHFRQVHPQDWHSHQWUXSULPDGDW vQGRFXPHQWHvQ
acest secol al XIV-OHD úL vQ VHFROXO DO ;9-lea. De exemplu, în comitatul
$UDGGLQQXP UXOWRWDOGHVDWHPHGLHYDOHVXQWPHQ LRQDWHvQSHULRDGD
1351-1551.
6HFUHGHGHDOWIHOF DFHDVW HSRF vQVSHFLDOSULPDVDMXP WDWHDIRVW
úLXQDGHFUHúWHUHGHPRJUDILF SRSXOD LDWRWDO D9RLHYRGDWXOXL7UDQVLOYDQLHL DWLQJkQG SUREDELO R FLIU  GH    GH ORFXLWRUL SH OD PLMORFXO
secolului al XV-OHD ùW 3DVFX   3H ED]D DFHVWHL FLIUH úL D GDWHORU
RIHULWHGHDXWRUXOPDLVXVFLWDWSHQWUXFRPLWDWHVHSRDWHHVWLPDF SRSXOD LD
WHULWRULXOXLDQDOL]DWVHULGLFDODFLUFDGHORFXLWRULFHHDFHvQVHDPQ 
un spor demografic remarcabil.
'LQ DFHVW PRPHQW vQV  VSRUXO GHPRJUDILF vQUHJLVWUHD]  R DQXPLW 
VWDJQDUHúLFKLDUVF GHULFDXUPDUHDGHVHORULQYD]LLWXUFHúWLúLDVLWXD LHLGH
LQVWDELOLWDWHLQVWDXUDW vQ5HJDWXO8QJDULHLvQVHFROXODO;9,-lea.
3HULRDGD XUP WRDUH FHD D FXFHULULL WXUFHúWL HVWH úL PDL YLWUHJLW  GLQ
SXQFW GH YHGHUH DO L]YRDUHORU GHPRJUDILFH 7RWXúL VH DSUHFLD]  R VF GHUH
VHPQLILFDWLY DDFHVWHLDvQV QLFLGHFXPQXDUHORFRÄJROLUH´GHPRJUDILF 
DúD FXP VXV LQ XQLL DXWRUL PDJKLDUL (VWH FDUDFWHULVWLF SHQWUX DFHDVW 
SHULRDG  SURFHVXO GH V OLúWLUH D VDWHORU vQ VSHFLDO vQ FkPSLH PXOWH GLQWUH
DFHVWHD ILLQG S U VLWH GH ORFXLWRUL VWDELOL L vQ DúH] UL PDL PDUL úL PDL ELQH
DS UDWHVDXUHWUDúLvQDULDPRQWDQ 
,]YRDUHOH GHPRJUDILFH VH vQPXO HVF VHPQLILFDWLY RGDW  FX intrarea
VSD LXOXLE Q HDQvQFDGUXO,PSHULXOXL+DEVEXUJLF
3HULRDGDVWDWLVWLF
'HúLDXH[LVWDWUHFHQV PLQWHúLDQWHULRUDQXOXL– cel iosefin de la
 10 3RSS    úL FHOH GLQ  úL  – fie realizarea
acestora nu a fost comSDWLELO FXFHULQ HOHXQXLUHFHQV PkQWPRGHUQ FDúL
FD]XOUHFHQV PkQWXOXLGHOD ILHGDWHOHSXEOLFDWHSkQ ODDFHVWPRPHQW
QHvPSLHGLF V IDFHPDSUHFLHULDOWHOHGHFkWJOREDOH$VWIHOUHFHQV PLQWHOH
GH OD  úL  QX FXSULQG SRSXOD LD SH ORFDOLW L GHFkW vQ FD]XO
3ULQFLSDWXOXL7UDQVLOYDQLHLQXvQV úLSHQWUX%DQDWúL&ULúDQD
$VWIHOSHQWUXDIDFHDSUHFLHULDVXSUDGLQDPLFLLSRSXOD LHLODQLYHOGH
FRPXQ  úL GH VDW DFROR XQGH VH LPSXQH  DP OXDW vQ FRQVLGHUDUH VHULD
UHFHQV PLQWHORUPRGHUQHvQFepând cu cel din 1869, respectiv cele din 1880,
úL'HDVHPHQHDFDVLPSO HVWLPDUHDPOXDWvQFRQVLGHUDUHúLYDORURDVDOXFUDUHDOXL&
0DUWLQRYLFLúL1,VWUDWL  SHQWUXDQXO
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Fig. 4'LQDPLFDSRSXOD LHLvQWUHDQLL–1880
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Perioada 1869-1880 (fig. 4) FRQWXUHD]  VIkUúLWXO YHFKLXOXL UHJLP
GHPRJUDILF FDUDFWHUL]DW SULQ FUHúWHUL GHPRJUDILFH FRQVWDQWH vQWUHUXSWH GH
SHULRDGH GH GHVFUHúWHUH D F URU FDX]  PDMRU  HUDX HSLGHPLLOH VDX DOWH
cDWDVWURIH $VWIHO vQWUH DFHúWL DQL VH FRQVWDW  R VF GHUH D SRSXOD LHL OD
QLYHOXOvQWUHJLLUHJLXQLPDQLIHVWDW FXSUHF GHUHvQMXGH HOH$UDGúL7LPLú
Cauzele acestei dinamici negative, într-RHSRF GHÄH[SOR]LHGHPRJUDILF ´
nu au putut fi explicate coeUHQW SkQ  DVW ]L GH F WUH VSHFLDOLúWLL vQ
GHPRJUDILH LVWRULF  3H OkQJ  SUHVXSXVD LQFRUHFWLWXGLQH UHODWLY  FDUH vQV 
QXSXWHDGDHURULDWkWGHPDUL D5HFHQV PkQWXOXLGLQSULQFLSDODFDX] 
D DFHVWHL GHVFUHúWHUL D IRVW HSLGHPLD GH KROHU  Fare a bântuit în 1873, în
VSHFLDOvQUHJLXQHDGHFkPSLHXQGHUDWDPRUWDOLW LLDIRVWIRDUWHULGLFDW 2
FDX] VHFXQGDU DUHSUH]HQWDW-oúLHPLJUD LDVSUHFRQWLQHQWXODPHULFDQFDUH
DvQFHSXWV VHPDQLIHVWHvQHSRF 
&HOH PDL DFFHQWXDWH VF GHUL GH SHVWH DQ V-au înregistrat în
&kPSLD %kU]DYHL úL D 7LPLúXOXL *KLURGD - DQ  úL SH IRQGXO HPLJUD LHL VSUH 7LPLúRDUD úL spre centrele industriale ale Banatului montan.
9DORULGHRVHELWGHVF ]XWHV-DXPDLvQUHJLVWUDWúLvQ'HSUHVLXQHD= UDQGXOXL
(Bârsa – 2,23 %/aQ ùLOLQGLD –  DQ  úL &kPSLD &ULúXULORU $SDWHX –
 DQ  2 GLQDPLF  QHJDWLY  VH UHPDUF  úL SHQWUX 'HDOXULOH /LSRYHL
'HDOXULOH 3RJ QLúXOXL 'HSUHVLXQHD /XJRMXOXL úL D ) JHWXOXL úL &kPSLD
$UDQF L
6LQJXUHOHDUHDOHFXRXúRDU FUHúWHUHGHPRJUDILF vQDFHDVW SHULRDG 
VXQWVLWXDWHvQDFWXDOXOMXGH &DUDú-Severin, cu valori de chiar peste 1%/an
vQ 'HILOHXO 'XQ ULL 6RFRO  DQ &RURQLQL  DQ  úL 0XQ LL
$OP MXOXLSHYDOHD&HUQHL % LOH+HUFXODQHDQ7RSOH DQ 
în Culoarul BistUHLúLvQ]RQD5HúL HL 2FQDGH)LHUDQ vQDFHVWFD]
SUREDELOúLSHVHDPDLPLJUD LHLGLQDULLOHUXUDOHvQFRQMXU WRDUH8QDOWDUHDO
XQGHVHHYLGHQ LD] FUHúWHUHDGHPRJUDILF GDUFXYDORULGHVXEDQHVWH
&kPSLD9LQJ LúL&kPSLD$UDGXOXLvQJHQHUDOVXSXVHLQIOXHQ HLFHORUGRX 
RUDúHDIODWHvQSOLQ H[DSDQVLXQH7LPLúRDUDúL$UDGFDUHvQV QXVHUHPDUF 
FXRGLQDPLF SR]LWLY VHPQLILFDWLY vQDFHVWLQWHUYDOWHPSRUDU
Perioada 1880-1890 (fig. 5)PDUFKHD] GHEXWXOSULPHLHWDSHDWUDQziLHLGHPRJUDILFHDGHY UDWDÄH[SOR]LHGHPRJUDILF ´GHODVIkUúLWXOVHFROXOXL
;,; ÌQWUHDJD UHJLXQH FXQRDúWH R GLQDPLF  SR]LWLY  FX PLFL H[FHS LL vQ
DUHDOHL]RODWHGLQ'HSUHVLXQHD&DUDúXOXL'HDOXULOH/LSRYHLúL0XQ LL3RLDQD
5XVF  &HOH PDL ULGLFDWH YDORUL GH SHVWH DQ FDUDFWHUL]HD]  &kPSLD
7LPLúXOXL úL D %kU]DYHL VSD LL FarH IXVHVHU  SXWHUQLF DIHFWDWH vQ SHULRDGD
DQWHULRDU  GH HSLGHPLD GH KROHU  $FHODúL UHFXO GHPRJUDILF SR]LWLY este
FRQVHPQDW úL 'HSUHVLXQHD = UDQGXOXL úL &kPSLD &ULúXULORU XQGH WRWXúL
valRULOH PD[LPDOH VXQW FDX]DWH GH DF LXQHD GH FRORQL]DUH úL FKLDU GH
vQILLQ DUHDXQRUVDWHQRL
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Fig. 5'LQDPLFDSRSXOD LHLvQWUHDQLL80–1890
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6SD LXO PLQLHU GLQ DSURSLHUHD 5HúL HL úL DO $QLQHL FRQWLQX  WUHQGXO
GHPRJUDILF DVFHQGHQW OD IHO FD úL ORFDOLW LOH GLQ 'HILOHXO 'XQ ULL XQGH
VXUSULQ] WRU R FUHúWHUH GHPRJUDILF  PRGHUDW  VH vQUHJLVWUHD]  WRFPDL OD
0ROGRYD1RX 9DORULULGLFDWHDOHGLQDPLFLLGHPRJUDILFHDSDUúLvQ&kPSLD
$UDGXOXL FX SUHF GHUH vQ DSURSLHUHD PXQLFLSLXOXL $UDG SUHFXP úL vQ
apropieUHD 7LPLúRDUHL &HOH GRX  RUDúH FXQRVF R GHFDG  GH FUHúWHUH
VHPQLILFDWLY  D QXP UXOXL GH ORFXLWRUL SH IRQGXO GH]YROW ULL LQGXVWULHL úL
FRPHU XOXL
Intervalul 1890-1900 (fig. 6) FRQWLQX  FUHúWHUHD VHPQLILFDWLY  vQUHJLVWUDW vQLQWHUYDOXODQWHULRUODQLYHOXOPDMRULW LLXQLW LORUGLQUHJLXQHùL
GHGDWDDFHDVWDVHvQUHJLVWUHD] FXPHsteúLQRUPDOXQHOHH[FHS LLvQV QX
FKLDU DWkW GH L]RODWH FRPXQHOH FX R GLQDPLF  SR]LWLY  ILLQG FRQFHQWUDWH vQ
&kPSLD 9LQJ L úL PDL DOHV vQ&kPSLD-LPEROLHLúLD$UDQF LSUHFXPúLvQ
VSD LXO'HSUHVLXQLL&DUDúXOXLúL'HDOXULORU'RJQHFHL3ULQWUHUHJLXQLOHXQGH
VHPDQLIHVW RGLQDPLF QHJDWLY DQXP UXOXLGHORFXLWRULVHPDLSRWDPLQWL
úL&kPSLD1 GODFXOXLúLSDU LDO3LHPRQWXO&RGUXOXL
În contrast cu acestea, în celelaltH UHJLXQL QXP UXO GH ORFXLWRUL
FRQWLQX V FUHDVF FXYDORULFDUHGHS úHVFDQvQ&kPSLD$UDGXOXLúLD
7LPLúXOXL PXQLFLSLLOH 7LPLúRDUDúL$UDGFKLDUFXSHVWHDQ vQ'HSUHVLXQHD /XJRMXOXL 'HDOXULOH /LSRYHL 'HSUHVLXQHD = UDQGXOXL &XORDUXO
Bistrei &kPSLD %kU]DYHL úL 'HILOHXO 'XQ ULL ùL FHQWUHOH LQGXVWULDOH VDX
H[WUDFWLYH 5HúL D $QLQD 1 GUDJ 2 HOX 5RúX SUH]LQW  R GLQDPLF  DFFHQWXDW SR]LWLY  DWkW SH VHDPD XQXL VSRU QDWXUDO vQVHPQDW FkW úL SH VHDPD
LPLJUD LHL FDUH V-a manifestat din plin în DFHDVW  SHULRDG  2 FUHúWHUH
PRGHUDW  GH SkQ  OD DQ VH vQWkOQHúWH vQ &XORDUXO 0XUHúXOXL
MXP WDWHD YHVWLF  D &kPSLHL 7LPLúXOXL 'HSUHVLXQHD $OP MXOXL &XORDUXO
7LPLú-Cerna.
8OWLPD GHFDG  GH GLQDLQWHD SULPHL FRQIODJUD LL PRQGLDOH 1900-1910
(fig. 7) PDUFKHD]  VIkUúLWXO SULPHL HWDSH D WUDQ]L LHL GHPRJUDILFH vQ
FRQGL LLOH XQHL SRQGHUL PHUHX PDL PDUL D FRPXQHORU FDUH vQUHJLVWUHD] 
VF GHULDOHQXP UXOXLGHORFXLWRUL
9DORULOH SR]LWLYH U PkQ WRWXúL FHOH FDUDFWHULVWLFH úL SHQWUX DFHDVW 
SHULRDG  6H vQUHJLVWUHD]  YDORUL GH SHVWH DQ vQ 7LPLúRDUD FD R
FRQVHFLQ DDSDUL LHLGHQRLFDUWLHUHGHORFXLQ HSHQWUXQXPHURúLLLPLJUDQ L
GLQVSD LXOUXUDO2GLQDPLF DSURSLDW FDQWLWDWLYGHILQHúWHúLRUDúHOH$UDG
&DUDQVHEHú /XJRM úL 5HúL D SUHFXP úL LPHGLDWD YHFLQ WDWH D DFHVWRUD 2
UHJLXQH FDUHVHLPSXQH GHGDWDDFHDVWDFXFUHúWHULVHPQLILFDWLYHHVWHFHDD
3LHPRQWXOXL &RGUXOXL 'HSUHVLXQLL + OPDJLXOXL 'HSUHVLXQLL = UDQGXOXL úL
&kPSLHL&ULúXULORU
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Fig. 6'LQDPLFDSRSXOD LHLvQWUHDQLL90–1900
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Fig. 7'LQDPLFDSRSXOD LHLvQWUHDQLL900–1910
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$UHDOHOHFXGHVFUHúWHULDOHSRSXOD LHLFRQWXUDWHvQSHULRDGDDQWHULRDU 
FRQWLQX  WUHQGXO QHJDWLY LDU VXSUDID D DFHVWRUD VH H[WLQGH FRQVLGHUDELO
$FXP VF GHUHD GHPRJUDILF  FDX]DW  vQ VSHFLDO GH VSRUXO PLJUDWRULX
QHJDWLY GLQ FDX]D SOHF ULORUPDVLYHVSUH$PHULFDúLvQPDLPLF P VXU 
VSUH DOWH RUDúH GLQ ]RQ  FDUDFWHUL]HD]  vQWUHJ VSD LXO GH FkPSLH VLWXDW
DSUR[LPDWLYODYHVWGHOLQLD7LPLúRDUD–$UDGGHFL&kPSLD9LQJ L&kPSLD
$UDQF LúLD-LPEROLHLMXP WDWHDYHVWLF D&kPSLHL7LPLúXOXL'HDVHPHQHD
VH HYLGHQ LD]  SUHJQDQW DULD GH GHSRSXODUH Fare cuprinde întreg bazinul
&DUDúXOXL 'HDOXULOH 2UDYL HL úL 'RFOLQXOXL úL 0XQ LL $QLQHL úL 'RJQHFHL
'LQDPLFD DFFHQWXDW QHJDWLY  D XQRU ORFDOLW L SUHFXP $QLQD VDX 6DVFa
0RQWDQ DUHGUHSWFDX] HPLJUD LDPXQFLWRULORUVSUH$PHULFD
ÌQ FRQWUDVW FX DFHVWHD ORFDOLW LOH GLQ 'HILOHXO 'XQ ULL 'HDOXULOH
3RJ QLúXOXL &XORDUXO 7LPLú-&HUQD VDX &XORDUXO %LVWUHL vúL S VWUHD]  WHQGLQ DGHXúRDU FUHúWHUH GHPRJUDILF 3HIRQGXOFRORQL] ULORUúLDXQHLUDWH
ULGLFDWH D QDWDOLW LL VH FRQVWDW  F  PDMRULWDWHD FRPXQHORU GLQ 'HSUHVLXQHD
/XJRMXOXLúL'HDOXULOH/LSRYHLvQUHJLVWUHD] DFHHDúLWHQGLQ SR]LWLY 
Perioada 1910-1920 (fig. 8) FXSULQGH DQLL U ]ERLXOXL PRQGLDO LDU
harta surprinde GLPHQVLXQHD GHPRJUDILF  D GUDPHL 'HúL GDWHOH GLQ 
VXQW GRDU HVWLPDWLYH HOH VXQW VXILFLHQWH SHQWUX D FRQFHSH VF GHUHD GHPRJUDILF  HYLGHQW  GLQ DFHúWL DQL 7UHEXLH WRWXúL SUHFL]DW F  XQHOH VDWH GH OD
JUDQL DFX,XJRVODYLDQXDXIRVWFHGDWH5RPkQLHLSkQ vQ-1924, astfel
F SRSXOD LDORUQXDIRVWOXDW vQFRQVLGHUDUHGH&0DUWLQRYLFLúL1,VWUDWL
 'LQDPLFDSXWHUQLFQHJDWLY DXQRUFRPXQHVLWXDWHODJUDQL GHFDUH
DFHOH VDWH DSDU LQ vQ SUH]HQW %HED 9HFKH &RPORúX 0DUH &HQHL 8LYDU
BanORF-DPX0DUH%HUOLúWH WUHEXLHWUDWDW FXFLUFXPVSHF LH
1XDFHODúLOXFUXVHSRDWHVSXQHGHVSUHFHOHODOWHUHJLXQLFDUHSUH]LQW 
VF GHUL FRQVLGHUDELOH DOH QXP UXOXL GH ORFXLWRUL 'HúL GHVFUHúWHUHD D IRVW
JHQHUDOL]DW YDORULQHJDWLYHPDLPDULGHDQVHFRQVHPQHD] vQ'HSUHVLXQHD &DUDúXOXL ]RQD FX FHD PDL LQWHQV  GHSRSXODUH vQ HSRF  0XQ LL
$QLQHLúLDL'RJQHFHL'HDOXULOH/LSRYHLúL'HSUHVLXQHD/XJRMXOXL&XORDUXO
0XUHúXOXL 'HSUHVLXQHD = UDQGXOXL &kPSLD %kU]DYHL 0XQ LL 3RLDQD
5XVF 
Valori negatLYHPDLPRGHUDWHúLFKLDUXúRDUHFUHúWHUL L]RODWvQXQHOH
FRPXQH DSDUvQORFDOLW LGLQ&kPSLD$UDGXOXL&kPSLD9LQJ LúL&kPSLD
$UDQF L3ULQWUHORFDOLW LOH care úL-au continuat HYROX LD SR]LWLY FKLDUúLvQ
HSRFDPDULLFRQIODJUD LL PRQGLDOHVHQXP U úLRUDúHOH7LPLúRDUDúL/XJRM
8Q DOW DUHDO FX GLQDPLF  SR]LWLY  GH DFHDVW  GDW  vQ FRQWH[WXO LPLJUD LHL
URPkQLORU U PDúL GLQFROR GH JUDQL  XQHRUL OD VFKLPE FX PDJKLDULL GLQ
SDUWHD URPkQ  VH HYLGHQ LD]  vQ DSURSLHUH GH &XUWLFL XQGH LDX QDúWHUH úL
DúH] UL QRL $FHHDúL H[SOLFD LH VXE]LVW  úL vQ FD]XO FRPXQHL &RS FHOH FX
VDWHQRLFRORQL]DWHFXSRSXOD LHGHQD LRQDOLWDWHXFUDLQHDQ 
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Fig. 8'LQDPLFDSRSXOD LHLvQWUHDQLL910–1920
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Fig. 9'LQDPLFDSRSXOD LHLvQWUHDQLL920–1930
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Perioada 1920-1930 (fig. 9) corespunde epocii de stabilizare econoPLF  úL VRFLDO  vQ FDGUXO QRXOXL VWDW XQLWDU URPkQ 'H]YROWDUHD HFRQRPLF 
LQFLSLHQW GLQDQLLGHGXS U ]ERLHVWHvQV IUkQDW úLVIkUúLWXOSHULRDGHLGH
DQDOL]  PDUFKHD]  GHEXWXO XQHL FUL]H HFRQRPLFH SURIXnde. Instabilitatea
socio-HFRQRPLF  VH UHIOHFW  úL vQ YDORULOH FRQWUDVWDQWH DOH GLQDPLFLL
demografice din acest interval.
3ULQFLSDOHOH FHQWUH XUEDQH 7LPLúRDUD $UDG /XJRM 5HúL D úL &DUDQVHEHú PDQLIHVW  R HYLGHQW  WHQGLQ  GH FUHúWHUH GHPRJUDILF  OD Fare
contribuie atât sporul natural, cât (mai ales) cel migratoriu. În mediul rural,
YDORUL SR]LWLYH DX vQUHJLVWUDW ORFDOLW LOH GH SH JUDQL  PHQ LRQDWH DQWHULRU
FDUH SULQ ÄUHYHQLUHD´ vQWUH JUDQL HOH VWDWXOXL URPkQ D XQRU VDWH DX DYXW R
FUHúWHUH GHPRJUDILF  VSHFWDFXORDV  SkQ  OD  DQXDO FLIU  QHYHURVLPLO  ÌQ DIDUDDFHVWRUD RGLQDPLF GHPRJUDILF SR]LWLY VHHYLGHQ LD] vQ
rândul satelor din Câmpia Cermeiului, Piemontul Codrului, Defileul
'XQ ULL &XORDUXO 7LPLú-Cerna, unde apar doar izolat comXQH FX VF GHUL
demografice.
'LPSRWULY  GLQDPLFD GHPRJUDILF  QHJDWLY  FDUDFWHUL]HD]  VXSUDIH H
vQVHPQDWH GLQ &kPSLD 9LQJ L &kPSLD $UDGXOXL &kPSLD $UDQF L 'HSUHVLXQHD/XJRMXOXL'HSUHVLXQHD= UDQGXOXLúLELQHvQ HOHVvQFODVLFDUHJLXQH
a Depresiunii CaUDúXOXLúLDULLOHvQYHFLQDWHFXDFHDVWD
,QVWDELOLWDWHD SROLWLF  úL HFRQRPLF  FDS W  QRL YDOHQ H vQ deceniul
XUP WRU (fig. 10) OD ILQHOH F UuLD GHEXWHD]  DO GRLOHD U ]ERL PRQGLDO
&RQWH[WXOSROLWLFPDUFDWGH'LFWDWXOGHOD9LHQD  úLLQWUDUHD5RPkQLei
vQ U ]ERL DPkQ  FX XQ DQ UHDOL]DUHD 5HFHQV PkQWXOXL UHDOL]DW SH XQ
WHULWRULXFLXQWLWDELDvQ'LQDPLFDGHPRJUDILF DGHFHQLXOXL-1940
HVWHSDU LDODIHFWDW GHDFHVWHHYHQLPHQWHFarHDGXFvQ%DQDWXQQXP UPDUH
GHLPLJUDQ LGLQ$UGHDOXOGH1Rrd sau Bucovina.
ÌQFLXGDDFHVWRULPLJU ULIRUWXLWHDOSDWUXOHDGHFHQLXDOVHFROXOXL;;
VH FDUDFWHUL]HD]  SULQ JHQHUDOL]DUHD GLQDPLFLL GHPRJUDILFH QHJDWLYH vQ
PHGLXO UXUDO DUHDOHOH GH FUHúWHUH GHPRJUDILF  ILLQG L]RODWH OD QLYHOXO
RUDúHORU7LPLúRDUD$UDG5HúL D&DUDQVHEHú/LSRYDúL/XJRMSUHFXPúLD
DOWRU DúH] UL FX IXQF LH LQGXVWULDO  2 HOX 5RúX  úL D XQRU FRPXQH GLQ
DSURSLHUHD PDULORU FHQWUH XUEDQH ,HV vQ HYLGHQ  FD ÄLQVXOH´ FX YDORUL
SR]LWLYH úL YLLWRDUHOH FHQWUH XUEDQH ,QHX &KLúLQHX &ULú 'HWD úL % LOH
Herculane.
&HOH PDL DFFHQWXDWH VF GHUL GH SHVWH DQ V-DX vQUHJLVWUDW úL GH
DFHDVW  GDW  vQ 'HSUHVLXQHD &DUDúXOXL &XORDUXO 0XUHúXOXL 0XQ LL 3RLDQD
5XVF úL'HSUHVLXQHD) JHW'HSUHVLXQHD= UDQGXOXLúL&kPSLD&ULúXULORU
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Fig. 10. DinamicDSRSXOD LHLvQWUHDQLL930–1941
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&DUDFWHULVWLFD GH ED]  SDUH D IL vQV  PHQ LQHUHD OD FRWH UHODWLY
FRQVWDQWH D QXP UXOXL GH ORFXLWRUL PDMRULWDWHD FRPXQHORU vQUHJLVWUkQG
VF GHULVDXFUHúWHULPRGHUDWHGHSkQ ODRMXP WDWHGHSURFHQWDQXDO
&XP GLQ S FDWH GDWHOH GH OD UHFHQV PkQWXO GLQ  QX VXQW
GLVSRQLELOHODQLYHOGHORFDOLWDWHXUP WRUXOLQWHUYDOGHUHIHULQ HVWH1941 –
1956 (fig. 11)$FHúWLDQLLQFOXGFHDPDLPDUHSDUWHDFHOXLGH-al doilea
U ]ERL PRQGLDO FX PRUWDOLWDWHD DIHUHQW  DFHVWXLD úL QDWDOLWDWHD VF ]XW  OD
FRWH PLQLPH SUHFXP úL DQLL vQ FDUH VH LQVWDOHD]  GHILQLWLY SXWHUHD
FRPXQLVW  FDUDFWHUL]D L SULQ SURIXQGH PRGLILF UL GH QDWXU  VRFLRHFRQRPLF  ,PHGLDWGXS U ]ERLVHPDQLIHVW DúD-numitul „baby-boom” de
VFXUW GXUDW FDÄUHFXSHUDUH´QDWXUDO DJHQHUD LLORUFare n-DXDSXFDWV VH
QDVF vQDQLLU ]ERLXOXL
7RWXúLDFHDVW ÄH[SOR]LHGHPRJUDILF ´QXVHUHIOHFW vQWU-RGLQDPLF 
SR]LWLY  F FL FUHúWHUHD UDWHL QDWDOLW LL vQ DQLL GH GXS  U ]ERL QX
FRPSHQVHD]  vQWU-un timp atât de scurt, pierderile demografice din timpul
U ]ERLXOXL$VWIHOVSD LXOUXUDOU PkQHPDUFDWGHRVF GHUHVHPQLILFDWLY D
QXP UXOXL GH ORFXLWRUL FX YDORULOH FHOH PDL QHJDWLYH vQ ORFDOLW L GLQ
'HSUHVLXQHD &DUDúXOXL &kPSLD 1 GODFXOXL 'HDOXULOH /LSRYHL &kPSLD
MoravL HL'HDOXULOH3RJ QLúXOXL&XORDUXO0XUHúXOXL
2UDúHOH FRQWUDU WHQGLQ HL JHQHUDOH VH UHPDUF  SULQWU-R GLQDPLF 
SR]LWLY  DQWUHQkQG úL DULLOH GLQ MXUXO ORU &kPSLD $UDGXOXL &kPSLD
-LPEROLHL&XORDUXO%LVWUHL]RQDGHFRQFHQWUDUHLQGXVWULDO %RFúD–5HúL D–
Anina –2UDYL D2DUHFXPVXUSULQ] WRURFUHúWHUHGHPRJUDILF VHPDQLIHVW 
úLvQ&kPSLD&HUPHLXOXL3LHPRQWXO&RGUXOXLúL'HSUHVLXQHD= UDQGXOXL
6H HYLGHQ LD]  úL GH DFHDVW  GDW  ORFDOLW LOH FX VWDWXW XUEDQ VDX FHOH
F URUD XUPD V  OL VH FRQIHUH DFHVW VWDWXW FD úL SXQFWH L]RODWH FX GLQDPLF 
SR]LWLY vQFRQWUDVWFXDULLOHvQYHFLQDWH&DUDQVHEHú'HWD% LOH+HUFXODQH
%X]LDú ) JHW SUHFXP úL ORFDOLW L FX IXQF LL LQGXVWULDOH FD 1 GUDJ 5XVFD
0RQWDQ &LXGDQRYL DHWF
Perioada 1956 – 1966 (fig. 12) VFKL HD] SULPHOHHIHFWHDOHH[RGXOXL
UXUDO úL DOH HYROX LHL DFFHOHUDWH D XQRU RUDúH úL ORFDOLW LORU GLQ DULLOH GH
LQIOXHQ  DSURSLDW  DOH DFHVWRUD Dinamica LQGXVWULDO din marile centre
urbane se UHIOHFW în valorile GLQDPLFLL GHPRJUDILFH LHúLQG vQ HYLGHQ 
ORFDOLW L SUHFXP 7LPLúRDUD vPSUHXQ  FX WRDWH FRPXQHOH GLQ MXU  $UDG
5HúL D 2UDYL D $QLQD %RFúD &DUDQVHEHú /XJRM 0ROGRYD 1RX  2 HOX
5RúX úL FRPXQHOH GLQ DSURSLHUH ,QHX 6HELú &KLúLQHX &ULú 6kQQLFRODX
Mare sau Jimbolia. În majoritatea acHVWRUFD]XULFUHúWHUHDGHPRJUDILF V-a
realizat preponderent pe baza fluxurilor migratorii dinspre mediul rural din
DSURSLHUHGDUúLGLQUHJLXQLOHPDLV UDFHDOH ULLvQVSHFLDOGLQ0ROGRYDúL
VHFXQGDUGLQVXGXO ULL
79

www.cimec.ro
https://biblioteca-digitala.ro

Fig. 11'LQDPLFDSRSXOD LHLîntre anii 1941–1956
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Fig. 12'LQDPLFDSRSXOD LHLvQWUHDQLL956–1966
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6SD LLOHFXGLQDPLFDQHJDWLY FHDPDLDFFHOHUDW VHLQGLYLGXDOL]HD] vQ
&kPSLD &ULúXULORU 'HDOXULOH /LSRYHL &XORDUXO 0XUHúXOXL 'HSUHVLXQHD
&LJKHUXOXL &kPSLD $UDQF L 'HDOXULOH 3RJ QLúXOXL 'HSUHVLXQHD &DUDúXOXL
úL'HSUHVLXQHD/XJRMXOXL
8UP WRUXOLQWHUYDO1966 – 1977 (fig. 13)VHFDUDFWHUL]HD] SULQJHQHUDOL]DUHDH[RGXOXLUXUDOúLGHFLSULQYDORULQHJDWLYHDOHGLQDPLFLLSRSXOD LHL
în majoritatea ariilor rurale situate la o oaUHFDUH GHS UWDUH GH FHQWUHOH
XUEDQH ÌQRSR]L LH FX DFHVWHDFRPXQHOHGLQ]RQDGHLQIOXHQ  DSURSLDW D
PDULORU RUDúH DX F S WDW úL PDL SUHJQDQW IXQF LD GH DúH]DUH – „dormitor”,
FXQRVFkQG vQ JHQHUDO R FUHúWHUH GHPRJUDILF  &HOH PDL FRERUkWH YDORUL DOH
dinaPLFLLGHPRJUDILFHFXLQWHQVLW LFarHXQHRULGHS úHVFYDORULQHJDWLYHGH
DQ VH vQUHJLVWUHD]  vQ 'HDOXULOH /LSRYHL 'HDOXULOH 3RJ QLúXOXL úL
'RFOLQXOXL 'HSUHVLXQHD $OP MXOXL &kPSLD $UDQF L MXP WDWHD YHVWLF  D
&kPSLHL7LPLúXOXL6F GHULPDLPRGHUDWHGHSkQ ODDQFDUDFWHUL]HD] 
&XORDUXO7LPLú-&HUQD'HSUHVLXQHD) JHW'HSUHVLXQHD= UDQGXOXL
'LQDPLFD SR]LWLY  D SRSXOD LHL VH GDWRUHD] , aproape în totalitate,
RUDúHORU XQGH LD DYkQW HGLILFDUHD GH QRL FDUWLHUH GH EORFXUL GH ORFXLQ H
pentru a da poVLELOLWDWHDLPLJUDQ LORUGHDORFXLvQFRQGL LLÄXUEDQH´$VWIHO
WRDWH RUDúHOH PDUL SUHFXP úL FHOH PLMORFLL úL R EXQ  SDUWH GLQ FHOH PLFL
vQUHJLVWUHD]  FUHúWHUL GH SHVWHDQvQLQWHUYDOXODPLQWLWvQFHDPDLPDUH
parte pe seama sporului migratoriu, alFHORUFDUHDXYHQLWV RFXSHORFXULOH
GH PXQF  FUHDWH vQ LQGXVWULH FD R FRQVHFLQ  D XQHL SROLWLFL GH LQYHVWL LL
D[DW  SH GH]YROWDUHD LQGXVWULDO  D FHQWUHORU XUEDQH 3HQWUX QXPHURDVHOH
RUDúH GHFODUDWH FD DWDUH vQ  FD úL SHQWUX FHOH GHFODUDWH vQWUH  úL
 úL FDUH QX DYHDX R SRQGHUH ULGLFDW  D SRSXOD LHL RFXSDWH vQ VHFWRUXO
VHFXQGDUDXIRVWSUHY ]XWHQRLRELHFWLYHLQGXVWULDOHPDMRULWDWHDGDWkQGGLQ
DFHDVW SHULRDG 
&UHúWHUHD SRSXOD LHL V-D GDWRUDW úL YHVWLWXOXL GHFUHW GLQ  FDUH D
generat R UDW  FUHVFXW  D QDWDOLW LL vQ  úL  úL XQ VSRU QDWXUDO
VHPQLILFDWLYFDXUPDUHDVF GHULLFRQVWDQWHDUDWHLPRUWDOLW LL
Perioada 1977-1992 (fig. 14) surprinde perioada de final a comuQLVPXOXLúLSULPLLGRLDQLFHLPDLWXOEXULDLSHULRDGHLGHWUDQ]L LHGHGXS 
5HYROX LDGLQGHFHPEULH7U V WXULOHJHQHUDOHDOHHSRFLLDQWHULRDUHVH
S VWUHD] úLVHDFFHQWXHD] 6F GHUHDGHPRJUDILF SHDORFXULFXFDUDFWHUGH
GHSRSXODUH DIHFWHD]  YDVWH DULL UXUDOH vQ FLXGD P VXULORU UHVWULFWLYH FX
privire OD VWDELOLUHD GRPLFLOLXOXL vQ RUDúH D SHUVRDQHORU YHQLWH GLQ PHGLXO
UXUDO $FHVWHSUHYHGHULDOHDXWRULW LORUFRPXQLVWHvQvQFHUFDUHDGHDVWRSD
exodul rural, nu au dat rezultatele scontate, iar în 1990, oricum, s-a produs
„liberalizarea” accesului în mediul urban, fapt carH D JHQHUDW R FUHúWHUH
VSHFWDFXORDV DSRSXOD LHLDQXPLWRURUDúHvQDFHODQ SHED]DSRSXOD LHLFDUH
úLSkQ DWXQFLORFXLDvQRUDúHGDUI U IRUPHOHJDOH 
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Fig. 13'LQDPLFDSRSXOD LHLvQWUHDQLL966–1977
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Fig. 14. Dinamica popula LHLvQWUHDQLL977–1992
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1LFL P FDU vQ FRPXQHOH GLQ DSURSLHUHD PDULORU RUDúH QX VH PDL
PDQLIHVW FUHúWHUHDGHPRJUDILF RELúQXLW SUREDELOWRWSHIRQGXOHPLJUD LHL
GHILQLWLYHvQRUDúHúLDOHPLJUD LHLH[WHUQHvQGHRVHELGXS (PLJUD LD
SRSXOD LHL GH HWQLH JHUPDQ  vQ SULPLL DQL GH GXS  5HYROX LH HVte clar
eviden LDW  vQ FD]XO XQRU FRPXQH SUHFXP /HQDXKHLP %RJGD 0DFHD
9ODGLPLUHVFXHWF&HOHPDLDFFHQWXDWHULWPXULQHJDWLYHVHvQUHJLVWUHD] úLGH
DFHDVW  GDW  vQ FRPXQHOH GLQ 'HDOXULOH /LSRYHL 'HDOXULOH 3RJ QLúXOXL
YHVWXO &kPSLHL 7LPLúXOXL 'HSUHVLXQHD &DUDúXOXL 0XQ LL úL 'HDOXULOH
'RJQHFHL &kPSLD &ULúXULORU &kPSLD $UDQF L úL D -LPEROLHL 6F GHUHD
FRQWLQX  D UDWHL QDWDOLW LL FRQVHFLQ  D QLYHOXOXL VF ]XW GH WUDL FX WRDWH
P VXULOH DSOLFDWH GH DXWRULW L D DYXW OD UkQGXO V X XQ HIHFW FRQVLGHUDELO
DVXSUDGLQDPLFLLSRSXOD LHL
&XH[FHS LDRUDúHORUPDULúLPLMORFLLDF URUFUHúWHUHYDILVWRSDW DELD
vQ GHFHQLXO XUP WRU R GLQDPLF  GHPRJUDILF  SR]LWLY  GH SHVWH DQ VH
PDL vQWkOQHúWH úL vQ ORFDOLW L SUHFXP 6HELú 0RQHDVD 2 HOX 5RúX 7XUQX
5XLHQL% LOH+HUFXODQHúL0HKDGLDLDUYDORULUHGXVHGHSkQ ODDQvQ
majoritatea celorODOWH FHQWUH XUEDQH PLFL úL D XQRU FRPXQH FX IXQF LL
LQGXVWULDOH 1 GUDJúL7RSOH 
Perioada 1992-2002 (fig. 15) încheie analiza dinamicii demografice
úL WRWRGDW  XQ FLFOX DO WUDQ]L LHL GHPRJUDILFH SULQ UHYHQLUHD OD XQ VSRU
QDWXUDO VF ]XW ED FKLDU QHJDWLY FRQWLQXkQG WHQGLQ D DQLORU GH ILQDO DL
comunismului. La acesta s-D DG XJDW úL XQ VSRU PLJUDWRULX QHJDWLY FD
urPDUH D HPLJUD LHL H[WHUQH D XQHL S U L D SRSXOD LHL FDUH QX D SXWXW IL
FRPSHQVDW  GH LPLJUD LD GLQ DOWH UHJLXQL DOH ULL DWkW GH LQWHQV  vQ HSRFD
FRPXQLVW  3ULQFLSDOHOH DúH] UL DIHFWDWH DX IRVW RUDúHOH FDUH SHQWUX SULPD
GDW vQGHFXUVXOvQWUHJLLSHULRDGHDQDOL]DWHFXQRVFRGLQDPLF GHPRJUDILF 
QHJDWLY  FKLDU DFFHQWXDW  vQ FD]XO 5HúL HL /XJRMXOXL &DUDQVHEHúXOXL vQ
FRQGL LLOH UHVWUXFWXU ULL LQGXVWULHL 1LFL 7LPLúRDUD VDX $UDGXO QX VFDS  GH
WHQGLQ DJHQHUDOQHJDWLY 
&X WRDWH DFHVWHD VH IDFH VLP LW  R RDUHFDUH VWDELOL]DUH OD QLYHOXO
SRSXOD LHL UXUDOH 2 SDUWH GLQ IRúWLL HPLJUDQ L VSUH RUDúH DX UHPLJUDW VSUH
ORFDOLW LOH UXUDOH GH SURYHQLHQ  R GDW  FX IDOLPHQWXO IDEULFLORU VDX FX
LHúLUHDODSHQVLHDFHVWRUDDG XJkQGX-li-VHúLRFDWHJRULHGHRU úHQLFDUHvúL
GRUHVFOLQLúWHDXQHLJRVSRG ULLGLQPHGLXOUXUDOHYHQWXDOFkWPDLDSURDSHGH
RUDú $FHVW ÄH[RG´ GH SURSRU LL PXOW PDL PLFL úL vQ VHQV LQYHUV FHOXL GLQ
HSRFD FRPXQLVW  VH HYLGHQ LD]  SULQ YDORUL XúRU SR]LWLYH DOH Ginamicii
demografice ale unor comune din apropierea TimLúRDUHL $UDGXOXL úL
Lugojului.
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Fig. 15'LQDPLFDSRSXOD LHLvQWUHDQLL992–2002
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Unele comune care au avut cel mai mare deficit de locuitori în
SHULRDGHOH DQDOL]DWH DQWHULRU FXQRVF R FUHúWHUH VSHFWDFXORDV  – fie prin
UHYHQLUHD IRúWLORU HPLJUDQ L ILH SULQ VWDELOLUHD XQRU SRSXOD LL WLQHUH FX XQ
FRPSRUWDPHQW GHPRJUDILF QDWDOLVW vQ ORFXO HWQLFLORU JHUPDQL HPLJUD L
definitiv (Lenauheim, Macea, Sântana, Vladimirescu). În unele cazuri,
dimensiunea demRJUDILF  UHGXV  D XQRU FRPXQH D GHWHUPLQDW DVWIHO GH
UH]XOWDWH DSDUHQW SR]LWLYH GHúL SRSXOD LD DSURDSH F  VWDJQHD]  6HFDú
3LHWURDVD  ÌQ FHOH GLQ XUP  XQ IHQRPHQ vQF  LQVXILFLHQW FHUFHWDW HVWH úL
FRORQL]DUHD vQFHWXO FX vQFHWXODXQRUSRSXOD LL SURYHQLWHGLQ DOWHS U L DOH
ULL 0ROGRYD 0DUDPXUHú QRUGXO 7UDQVLOYDQLHL  vQ VSHFLDO vQ VDWH PDL
PLFLúLRDUHFXPL]RODWHXQGHDXSXWXWDFKL]L LRQDODSUH XULPLQLPHFDVHFX
DQH[HúLS PkQW
Tabelul 1.
'LQDPLFDSRSXOD LHLODQLYHOXOvQWUHJLLUHJLXQLúLDFHORUWUHLMXGH HvQWUHúL
-XGH XO$QXO

1869

1880

1890

1900

1910

1920

1930

1941

Arad

414664

391614

437816

480162

509253

482791

488359

489637

7LPLú

481529

454205

502582

541849

561770

512891

559591

578881

&DUDú-Severin

283810

290162

310217

329759

341952

309748

319286

319381

1180003

1135981

1250615

1351770

1412975

1305430

1367236

1387879

Total

-XGH XO$QXO

1956

1966

1977

1992

2002

Arad

475620

481248

512020

487617

461791

7LPLú

568881

607596

696884

700033

677926

&DUDú-Severin

327787

358726

385577

376347

333219

1372288

1447570

1594481

1563997

1472936

Total

3HQWUXvQWUHDJDSHULRDG GHDQDOL]  WDEHOXO, fig. 16), 1869-2002, la
QLYHOXOvQWUHJLLUHJLXQLVHFRQVWDW XQSULPLQWHUYDOGHVF GHUHvQWUHúL
 XUPDW GH R FUHúWHUH DFFHOHUDW  vQWUH  úL  'UDPD SULPXOXL
U ]ERL PRQGLDO FDX]HD]  XQ DO GRLOHD LQWHUYDO GH GHVFUHúWHUH H[DJHUDW vQ
PRG DUWLILFLDO SULQ QHLQFOXGHUHD XQRU ORFDOLW L GH OD JUDQL D FX 6HUELD vQ
VSHFLDO GLQ MXGH XO 7LPLú  ÌQ SHULRDGD LQWHUEHOLF  VH UHLD FX ULtmuri
PRGHUDWH FUHúWHUHD GHPRJUDILF  vQV  YDORULOH GLQ  QX DWLQJ QLYHOXO
FHORU GLQ  $O GRLOHD U ]ERL PRQGLDO vúL SXQH DPSUHQWD SULQ WHQGLQ D
QHJDWLY vQUHJLVWUDW vQLQWHUYDOXO – SDU LDOFRPSHQVDW GHDQLLFX
natalitate ULGLFDW GHGXS U ]ERL
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Fig. 16'LQDPLFDSRSXOD LHLvQWUHDQLL869–2002
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$ELD GLQ  VH PDQLIHVW  R QRX  GLQDPLF  SR]LWLY  DFFHOHUDW  FX
XQ PD[LP DEVROXW DWLQV vQ  'XS   VSRUXO QDWXUDO UHGXV FKLDU
QHJDWLY úL HPLJUD LD H[WHUQ  GH GXS   D JHQHUDW R GLQDPLF  QHJDWLY 
vQUHJLVWUDW  FD DWDUH DWkW vQ  FkW úL vQ  FkQG V-a coborât iar sub
pragul de 1 500 000 de locuitori, aproape GH YDORULOH GLQ  úL 
AFHDVW  WHQGLQ  GH VF GHUH YD FDUDFWHUL]D SUREDELO úL SHULRDGD XUP WRDUH
mai ales diQFDX]DVSRUXOXLQDWXUDOQHJDWLYúLa HPLJUD LHLH[WHUQH
$QDOL]D OD QLYHOXO XQLW LORU DGPLQLVWUDWLYH ORFDOH SHQWUX vQWUHJ
intervalul, 1869- LQGLF  R FUHúWHUH VSHFWDFXORDV  D XQRU PXQLFLSLL úL
RUDúHvQFRQWUDVWFXRGHVFUHúWHUH JHQHUDOL]DW vQPHGLXl rural, cu anumite
H[FHS LL UHSUH]HQWDWH ILH GH FRPXQH SHULXUEDQH 9ODGLPLUHVFX 6kQDQGUHL
&RURQLQL  ILH GH FRPXQH FX IXQF LH SUHGRPLQDQW LQGXVWULDO  7RSOH 
1 GUDJ2FQDGH)LHU ILHGHXQHOHFRPXQHFDUHDXIRVWSDU LDOFRORQL]DWHOD
VIkUúLWXOVHFROXOXL;,;úLvQFHSXWXOVHFROXOXL;; 'XPEUDYD&RS FHOH 
/+ %#4'#0#674#.à#2127.# +'+
1XPHURúLDXWRULDXSXQFWDWIDSWXOF %DQDWXOGH LQHRSDUWLFXODULWDWHvQ
SULYLQ DQDWDOLW LLUHVSHFWLYH[LVW RQDWDOLWDWHGHWLS³E Q HDQ´GDW GHR
mentalLWDWHvPSUXPXWDW GHODSRSXOD LDúY EHDVF FDUHV-DVWDELOLWDLFLúLD
LQIOXHQ DW SULQ DQXPLWH WU V WXUL GH VRUJLQWH FXOWXUDO  SRSXOD LD DXWRKWRQ 
LQFOXVLY RELFHLXO GH D QX DYHDPDLPXOWGHXQ FRSLO'DF vQDOWHS U L DOH
ULLQDWDOLWDWHDHUDvQFXUDMDW LQFOXVLYGHIDFWRULH[WHUQL–VWDWELVHULF – în
%DQDW DFHVW RELFHL D SULQV U G FLQL DGkQFL SULQFLSDOD PRWLYD LH ILLQG
UHOD LRQDW FXS VWUDUHDEXQXULORUIDPLOLHLvQPkLQLOHXQHLVLQJXUHSHUVRDQH
5HFHQV PkQWXOGLQRIHU GDWHVWDWLVWLFHSULYLQGQXP UXOGHFRSLL
Q VFX LYLLUDSRUWDWODFHODOIHPHLORUvQYkUVW GHDQLúLSHVWH6HFRQVWDW 
GLIHUHQ HLPSRUWDQWHvQWUHMXGH HOHE Q HQHúLFHOHODOWH$VWIHOFHOPDLPLF
QXP U GH FRSLL Q VFX L YLL  GH IHPHL HVWH vQ MXGH XO 7LPLú 
urmat de Arad – 1499,7, Hunedoara –%UDúRY–úL&DUDú–
Severin –  ) FkQG DEVWUDF LH GH MXGH XO %UDúRY úL GH PXQLFLSLXO
%XFXUHúWL XQGH YDORDUHD HVWH úL PDL UHGXV   VH SRDWH DILUPD F  vQ
GHFXUVXODQLORUSRSXOD LDE Q HDQ DDYXWFHDPDLUHGXV QDWDOLWDWH3HQWUX
UHJLXQLOH vQFRQMXU WRDUH YDORULOH VXQW XUP WRDUHOH &ULúDQD – Bihor –
1740,8, Satu Mare –6 ODM– 2052,2; Transilvania – Alba – 1898,5,
Cluj –0XUHú – 1893,4, Sibiu – 1739,0 etc; Oltenia –0HKHGLQ L–
1785,2, Gorj –HWF'DF vQ%DQDWVHvQWkOQHVFDúDGDUYDORULGH–
 FRSLL IHPHLH GH SHVWH  DQL vQ FHOHODOWH UHJLXQL VH GHS úHVF DFHVWH
YDORULúLVHWLQGHVSUHFRSLLIHPHLHGHSHVWHDQL
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$FHVWDQXHVWHvQV XQIHQRPHQUHFHQW$QDOL]kQGGLQDPLFDSRSXOD LHL
totale în perioada 1910-VHFRQVWDW F OXkQGvQFRQVLGHUDUHDFWXDOHOH
MXGH HvQ$UDG+XQHGRDUDúL&DUDú-6HYHULQSRSXOD LDDVF ]XWLDUvQ7LPLú
s-D vQUHJLVWUDW R FUHúWHUH IRDUWH UHGXV  SULQFLSDOXO PRWLY ILLQG QDWDOLWDWHD
PLF GDUúLFHOHGRX U ]ERDLHPRQGLDOH/DQLYHOQD LRQDODFHVWHDDXIRVW
VLQJXUHOH MXGH H XQGH QXP UXO ORFXLWRULORU D IRVW PDL PLF vQ 
FRPSDUDWLYFXÌQWUHúLSRSXOD LDDFUHVFXWXúRUvQWUH
úLSHQWUXMXGH HOH$UDG7LPLúúL%LKRUúLvQWUHúLvQ&DUDú6HYHULQ úL 0HKHGLQ L 2 FUHúWHUHDFFHQWXDW  DFXQRVFXWMXGH XO+XQHGRDUD
GHSHVWHGDUvQWRDWHFD]XULOHúLvQGHRVHELvQ+XQHGRDUDDFHDVWDVH
GDWRUHD] vQSULPXOUkQGLPLJUD LHL3HQWUXLQWHUYDOXO-1982, se coQVWDW 
DFHOHDúLWHQGLQ H–FUHúWHUHOHMHU vQWUHúLvQ$UDGúLvQWUHúL
vQ%LKRU6DWX0DUH7LPLú&DUDú-6HYHULQúL+XQHGRDUD3HXQLW LGH
relief, trHEXLH VXEOLQLDW  GLPLQXDUHD SXWHUQLF  D SRSXOD LHL vQ 'HDOXULOH
/LSRYHLGDUúLvQFHOHODOWHDULLUXUDOHE Q HQH
ÌQYDORULOHQDWDOLW LLDXIRVWIRDUWHPLFLvQMXGH HOH$UDG7LPLú
úL &DUDú-6HYHULQ UHVSHFWLY VXE Å FRPSDUDWLY FX PHGLD QD LRQDO  GH
ÅÌQDQXOID GHRPHGLHODQLYHOXO ULLGHÅMXGH XO$UDG
aveD Å 7LPLú – Å LDU &DUDú –Severin –12,8‰ 'XS  
QDWDOLWDWHD D VF ]XW úL PDL PXOW GH H[HPSOX HD VH VLWXD OD GRDU Å vQ
MXGH XO$UDG, în anul 1998.
0RUWDOLWDWHDDvQUHJLVWUDWRFRQWLQX VF GHUHvQDFHVWVHFROGHODÅ
în 1910 la 8,2‰ în 196GXS FDUHDvQFHSXWV FUHDVF DWLQJkQGÅvQ
FDXUPDUHDIHQRPHQXOXLGHvPE WUkQLUHDSRSXOD LHLúLGHGLPLQXDUHD
QDWDOLW LL -XGH HOH GLQ SDUWHD YHVWLF  D ULL DX R PRUWDOLWDWH PDL ULGLFDW 
GHFkWPHGLDSH DU GHRDUHFHDFHVWHIHQRPHQHPHQ LRQDWHPDLVXVFXQRVF
RLQWHQVLWDWHPDLSXWHUQLF 
6SRUXO QDWXUDO HUD úL vQ DQLL GLQDLQWH GH 5HYROX LH IRDUWH UHGXV FKLDU
negativ în Arad, respectiv –ÅvQúLIRDUWHPLFvQ7LPLúÅúL
&DUDú-6HYHULQvQDFHODúLDQ([RGXOSRSXOD LHLWLnere de la sate spre
RUDúHDFRQGXVODRvPE WUkQLUHH[FHVLY DUXUDOXOXLLDUSHPHGLLVHFRQVWDWD
RGLVFUHSDQ PDMRU -ÅvQPHGLXOUXUDOúLÅvQFHOXUEDQvQ&DUDúSeverin, -ÅúLUHVSHFWLYÅvQ$UDGÅúLUHVSHFWLYÅvQ7LPLú
-Å úi respectiv 7,8‰ în Hunedoara, -Å úL Å vQ 0HKHGLQ L HWF
$FHDVWD D UHSUH]HQWDW R FDUDFWHULVWLF  JHQHUDO  D 5RPkQLHL vQ GHFHQLLOH
³HSRFLLGHDXU´GDUHDDIRVWPDLYL]LELO vQDFHDVW SDUWHD ULL
/DUHFHQV PkQWXOGLQGLQFRPXQHOHúLRUDúele din Banatul
istoric prezentau un spor natural pozitiv, 80% unul negativ, iar 2% aveau
YDORUL QXOH DOH EDODQ HL GHPRJUDILFH QDWXUDOH 9DORUL PDL PLFL GH -20‰ se
vQWkOQHDX OD )RURWLF 6HFDú 6DVFD 0RQWDQ  %RJGD úL =RUOHQ X 0DUH
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atingând –25,4‰ în aceasW  XOWLP  FRPXQ  9DORUL vQWUH -Å úL -20‰
FDUDFWHUL]HD]   GLQ FRPXQHOH E Q HQH VLWXDWH PDL DOHV vQ DULD
GHOXURDV  FX R VWUXFWXU  GHPRJUDILF  vPE WUkQLW  úL XQ GHFOLQ HFRQRPLF
SURQXQ DW7RWXQVIHUWGLQORFDOLW L  DYHDXVSRUXULQDWXUDOHQHJDWive
între – úL -Å PDL DOHV vQ DULLOH PRQWDQH GH H[HPSOX $UPHQLú
%HU]DVFD %R]RYLFL 'RPDúQHD 'DOERúH  &RS FHOH HWF 8Q DOW VIHUW GLQ
ORFDOLW L DX SUH]HQWDW YDORUL vQWUH  úL –5‰. Acestea sunt situate în toate
DULLOHE Q HQHI U V SUH]LQWH]Rne propriu-zise de concentrare, între care
%HWKDXVHQ %LOHG 7HUHPLD 0DUH 5XVFD 0RQWDQ  0RUDYL D 'DURYD
0 XUHQL9DORULSR]LWLYHDWLQJkQGXQPD[LPGHÅOD3HVFDULVHUHJ VHVFLQVXODUvQvQWUHJVSD LXOE Q HDQFXRRDUHFDUHWHQGLQ GHFRQFHQWUare
vQ DSURSLHUHDRUDúHORUPDUL ÌQPHGLXOXUEDQYDORULOHVSRUXOXLQDWXUDOVXQW
SR]LWLYH vQ MXGH XO &DUDú-SHYHULQ H[FHSWkQG 2 HOX 5RúX -Å  úL
QHJDWLYHvQMXGH HOH7LPLúúLSDUWHDE Q HDQ DMXGH XOXL$UDGFXH[FHS LD
6kQQLFRODXOXL0DUHúL'HWD (C. Vert, 2002).
Banatul s-D FDUDFWHUL]DW GLQWRWGHDXQD FD R UHJLXQH GH SXWHUQLF 
LPLJUDUH ÌQ DIDUD PLJUD LLORU LQWHUQH GH DOWIHO IRDUWH LQWHQVH GH OD VDW OD
RUDú ILH HOH WHPSRUDUH VDX GHILQLWLYH V-D SURGXV R SXWHUQLF  LPLJUDUH vQ
SHULRDGD GH GXS  FHO GH-DO GRLOHD U ]ERL PRQGLDO FRQWLQXDW  vQ DQXPLWH
IRUPHFKLDUúLDVW ]LSULQFLSDOHOHDULLHPLVLYHDOHSRSXOD LHLILLQG0ROGRYD
vQ VSHFLDO MXGH HOH %RWRúDQL 6XFHDYD úL 9DVOXL úL 2OWHQLD PDL DOHV
0HKHGLQ L *RUM 7HOHRUPDQ úL 9kOFHD 3ULQFLSDOHOH DULL LPLsive au fost
&kPSLD %DQDWXOXL úL RUDúHOH LQGXVWULDOH GLQ MXGH HOH &DUDú-6HYHULQ úL
+XQHGRDUD YDOHD -LXOXL UHJLXQHD %UDG 5HúL D $QLQD HWF  'XS   VH
UHPDUF  R SRQGHUH FUHVFkQG  D LPLJUD LHL vQ MXGH XO $UDG, comparativ cu
celelalte, úL XQ IHQRPHQ GH UHPLJUD LH vQ FD]XO MXGH XOXL +XQHGRDUD
IHQRPHQ H[SOLFDELO SULQ vQFKLGHUHD H[SORDW ULORU PLQLHUH 0LQHULL
GLVSRQLELOL]D LúLPXQFLWRULLGLQLQGXVWULDVLGHUXUJLF DXSUHIHUDW, de cele mai
multe ori,V VHvQWRDUF ODORFXULOHGHEDúWLQ LDUvQDQXPLWHVLWXD LLV VH
PXWHvQMXGH HOHvQYHFLQDWHPDLDOHV7LPLúúL$UDG
5647%674+&'/1)4#(+%'
6WUXFWXUDSHVH[HúLSHJUXSHGHYkUVW
ÌQ FHOH WUHL MXGH H VH FRQVWDW  R VWUXFWXU  HFKLOLEUDW  pe sexe, cu un
XúRUDYDQWDMQXPHULFDOIHPHLORUWU V WXU QRUPDO vQFRQWH[WXOvPE WUkQLULL
GHPRJUDILFH úL DO VSHUDQ HL de YLD la QDúWHUH mai ULGLFDW pentru sexul
feminin. Astfel, la UHFHQV PkQWXOGLQSRQGHUHDSRSXOD LHLIHPLQLQHSH
DQVDPEOXOUHJLXQLLHUDGHID GHGRDUE UED L
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Fig. 17. 3RQGHUHDSRSXOD LHLIHPLQLQHvQ
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Analiza la nivel de comune (fig. 17) LQGLF  YDORUL PD[LPH GH SHVWH
 VDX FKLDU SHVWH  SRSXOD LH IHPLQLQ  vQ 'HSUHVLXQHD &DUDúXOXL
MXP WDWHD HVWLF  D 'HDOXULORU /LSRYHL 'HSUHVLXQHD *XUDKRQ  'HSUHVLXQHD
LuJRMXOXL&kPSLD7LPLúXOXLSUHFXPúLvQRUDúHOHPDUL7LPLúRDUDúL$UDG
úLvQvPSUHMXULPLOHDFHVWRUD
'LPSRWULY SRQGHULVF ]XWHVXEDSRSXOD LHLIHPLQLQHFHHDFH
LQGLF  R SUHGRPLQDUH D SRSXOD LHL PDVFXOLQH VH vQUHJLVWUHD]  vQ MXP WDWHD
YHVWLF D'HDOXULORU/LSRYHLGDUvQFRQGL LLOHXQHLSRSXOD LLUHGXVHQXPHULF
vQ XQHOH DUHDOH GLQ &XORDUXO 7LPLú-Cerna-%LVWUD vQ 0XQ LL $QLQHL vQ
'HILOHXO'XQ ULLúLL]RODWvQFRPXQHGLQDSURDSHWRDWHXQLW LOHJHRJUDILFH
DOH%DQDWXOXLúLFKLDUúLvQWU-un orDú &KLúLQHX&ULú
Structura SH JUXSH GH YkUVW  LQGLF  DPSORDUHD IHQRPHQXOXL GH
vPE WUkQLUHGHPRJUDILF 3LUDPLGDYkUVWHORUDUHRED] VXE LUHFRQVHFLQ D
XQHLUDWHVF ]XWHDQDWDOLW LLIHQRPHQFRQWXUDWvQF GLQSHULRDGDFRPXQLVW 
ÌQWUXFkWUHFHQV PkQWXOGLQQXSUH]LQW ODQLYHOGHFRPXQHGHFkW
VWUXFWXUD SH JUXSH PDUL GH YkUVW  V-D UHFXUV OD UHSUH]HQWDUHD JUDILF  D
SRQGHULLSRSXOD LHLYkUVWQLFH SHVWHGHDQL GLQWRWDO (fig. 18), ca indicator
DOvPE WUkQLULLGHPRJUDILFH
Astfel, valorile cele mDLULGLFDWHGHSHVWHSRSXOD LeYkUVWQLF VH
vQWkOQHVF vQ PRG FRPSDFW vQ FRPXQH GLQ 'HSUHVLXQHD &DUDúXOXL vQ
'HDOXULOH 3RJ QLúXOXL 'HSUHVLXQHD &LJKHUXOXL 'HSUHVLXQHD 'RPDúQHD0HKDGLD úL, izolat, vQ 'HDOXULOH /LSRYHL 'HSUHVLXQHD + OPDJLX 0XQ LL
AnLQHL7RWFXYDORULULGLFDWHvQWUHúLVHvQVFULXMXP WDWHDGHHVWD
MXGH HORU $UDG 'HSUHVLXQHD = UDQGXOXL 3LHPRQWXO &RGUXOXL &XORDUXO
0XUHúXOXL  úL 7LPLú 'HSUHVLXQHD /XJRMXOXL úL SDU LDO 'HSUHVLXQHD ) JHW 
vQ YUHPH FH vQ MXGH XO &DUDú-Severin, astfel de valori sunt caracteristice
'HSUHVLXQLL$OP MXOXLúLDULLORUvQYHFLQDWHFHORUGHMDPHQ LRQDWH
ÌQFRQWUDVWDULLOHFXRSRQGHUHDSRSXOD LHLYkUVWQLFHUHGXV GHSkQ 
OD  FDUDFWHUL]HD]  ]RQHOH XUEDQH úL SHULXUEDQH FRQWXUkQGX-se, în mod
evident,vQDFHVWVHQVDUHDOHOHGLQMXUXORUDúHORU7LPLúRDUD$UDGúLvQPDL
PLF  P VXU  5HúL D SUHFXP úL RUDúHOH &DUDQVHEHú 2 HOX 5RúX % LOH
+HUFXODQH$QLQD2UDYL D0ROGRYD1RX úL%RFúDWRDWHvQMXGH XO&DUDú6HYHULQ $FHVWRUD OL VH DO WXU  DQXPLWH FRPXQH FX IXQF LH LQGXVWULDO 
DFHOHDúLDPLQWLWHúLDQWHULRU1 GUDJ7RSOH 5XVFD0RQWDQ 
6WUXFWXUDHWQLF
5RPkQLL FRQVWLWXLH PDMRULWDWHD SRSXOD LHL vQ WRDWH SURYLQFLLOH LVWRULFH
GLQ5RPkQLDúLSULQXUPDUHHVWHLQRSRUWXQ SUH]HQWDUHDDFHVWRUDFDWU V WXU 
VSHFLILF DXQHLUHJLXQL) U vQGRLDO vQV F PLQRULW LOH QD LRQDOH contri93
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Fig. 18. 3RQGHUHDSRSXOD LHLYkUVWQLFH SHVWHGHDQL vQ
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EXLHODIRUPDUHDXQHLLQGLYLGXDOLW LDSDUWHDXQRUUHJLXQLLVWRULFH'LQDFHVW
punct de vederHVSD LXOWUDQVLOYDQY ]XWvQVHQVXOFHOPDLODUJVHGLIHUHQLD]  GH FHO H[WUDFDUSDWLF SULQ DGHY UDWXO DPDOJDP HWQLF úL FRQIHVLRQDO SH
care-O GH LQH úL SULQ FDUH VH LQGLYLGXDOL]HD]  OD QLYHOXO VWUXFWXULORU
SRSXOD LHL
%DQDWXO DUH R VWUXFWXU DSRSXOD LHLGLYHUV QHWGRPLQDW GHURPkQL
carHUHSUH]LQW SHVWHGLQWRWDOXOSRSXOD LHL
MaghiariiUHSUH]LQW  SULQFLSDODPLQRULWDWHQD LRQDO GLQ5RPkQLDHL
ILLQGFDUDFWHULVWLFL&ULúDQHLúL$UGHDOXOXLXQGH, pe alocuri,IRUPHD] JUXSXUL
compacte. Ei nu suntVSHFLILFLVSD LXOXLE Q HDQXQGHDSDUGRDUVXEIRUP 
GHLQVXOHGLVHPLQDWHvQPDVDSRSXOD LHLURPkQHúWL6HREVHUY F SURSRU LD
PDJKLDULORU vQ SDUWHD GH YHVW D ULL VFDGH GH OD QRUG VSUH VXG  vQ
MXGH XO 6DWX 0DUH  vQ MXGH XO %LKRU  vQ MXGH XO $UDG  vQ
MXGH XO7LPLúvQ&DUDú-6HYHULQúLvQ0HKHGLQ LúL*RUM
6HUHPDUF IDSWXOF PDJKLDULLVXQWSUHGRPLQDQ LvQDQXPLWHORFDOLW L
GLQ MXGH XO $UDG $GHD ,HUPDWD 1HDJU  6DWX 1RX 6DWX 0LF =HULQG
Zerindu Mic; au GH LQXW PDMRritatea OD 9kQ WRUL úL LSDUL úL SUH]LQW 
FRPXQLW LLPSRUWDQWH SHVWH vQ&KLúLQHX-&ULú,QHX3kQFRWD&HUPHL
/XJX] XùLOLQGLD9 UúDQG6SUHVXGHLVXQWGHDVHPHQHDPDMRULWDULvQWU-o
VHULH GH ORFDOLW L GH OD QRUG úL QRUG-vest de Arad: Sânpaul, Peregu Mic,
9DULDúX0DUH9DULDúX0LF=LPDQGX1RX=LPDQGFX],UDWRúX'RUREDQ L
GDUúLODVXGGH0XUHúOD0DLODW&KHUHVWXU3RUGHDQXDXIRVWSUHGRPLQDQ L
FKLDU úL vQ $UDG OD vQFHSXWXO VHFROXOXL úL vQ VDWH SUHFXP 2ODUL ùLPDQG
Ghioroc, Pecica, SedHUKDW 7XUQX &RPXQLW L LPSRUWDQWH GH PDJKLDUL
ORFXLHVF OD ùRIURQHD $QGUHL ùDJXQD úL OD VXG GH 0XUHú OD 9LQJD
)kQWkQHOH6kQSHWUX*HUPDQ&RORQLD%XOJDU úL&HQDG'LQDFHVWSXQFWGH
YHGHUH DFHDVW  DULH SUH]LQW  DVHP Q UL FX &ULúDQD /D VXG GH 0XUHú cu
excHS LLOH LQGLFDWH PDL VXV PDJKLDULL IRUPHD]  GRDU LQVXOH HWQLFH vQ
ORFDOLW L L]RODWH (L GH LQ PDMRULWDWHD DEVROXW  GRDU vQ VDWHOH 'XPEU YL D
2WHOHF 6kQPDUWLQX 0DJKLDU 2WYHúWL 7RUPDF &UXFHQL %RGR LSDUL úL
'XPEUDYD WRDWH vQ MXGH XO 7LPLú úL FDUH VH vQFDGUHD]  vQ FDWHJRULD
DúH] ULORUUXUDOHPLFLúLPLMORFLLÌQMXGH XO&DUDú-Severin, singura localitate
FDUHGH LQHRSURSRU LHGHSHVWHPDJKLDULHVWHVDWXO)L]HúÌQSHULRDGD
DQWHEHOLF úLLQWHUEHOLF DXPDLIRVWPDMRULWDULOD5 X i, IosiI6 FHQL%XQHD
0LF  &LDFRYD 0RúQL D 1RX  úL 1HYULQFHD ÌQ PHGLXO XUEDQ SUH]LQW 
FRPXQLW L LPSRUWDQWH GRDU vQ RUDúHOH PLFL úL PLMORFLL 'HWD 6kQQLFRODX
0DUH -LPEROLD /XJRM $QLQD I U  V  GHS úHDVF   vQ QLFL XQXO GLQ
FD]XUL vQ YUHPH FH OD 7LPLúRDUD VXQW VXE  LDU OD 5HúL D vQ MXU GH 
&RPXQLW L PDL UHSUH]HQWDWLYH DSDU L]RODW OD 8UVHQL * WDLD 'UDJúLQD
5HFDú*LHUD&HQHL&KHFHD%D]Rú0 Q úWXU 5&UH DQ .
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0DJKLDULLGHODVXGGH0XUHúDXDS UXWSHDFHVWWHULWRULXFXPXOWtimp
GXS  FHL GLQ &ULúDQD VDX 7UDQVLOYDQLD DELD GXS   &HD PDL YHFKH
FRORQLHPDJKLDU HVWH6kQPDUWLQX0DJKLDUIRQGDW vQQRLFRQWLQJHQWH
ILLQG DúH]DWH vQ SHULRDGD - 5 &UH DQ   &HOHODOWH ORFDOLW L
maghiare au fost populate în decursul secolului XIX, în majoritate cu
SRSXOD LH YHQLW  OD OXFUX SH PDULOH SURSULHW L IXQFLDUH (L QX DX IRVW
QLFLRGDW UHSUH]HQWDWLYLSHQWUXRDQXPLW DULHE Q HDQ vQFHOPDLEXQFD]
situându-VHSHSR]L LDDGRXDGXS URPkQLJHUPDQLVDXVkUEL
Germanii au foVW PXOW  YUHPH SULQFLSDOD PLQRULWDWH QD LRQDO  GLQ
%DQDW &RORQL]DUHD %DQDWXOXL FX JHUPDQL úYDEL V-a realizat îndeosebi în
decursul secolului XVIII, în acest sens F. Kräuter (1929) distingând trei
SHULRDGHSULPDGXS DGRXDGXS U ]ERLXODXVWUR-turcGHúDSWHDQLúL
respectiv cea de-a treia în timpul domniei lui Iosif al II-OHD3ROLWLFDLR]HILQ 
DDYXWXQURODFWLYvQ%DQDWVFRSXULOHSUHFLVHILLQGXUP WRDUHOH
- XPSOHUHD UHJLXQLORU VODE SRSXODWH GDU ERJDWH VDOXEUH úL XVFDWH
din câmpie;
- regiunile exFHS LRQDOGH ERJDWHSRSXODWHGHDXWRKWRQLDXIRVWúL
ele colonizate;
- FRORQLúWLLWUHEXLDXV ILH, în primul rând,JHUPDQLúLFDWROLFLvQDO
GRLOHDUkQGQHJHUPDQLGDUWRWFDWROLFLúLGRDUvQFD]XULVSHFLDOH
GHDOWHUHOLJLLVDXVFKLVPDWLFL 5&UH DQ .
ùYDELL E Q HQL DX SUH]HQWDWRFHUW XQLWDWHWHULWRULDO GHRVHELQGX-se
GHJHUPDQLLGLQ7UDQVLOYDQLD VDúL SUHFXPúLGHúYDELLGLQQRUGXO&ULúDQHL
(zona Carei –$UGXG FXFDUHQXDXDYXWGHFkWOHJ WXULDFFLGHQWDOH
/D UHFHQV PkQWXO GLQ  GRDU WUHL ORFDOLW L PDL SUH]HQWDX PDMRULWDWH DEVROXW  JHUPDQ  7LURO %UHEX 1RX úL * UkQD vQ MXGH XO &DUDú6HYHULQ 1XP UXO ORFDOLW LORU FDUH DX IRVW SUHSRQGHUHQW JHUPDQH vQ
SHULRDGD DQWHEHOLF  úL LQWHUEHOLF HVWHDWkWGHPDUHvQFkWIDFHLPSRVLELO R
prezentarHDOWIHOGHFkWFDUWRJUDILF 7UHEXLHWRWXúLVSXVF vQSDUWHDGHVXGD
%DQDWXOXL2UúRYDDIRVWVLQJXUDORFDOLWDWHPDMRULWDUJHUPDQ SH'XQ UHLDU
RUDúHOH 2UDYL D úL $QLQD FHQWUH UHODWLY L]RODWH ÌQ MXUXO 5HúL HL VDWHOH
germane au fost numeroase, incluVLY 5HúL D 0RQWDQ  ILLQG SRSXODW  FX
germani. Cele mai multe sate germane sunt consemnate în apropierea
7LPLúRDUHL vQWUH FDUH /RYULQ %LOHG *LDUPDWD 8LYDU *RWWORE 6kQQLFRODX
*HUPDQ/HQDXKHLP& USLQLúùDJ,HFHD0DUHHWFFKLDU-LPEROLDúL'HWD
au IRVW DúH] UL QHP HúWL úL vQ DSURSLHUHD ORU 9RLWHJ -DPX 0DUH 6WDPRUD
*HUPDQ &LDFRYDúLDOWHOH'HRVHELWGHLQWHUHVDQW HVWHFRORQL]DUHDJHUmaQLORU úL vQ VSD LXO EDQDWR-FULúDQ LQFOXVLY OD QRUG GH OLPLWD FRQYHQ LRQDO  D
0XUHúXOXL /D VXG GH 0XUHú QXPHURDVH VDWH PDUL úL IRDUWH PDUL HUDX
populate în majoritate de germani, între care Aradu Nou, Sânnicolau Mic
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DFWXDOHFDUWLHUHDOHPXQLFLSLXOXL$UDG 3HULDP9DULDú2U LúRDUD6kQSHWUX
*HUPDQ )UXPXúHQL ùDJX LDU VSUH GHDOXULOH /LSRYHL 0DúORF 1HXGRUf,
%RJGD HWF úL ELQHkQ HOHV RUDúXO /LSRYD /D QRUG GH 0XUHú JHUPDQLL DX
IRVW SUH]HQ L vQ PDMRULWDWH DEVROXW  OD 6kQPDUWLQ 6kQWDQD 3 XOLúX 1RX
3 QDGX1RX +RULD 9ODGLPLUHVFXùRIURQHDLDUGDF OX PvQFRQVLGHUDUH
SURSRU LDLPSRUWDQW GHSRSXOD LHJHUPDQ GHOD6HPODFVHSRDWHDILUPDF 
DFHDVW FkPSLHD$UDGXOXLDIRVWELQHSRSXODW FXJHUPDQLFDUHDXO VDWvQ
DFHVWVSD LXRPHQWDOLWDWHVSHFLILFJHUPDQLF úLcare vQSUH]HQWDUHLPSOLFD LL
vQLQGLYLGXDOL]DUHD%DQDWXOXLFDVSD LXJHRJUDILFGHVLQHVW W WRU
ÌQ XOWLPLL DQL D DYXW ORF XQ DGHY UDW H[RG DO SRSXOD LHL JHUPDQH
înapoi, spre locurile de origine, astfel încât este posibil ca în curând
JHUPDQLL V  PDL ILH SUH]HQ L GRDU vQ DPLQWLUHD E Q HQLORU PDL DOHV F  FHL
U PDúL IDF SDUWH GLQ JUXSD GH YkUVW   DQL /D UHFHQV PkQWXO GLQ 
SURSRU LD ORU HUD GH SHVWH  vQ MXGH HOH 7LPLú úL &DUDú-Severin, de unde
VF GHDODVXEvQWRDWHGLUHF LLOHvQ$UDGDELDvQ%LKRU
vQ+XQHGRDUDvQ$OEDvQ0HKHGLQ LVXEvQDOWHMXGH HGLQ
2OWHQLDÌQXQHOHGLQORFDOLW LOHDPLQWLWHPDLVXVPDLWU LHVFFkWHYDIDPLOLL
GHJHUPDQLvQVDWHOHPLFLSURSRU LDORUSRDWHILLPSRUWDQW , dar de obicei se
PHQ LQHOD–GHS úLQGXúRUDFHVWHYDORULOD1 GUDJ'RFOLQ'RJQHFHD
etc. În mediXO XUEDQ VXQW vQ MXU GH  JHUPDQL OD $QLQD -LPEROLD úL
6kQQLFRODX0DUHLDUOD7LPLúRDUDGRDU 5&UH DQ .
Sârbii VXQW FRQFHQWUD L vQ MXGH HOH 7LPLú úL &DUDú-Severin, unde
GHS úHVF  úL PDL VXQW SUH]HQ L vQ MXGH HOH $UDG úL 0HKHGLQ L  la
QLYHOXOvQWUHJLL UL5HSUH]LQW RSRSXOD LHWLSLFE Q HDQ WRWRGDW FHDPDL
YHFKHPLQRULWDWHQD LRQDO GHDLFL(VWHWRWXúLLPSRUWDQWV VHSUHFL]H]HF 
spre deosebire de slavii de sud, care au ajuns în Banat în timpul marilor
PLJUD LLúLDXIRVWDVLPLOD LGHSRSXOD LDE úWLQDú VkUELLGLQ%DQDWSURYLQGH
OD VXG GH 'XQ UH YHQLQG vQ PDL PXOWH YDOXUL VXFFHVLYH vQ VHFROHOH ;,9;9,SUHFXPúLXOWHULRUGHWHUPLQD LGHvQDLQWDUHDVSUHQRUGDWXUFLORU
/D UHFHQV PkQWXO GLQ  GRDU ]HFH VDWH GH LQHDX majoritate sârEHDVF  vQWUH FDUH úDVH SH PDOXO 'XQ ULL vQ VHFWRUXO GH GHILOHX ùYLQL D
%HOREUHúFD'LYLFL5DGLPQD6RFROúL&kPSLD/DHOHVHDGDXJ 6kQPDUWLQX
6kUEHVF 3HWURYDVHOR 6WDQFLRYD úL &UDORY  XOWLPHOH WUHL SRSXODWH FX DúDQXPL LL VkUEL ³úRFD L´ GH UHOLJLH FDWROLF  vQ GRFXPHQWH PDL YHFKL VXQW
QXPL L ÄPXQWHQHJUHQL´ GDU VH FUHGH F  HL SURYLQ GLQ 0XQWHQHJUXO PDFHGRQHDQúLQXGLQFHOVkUEHVF8QQXP ULPSRUWDQWGHVDWHDGH LQXWvQWUHFXW
PDMRULWDWH VkUEHDVF  vQWUH FDUH vQ &OLVXUD 'XQ ULL la Cazane: Liubcova,
0ROGRYD 9HFKH 3RMHMHQD GH 6XV 0 FHúWL HWF vQ MXGH XO 7LPLú &HQHL
%HUHJV X0LF'LQLDú5XGQD,YDQGD6RFD6kQJHRUJH/HVFRYL DLDUVSUH
0XUHú6DWX0DUH6kQSHWUX0DUH*HOX,PSRUWDQWHFRPXQLW LVkUEHúWLVH
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J VHVF vQ SUH]HQW úL OD )HOQDF 9DULDú6DUDYDOH &HQDGvQRUDúXO0ROGRYD
1RX VDXvQVDWHSUHFXP)RHQL*LHUD'HMDQ 5&UH DQ . La nord de
0XUHú FRPXQLW L VkUEHúWL PDL SX LQ LPSRUWDQWH WRWXúL H[LVW  OD $UDG
vQGHRVHEL vQ FDUWLHUXO *DL  7XUQX úL 1 GODF /D 7LPLúRDUD VXQW FHL PDL
PXO L VkUEL GLQ SXQFW GH YHGHUH QXPHULF DSURDSH  GDU HL UHSUH]LQW 
GRDURPLF SDUWHGLQSRSXOD LDRUDúXOXL
Slovacii VXQWVSHFLILFL&ULúDQHLXQGHV-DXDúH]DWvQDULLOHPRQWDQHGLQ
vPSUHMXULPLOH6XSODFXOXLGH%DUF XFUHkQGDúD-numitele “hute”. La recenV PkQWXO GLQ  DQXPLWH VDWH GLQ DULD UHVSHFWLY  DYHDX  - 100%
VORYDFL +XWD 9RLYR]L 6RFHW ùLQWHX HWF 'H DLFL YHQHDX GHVHRUL vQ %DQDW
SHQWUXDSUDFWLFDDJULFXOWXUD2DOW DULHGHSUH]HQ FRPSDFW VORY FHaVF 
era în câPSLH vQ DSURSLHUHD RUDúXOXL %HNHVFVDED FDUH HUD SULQFLSDOXO ORU
FHQWUX ÌQ XUPD VWDELOLULL JUDQL HL GH YHVW D 5RPkQLHL R SDUWH D DFHVWRU
VORYDFLDXU PDVSHWHULWRULXOURPkQHVF–FHLGLQ&kPSLD1 GODFXOXL(LDX
IRVWDGXúLvQDFHVWHORFXULGHQRELOii maghiari, la începutul secolului XVIII,
úLV-DXU VILUDWúLVSUHHVWGH-DOXQJXO0XUHúXOXLúLvQ&kPSLD$UDGXOXL
6LQJXUHOHORFDOLW LFXSRQGHUHPDMRULWDU VORYDF VXQWRUDúXO1 GODF
SULQFLSDOXO FHQWUX VORYDF GH SH WHULWRULXO 5RPkQLHL LDU OD VXG GH 0XUHú,
VDWXO %XWLQ vQ &kPSLD * WDLHLGLQFDWHJRULDVDWHORUPLFL2DOW ORFDOLWDWH
FXQXPHURúLVORYDFLSUHSRQGHUHQ LvQSHULRDGDLQWHUEHOLF HVWH9XFRYDGLQ
HVWXO &kPSLHL 7LPLúXOXL ÌQ SUH]HQWFRPXQLW LVORY FHúWLVHPQLILFDWLYHVH
J VHVF OD 3HUHJX 0DUH 0 Q úWXU 6LQWHD 0LF  úL LSDUL WRDWH vQ MXGH XO
$UDGUHVSHFWLYOD%UHVWRY vQMXGH XO7LPLú 5&UH DQ .
6HFRQVWDW F PDMRULWDWHDVORYDFLORUGLQ5RPkQLDVXQWFRQFHQWUD LvQ
MXGH HOH$UDG GLQSRSXOD LDWRWDO  %LKRU  úL6 ODM ), în
YUHPHFHODVXGGH0XUHúSUH]HQ DORUHVWHLQVXODU vQDúH] ULPLFLúLIRDUWH
PLFL 7LPLú  &DUDú-6HYHULQ   3UH]HQ D ORU vQ UHVWXO ULL HVWH
DFFLGHQWDO 
Bulgarii SURYLQ GLQ 2OWHQLD XQGH DX DMXQV GXS  U VFRDOD GH OD
&KLSURYH    'XS  3DFHD GH OD 3R]DUHYDF   HL SOHDF  vQ %DQDW
'XS ORFXOGHRULJLQHVXQWFKLSURYQLFHQLVDXSDYOLFKHQL SDXOLFHQL DFHúWLD
GLQ XUP  YHQLQG GH OkQJ  1LFRSROH GLQ ]RQD ùLúWRY 'LQ SXQFW GH YHGHUH
confesional, sunt romano-FDWROLFLLDUFHOHGRX FDWHJRrii amintite se deoseEHVFSULQGLIHULWHWU V WXULFXOWXUDOHVRFLDOHHFRQRPLFH
ÌQHUDXSUH]HQ LvQMXGH HOH7LPLú  úL$UDG  vQPRG
DSURDSH H[FOXVLY OD VXG GH 0XUHú 6LQJXUHOH ORFDOLW L Fare prezentau
PDMRULW L EXOJ UHúWL VXQW 'XGHúWLL 9HFKL vQ &kPSLD $UDQF L úL %UHúWHD
OkQJ 'HWDÌQWUHFXWHLDXGH LQXWPDMRULWDWHDúLvQ&RORQLD%XOJDU OkQJ 
'XGHúWLL 9HFKL úL 9LQJD 'LQ9LQJDPXO LDXHPLJUDWvQPHGLXOXUEDQ OD
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7LPLúRDUD úL $UDG &HO PDL LPSRUWDQWFHQWUX DO SDYOLFKHQLORUHVWH'XGHúWLL
Vechi, iar al chiprovnicenilor – Vinga.
Cehii VXQW GH DVHPHQHD SUH]HQ L SH WHULWRULXO ULL QRDVWUH DSURDSH
H[FOXVLYvQ%DQDW6DWHOHFHKHúWLVXQWFRQFHQWUDWHvQ0XQ LL$OP MXOXLúLDL
/RFYHL 6IkQWD (OHQD *kUQLF 5DYHQVFD ùXPL D %LJ U (LEHQWKDO úL %DLD
1RX  (L DX IRVW PDMRULWDUL úL vQ 2JUDGHQD 1RX  GH XQGH V-au deplasat la
2UúRYDGXS FRQVWUXLUHDEDUDMXOXLGHOD3RU LOHGH)LHUúLLQXQGDUHDVDWXOXL
&RPXQLW L LPSRUWDQWH VH vQWkOQHVF úL OD =ODWL D LDU vQ FkPSLH OD 3HUHJX
0DUHúL&ORSRGLDvQDFHVWHVDWHQXP UXOORUILLQGvQSUH]HQWPLF 5&UH DQ
1999).
&RORQLLOH FHKHúWL DX IRVW vQILLQ DWH vQ SHULRDGD -1856, scopul
FRORQL] ULL ILLQG OHJDW GH H[SORDW ULOH GH OHPQ úL FHOH PLQLHUH GLQ DFHDVW 
DULH ÌQ OLWHUDWXUD JHRJUDILF  VH DUDW  F  QLYHOXO GH WUDL DO FRORQLúWLORU HUD
IRDUWHVF ]XWGLQSULFLQDUHQXQ ULLODVHUYLFLLOHFHKLORUGXS FHDFHúWLDHUDX
DQJDMD LWLPSGH-DQL2FXSD LLOHGHED] DOHFHKLORUVXQWFHOHUHOD LRQDWH
FXPLQHULWXOSUHOXFUDUHDOHPQXOXLúLPHWDOXUJLD
&DUDúRYHQii úLFURD LLVXQWHWQLLVSHFLILFE Q HQH2SDUWHDFDUDúRvenilor s-DXGHFODUDWFURD LODUHFHQV PkQWXOGLQGXS DSDUL LDWHRULHL
RULJLQLL FURDWH D FDUDúRYHQLORU 5 &UH DQ   (L ORFXLHVF vQ VDWHOH GLQ
ED]LQXO &DUDúXOXL &DUDúRYD &ORFRWLFL Lupac, Nermed, Iabalcea, Vodnic,
5DIQLF 0DMRULWDWHD DEVROXW  R GH LQ FDUDúRYHQLL OD &DUDúRYD úL FURD LL OD
&ORFRWLFL &URD L DX IRVW VHPQDOD L GLQ VHFROXO ;,; úL vQ VDWHOH &KHFHD
&URDW úL&HQHLXO&URDWGLQMXGH XO7LPLú
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&DSLWROXO GH ID  YL]HD]  R DQDOL]  FkW PDL ULJXURDV  D PRGXOXL GH
XWLOL]DUHúLRUJDQL]DUH aWHULWRULXOXLE Q HDQGLYHUVLILFDWVXEDVSHFWXOFRndiLRQ ULORU IL]LFR-JHRJUDILFH úL SULQ XUPDUH D PRGDOLW LORU GH H[SORDWDUH
HFRQRPLF 3UHPLVHOHIL]LFR-JHRJUDILFHFUHLRQHD] RVXP GHFRQVWUkQJHUL
YL]LELOHFKLDUúLvQFLIUHOHGHVFULSWLYHDOHPRGXOXLGHXWLOL]DUHDWHUHQXULORUOD
nivelul întregii rHJLXQL GH H[HPSOX SRQGHUHD VXSUDIH HORU vPS GXULWH HVWH
PXOWPDLULGLFDW vQMXGH XO&DUDú-6HYHULQXQGHSUHGRPLQ UHOLHIXOPRQWDQ
vQV IRDUWHUHGXV vQMXGH XO7LPLúVLWXDWvn cea mai mare parte în câmpie.
Tabelul 2.
Modul de utilizare a terenurilor în Banat
Teritoriu

Total

7LPLú

Arad

&DUDú-Severin

ha

%

ha

%

ha

%

ha

%

1573512

64,2

471463

64,6

702355

80,8

399694

46,9

976916

62,1

321032

68,1

528651

75,3

127233

31,8

- S úXQL

429336

27,3

116081

24,6

130394

18,6

182861

45,8

- IkQH H

129444

8,2

24186

5,1

29280

4,2

75978

19,0

- vii

10089

0,6

4155

0,9

4714

0,7

1220

0,3

- livezi

27727

1,8

6009

1,3

9316

1,3

12402

3,1

3 GXUL

709122

28,9

210999

28,9

109018

12,5

389105

45,7

Alte terenuri

169143

6,9

47674

6,5

58292

6,7

63177

7,4

2451777

100

730136

100

869655

100

851976

100

Agricol
din care:arabil

Total

ÌQ SULYLQ D WHUHQXULORU DUDELOH GH SLOG  OXFUXULOH VWDX H[DFW SH GRV
WDEHOXO   QX HVWH vQV  VFRSXODFHVWHLOXFU UL DFHODGHDRIHULRPRVWU  GH
100
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determinism geografic, ci de a cerceta mijloacele prin care teritoriul studiat
este valoriILFDWLDUGDF DFHDVW YDORULILFDUHQXHVWHRSWLPDO FDUHDUSXWHD
ILSRVLELOLW LOHDFWXDOHGHRSWLPL]DUH) U vQGRLDO SHQWUXXQVSD LXDWkWGH
H[WLQV DFHDVW  DERUGDUH QX SRDWH IL XQD GHWDOLDW  FRPSUHKHQVLY  FL XQD
VLQWHWLF 
/'61&1.1)+'
([LVW  QXPHURDVH F L GH DQDOL]DUH D PRGXULORU GH XWLOL]DUH D WHUHQXrilor. S-D F XWDW PHWRGD FHD PDL VLPSO  FDUH SRDWH vQWUXQL XQ DFRUG PDL
JHQHUDOVWXGLXODFWLYLW LORUHFRQRPLFHSULPDUHFDUHDXODED] YDOorificarea
UHVXUVHORUGHQDWXU H[WHQVLY DOHVSD LXOXLúLFDUHSOHDF GHODvQV úLGLIHUHQ LHUHD VSD LLORU SULPDUH GH SURGXF LH VSD LXO IRUHVWLHU VSD LXO SDVWRUDO
VSD LXO DJULFRO SURSULX-]LV 2 DVWIHO GH FODVLILFDUH FRLQFLGH úL GLQ SXQFW GH
vedere isWRULF RPXO SUHLVWRULF D vQY DW PDL vQWkL V  YDORULILFH UHVXUVHOH
S GXULORUFRGUXOL-DIRVWDG SRVWúLL-DRIHULWKUDQ 2 GDW FXGRPHVWLFLUHD
SULPHORU DQLPDOH LD QDúWHUH XQQRXVSD LXFHOSDVWRUDOúLRQRX LSRVWD] 
XPDQ DFHHDDFUHVF WRUXOXLGHDnimale, dar în continuare nomad sau semiQRPDGÌQILQHQHROLWLFXODGXFHFXVLQHQDúWHUHDRPXOXLDJULFXOWRUFXOWLYDWRUGHSODQWHúLWRWoGDW VHGHQWDU7HUHQXULOHDJULFROHFkúWLJ PHUHXWHUHQvQ
ID D FHORUODOWH FDWHJRULL GH WHUHQXUL SULQ GHIULúDUH úL GHV HOHQLUH UHYROX LD
DJULFRO  VFKLPE SULPDID D WHULWRULXOXLDÄS PkQWXOXL´úLFRQVDFU Homo
sapiens ca specieGRPLQDQW SH7HUUD
([LVW vQV úLRHWDMDUHDOWLWXGLQDO DDFHVWRUVSD LLFHOIRUHVWLHURFXS 
FXSUHF GHUHYHUVDQ LLPXQ LORUVSD LXOSDVWoral coincide cu platourile alpine
úL FX VXSUDIH HOH GH QHWH]LUH GH OD DOWLWXGLQL LQWHUPHGLDUH DMXQJkQG XQHRUL
SkQ vQDULDFROLQDU úLGHFkPSLHVSD LXODJULFROVHLPSXQHFXSUHF GHUHvQ
FkPSLH úL vQ ]RQD GH GHDOXUL D %DQDWXOXL 'HVLJXU FHOH WUHL FDWHJorii de
VSD LL VH LQWHUIHUHD]  PHUHX OD WRDWH QLYHOHOH DOWLWXGLQDOH S GXULOH RFXS 
FKLDUSHVXSUDIH HH[WLQVHOXQFLOHMRDVHDOHXQRUUkXUL 0XUHúXO&ULúXO$OE
7LPLúXO %HJD %kU]DYD  SH DQXPLWH SRU LXQL S úXQLOH úL IkQH HOH XUF  SH
YHUVDQ L vQ DSURSLHUHD ORFDOLW LORU vQ GHSUHVLXQL úL vQ FXORDUH WHUHQXUL
DUDELOHVHvQYHFLQHD] FXS GXUHDvQ'HDOXULOH/LSRYHLVDXDOH3RJ QLúXOXL
'HDLFLúLLPSUHVLDGHpuzzleSHFDUHRSRDWHO VDRULFHIRWRJUDILHDHULDQ VDX
LPDJLQH VDWHOLWDU  DVXSUD VSD LXOXL E Q HDQ RPRJHQLWDWHD FRQGL LLORU GH
UHOLHI QX VH WUDGXFH vQ PRG REOLJDWRULX SULQ XQLIRUPLWDWHD XWLOL] ULL
terenurilor.
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52# +7.(14'56+'4
/RFDOL]DUHDS GXULORUvQ%DQDW
ÌQWUHFXWS GXULOHDFRSHUHDXSUREDELORVXSUDID PXOWPDLPDUHGHFkW
în pre]HQW SXWHP DSUHFLD F  DSUR[LPDWLY  GLQ WHULWRULXO VWXGLDW HUD
DFRSHULW GH S GXUL YLUJLQH VDX TXDVLYLUJLQH 3ULQFLSDOHOH FkúWLJXUL GH QRL
WHULWRULLDUDELOHúLGHS úXQDWV-DXI FXWPHUHXvQGDXQDS GXULORUvQOLPED
URPkQ  H[LVW  SHVWH GRX ]HFL GH QXPH proprii sau apelative însemnând
GHVS GXULUH , &RQHD   Ä6H VSXQH F  SULQ DQLL  vHQ R DUPDW 
URPDQ SULYLQGGHSHPDOXOGUHSWDO'XQ ULLSHVWH'DFLDV-DvQVS LPkQWDWGH
vQWXQHFLPHD FRGULORU GH DFROR  'DU GH Fk L PDUL úL YHVWL L FRGUL QX QH
YRUEHVFGRFXPHQWHOHúLQXQHYRUEHúWHWUDGL LDSRSRUXOXL"1XOHPDLvQúLU P
QXPHOHGDUFLQHQXúWLHF HLXPSOHDX DUD"´ op. cit., p. 15).
ÌQ FHOH WUHL MXGH H DOH %DQDWXOXL S GXULOH GH LQHDX FRQIRUP GDWHORU
RE LQXWH GH OD 2ILFLLOH -XGH HQH GH &DGDVWUX úL 2UJDQL]DUHD 7HULWRULXOXL vQ
GLQWRWDOXOWHUHQXULORUFHHDFHvQVHDPQ SX LQSHVWHPHGLDSH
DU FDUHHVWHGHDSUR[LPDWLYÌQDFHDVW FDWHJRULHVHLQFOXGGRX FDWHJRULLGHWHUHQXULIRQGXOIRUHVWLHU S GXULOHSURSULX-]LVH úLYHJHWD LDforesWLHU $FHDVWDGLQXUP LQFOXGHSODQWD LLOHIRUHVWLHUHSHQWUXSURWHF LDWHUHQXULORUDJULFROHWHUHQXULOHFXDUERULGHVWLQDWHSURWHF LHLS úXQLORUDFXUVXULORU
GH DS  úL GUXPXULORU SODQWD LLOH IRUHVWLHUH GH SH WHUHQXULOH GHJUDGDWH
neincluse în ameQDMDPHQWH VLOYLFH YHJHWD LD IRUHVWLHU  GH SH S úXQLOH
vPS GXULWHSDUFXULOHGLQLQWUDYLODQMQHSHQLúXULOHGLQHWDMXOVXE-alpin.
Pe fig. 19, VH SRDWH UHPDUFD FX XúXULQ  F  WHULWRULLOH FROLQDUH úL
PRQWDQHVLWXDWHvQMXP WDWHDHVWLF D%DQDWXOXLFRQFHQWUHD] FHDPDLPDUH
parte D VXSUDIH HORU vPS GXULWH SRQGHUHD DFHVWRUD GHS úLQG vQ XQHOH
FRPXQH  GLQ WRWDOXO VXSUDIH HL FRPXQHL (VWH YRUED GH ORFDOLW LOH
0RQHDVD   GLQ 0XQ LL &RGUX-0RPD &RQRS   GLQ 0XQ LL
= UDQGXOXL 1 GUDJ   úL 5XVFD 0RQWDQ    GLQ 0XQ LL 3RLDQD
5XVF  7RSOH    úL % LOH +HUFXODQH   GH SH YDOHD &HUQHL úL
FXOPLOH PRQWDQH vQYHFLQDWH & UEXQDUL   GLQ 0XQ LL /RFYHL $QLQD
  úL 9 OLXJ   GLQ 0XQ LL $QLQHL úL 6HPHQLFXOXL &D XQ SDUDdox, meriW  VHPQDODW F  FHD PDLPDUHSRQGHUHDS GXULORUVHvQUHJLVWUHD] 
într-R FRPXQ  1 GUDJ , GLQ MXGH XO FX FHD PDL UHGXV  SRQGHUH D DFHVWRUD
7LPLú 
3HDOWLWXGLQHS GXULOHDFRSHU XQHFDUWGHSHVWHPGHODFFD
PvQ'HILOHXO'XQ ULLSkQ ODFFDPvQ0XQ LL DUFX
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Fig. 19.3RQGHUHDS GXULORUGLQWRWDOXOWHUHQXULORU
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Fig. 20. Ponderea terenurilor agricole din totalul terenurilor
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7RWXúL H[WHQVLXQHD PD[LP  D S GXULORU VH vQUHJLVWUHD]  vQWUH  úL
 P FX XQ PD[LP vQ FD]XO PXQ LORU GH DOWLWXGLQH MRDV  úL PLMORFLH
&RGUX 0RPD = UDQG * LQD 3RLDQD 5XVF  6HPHQLFXOXL $QLQHL
$OP MXOXL&HUQHL FDUHQXDWLQJDOWLWXGLQHDQHFHVDU SHQWUXDGH LQHXQHWDM
VXEDOSLQFXWRDWHF , în unele cazuri, acesta este semnalat chiar pe platourile
de PD[LP  DOWLWXGLQH DOH DFHVWRUD 6HPHQLF-3LDWUD *R]QHL * LQD $UMDQD
3DGHú ([LVW vQV VHPQHGHvQWUHEDUHDVXSUDYHULGLFLW LLSUH]HQ HLDFHVWXLD
OD DOWLWXGLQL DWkW GH MRDVH D P VXULL vQ FDUH RPXO úL DF LXQHD DQWURSLF  D
determinat acest fapt.
AproximaWLY  KD GH S GXUH VH DIO  VXE IRUP  GH SkOFXUL
GLVFRQWLQXLvQ&kPSLDGH9HVWD5RPkQLHLSDUWHDDSDU LQkQGDGPLQLVWUDWLY
MXGH HORU$UDG7LPLúúL vQIRDUWHPLF P VXU &DUDú-Severin. Majoritatea
ORFDOLW LORUGLQFkPSLHGH LQVXSUDIH HUHVWUkQVHGHS GXUHvQPRGRELúQXLW
VXE  úL FKLDU VXE  GLQ WHULWRULXO ORU DMXQJkQGX-se chiar la 0
FRPXQHOH3HUHJX0DUHúL/LYDGDGLQ&kPSLD$UDGXOXL VDXVXSUDIH HGH
KD vQFD]XOFRPXQHORU /HQDXKHLP9DULDúúL6 F OD]GLQMXGH XO7LPLú6H
FRQVWDW RSRQGHUHXúRUPDLULGLFDW DS GXULORUvQFkPSLDvQDOW vQYUHPH
FH PLQLPHOH VH vQUHJLVWUHD]  vQ FkPSLD MRDV  úL FX SUHF GHUH vQ &kPSLD
$UDQF LúLD-LPEROLHL VXE 
Tabelul 3.
'LVWULEX LDVXSUDIH HORUvPS GXULWHGLQ%DQDWSHXQLW LIL]LFR-geografice
6XSUDID DvPS GXULW
(ha)

Unitatea de relief
0XQ LL&RGUX-0RPD* LQDúL3LHPRQWXO&RGUXOXL
'HSUHVLXQHD= UDQGXOXLúL'HDOXO0RFUHD

60000
4000

0XQ LL= UDQGXOXL0HWDOLIHULúL'HDOXULOH&LJKHUXOXL

108000

'HDOXULOH/LSRYHLúL&XORDUXO0XUHúXOXL

55000

0XQ LL3RLDQD5XVF úL'HDOXULOH6XUGXFXOXL

90000

0XQ LL DUFX*RGHDQX&HUQHLúL0HKHGLQ L

80000

0XQ LL6HPHQLFXOXL$QLQHLúL'HDOXULOH2UDYL HL
0XQ LL/RFYHL$OP MXOXLúL'HILOHXO'XQ ULL
'HSUHVLXQHD&DUDúXOXL

120000
85000
2600

0XQ LL'RJQHFHLúL'HDOXrile Doclinului

30000

'HDOXULOH3RJ QLúXOXL 6DFRú-= JXMHQL

18000

Câmpia de Vest a României

56500

Total

709100
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3ULQFLSDOHOHVSHFLLOHPQRDVHúLDVRFLD LLYHJHWDOHGLQS GXULOH
E Q HQH
6XE DVSHFWXO UHJLRQ ULL ILWRJHRJUDILFH WHULWRULXO VWXGLDW VH vQFDGUHD] 
(Geografia României , S   vQ GRX  UHJLXQL FHQWUDO-HXURSHDQ  úL
macaronezo-PHGLWHUDQHDQ  'LQ UHJLXQHD FHQWUDO-HXURSHDQ  SURYLQFLD HVWFDUSDWLF VXESURYLQFLD0XQ LORU$SXVHQLIDFSDUWHPDVLYHOH&RGUX0RPD
0HWDOLIHUL úL GHSUHVLXQLOH LQWUDPRQWDQH GH SH &ULúXO $OE *XUDKRQ 
+ OPDJLX LDUvQVXESURYLQFLD&DUSD LORU0HULGRQDOLVHvQFDGUHD] 0XQ LL
DUFXúL*RGHDQX
Regiunea macaronezo-PHGLWHUDQHDQ  VH VXEvPSDUWH vQ PDL PXOWH
provincii, toate fiind relevante pentru teritoriul studiat: SURYLQFLDGDFLF FX
subprovincia banato-JHWLF  FarH LQFOXGH úL 0XQ LL 3RLDQD 5XVF  0XQ LL
%DQDWXOXL0XQ LL&HUQHLúL0HKHGLQ LSURYLQFLDGDFR-LOLULF cu districtele
'HDOXULOH %DQDWXOXL úL &XORDUXO0XUHúXOXL0XQ LL = UDQGXOXLúL'HDOXULOH
&ULúDQHL Piemontul Codrului); provincia panono-LOLULF FDUHLQFOXGHVSD LXO
de câmpie.
'LQ SXQFW GH YHGHUH DO ]RQDOLW LL ODWLWXGLQDOH D YHJHWD LHL WHULWRULXO
VWXGLDWVHLQFOXGHvQ]RQDVLOYRVWHSHLFXRVXE]RQ DSkOFXULORUGHS GXUH
de stejari mezofili (în principal Quercus robur vQFkPSLDMRDV GHODQRUG
GH 0XUHú úL R VXE]RQ  D SkOFXULORU GH S GXUH GH VWHMDUL VXEPH]RILOLtermofili (cu Quercus pubescens  vQ FkPSLD MRDV  GLQ %DQDWXO SURSULX-zis;
UHVSHFWLY ]RQD QHPRUDO  VXE]RQD S GXULORU GH VWHMDU VXEPH]RILOL-termofili
(îndeosebi Quercus cerris úLQuercus frainetto vQFkPSLDvQDOW úLGealurile
joase din arealul periFDUSDWLF 9HJHWD LD ]RQDO  SH DOWLWXGLQH HVWH UHSUH]HQWDW  SULQ XUP WRDUHOH XQLW L úL VXEXQLW L HWDMXO QHPRUDO DO S GXULORU GH
foioase), cu VXEHWDMXO S GXULORU GH JRUXQ VXEHWDMXO S GXULORU GH IDJ úL
VXEHWDMXOS GXULORUGHDPHVWHF IDJFXU úLQRDVH HWDMXOERUHDO DOS GXULORU
GHPROLGúLDOWHVSHFLLGHU úLQRDVH HWDMHOHVXEDOSLQúLDOSLQFDUHQXLQFOXG
specii de arbori decât în mod izolat.
'DWRULW  WUDQVIRUP ULORU SH FDUH IDFWRULL DQWURSR- úL ]RRJHQL OH-au
LQGXVvQDOF WXLUHDYHJHWD LHLDFWXDODHWDMDUHDSDUHFDRH[SUHVLHIL]LRQRPLF 
D F UHL VHPQLILFD LL QX PDL FRQFRUG  GH ILHFDUH GDW  FX FRQVLGHUHQWHOH
HFRORJLFHúLFHQRWD[RQRPLFH&DXUmare, a avut loc o modificare a limitelor
QDWXUDOH DOH ]RQHL IRUHVWLHUH FDUH D IDYRUL]DW H[WLQGHUHD FRQVLGHUDELO  D
JUXS ULORULHUERDVHIDSWFare duce la îngreunarea stabilirii limitelor etajelor
GHYHJHWD LH 1%RúFDLX 
Un exemplu în acest sens vOUHSUH]LQW H[WLQGHUHDDOWLWXGLQDO QHRELúQXLW GH ODUJ  D IDJXOXL Fagus sylvatica  GH OD  P vQ 'HILOHXO 'XQ ULL
XQGHYHJHWHD] ODDOWLWXGLQHDFHDPDLFRERUkW GLQ DU SkQ ODDOWLWXGLQLGH
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SHVWHPIRUPkQGOLPLWDVXSHULRDU DS GXULLVSUHJROXO6HPHQLFXOXLúL
vQ SDUWHD VXGLF  D 0XQ LORU DUFX úL *RGHDQX 8Q DOW H[HPSOX HVWH EUDGXO
(Abies alba FDUHVXEIRUP GHEU GHWHSXUHVDXvQDPHVWHFFXDOWHIRLRDVH
FRERDU ODDOWLWXGLQLVXUSULQ] WRDUHID GHFRQGL LLOHFOLPDWLFHJHQHUDOHDOH
regiuniL$VWIHOVHFLWHD] EU GHWHvQDPHVWHFFXIRLRDVHODHVWGH2UDYL DOD
 P DOWLWXGLQH SUHFXP úL EU GHWH SXUH SH YDOHD 0DULOHL úL SH SODWRXO
%U GHWOkQJ $QLQD 7-XUMLFD 
'DWRULW GHIULú ULORU VWU YHFKLSULQ FDUHSRSXOD LDSDVWRUDO DXWRKWRQ
s-D VWU GXLW V  P UHDVF  PHUHX DULD WHUHQXULORU S úXQDELOH vPSLQJkQG FkW
PDL vQ MRV OLPLWD QDWXUDO  D PROLGLúXULORU DFWXDOD H[WLQGHUH GLQ 0XQ LL
DUFX-Godeanu a acestor cenoze forestiere nu mai coincide arealului lor
FOLPDWLF/DDFHDVWDVHDGDXJ úLDPSORDUHDH[SORDW ULORULQGXVWULDOHLQDXJXUDWH GH OD VIkUúLWXO VHFROXOXL DO ;,;-lea, care, din sens opus, a îngustat
FRQVLGHUDELOHWDMXOPROLGLúXULORUDMXQJkQGXQHRULV vOVXSULPHGHILQLWLY
3HOkQJ HIHFWHOHDFHVWRUGHIULú ULDQWURSRJHQHFRQGL LLOHFOLPatice au
UHVWUkQV vQF  GH OD VIkUúLWXO SHULRDGHL DWODQWLFH DUHDOXO SRWHQ LDO DO PROLGLúXULORU FDUH DX IRVW vQORFXLWH vQ vQWUHJLPH SH YHUVDQ LL VXGLFL DL DFHVWRU
PXQ L GH I JHWH FarH DX vQDLQWDW SkQ  OD OLPLWD S úXQLORU VXEDOSLQH $FHVW
IDSWVHGDWRUHD]  1%RúFDLX HIHFWHORUFRPSHWL LHLFHQRWLFHI JHWHOH
fiind favorizate în expansiunea lor de umezeala fronturilor ilirice.
3 GXULOH GH IRLRDVH GLQ HWDMXO QHPRUDO DFRSHU  YDVWH VXSUDIH H vQ
WRDWHPDVLYHOHPRQWDQHDOH%DQDWXOXLÌQSDUWHDVXSHULRDU I JHWHOHLQWU vQ
DPHVWHF FX VSHFLLOH GH U úLQRDVH PROLG EUDG  vQ YUHPH FH vQ SDUWHD
LQIHULRDU  D HWDMXOXL JRUXQHWHOH ODV  ORFXO S GXULORU WHUPRILOH GH FHU úL
JkUQL 
&XWRDWHF H[WLQGHUHDLQL LDO DIRVWFRQVLGHUDELOPRGLILFDW GHLQWHUYHQ LDIDFWRUXOXLXPDQI JHWHOHUHSUH]LQW úLD]LFHOPDLLPSRUWDQWFRPSRQHQW DO HWDMXOXL QHPRUDO ÌQDOWD SURGXFWLYLWDWH D ELRPDVHL úL DPSOLWXGLQHD
HFRORJLF  UHODWLY ODUJ  vQ SULYLQ D VXEVWUDWXOXL HGDILF FRQIHU  I JHWHORU R
FDSDFLWDWH GH HGLILFDUH FHQRWLF  SH FDUH nu o poate avea decât cea mai
DGDSWDW GLQWUHWRDWHVHULLOHFOLPDWRJHQHDFWXDOH) JHWHOHSXUHVDXDSURDSH
SXUH XQHRUL FX GLVHPLQD LL GH EUDG VDX GH PROLG VH vQFDGUHD]  vQ $V
Fagetum carpaticum Klika 1927 (Symphyto-Fagetum Vida 1959). Se
extinde pe aprRDSHWRDWHH[SR]L LLOH,SHYHUVDQ LPRGHUDWvQFOLQD L, pe soluULOH HXWURIH úL UHQG]LQHOH OHYLJDWH GLQ 0XQ LL DUFX *RGHDQX úL &HUQHL
,QVXODU DFHVWH ILWRFHQR]H RFXS  VXSUDIH H UHVWUkQVH vQ ORFXUL XPHGH SH
IXQGXOY LORUvQ0XQ LL&RGUX0RPDODDOWLWXGLQLGHSHVWHPvQ0XQ LL
= UDQGXOXL GRDU SH YkUIXULOH +LJKLú úL 'URFHD LDU vQ 0XQ LL $OP MXOXL úL
3RLDQD5XVF VHvQWkOQHúWHIUHFYHQWODDOWLWXGLQLULGLFDWH
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2 U VSkQGLUH GHRVHELW  R DX S GXULOH GH DPHVWHF GH IDJ FX FDUSHQ
incluse în As. Carpino-Fagetum 3DXF ÌQ0XQ LL&RGUX0RPDDFHVWH
ILWRFHQR]H VXQW ODUJ U VSkQGLWH vQWUH  úL  P DOWLWXGLQH SH YHUVDQ LL
PDLXPEUL LDWkWSHVXEVWUDWFDOFDURVFkWúLVLOLFLRV6SHFLLOHOHPQRDVHHGLILcatoare sunt Fagus sylvatica úL Carpinus betulus, cDUH VH DIO  vQ UDSRUWXUL
VWDELOHGHFRGRPLQDQ ODFDUHVHDGDXJ vQPRGRELúQXLWJRUXQXO Quercus
petraea  úL VSRUDGLF SDOWLQXO Acer pseudoplatanus  DU DUXO Acer
campestre), frasinul (Fraxinus excelsior  úL PHVWHDF QXO Betula pendula).
ÌQ DUD= UDQGXOXLDFHVWHS GXULIRUPHD] DGHY UDWHLQYHUVLXQLGHYHJHWD LH
SH IXQGXO Y LORU U FRURDVH úL XPHGH úL vQ SDUWHD LQIHULRDU  D YHUVDQ LORU
XPEUL L 37XGRUDQ 
3HQWUX VXEHWDMXO JRUXQXOXL DVRFLD LD YHJHWDO  FHD PDL UHSUH]HQWDWLY 
este Cytiso-Quercetum petraeae3DXF 6SHFLDGRPLQDQW DDVRFLD LHL
este Quercus petraea DO WXUL GH Cytisus nigricans VSRUDGLF vQ VWD LXQLOH
PDL XPHGH VH vQWkOQHúWH úL IDJXO Fagus sylvatica  $FHDVW  DVRFLD LH
UHSUH]LQW  XQ SDUDFOLPD[ vQ YHJHWD LD 0XQ LORU &RGru Moma (V. Buz,
 XQGHHVWHGHRVHELWGHIUHFYHQW SHYHUVDQ LLVXGLFLúLYHVWLFL
3 GXULOHGHJRUXQúLFDUSHQVXQWODUJU VSkQGLWHSHvQWUHDJDVXSUDID D
0XQ LORU= UDQGXOXLOD DOWLWXGLQLFXSULQVHvQWUHúLP3kQ OD
P ILWRFHQR]HOH DVRFLD LHL SUHIHU  SDQWHOH XPEULWH LDU OD SHVWH  P HOH
SUHIHU YHUVDQ LLvQVRUL LH[SXúLVSUHVXGVDXVXG-vest. Spre deosebire de I.
3RS  (*KLúDHW DO  FLWHD] SUH]HQ DvQ0XQ LL = UDQGXOXL D
DVRFLD LHLCarpino-Quercetum petraeae transsilvanicum Borza 1941, având
vQ FRPSR]L LH DFHOHDúL VSHFLL HGLILFDWRDUH FDUSHQXO úL JRUXQXO &RQVLVWHQ D
ULGLFDW DDFHVWXLDUERUHWHvPSLHGLF GH]YROWDUHDXQXLVWUDWDUEXVWLYGLVWLQFW
'LQWUH DVRFLD LLOH [HUR-mezo-WHUPRILOH FHD PDL LPSRUWDQW  HVWH
Quercetum petraeae-cerris Soo 1957. Goruneto-FHUHWHOH DFRSHU  SRDOHOH
PXQ LORUGLQUHJLXQHDVWXGLDW SULQWU-XQEUkXGLVFRQWLQXXVDXvQDLQWHD] GHDOXQJXOY LORURFXSkQGvQDFHVWFD]YHUVDQ LFXH[SR]L LHvQJHQHUDOVXGLF 
OD DOWLWXGLQL vQWUH  úL  P$OWHRULVH întâlnesc pe coamele dealurilor
MRDVHSHSODWRXULOHDFHVWRUDVDXSHYHUVDQ LÌQVWUDWXODUERUHVFHQWDO WXULGH
JRUXQ úL FHU FDUH VXQW VSHFLLOH HGLILFDWRDUH VH UHPDUF  SULQ FRQVWDQ 
ULGLFDW FDUSHQXOMXJDVWUXOFLUHúXOV OEDWLFWHLXOS UXOS GXUH , sorbul.
)UHFYHQWHVXQWúLS GXULOHGHDPHVWHFGHFHUúLJkUQL FXQoscute sub
numele As. Quercetum farnetto-cerris 5XGVNL  $FHVWHD RFXS , de
obicei, R SR]L LH LQWHUPHGLDU  vQWUH FHUHWH úL JRUXQHWR-cerete, de jur împreMXUXO PDVLYHORU PRQWDQH úL FROLQDUH MRDVH SH SRGXULOH WHUDVHORU PLMORFLL úL
VXSHULRDUH DOH SULQFLSDOHORU FXUVXUL GH DS  úL SH YHUVDQ L VODE vQFOLQD L OD
DOWLWXGLQLFXSULQVHvQJHQHUDOvQWUHúLPvQPRGH[FHS LRQDOP
Stratul arborescent este edificat de quercineele termofile Quercus cerris úL
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Quercus frainettoÌQDQXPLWHFRQGL LLDVRFLD LDPHQ LRQDW VHWUDQVIRUP vQ
cerete pure, cuprinse în As. Quercetum cerris Georgescu 1941. Aceste
ILWRFHQR]HVXQWvQWkOQLWHODSHULIHULDPDVLYHORUPRQWDQHMRDVH 0XQ LL&RGUX
Moma, MuQ LL = UDQGXOXL úL 0HWDOLIHUL 0XQ LL /RFYHL 0XQ LL 'RJQHFHL
0XQ LL3RLDQD5XVF HWF SUHFXPúLvQVSD LXOFROLQDUúLDOFkPSLLORUvQDOWH
VXEIRUP GHSkOFXULSkQ ODPDOWLWXGLQH
ÌQFkPSLDGHGLYDJDUHS GXULOHVXQWDOF WXLWHSUHSRQGHUHQWGLQVpecii
de stejar, predominând Quercus robur (stejarul pedunculat) în Câmpia
0XUHúXOXL úL D &ULúXULORU úL Quercus pubescens vQ &kPSLD 7LPLúXOXL D
* WDLHL úL D /XJRMXOXL $O WXUL GH VWHMDU DSDU VSHFLL SUHFXP IUDVLQXO
(Fraxinus excelsior), ulmul (Ulmus campestre FDUHXQHRULSRWGDS GXULGH
VLQH VW W WRDUH – As. Fraxino-Ulmetum FLWDW  GH $ $UGHOHDQ   vQ
FD]XOS GXULORUGHOD$GHDúL6RFRGRUvQ&kPSLD&ULúXOXL$OE
52# +7.2#5614#.
'LVWULEX LDVXSUDIH HORUS úXQDELOHvQ%DQDW
În spa LXO DJULFRO E Q HDQ S úXQLOH úL IkQH HOH DFRSHU  vPSUHXQ  R
VXSUDID GHDSURDSHKDUHSUH]HQWkQGGLQWRWDOXOWHUHQXULORU
agricole. Dintre acestea, 429336 ha (27,3%) sunt terenuri care se folosesc
H[FOXVLYODS úXQDWLDUKD  VXQWIkQH HFDUHVHS úXQHD] vQ
PDMRULWDWHD ORU SULP YDUD úL LDUQD YH]L úL WDE   3RQGHUHD S úXQLORU úL
IkQH HORU GLQ %DQDW GHS úHúWH PHGLD SH DU  FDUH HVWH vQ MXU GH  IDSW
FDUH FRQILUP  DWULEXWHOH GH VSD LX SDVWRUDO LGHQWLILFDbil în ariile montane,
FROLQDUH úL GHSUHVLRQDUH DOH %DQDWXOXL 7UHEXLH vQV  UHPDUFDW IDSWXO F 
SRQGHUHD FHD PDL ULGLFDW  VH vQUHJLVWUHD]  vQ MXGH XO &DUDú-Severin, unde
WHUHQXULOHS úXQDELOHUHSUH]LQW DSURDSHGLQWRWDOXOWHUHQXULORUDJULFROH
SHVWH  S úXQL úL  IkQH H  FHHD FH vQGUHSW HúWH FHUFHW WRUXO V 
FRQVLGHUHDFHVWMXGH FDILLQGXQXOFXRHFRQRPLHDJULFRO SUHSRQGHUHQWGH
VRUJLQWHSDVWRUDO 
ÌQDLQWHGHLQWHUYHQ LDRPXOXLIRUPD LXQLOHLHUERDVHQXDFRSHUHDXPDL
mult de 15% din teritoriul studiat, fiind concHQWUDWH vQ GRX  UHJLXQL WRWDO
GLVWLQFWHHWDMXODOSLQúLVXE-DOSLQDOPXQ LORUvQDO LSkQ ODOLPLWDVXSHULRDU 
DS GXULL DUFXúL*RGHDQXSRVLELO&HUQHL6HPHQLF* LQD3RLDQD5XVF 
vQV GRDUSHYkUIXULOHFHOHPDLvQDOWH úLvQ]RQDVLOYRVWHSHLGLQCâmpia de
9HVWXQGHVHSUH]HQWDXVXEIRUP GHSHWLFHLQVXODUDO WXULGHIRUPD LXQLOH
lemnoase.
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3 úXQLOH úL IkQH HOH VXQW DúDGDU vQ PDMRULWDWHD ORU IRUPD LL LHUERDVH
VHFXQGDUHILLQGvQ HOHQLWHvQPRGQDWXUDO VSRQWDQ SHWHULWRULLOHGHVS GXULWH
úLGHV Hlenite de om pentru a-úLFUHDúLO UJLED]DIXUDMHU QHFHVDU FUHúWHULL
DQLPDOHORU ([FHS LH IDF SDMLúWLOH SULPDUH DOSLQH SURSULX-zise, o parte din
SDMLúWLOH VWHSLFH úL XQHOH SDMLúWL GH OXQFL úL GH V U WXUL PDL SX LQ VXSXVH
factorilor antropo-úL]RRJHQLFL.
9HJHWD LD S úXQLORU úL IkQH HORU ILLQG ERJDW  úL PDL DGDSWDELO  GHFkW
YHJHWD LD OHPQRDV  vQLHUEHD]  VSRQWDQ, FX XúXULQ , GLYHUVHOH VWD LXQL
VHFXQGDUH W LHWXUL GH S GXUL GHV HOHQLUL  GLQ FDGUXO FRQGL LLORU QDWXUDOH GH
FOLP VROúLYHJHWD LHOHPQRDV DOF WXLQGQXPHURDVHúLYDULDWHDVRFLD LLúL
IRUPD LL LHUERDVH VHFXQGDUH ÌQ FRUHOD LH FX IDFWRULL VWD LRQDOL QDWXUDOL
GLIHULWHOHIRUPD LLGHSDMLúWLVSRQWDQHVHFXQGDUHVHUHSDUWL]HD] FXRDQXPLW 
regularitate, prezentând peisaje geobotanice zonale latiWXGLQDOHFkWúLHWDMDWH
DOWLWXGLQDOvQVHQVXOúLvQOHJ WXU FXIRUPD LLOHSULPDUHGHVWHS GHS GXUH
úLDOSLQH (3XúFDUX-Soroceanu, 1963).
&RPXQHOHFXSRQGHUHDFHDPDLPDUHDS úXQLORUGLQWRWDOXOVXSUDIH HL
agricole sunt situate în cele mai diverse XQLW LDOHVSD LXOXLFROLQDUPRQWDQ
úLGHSUHVLRQDU$VWIHOVHUHPDUF FXSHVWHS úXQLGLQWRWDOXOVXSUDIH HL
FRPXQHOH = YRL   vQ 0XQ LL DUFX &RUQHUHYD   GLQ 0XQ LL
*RGHDQX úL &HUQHL 0HKDGLD   GLQ &XORDUXO 7LPLú-&HUQD % QLD
(6 GLQ0XQ LL$OP MXOXL9 OLXJ  GLQ0XQ LL6HPHQLFXOXL2FQD
GH )LHU   GLQ 0XQ LL 'RJQHFHL 5XVFD 0RQWDQ    GLQ 0XQ LL
3RLDQD5XVF ùLúWDURY   GLQ'HDOXULOH/LSRYHL&RQRS  GLQ
0XQ LL = UDQGXOXL 3HWULú   úL %UD]LL   GLQ 0XQ LL 0HWDOLIHUL
3OHúFX D  GLQ'HSUHVLXQHD*XUDKRQ & UDQG  GLQ3LHPRQWXO
&RGUXOXL %kUVD   GLQ 'HSUHVLXQHD = UDQGXOXL 7kUQRYD   GLQ
'HSUHVLXQHD &LJKHUXOXL úL + úPDú   GLQ 0XQ LL &RGUX-Moma.
Interesant de remarcDWF FHDPDLULGLFDW SRQGHUHDS úXQLORUSHVWHVH
vQUHJLVWUHD] vQGRX FRPXQH& UDQGúL&RQRSFDUHDXvQKRWDUXOFRPXQHL
VXILFLHQWHWHUHQXULSODQHXQDGLQWUHHOHvQYDOHD7HX]XOXLúLD&ULúXOXL$OE
LDU FHDODOW  SH YDOHD &RQRSXOXL úL FHD D 0XUHúXOXL 6H FRQVWDW  F  QLFL R
FRPXQ GLQMXGH XO7LPLúQXGHS úHúWHSUDJXOGH
3HQWUX IkQH H VH DOHJ WHUHQXULOH GHS UWDWH XQGH QX VH SRDWH RUJDQL]D
S úXQDWXOGLQOLSV GHDS  L]YRDUHIkQWkQL VDXDG SRVWXULSHQWUXDQLPDOH
ÌQVSD LXOGHFkPSLHHOHFRrespund ariilor inundabile din luncile râurilor, în
YUHPH FH vQ VSD LXO FROLQDU úL PRQWDQ HOH VXQW RUJDQL]DWH SH YHUVDQ LL PDL
PXOWVDXPDLSX LQvQFOLQD LGLQDSURSLHUHDYHWUHORUGHDúH] UL
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)LJ3RQGHUHDS úXQLORUúLIkQH HORUGLQWRWDOXODJULFol
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3RQGHULGHRVHELWHDOHIkQH HORUGLQWRWDOXOVXSUDIH HLDJULFROHGHSHVWH
 VH vQUHJLVWUHD]  vQ FRPXQHOH GLQ ED]LQXO VXSHULRU DO %LVWUHL 0DUJD
 % X DU   YDOHD &HUQHL % LOH +HUFXODQH  7RSOH 
  0XQ LL $QLQHL $QLQD  &DUDúRYD   'HILOHXO 'XQ ULL
6LFKHYL D   0XQ LL 6HPHQLFXOXL %UHEX 1RX  6ODWLQD 7LPLú
7kUQRYD 0XQ LL'RJQHFHL  'HSUHVLXQHD'RPDúQHD0HKDGLD / SXúQLFHO/XQFDYL D 
ÌQFHHDFHSULYHúWHSRQGHUHDFRPXQ DFHORUGRX FDWHJRULLGHWHUHQXUL
LPSRUWDQWH SHQWUX VSD LXO SDVWRUDO (fig. 21) DFHDVWD YDULD]  GH OD DSURDSH
 %UHEX 1RX  2FQD GH )LHU  9 OLXJ  5XVFD
0RQWDQ $QLQD= YRLHWF ODvQFD]XOXQRUFRPXQH
din câmpie (PeregX0DUHvQ&kPSLD$UDGXOXL FKLDUGDF DFHDVW VLWXD LH
HVWH XQLF  úL GHVWXO GH QHRELúQXLW FRPXQDUHVSHcWLY DYkQGRSRQGHUH GH
100% a terenurilor arabile din totalul agricol. În general, comunele situate în
VSD LLOH PRQWDQH GLQ 0XQ LL DUFX *RGHDQX &ernei, Aninei, Locvei,
'RJQHFHL 3RLDQD 5XVF  DX R SRQGHUH D S úXQLORU GH SHVWH  GLQ
WHUHQXULOH DJULFROH LDU vQ 0XQ LL = UDQGXOXL 0HWDOLIHUL &RGUX 0RPD
* LQD6HPHQLFXOXL$OP MXOXL'HDOXULOH/LSRYHL'RFOLQXOXL3RJ QLúXOXL
Surducului – ponderi cXSULQVHvQWUHúL&HOHPDLUHGXVHVXSUDIH HVH
vQWkOQHVF vQ &kPSLD $UDGXOXL &kPSLD 7RURQWDOXOXL &kPSLD $UDQF L úL D
-LPEROLHLvQJHQHUDOVXEGLQWRWDOXOVXSUDIH HORUDJULFROH
&HOHPDLH[WLQVHVXSUDIH HS úXQDELOHvQFLIUHDEVROXWHVXQWGH LQXWH
GH FRPXQHOH = YRL  KD  7HUHJRYD  KD  úL &RUQHUHYD 
KD vQ0XQ LL DUFX úL *RGHDQX FHHD FHVXEOLQLD] FDUDFWHUXOHPLQDPHQWH
SDVWRUDO DO DFHVWRU PXQ L ÌQVXúL QXPHOH GH DUFX vúL J VHúWH H[SOLFD LD
WRFPDL vQ DEXQGHQ D VWkQHORU GH RELFHL DIODWH vQ DSURSLHUHD L]YRDUHORU úL D
S GXULL 1XPHURDVH SRWHFL OHDJ  VWkQHOH FX SODLXULOH FHOH PDL XPEODWH VDX
IDFOHJ WXUDvQWUHHOH *K1LFXOHVFX'& OLQ 
3ULQFLSDOHOHWLSXULGHSDMLúWLGLQ%DQDW
ÌQ PXQ LL vQDO L FOLPDWXO HVWH XPHG úL UHFH VROXULOH DX R VODE 
DFWLYLWDWHPLFURELRORJLF UHDF LHDFLG ,úLFDXUPDUHVXQWVODEDSURYL]LRQDWH
FXHOHPHQWHQXWULWLYHÌQDFHVWHFRQGL LLYHJHWD LDLHUERDV HVWHIRUPDW GLQ
VSHFLL UHODWLY SX LQH OD QXP U GH WDOLH MRDV  FDUH VH IRORVHVc aproape în
WRWDOLWDWHSULQS úXQDW
3DMLúWLOH GH S LXú URúX Festuca rubra ssp. commutata  RFXS  VXSUDIH H UHODWLY UHVWUkQVH vQ 0XQ LL DUFX úL *RGHDQX ILLQG LQFOXVH vQ $V
Campanulo abietinae-Nardo-Festucetum commutatae %RúFDLX  ÌQ
DFHVWH SDMLúWL SRúLFD Nardus stricta) are un rol subdominant sau chiar
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FRGRPLQDQW (OH VXQW U VSkQGLWH vQ HWDMXO VXEDOSLQ DO PDVLYXOXL DPLQWLW
întâlnindu-VHvQSHULPHWUHOHGHIULúDWHDOHPROLGLúXULORUúLDYkQGX-úLRSWLPXO
HFRORJLF vQ ]RQD UDULúWLORU GH OLPLW  úL D LHQXSHULúXULORU FX SUHF GHUH SH
YHUVDQ LLVXGLFLúLYHVWLFL3DMLúWLOHGHS LXúURúXRFXS VXSUDIH HPDLPDULSH
VROXULOHPDLIHUWLOHGLQMXUXOVWkQHORUVDXSHWHUHQXULOHvQJU úDWHSULQWkUOLUH
'HúLFRQGL LLOHHFRORJLFHFDUHVHvQWkOQHVFvQHWDMXOPROLGLúXULORUIDYRUL]HD] 
FX SUHF GHUH GH]YROWDUHD SDMLúWLORU GH Festuca rubra ssp. commutata,
S úXQDWXO DEX]LY úL VF GHUHDIHUWLOLW LLVROXOXLDXGHWHUPLQDWWUDQVIRUPDUHD
DFHVWRUDvQSDMLúWLGHNardus strictaPXOWPDLSX LQYDORURDVH
3DMLúWLOHGH SRúLF  Nardus stricta VXQWU VSkQGLWHSHVXSUDIH HPDUL
vQ HWDMXO PROLGLúXULORU úL vQ FHO VXEDOSLQ DMXQJkQG XQHRUL úL vQ FHO DOSLQ
6SHFLD GRPLQDQW  SRúLFD DUH R SODVWLFLWDWH HFRORJLF  IRDUWH PDUH ILLQG
DGDSWDW ODFRQGL LLGHWHPSHUDWXU úLXPLGLWDWHGLIHULW 'HDFHHDFUHúWHSH
WHUHQXULGLYHUVHvQFHSkQGGLQHWDMXOS GXULORUGHIRLRDVHGHODPSkQ OD
P3DMLúWLOHGHNardus stricta GHULY GLQWLSXOGHSDMLúWLFDUDFWHULVWLFH
HWDMXOXLPROLGLúXULORU Festuca rubra ssp. commutata úLFHODOMQHSHQLúXUilor
(Festuca ovina ssp. sudetica) degradate mai ales în urma folosirii
QHUD LRQDOH$FRSHULUHDVSHFLLORUI U YDORDUHIXUDMHU DMXQJHSHSDMLúWLOHGH
SRúLF ODSHVWH
3DMLúWLOH GH S UXúF  Festuca supina  DX R ODUJ  U VSkQGLUH vQ HWDMXO
DOSLQ úL VXEDOSLQ GLQ 0XQ LL DUFX úL *RGHDQX vQWUH  úL  P
DOWLWXGLQH $FHDVW  H[WLQGHUH FRUHVSXQGH vQ OLQLL JHQHUDOH FX SODWIRUPD GH
QLYHODUH%RU VFXvQILULSkQGX-VHvQGRVHELSHSODWRXULúLSHFRDVWHOHGRPRDOH
&D R FRQVHFLQ  D DUWLFXOD LHL QDQRUHOLHIXOXL SDMLúWLOH GH S UXúF  DSDU
adeseori în mozaic cu cenozele de Juncus trifidusúLLoiseleuria procumbens
VDXDOF WXLHVFvPSUHXQ FXDFHVWHDFRPSOH[HSHIRQGXOQDUGHWHORU&HQR]HOH
pure de Festuca supina VXQWGHVWXOGHUDUHFHOHPDLU VSkQGLWHSDMLúWLVXQW
acHOHD vQ FDUH DFHVW HGLILFDWRU VH J VHúWH vQ FRGRPLQDQ  FX Agrostis
rupestris.
3DMLúWLOH GH FRDUQ  Carex curvula  VXQW SDMLúWL GH RULJLQH SULPDU 
U VSkQGLWHvQHWDMXODOSLQODSHVWH– 2200 m altitudine. Ele au aspectul
unor cenoze alpine,FDUHYHJHWHD] vQFRQGL LLROLJRWHUPHSHFHOHPDLvQDOWH
YkUIXULDOHPDVLYHORU DUFXúL*RGHDQXHYLWkQGSDQWHOHDEUXSWH
3DMLúWLOH GLQ ]RQD VLOYRVWHSHL VXQW DOF WXLWH SUHSRQGHUHQW GLQ S LXúXUL
(Festuca sulcata, Festuca vallesiaca, Agrostis tenuis úLSHOLQL  Artemisia
austriaca 5HVWUkQVHFDDUHDODFHVWHSDMLúWLV-DXPDLSXWXWPHQ LQHGRDUSH
WHUHQXULOHFXXQJUDGIRDUWHUHGXVGHIHUWLOLWDWHGHRDUHFHGHV HOHQLUHDDGXV
ODUHFXSHUDUHDXQRUvQWLQVHVXSUDIH HÌQ]RQDQHPRUDO vQVSD LXOFROLQDUDO
steM UHWHORU VXQW SDMLúWL GH Cephalaria transilvanica úL JXUD OXSXOXL
(Scutellaria altissima ÌQWUHSDMLúWLOHVWHSL]DWHVHFXQGDUHIRUPDWHvQ'HDOX113
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ULOH /LSRYHL úL DOH 6XUGXFXOXL VH UHPDUF  SULQ IUHFYHQ  FHOH GH Agrostis
tenuis, Festuca sulcata, Festuca pseudovina. ÌQ S GXULOH GH IRLRDVH GLQ
HWDMXOPRQWDQDSDUSDMLúWLVHFXQGDUHGHS LXú Festuca rubra), iarba vântului
(Agrostis tenuis úLVSkQ] Helleborus purpurescens ÌQS GXULOHGHDPHVWHF
DOHIDJXOXLFXU úLQRDVHOHVXQWVSHFLILFHSDMLúWLOHGLQGLYHUVHVSHFLLGHS LXú
(Festuca sp.) cu iarba vântului (Agrostis tenuis 9HJHWD LDGHV U WXU HVWH
FDUDFWHULVWLF  VSD LXOXL GH FkPSLH VXSUDIH H PDL vQWLQVH VH VLWXHD]  vQ
DSURSLHUHGH&ULúXO$OEODVXGúLODQRUGGHDOELDDFHVWXLD3ULQWUHVSHFLLOH
halofile cDUH vQ HOHQHVF DFHVWH SDMLúWL GH V U WXU  VH QXP U  úL Festuca
pseudovina, Artemisia austriaca, iarba câmpului (Agrostis alba). În locurile
PDLvQDOWHV U WXUDWHQXPLWHFKHOLWXULDSDUHRYHJHWD LHSLRQLHU VHFXQGDU 
IRUPDW  GLQ DVRFLD LL GH Polygonum aviculare cu Plantago lanceolata,
Hordeum sp., Camphorosma sp. 3DMLúWLOH PH]RILOH GH OXQF  VXQW GRPLQDWH
de iarba câmpului (Agrostis tenuis  SLHSW QDUL D Cynosurus cristatus),
coada vulpii (Alopicurus pratensis ILUX D Poa pratensis S LXúXOGHOLYDG 
(Festuca pratensis), zâzania (Lolium perenae), diferite specii de trifoi
(Trifolium sp. úLOXFHUQ V OEDWLF  Medicago arabica).
3DMLúWLOH GH LDUED YkQWXOXL Agrostis tenuis  vQ FRGRPLQDQ  FX
Festuca sulcata úLFestuca pseudovinaVXQWIUHFYHQWHvQVSD LLOHFROLQDUHúL
PXQ LLGHDOWLWXGLQHUHGXV vQHWDMXOS GXULORUGHJRUXQúLIDJSkQ OD
P 9HJHWD LD HVWH GRPLQDW  GH Agrostis tenuis, FHHD FH LQGLF  R FOLP  PDL
U FRURDV GHFkW FHDGLQ FkPSLHÌQS GXULOHGHIDJGLQPXQ LLFXDOWLWXGLQH
mijlocie, înGHRVHEL GH OD QRUG GH 0XUHú &RGUX 0RPD * LQD 0HWDOLIHUL 
VXQW VSHFLILFH SDMLúWLOH GH LDUED YkQWXOXLL Agrostis tenuis) în asociere cu
SLHSW QDUL  Cynosurus cristatus úLPXOWHDOWHVSHFLLLHUERDVHGHPXQWH(OH
VH DIO  PDL PXOW SH WHUHQXUL SODQH GH-a OXQJXO XQRU Y L úL SH FRDVWH VODE
înclinate.
ÌQ OLYH]L FX VROXUL DUJLORDVH JUHOH UHYHQH SkQ  OD XPHGH úL PRGHUDW
IHUWLOH HVWH FDUDFWHULVWLF  SUH]HQ D S LXúXOXL GH OLYDG  Poa pratensis),
vPSUHXQ FXGLYHUVHVSHFLLPH]RILOHvQGHRVHELvQQRUGXOUHJLXQLL, în arealele
montane de altitudine medie.
ÌQ WRDWH DUHDOHOH PRQWDQH vQ HWDMXO S GXULORU GH IDJ úL GH DPHVWHF DO
DFHVWXLDFXPROLGXOODDOWLWXGLQLFXSULQVHvQWUHDSUR[LPDWLYúLP
HVWH SUH]HQW  DVRFLD LD GLQWUH LDUED YkQWXOXL Agrostis tenuis  úL S LXú URúX
(Festuca rubra FDUHVHDIO vQUDSRUWXULVWDELOHGHFRGRPLQDQ 3URGXF LD
S úXQLORU HVWH  –  NJ LDUE  OD KHFWDU LDU JUDGXO GH IRORVLQ  GH
90%.
ÌQFRQFOX]LHvQIXQF LHGH]RQDOLWDWHDODWLWXGLQDO úLGHHWDMDUHDDOWLWXGLQDO SUHFXPúLGHRVHULHGHIDFWRULPLFURFOLPDWLFLúLSHGRORJLFLVSHFLILFL
vQ %DQDW VXQW SUH]HQWH QXPHURDVH WLSXUL GH SDMLúWL DYkQG R SURGXFWLYLWDWH
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GLYHUV  VXE UDSRUWXO PDVHL YHU]LODKHFWDUvQIXQF LHGHVSHFLDVDXVSHFLLOH
HGLILFDWRDUH SUHFXP úL D PRGXOXL GH XWLOL]DUH S úXQH VDX IkQHD  úL D
stadiului de degradare a acestora.
6'4'074+.'#4#$+.'
4.5.1. Ponderea terenurilor arabile în Banat
ÌQ PRG FRQWUDU S úXQLORU úL IkQH HORU WHUHQXULOH DUDELOH FRUHVSXQG
acelor arii cu o productivitate deosebit  FX VROXUL IHUWLOH SURSLFH FXOWXULL
SODQWHORU$FHVWHDVXQWFDUDFWHULVWLFHPDLDOHVVSD LLORUGHVFKLVHGLQ&kPSLD
GH 9HVW XQGH SRQGHUHD WHUHQXULORU DUDELOH GLQ WRWDOXO DJULFRO GHS úHúWH
IUHFYHQW  úL vQ DSURDSH WRDWH VLWXD LLOH  $úD VH H[SOLF  SRnderea
ULGLFDW DDUDELOXOXLvQFHOHGRX MXGH HFXLPSRUWDQWHVXSUDIH HGHFkPSLH
7LPLú   úL $UDG   vQ FRPSDUD LH FX MXGH XO &DUDú-Severin
 XQGHGRDUFkWHYDFRPXQHGLQ&kPSLD&DUDúXOXLúL&kPSLD* WDLHL
au ponderi însemnate ale supraIH HORUDUDELOH
Analizând fig. 22 VH SRDWH FRQVWDWD F  FHOH PDL PDUL SRQGHUL DOH
WHUHQXULORUDUDELOHOHGH LQFRPXQHOHGLQYHVWXOúLVXG-YHVWXOMXGH XOXL$UDG
SUHFXP úL GLQ YHVWXO úL QRUG-YHVWXO MXGH XOXL 7LPLú UHVSHFWLY &kPSLD
$UDGXOXL &kPSLD 1 GODFXOXL MXP WDWHD QRUG-YHVWLF  D &kPSLHL 9LQJ L
&kPSLD $UDQF L úL D -LPEROLHL$FHVWHD FRQVWLWXLHXQWHULWRULXFRPSDFW FX
ponderi carH GHS úHVF  úL vQ DQXPLWH FD]XUL  6HPODF 
1 GODFúLùHLWLQvQ&kPSLD1 GODFXOXL=LPDQGX1RX
úL /LYDGD  vQ &kPSLD $UDGXOXL 'XPEU YL D  úL )kQWkQHOH
 vQ &kPSLD 9LQJ L /HQDXKHLP  & USLQLú  &RPORúX
0DUH  HWF vQ &kPSLD -LPEROLHL &HQDG  vQ &kPSLD $UDQF L
0D[LPD DEVROXW  VH vQUHJLVWUHD]  vQ FRPXQD 3HUHJX 0DUH Gin Câmpia
1 GODFXOXL–WHUHQXULDUDELOHGLQWRWDOXODJULFRO6LQJXUDH[FHS LH vQ
DFHVW WHULWRULX HVWH FRPXQD 7HUHPLD 0DUH FX ÄGRDU´  GDWRULW 
SURFHQWXOXLULGLFDWGHYLL'HDVHPHQHDGLQPRWLYHVLPLODUHvQSDUWHDHVWLF 
a Câmpiei Aradului, comXQHOH &RY VkQ  *KLRURF úL 3 XOLú DSDU LQkQG
3RGJRULHLGH LQPDLSX LQGHWHUHQXULDUDELOH
6SUHVXGvQ&kPSLD7LPLúXOXLVHGLVWLQJGRX FDWHJRULLGHFRPXQH
FHOHFDUHGHS úHVFúLFHOHFXSRQGHULFXSULQVHvQWUHúLÌQSULPD
categorie se vQFDGUHD] FkWHYDFRPXQHGLQ&kPSLDvQDOW D* WDLHLFXSX LQ
SHVWH  0 XUHQL  7RUPDF  HWF  FHOH GH OD PDUJLQHD
&kPSLHLMRDVHD7LPLúXOXL &HQHL7LPLúRDUD6 F OD]
/LHEOLQJ   úL vQ PRG H[FHS LRQDO %ROGXU  – în Câmpia
Lugojului.
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Fig. 22. Ponderea terenurilor arabile din totalul agricol
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ÌQ D GRXD FDWHJRULH VH VLWXHD]  FkWHYD FRPXQH GLQ &kPSLD MRDV  D
7LPLúXOXL &LDFRYD*LXOY ]-HEHO3HFLX1RXHWF &kPSLDvQDOW D* WDLHL
0RUDYL D-DPX0DUH%HU]RYLD úLPDMRULWDWHDFHORUGLQ&kPSLD/XJRMXOXL
S WUXQ]kQG úL SH FXORDUXO %HJ L &RúWHLX %HWhahusen, Traian Vuia,
'XPEUDYD úLSHFHODO7LPLúXOXL 99'HODPDULQD* YRMGLD6DFX 
6SUHQRUG&kPSLD&ULúXULORUGH LQHSHWHULWRULXOGUHQDWGH&ULúXO$OE
úLSDU LDOGH&ULúXO1HJUXSRQGHULDOHDUDELOXOXLFXSULQVHvQWUHúL2
VLQJXU FRPXQ 6RFRGRUGHS úHúWHXúRUvQYUHPHFHFRPXQDùLFXOD
DUH GRDU  1X VH vQUHJLVWUHD]  GLIHUHQ LHUL VHPQLILFDWLYH VXE DFHVW
DVSHFW vQWUH DULD GH FkPSLH MRDV  úL FHD GH FkPSLH vQDOW  &kPSLD
&HUPHLXOXLJROIXOGHSUHVLRQDUDO= UDQGXOXL 
8Q WHULWRULX DJULFRO VHPQLILFDWLY GDU UHVWUkQV FD VXSUDID  úL XúRU
L]RODWGHFHOHODOWHHVWH&kPSLD&DUDúXOXLvQYHVWXOMXGH XOXL&DUDú-Severin.
Trei comune ale acestei câmpii GH LQ SRQGHUL DOH DUDELOXOXL FarH GHS úHVF
 5 F úGLD úL %HUOLúWH DPEHOH FX  úL 9UDQL  vQ YUHPH FH
FRPXQHOH &LXFKLFL úL *U GLQDUL DX SHVWH  LDU FHOHODOWH GHS úHVF 
YDORULVXSHULRDUHUHJLXQLORUGHOXURDVHúLPRQWDQHvQFRQMXU WRDUH
ÎQ UHJLXQLOH GHOXURDVH úL PRQWDQH SRQGHUHD WHUHQXULORU DUDELOH VFDGH
IUHFYHQW VXE  úL FKLDU VXE  ILLQG XWLOL]DWH vQ DFHVW VFRS WHUDVHOH
LQIHULRDUH DOH SULQFLSDOHORU UkXUL 'XQ UHD 0XUHúXO &ULúXO $OE 7LPLúXO
%HJD1HUD YHUVDQ LLFXRvQFOLQD LHPDLUHGXV GLQ LQXWXULOHGHOXURDVHGH
MRDV  DOWLWXGLQH 'HDOXULOH /LSRYHL 'HDOXULOH 3RJ QLúXOXL 'HDOXULOH
'RFOLQXOXL VDXDULLOHMRDVHDOHGHSUHVLXQLORU 'HSUHVLXQHD*XUDKRQ 'HSUHVLXQHD %R]RYLFL 'HSUHVLXQHD 'RPDúQHD-0HKDGLD 'HSUHVLXQHD + OPDJLX
etF  ÌQ &XORDUXO 0XUHúXOXL úL 'HDOXULOH /LSRYHL SURFHQWHOH RELúQXLWH VXQW
vQWUHúLÌQ'HDOXULOH3RJ QLúXOXLFRPXQHOHGHSHYHUVDQWXOQRUGLF
carH FXSULQG úL vQVHPQDWH VXSUDIH H GH FkPSLH GH LQ SRQGHUL ULGLFDWH
'DURYD  %X]LDú   vQ YUHPH FH vQ ORFDOLW LOH GH SH YHUVDQWXO
VXGLFúLGLQVSUHDULDPRQWDQ D6HPHQLFXOXLDUDELOXOGH LQHVXE%UHEX
&RS FHOH3 OWLQLúHWF
ÌQ 'HSUHVLXQHD &DUDQVHEHúXOXL SH &XORDUXO 7LPLúXOXL úL DO %LVWUHL
SRQGHULOH WHUHQXULORU DUDELOH GHS úHVFL]RODW &'DLFRYLFLX  úL
UDU  &DUDQVHEHú 2EUHMD *OLPERFD  ILLQG GHVHRUL UHGXVH FD XUPDUH D
SURFHQWHORUULGLFDWHDS úXQLORUúLIkQH HORU2VLWXD LHDVHP Q WRDUHHVWHFHD
GLQGHSUHVLXQLOH%R]RYLFLúL'RPDúQHD-0HKDGLDXQGHDO WXULGHS úXQLúL
IkQH H VXQW SUH]HQWH OLYH]LOH 3HVWH  DUDELO DX FRPXQHOH ( 0XUJX
 3ULJRU  'DOERúH  ùRSRWX 1RX vQ 'HSUHVLXQHD %R]RYLFL
UHVSHFWLY &RUQHD  ,DEODQL D  0HKDGLFD 3H YDOHD &HUQHL
FRPXQD7RSOH GH LQHSHVWHDUDELO
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DHILOHXO'XQ ULLQXHVWHRUHJLXQHFXQRVFXW SHQWUXFXOWXUDSODQWHORU
vQV FkWHYDFRPXQHGLQDULDGHO UJLUHGLQDPRQWHGH0ROGRYD1RX ODFRQWDFWXO 0XQ LORU $OP MXOXL FX FHL DL /RFYHL GH LQ VXSUDIH H DUDELOH vQVHPnate: Pescari (Coronini) 56,1%, SichevL D*kUQLFFXSHVWHGLQWRWDOXO
DJULFRO/DFRQIOXHQ D'XQ ULLFX1HUDFRPXQD6RFRODUHDUDELOvQ
YUHPHFHDPRQWHSHYDOHD1HUHLFRPXQD1DLG úGH LQHSHVWH
În partea nord-HVWLF  D MXGH XOXL $UDG vQ GHSUHVLXQLOH GUHQDWH GH
&ULúXO$OEponderile terenurilor arabile sunt în general reduse, sub 40%, cu
H[FHS LDFRPXQHORUGLQ'HSUHVLXQHD*XUDKRQ  'LHFL$OPDú*XUDKRQ úL
a celor de pe valea DezneL 6HELú'H]QD FXSHVWH
&HOHPDLVF ]XWHSRQGHULVHvQUHJLVWUHD] vQDULLOHPRQWDQHîn special
vQFD]XOORFDOLW LORUFDUHQXDXWHULWRULXODIHUHQWH[WLQVúLvQDOWHVSD LLGHOXURDVHVDXGHSUHVLRQDUH (VWHFD]XOFRPXQHORU %UHEX1RX  úL9 OLXJ
 GLQ0XQ LL6HPHQLFXOXL2FQDGH)LHU  GLQ0XQ LL'RJQHFHL
Anina (3%) în Mun LL$QLQHL5XVFD0RQWDQ   vQ0XQ LL3RLDQD5XVF 
ÌQ JHQHUDO WHUHQXULOH DUDELOH GLQ VSD LLOH PRQWDQH DSDU LQ JRVSRG ULLORU
LQGLYLGXDOHVXEIRUPDXQRUJU GLQLúLDXRVODE SURGXFWLYLWDWH
3ULQFLSDOHOHSODQWHGHFXOWXU
Cultura cerealelor UHSUH]LQW JUXSDGHFXOWXULDJULFROHFDUHRFXS FHOH
PDLvQWLQVHVXSUDIH HúLGH LQHFHDPDLPDUHLPSRUWDQ vQHFRQRPLDDJUDU D
regiunii.
5HYROX LDDJULFRO DQHROLWLFXOXLDIRVWGHFODQúDW SHPHOHDJXULOHQRUGGXQ UHQH GH SXUW WRULL FXOWXULL 6WDUFHYR–CrLú SRSXOD LH GH RULJLQH PHGLWHUDQHHDQ  Fare a sosit în Banat dinspre sud-vest (mileniul VI-V BC).
$JULFXOWXUD VH SUDFWLFD FX V S OLJD LDU SODQWD FXOWLYDW  FX SUHGLOHF LH HUD
grâul / 0 UJKLWDQ 9  'H DWXQFL úL SkQ  vQ ]LOHOH QRDVWUH JUkXO HVWH
ceDPDLLPSRUWDQW úLPDLU VSkQGLW GLQWUHFHUHDOHOHSDQLILFDELOH3UH]HQ D
VROXULORU PROLFH GDU úL D DUJLOXYLVROXULORU úL VROXULORU DOXYLDOH FkW úL D
FRQGL LLORU FOLPDWLFH RSWLPH D GHWHUPLQDW FXOWLYDUHD JUkXOXL SH VXSUDIH H
extinse de teren, îndeosebi înVSD LXOGHFkPSLH$VWIHOVHSRWH[HPSOLILFD
FRPXQHOH9ODGLPLUHVFXúL3HFLFDGLQ&kPSLD$UDGXOXL9LQJDùDJX9DULDú
GLQ &kPSLD 9LQJ L -LPEROLD /HQDXKHLP vQ &kPSLD -LPEROLHL XQGH
SRQGHUHD DFHVWHL FXOWXUL HVWH vQVHPQDW  7RWRGDW  JUkXO HVWH FXOWLYDW cu
VXFFHV úL vQ UHJLXQLOH GHSUHVLRQDUH GH SH YDOHD &ULúXOXL $OE GHSUHVLXQLOH
*XUDKRQ  + OPDJLX úL = UDQGXOXL  vQ &kPSLD &DUDúXOXL úL vQ FkPSLLOH
vQDOWH DOH * WDLHL úL /XJRMXOXL LQFOXVLY SH FXORDUHOH DIHUHQWH %HJ L úL
7LPLúXOXL 'DWRULW  JUDGXOXL GH DGDSWDELOLWDWH OD FRQGL LLOH GH PHGLX GHVWXO
GHGLIHULWHJUkXOHVWHFXOWLYDWúLvQVSD LXOGHOXURVSHWHUDVHúLvQOXQFLVDX
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vQ VSD LXO PRQWDQ vQ GHSUHVLXQL úL SH FXORDUHOH GH Y L & 9HUW  
SecaraHVWHRFHUHDO SDQLILFDELO PDLUDUFXOWLYDW vQVSD LXOE Q HDQ
Originar din America, porumbul HVWHRLPSRUWDQW SODQW GHFXOWXU vQ
%DQDW GH LQkQG vQ PHGLH SHVWH  GLQ WRWDOXO VXSUDIH HORU DUDELOH (VWH
GHRSRWULY  vQWkOQLW vQ DULD GH FkPSLH vQ VSHFLDO vQ FkPSLD MRDV  FkW úL vQ
VSD LXOFROLQDUGDWRULW SODVWLFLW LLVDOHHFRORJLFHGHRVHELWHÌQWUHFRPXQHOH
FXSRQGHULULGLFDWHDOHSRUXPEXOXLVHUHPDUF FHOHGLQ&kPSLD$UDGXOXLúL
1 GODFXOXL 1 GODF 3HUHJX 0DUH ùRIURQHD  'HSUHVLXQHD = UDQGXOXL
%HOLX& UDQG%RFVLJ &XORDUXO0XUHúXOXLúL 'HDOXULOH /LSRYHL 'RUJRú
%LUFKLú  &kPSLD 9LQJ L 9DULDú  VDX D /XJRMXOXL 7RSRORY X 0DUH  'H
DVHPHQHD VXSUDIH H vQVHPQDWH VXQW FXOWLYDWH FX SRUXPE vQ MXGH XO &DUDúSeverin, de-D OXQJXO FXORDUHORU 7LPLú-Cerna, Bistra), în depresiuni
%R]RYLFL &DUDú-Ezeriú  úL vQ DULLOH UHVWUkQVH GH FkPSLH úL GHDOXUL MRDVH
DIHUHQWHDFHVWXLD &kPSLD* WDLHL'HDOXULOH3RJ QLúXOXL&kPSLD&DUDúXOXL
'HDOXULOH2UDYL HL 
3HORFXODOWUHLOHDvQWUHFHUHDOHOHFXOWLYDWHvQ%DQDWVHVLWXHD] orzul úL
orzoaica2U]XOHVWHRSODQW IXUDMHU SULQ H[FHOHQ vQYUHPH FHRU]RDLFD
HVWH XWLOL]DW  vQ LQGXVWULD EHULL LDU SDLHOH FD IXUDM SHQWUX DQLPDOH úL vQ
industria celulozei. 2Y ]XO FXOWXU  VSHFLILF  UHJLXQLORU FX WHPSHUDWXUL
PRGHUDWH úL FOLPDW PDL XPHG vQWkOQHúWH FRQGL LL IDYRUDELOH în câmpie, în
VSD LLOH FROLQDUH úL vQ GHSUHVLXQL ILLQG XWLO]DW FD SULQFLSDO IXUDM SHQWUX
DQLPDOHOH GH WUDF LXQH úL vQGHRVHEL SHQWUX FDEDOLQH &XOWLYDW VSRUDGLF vQ
SHULRDGD DFWXDO  D IRVW R FXOWXU  GHRVHELW GH LPSRUWDQW  vQ SHULRDGD DQWHEHOLF FkQGGH LQHDORFXODOWUHLOHDvQUkQGXOFHUHDOHORUFXOWLYDWHúLFKLDUDO
GRLOHD SHQWUX VFXUWH SHULRDGH GH WLPS vQ WLPSXO U ]ERDLHORU 'XS  FXP
DWHVW /.áNXFV  vQSHULRDGDU ]ERLXOXL&ULPHHLvQDGRXDMXP WDWH
DVHF;,;SURGXF LDGHRY ]D%DQDWXOXLa atins cifra record de 8 979 851
GHP VXUL
3ULPHOH úWLUL GHVSUH FXOWLYDUHD orezului în Banat le avem din 1749,
când acesta este cultivat la Ghiroda cu ajutorul familiilor aduse din Italia (L.
.DNXFV   5H]XOWDWHOH SURPL WRDUH GHWHUPLQ  &XUWHD GH OD 9LHQD V 
H[WLQG  DFHDVW  FXOWXU úLOD* WDLD'HQWDúL5RYLQL DvQYHGHUHDXWLOL] ULL
WHUHQXULORUPO úWLQRDVH'XS FDOFXOHOHDXWRUXOXLPHQ LRQDWVHFXOWLYDRUH]
SHRVXSUDID GHGHLXJ UHvQDGRXDMXP WDWHDVHFROXOXLDO;9,,,-lea.
2UH] ULLOHHrau coordonate de familii de italieni, din care se distinge familia
Arizi, de la Topolia (Livezile) – Denta, carHGH LQHDúLvQVHFROXOXUP WRUR
VXSUDID deLXJ UHFXOWLYDWHFXRUH]6SUHVIkUúLWXOVHFROXOXLDO;,;-lea
SURGXF LDHUDvQV vQGHF GHUHSDWURQLLLWDOLHQLSLHU]kQGRUH] ULDvQIDYRDUHD
IDPLOLHL 7LPDU\ úL DSRL .DUFVRQ\ ÌQ SHULRDGD FRPXQLVW  V-DX I FXW
QXPHURDVH vQFHUF UL GH UHLQWURGXFHUH D DFHVWHL SODQWH GH FXOWXU  vQ FDGUXO
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VLVWHPHORU GH LULJD LL GH]YROWDWH vQ DULD GH FkPSLH 6-au creaW DVWIHO XQLW L
VSHFLDOL]DWH OD )kQWkQHOH 3LOX MXGH XO $UDG  %DQORF 'HQWD úL 'XGHúWLL
9HFKL MXGH XO7LPLú ÌQSUH]HQWSURGXF LDGHRUH]HVWHDSURDSHLQH[LVWHQW 
Leguminoasele pentru boabe PD] UHD IDVROHD VRLD  VXQW FXOWXUL FX
YHFKHWUDGL LHGDW ILLQGLPSRUWDQ DORUvQDOLPHQWD LDSRSXOD LHLúLFDOLWDWHD
GH D IL FRQVHUYDWH (OH VXQW WRWRGDW  úL EXQH SUHPHUJ WRDUH SHQWUX DOWH
culturi, deoarece contribuie la fixarea azotului în sol (C. Vert, 2002). Ele
RFXS  VXSUDIH H IRDUWH UHVWUkQVH GHúL DX R DULH ODUJ  GH U VSkQGLUH ILLQG
deseori intercalate sau suprapuse cu alte culturi. În ariile periurbane,
SRQGHUHDHVWHFHYDPDLULGLFDW GHFkWPHGLDRELúQXLW vQMXUGH
Plantele tehnice DX FXQRVFXW GXS   R SHULRDG  GH GHFOLQ PDL
DFFHQWXDW  GHFkW D celorlalte culturi, ca urmare a recesiunii economice, în
JHQHUDO úL D LQGXVWULLORU SUHOXFU WRDUH vQ VSHFLDO 'LQWUH SODQWHOH XOHLRDVH
floarea soareluiVHPHQ LQHvQF vQUkQGXOFXOWXULORULPSRUWDQWHvQFRPXQH
GLQ&kPSLD$UDGXOXL&kPSLD&ULúXULORU&kPSLD9LQJ L&kPSLD$UDQF L
&kPSLD 7LPLúXOXLInul pentru ulei era, la un moment dat (V. Ardelean, I.
= YRLDQX   R FXOWXU  VHPQLILFDWLY  vQ %DQDW GH H[HPSOX MXGH XO
7LPLúGH LQHDORFXOGRLSH DU ODDFHDVW SODQW GHFXOWXU $FHDVW VLWXD LH
nu PDL HVWH UHSUH]HQWDWLY  DVW ]L 6XSUDIH HOH FXOWLYDWH VXQW FX SUHF GHUH
FHOH GLQ DULLOH GHOXURDVH 'HDOXULOH /LSRYHL DOH 6XUGXFXOXL  GDU úL vQ
&kPSLD&ULúXULORUúLD$UDGXOXL
3URGXF LD GHVIHFO GH]DK U a cunoscut un declin constant în ultimii
ani, mai DOHV GXS  vQFKLGHUHD IDEULFLORU GH ]DK U GLQ UHJLXQH 7RWXúL OD
)DEULFD GH =DK U GLQ $UDG V-DX UHDOL]DW FRQGL LLOH QHFHVDUH FRQVHUY ULL
DFHVWHL SODQWH SHULVDELOH vQ YHGHUHD WUDQVSRUWXOXL OD )DEULFD GH =DK U GLQ
2UDGHDvQF IXQF LRQDO $VWIHOVHPDLFXOWLY VIHFO GH]DK USHWHULWRULXO
FRPXQHORUGLQ&kPSLD$UDGXOXLúLVSRUDGLFvQDOWHUHJLXQL
Dintre plantele textile, cânepa HVWH FHD PDL UHSUH]HQWDWLY  SHQWUX
%DQDW'HúLvQPDUHVXIHULQ GXS FXOWXUDVHPDLvQWkOQHúWHvQKRWDUXO
comunelor din DSURSLHUHD WRSLWRULLORU H[LVWHQWH GH OD ,UDWRúX 1 GODF
6kQQLFRODX0DUHúL'HWD
Tutunul ILLQG R SODQW  WHUPRILO  VH FXOWLY  H[FOXVLY vQ VSD LXO GH
FkPSLH&XOWXUDDFHVWHLSODQWHHVWHGHSHQGHQW GHFRQWUDFWHOHUHDOL]DWHvQWUH
SULQFLSDOHOH IDEULFL GH LJDUHWH GLQ UHJLXQH úL SURGXF WRULL LQGLYLGXDOL VDX
DVRFLD LLOHDJULFROH6HUHPDUF FRPXQHOHGLQ&kPSLD1 GODFXOXLSUHFXPúL
FkWHYD GLQ DSURSLHUHD PXQLFLSLXOXL 7LPLúRDUD XQGH H[LVW  SURGXF WRUL
WUDGL LRQDOLGHWXWXQ
Cultura cartofuluiU PkQHGHRVHELWGHU VSkQGLW vQ%DQDWDWkWvQDULD
GH FkPSLH FkW úL vQ VSD LLOH GHOXURDVH GHSUHVLRQDUH úL FKLDU PRQWDQH ÌQ
MXGH XO $UDG SRQGHUL VHPQLILFDWLYH DOH FXOWXULL FDUWRIXOXL GH LQ FRPXQHOH
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GLQ GHSUHVLXQLOH *XUDKRQ  úL + OPDJLX 0XQ LL &RGUX-Moma, Culoarul
MureúXOXL úL PDL UDU vQ FkPSLH XQGH HVWH FXOWLYDW SH VXSUDIH H PDL PDUL
GDU PDL UHGXVH FD SRQGHUH ÌQ MXGH XO 7LPLú ED]LQHOH SURGXF WRDUH GH
FDUWRILFXSULRULWDWHWLPSXULLVXQWFHOHGLQ&kPSLD$UDQF LúL-LPEROLHLúL
în Câmpia Lugojului. Cultura cartofuOXL RFXS  XQ ORF LPSRUWDQW úL vQ
HFRQRPLD DJUDU  D MXGH XOXL &DUDú-Severin, fiind cultivat în Defileul
'XQ ULL'HSUHVLXQHD'RPDúQHD-Mehadia, Depresiunea Bozovici.
3ULQ YDULHWDWHD SURGXVHORU SURGXF LD WLPSXULH úL FDQWLW LOH RE LQXWH
regiunea de câmpie a%DQDWXOXLVHUHPDUF SULQWUHFHOHPDLLPSRUWDQWH]RQH
de SURGXF LH OHJXPLFRO  OD QLYHO QD LRQDO 3URGXF LD SURYLQH GLQ FXOWXUL GH
FkPS VHUH úL VRODULL &HOH PDL vQWLQVH VXSUDIH H VH J VHVF SH UD]D ORFDOLW LORU SHULUXEDQH DOH PDULORU RUDúH úL D FHORU Vituate de-D OXQJXO Y LORU
SULQFLSDOH GLQ VSD LXO GH FkPSLH 0XUHú %HJD 7LPLú &ULúX $OE  9
$UGHOHDQ  SUH]LQW VLWXD LDOHJXPLFXOWXULLvQSHULRDGDFRPXQLVW 
úL GHWHUPLQ  H[LVWHQ D XQXL QXP U GH ED]LQH OHJXPLFROH vQ &kPSLD
%DQDWXOXLúLVXGXO&kPSLHL&ULúXULORU$FHVWHDH[LVW úLvQSUH]HQWFXXQHOH
PLFL PRGLILF UL $VWIHO vQ VXGXO &kPSLHL &ULúXULORU FRPXQD 6RFRGRU HVWH
UHQXPLW  SHQWUX YDU]  FHDS  úL SHSHQL LQIOXHQ kQG úL XQ QXP U LPSRUWDQW
GH FRPXQH vQYHFLQDWH 3LOX *U QLFHUL  vQ &kPSLD $UDGXOXL ORFDOLW LOH
0DFHD&XUWLFL6kQWDQD úLùLPDQGVXQWIDLPRDVHSHQWUXURúLLOHWLPSXULLúL
VHFXQGDUDUGHLúLYDU] vQDSURSLHUHDPXQLFLSLXOXL$UDGFRPXQHOH/LYDGD
=LPDQGX 1RX 9ODGLPLUHVFX úL )kQWkQHOH V-au specializat în cultura
FDVWUDYH LORU úL DUGHLORU JUDúL vQ &kPSLD 1 GODFXOXL FRPXQHOH 3HFLFD
6HPODFùHLWLQúL1 GODFVXQWFXQRVFXWHSHQWUXSHSHQLLYHU]LúLJDOEHQLGDU
úL pentru DOWH OHJXPH ÌQ MXGH XO 7LPLú ED]LQXO /RYULQ VH HYLGHQ LD]  SULQ
FXOWXUDWRPDWHORUDUGHLORUJUDúLJRJRúDULORUúLDYHU]HLED]LQXO6kQQLFRODX
Mare-&HQDGHVWHVSHFLDOL]DWvQFXOWXUDFHSHLXVWXURLXOXLúLDU G FLQRDVHORU
ED]LQXO7LPLúRDUHLLQFOX]kQGFRPXQHOH*KLURGD'XPEU YL D5HFDúQXDUH
o specializare anume, aici cultivându-se în regim intensiv toate legumele;
ED]LQXO & USLQLú-Jimbolia este specializat în cultura legumelor timpurii;
ED]LQXO&HQHLHVWHSURILODWSHSURGXF LDGHFDVWUDYH LúLU G FLQRDVHED]LQXO
Lugoj-) JHW SH FXUVXO PLMORFLXDO%HJ LFRQFHQWUHD] XQQXP UvQVHPQDW
de culturi legumicole, sLPLODU FX FHO GLQ &kPSLD MRDV  D 7LPLúXOXL ùDJ–
3HFLX 1RX  ÌQ MXGH XO &DUDú-6HYHULQ FXOWXUD OHJXPHORU MRDF  XQ URO
vQVHPQDW vQ DJULFXOWXUD FRPXQHORU GLQ &kPSLD &DUDúXOXL &kPSLD * WDLHL
%HU]RYLD úLFXORDUXO7LPLúXOXLDYDOGH&DUDQVHEHú &'DLFRYLFLXSacu).
3ODQWHOHGHQXWUH DXXQUROGHRVHELWvQFUHúWHUHDDQLPDOHORU'LQWUH
FXOWXULFHDPDLU VSkQGLW HVWHOXFHUQDFDUHRFXS VXSUDIH HLPSRUWDQWHvQ
&kPSLD $UDQF L &kPSLD -LPEROLHL &kPSLD 7LPLúXOXL &kPSLD 1 GODFX121
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OXL YHVWXO &kPSLD $UDGXOXL úL DO &kPSLHL 9LQJ L 7ULIRLXO VH FXOWLY 
VSRUDGLF vQ VSD LXO GH FkPSLH GDU HVWH PDL IUHFYHQW FXOWLYDW vQ VSD LXO
colinar (C. Vert, 2002).
21/+%7.674# +8+6+%7.674#
ÌQGHOHWQLFLUH FX YHFKL WUDGL LL vQ %DQDW SRPLFXOWXUD V-a practicat mai
întâi pe terenurLOH GLQ MXUXO DúH] ULORU RPHQHúWL H[WLQ]kQGX-se ulterior pe
culmile dealurilor sau de-DOXQJXOY LORUúLvQGHSUHVLXQLXQHRULvQDVRFLHUH
FXS úXQLVDXIkQH H/LYH]LOHDXFXQRVFXWvQSHULRDGDGHGXS RHSRF 
GHLQWHQV GHIULúDUHGDUVHPHQ LQvQF SHVXSUDIH HvQVHPQDWHvQVSHFLDOvQ
VSD LLOH FROLQDUH úL GHSUHVLRQDUH 'LQ FHOH  KD GH OLYDG   
UHSUH]HQWkQGGLQWRWDOXOVXSUDIH HORUDJULFROHDSURDSHMXP WDWHVHDIO 
vQ MXGH XO &DUDú-6HYHULQ FDUH GH LQH FHOH PDL LPSRUWDQWH ED]ine pomicole
(fig. 23).
$VWIHO XQ SULP ED]LQ SRPLFRO HVWH FHO GLQ &XORDUXO 7LPLú-Cerna, cu
SUHOXQJLUL úL SH YDOHD %LVWUHL úL SH 7LPLú vQ DYDO 6H HYLGHQ LD]  FRPXQHOH
'RPDúQHD  KD – peste 10% din agricol), Turnu Ruieni (591 ha), C.
Daicoviciu (455 ha), LuncaYL D $UPHQLú %XFRúQL D 7HUHJRYD 2EUHMD úL
*OLPERFD8QDOWED]LQSRPLFROVHGHVI úRDU vQVSD LXOFROLQDUGHSUHVLRQDU
úL FKLDU PRQWDQ GLQ MXUXO RUDúHORU 5HúL D úL 2UDYL D LQFOX]kQG FRPXQHOH
Brebu (847 ha – peste 20%), Ticvaniu Mare (611 ha), CiudanovL D/XSDF
Fârliug. În fine, un al treilea bazin pomicol este cel al Depresiunii Bozovici
$OP MXOXL  XQGH GRDU FRPXQD (IWLPLH 0XUJX GH LQH SHVWH  OLYH]L GLQ
WRWDOXO DJULFRO GDU úL FRPXQHOH % QLD 3ULJRU %R]RYLFL ùRSRWX 1RX
'DOERúH GH LQLPSRUWDQWHVXSUDIH HSRPLFROH
ÌQMXGH HOH$UDGúL7LPLúOLYH]LOHVXQWFRQFHQWUDWHvQMXP WDWHDHVWLF 
DWHULWRULXOXLORUvQVSD LLOHFROLQDUHúLvQGHSUHVLXQLÌQ'HDOXULOH/LSRYHLVH
UHPDUF  VXSUDIH HOH GH LQXWH GH RUDúXO /LSRYD  KD  FX XQ SURFHQW GH
aproape 30% din terenurile agricole OD FDUH VH DGDXJ  FRPXQHOH = EUDQL
 KD  %DUD 6HFDú 5HFDú FX R SUHOXQJLUH VSUH YHVW vQ &kPSLD 9LQJ L
FRPXQHOH0DúORF3LúFKLD*LDUPDWD ÌQ'HDOXULOH/XJRMXOXL6XUGXFXOXLúL
DOH3RJ QLúXOXLVHHYLGHQ LD] FRPXQele V.V. Delamarina (1184 ha – peste
10% din agricol), Traian Vuia (317 ha), Criciova (225 ha) – cu peste 5% din
DJULFRO=RUOHQ X0DUHùWLXFD)kUGHD'XPEUDYD
8Q ED]LQ SRPLFRO LPSRUWDQW VH GHVI úRDU  SH YDOHD &ULúXOXL $OE vQ
VSD LLOH GHSUHVLRQDUH úL FROLQDUH vQFRQMXU WRDUH úL SH Y LOH DIOXHQ LORU PDL
LPSRUWDQ L 'LQWUH FRPXQHOH FX VXSUDIH H VHPQLILFDWLYH GH OLYDG  VH
UHPDUF %XWHQL KD *XUDKRQ  KD %kUVD KD RUDúXO6HELú
toate cu o pondere de peste 5%; Vârfurile, Moneasa, Chisindia7DX 
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Fig. 23. Ponderea livezilor din totalul agricol
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ÌQ FkPSLH PDMRULWDWHD OLYH]LORU DX GLVS UXW (OH VH PDL PHQ LQ SH
VXSUDIH HGHSHVWHKDFHOSX LQSHKkUWLHvQORFDOLW LOH3HULDP KD 
– peste 5%, Peciu Nou, Jamu Mare, Sânnicolau Mare, Cenad, Lovrin,
7RSRORY X 0DUH &XUWLFL SUHFXPúLvQDULDGHWUHFHUHVSUHVSD LXOGHOXURV
)RURWLF9HUPHú'RFOLQ 
ÌQ FRPSRQHQ D SRPLORU IUXFWLIHULSUHGRPLQ SUXQXOIUHFYHQWvQWRDWH
ED]LQHOH SRPLFROH GDU UHSUH]HQWDWLY SHQWUX &XORDUXO 7LPLúXOXL 'HSreVLXQHD%R]RYLFL'HSUHVLXQHD= UDQGXOXLúL*XUDKRQ 'HDOXULOH6XUGXFXOXL
úL DOH 3RJ QLúXOXL 3R]L LD VHFXQG  R RFXS  P UXO VSHFLILF ED]LQXOXL
SRPLFRO DO 5HúL HL 'HDOXULORU /LSRYHL DOH /XJRMXOXL &kPSLHL 9LQJ L úL
'HSUHVLXQLL 'RPDúQHD-Mehadia. Se mai FXOWLY  FLUHúXO vQ VSHFLDO vQ
YHFLQ WDWHD 5HúL HL  SLHUVLFXO vQGHRVHEL vQ FkPSLH vQ FRPXQHOH 3HULDP
/RYULQ*LDUPDWD&HQDGHWF S UXOJXWXLXO
9L DGHYLHSODQW KHOLRILO vQWkOQHúWHvQFXSULQVXO%DQDWXOXLFRQGL LL
QDWXUDOH FXOWLY ULL vQGHRVHEL vQ VSD LLOH GH FkPSLH úL FHOH FROLQDUH FX
H[SR]L LH IDYRUDELO  & 9HUW   9LLOH DSDU úL VSRUDGLF GDU VXQW
FRQFHQWUDWH vQ PRG RELúQXLW vQ podgorii, între care un renume aparte îl au
3RGJRULD $UDGXOXL 3RGJRULD 5HFDú 3RGJRULD 7HUHPLD 3RGJRULD %X]LDú
(fig. 24)ÌQ3RGJRULD$UDGXOXLYLWLFXOWXUDVHSUDFWLFDGLQWLPSXULVWU YHFKL
FKLDU GLQ DQWLFKLWDWH 9DOHULD 9HOFHD úL FRODE   'XS  VFXWXUDUHD
UHJLXQLLGHMXJXORWRPDQYLQXOGLQDFHDVW SRGJRULHYDILDSUHFLDWLQFOXVLY
SHSLD DH[WHUQ ILLQGHxportat din 1745. Din totalul de 4155 ha de vie din
MXGH XO $UDG  KD VXQW FRQFHQWUDWH vQ DFHDVW  SRGJRULH SH WHULWRULXO
FRPXQHORU3 XOLú*KLRURF&RY VkQ ùLULDúLDORUDúHORU3kQFRWDúLvQPDL
PLF P VXU ,QHXúLFRPXQDùLOLQGLDÌQDFHVWHDVHLQFOXGúLFHOHKDGH
SHSLQLHUH YLWLFROH GH OD 0LQLú 6WD LD GH 9LQLILFD LH %DUD FD SURGXFH XQ
VRUWLPHQW ODUJ GH YLQXUL VSHFLILFH UHJLXQLL ILLQG vQV  FHOH URúLL &DGDUFD
0HUORWúL&DEHUQHW6DXYLJQRQ
Podgoria Teremia include 730 ha de vie, din care 659 ha pe teritoriul
FRPXQHL7HUHPLD0DUHSHVROXULQLVLSRDVH6HFXOWLY VRLXULSUHFXP&UHD D
0DMDUFD úL 6WHLQ 6FKLOOHU GLQ FDUH VH RE LQ YLQXUL DOEH GH PDV  3RGJRULD
5HFDú D FXQRVFXW XQ SXWHUQLFUHYLULPHQWvQXOWLPLLDQLRFXSkQGvQSUH]HQW
1763 ha pe tHULWRULXOFRPXQHLRPRQLPH3RGJRULDHVWHSURILODW SHRE LQHUHD
GH YLQXUL URúLL SUHFXP &DGDUFD GDU D FUHVFXW úL SRQGHUHD VRLXULORU DOEH
SHQWUX YLQ &UHD D úL 5LHVOLQJ 3RGJRULD %X]LDú GH LQH  KD SH YHUVDQ LL
'HDOXULORU 3RJ QLúXOXL 6RUWLPHQWHOH GRPLQDnte de struguri sunt Riesling
,WDOLDQúL0XVFDW2WWRQHOFDUHGDXYLQXULVXSHULRDUHGHPDV 
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Fig. 24. Ponderea viilor din totalul agricol
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ÌQ DIDUD SRGJRULLORU UHFXQRVFXWH FkWHYD ORFDOLW L DX SRQGHUL LPSRUWDQWH DOH YLLORU vQ VWUXFWXUD VXSUDIH HORU DJULFROH 6H UHPDUF  FRPXQHOH
*LDUPDWD KD úL3LúFKLD KD GLQ&kPSLD9LQJ LDULHFRQVLGHUDW 
de unii autori ca o podgorie (V. Ardelean, , = YRLDQX 1979); comunele
Jamu Mare (274 ha), Doclin (369 KD  úL Berzovia (231 ha) la contactul
&kPSLHL* WDLHLFX'HDOXULOH'RFOLQXOXLORFDOLW LOHGLQH[WUHPLWDWHDYHVWLF 
D'HILOHXOXL'XQ ULL0ROGRYD1RX  KD 3RMHMHQD KD 6RFRO 
KD úLvQPRGRDUHFXP L]RODWPXQLFLSLXO/XJRM KD úLFRPXQDùDJX
(209 ha).
%105+&'4# ++(+0#.'
Cri]D HFRQRPLF  SURIXQG  GLQ XOWLPXO GHFHQLX D JHQHUDW QXPHURDVH
FRQIOLFWH úL VFKLPE UL IXQGDPHQWDOH vQ PRGXO GH XWLOL]DUH DO WHUHQXULORU
7UHFHUHD vQ SURSULHWDWH SULYDW  PDL vQWkL D WHUHQXULORU DJULFROH DSRL úL D
LPSRUWDQWHVXSUDIH HGHS GXUHDUHFRQVHFLQ HvQF LQVXILFLHQWVWXGLDWHDWkW
QHJDWLYH FkW úL SR]LWLYH ) UkPL DUHD SURSULHW LL DJULFROH OLSVD IRU HL GH
PXQF  GLVWUXJHUHD D QXPHURDVH YLL úL OLYH]L OLSVD GH FDSLWDO FH GHWHUPLQ 
S U VLUHD XQRU VSD LL DUDELOH úL WUDQVIRUPDUHD DFHVWRUD vQ SkUORDJ 
SUDFWLFDUHD XQHL DJULFXOWXUL GH VXE]LVWHQ  GHIULúDUHD I U  VFUXSXOH D XQRU
DULLvPS GXULWHVXQWGLQWUHHIHFWHOHQHJDWLYHFHOHPDLYL]LELOH5HYLULPHQWXO
DJULFXOWXULL úL DO H[SORDW ULL IRUHVWLHUH QX SRDWH DYHD vQV  OD ED]  GHFkW
SURSULHWDWHD SULYDW  SUH]HQ D XQRU LQYHVWLWRUL FDUH V  UHQWDELOL]H]H PXQFD
S PkQWXOXL úL D S GXULL DVWIHO vQFkW DFHVWHD V  GHYLQ  FRPSHWLWLYH SH SLD D
HXURSHDQ úLFKLDUPRQGLDO 
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Capitolul 5

EVOLUŢIA ORGANIZĂRII ADMINISTRATIVE
A SPAŢIULUI BĂNĂŢEAN
5.1. PROBLEME GENERALE
Dintre formele de organizare a spaţiului geografic, organizarea administrativă este poate cea mai importantă, întrucât aceasta determină în mod
direct configuraţii spaţiale, relaţii polarizatoare, concentrând instituţiile
statului în localităţi a căror importanţă creşte ca urmare a desemnării lor ca
centru administrativ. În perioada antică sau medievală, funcţia administrativă era de cele mai multe ori relaţionată cu cea militară a unei aşezări.
Castrele romane sau cetăţile medievale au jucat deseori un rol determinant
în apariţia unor localităţi cu rol central în epoca respectivă, în care s-a
organizat o administraţie laică, în paralel cu puterea militară sau ecleziastică. În epoca modernă, funcţia administrativă a fost tot mai mult
corelată cu prezenţa industriei şi a comerţului. Declararea unor localităţi ca
centre de regiune sau reşedinţă de judeţ a generat o efuziune socialeconomică, în vreme ce pierderea funcţiei administrative a însemnat pentru
alte aşezări un regres vizibil. De exemplu, Reşiţa, devenită pentru prima
dată reşedinţă de judeţ în 1968, a reuşit de atunci să depăşească sub toate
aspectele fostele reşedinţe de judeţ şi regiune, Lugoj şi Caransebeş, în vreme
ce Oraviţa a cunoscut un declin şi mai accentuat.
5.2. PERIOADA DACO-ROMANĂ
Nu se cunosc amănunte privind o eventuală organizare administrativă
a populaţiilor care au locuit în preistorie pe teritoriul studiat. Putem doar
presupune că diferitele triburi ocupau teritorii cu limite mai mult sau mai
puţin vagi, acestea fiind tranşante doar de-a lungul principalelor cursuri de
apă (Dunărea, Mureşul), sau pe crestele montane înalte. În primul secol
î.e.n., spaţiul nord-dunărean intră în totalitatea sa în componenţa statului dac
condus de Burebista, care uneşte triburile daco-gete. Nu se cunoaşte însă
modalitatea de administrare a unui teritoriu atât de întins – cel mai probabil
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aceasta se făcea prin intermediul căpeteniilor de triburi locale. Dintre
localităţile importante din perioada dacică, se remarcă „davele”: Arcidava
(Vărădia), Ziridava (Pecica sau Săvârşin?), precum şi Tibiscum (toponim de
origine traco-getică, care derivă din hidronimul Tibiscos, folosit pentru
actualul râu Timiş, şi care la origine ar fi însemnat „loc mlăştinos”) şi
Dierna (sau Tsierna, azi Orşova). La sfârşitul secolului I e.n., partea sudică
a teritoriului analizat făcea sigur parte din statul dac condus de Decebal,
aflat în dispută cu trupele imperiale ale Romei. În urma celor două războaie
daco-romane (101-102, 105-106), împăratul Traian reuşeşte să-i supună pe
daci şi creează în 106 provincia romană Dacia.
Administraţia romană este aşadar prima despre care există suficiente
informaţii. Până la retragerea aureliană (271 sau 275), teritoriul provinciei
este intens romanizat, la fel şi ţinuturile din apropiere locuite de dacii liberi.
Graniţa de nord a Imperiului Roman era trasată pe Mureş, aval de defileul
de la Zam (fig. 25). Acest limes mureşan este însă discutabil, întrucât
Câmpia Banatului prezintă urme arhelologice neconcludente, fiind un spaţiu
de câmpie joasă şi mlăştinoasă, prea puţin propice întemeierii aşezărilor.
Totuşi, pe malul sudic al Mureşului există urme ale unor castre romane la
Bulci, Aradu Nou şi Cenad. Ele apărau probabil drumul care urma valea
Mureşului spre vest, făcând legătura cu Pannonia. Mult mai bine sunt
evidenţiate castrele de la marginea nordică a Munţilor Banatului şi la
contactul Dealurilor de Vest cu câmpia, pe aliniamentul Lederata (Ram, pe
Dunăre) – Pontes Fulvi (Palanca) – Arcidava (Vărădia) – Centrum Putaea
(Surducu Mare) – Berzobis (Berzovia) – Aizis (Fârliug sau Ezeriş) – Caput
Bubalis (Valea Boului, actualmente Păltiniş) – Tibiscum (Jupa). Semne de
întrebare ridică valul de pământ cu şanţ de apărare, numit „Troianul”, pe
care F. Dudaş (1983) îl consideră roman. El proteja regiunea minieră din
zona Bradului, la intrarea în Depresiunea Zărandului dinspre vest, pe
aliniamentul Dumbrăviţa de Codru – Secaci – Agrişu Mic – Comăneşti –
Archiş – Seliştea – Răpsig – Mânerău – Iercoşeni, şi continuă peste Munţii
Zărand, până la Lipova. Este acesta o dovadă a includerii Depresiunii
Zărandului, în totalitatea sa, în Imperiu? Istoricii nu au oferit încă un
răspuns.
În timp ce Traian lupta în Orient, unde îşi găseşte moartea (117), dacii
liberi, împreună cu sarmaţii iazigi, au atacat noua provincie dinspre nord şi
vest, cauzând grave stricăciuni. Până şi noua capitală, Colonia Dacica
Sarmisegetusa, a avut de suferit. Noul împărat, Hadrian, ia mai multe
măsuri, între care şi aceea a unei noi organizări administrative (118).
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Fig. 25.
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Astfel, Dacia se împarte în trei: Dacia Porolissensis (cuprinzând nordvestul Transilvaniei), Dacia Superior (restul Transilvaniei şi Banatul) şi
Dacia Inferior (Oltenia). Noile confruntări cu marcomanii, dacii liberi şi
sarmaţii iazigi determină o nouă reorganizare (168) sub împăratul roman
Marcus Aurelius (Istoria Românilor, II, 2001), schimbându-se mai degrabă
numele a două provincii: Dacia Porolissensis, Dacia Apulensis şi Dacia
Malvensis. Există semne de întrebare cu privire la localizarea oraşului
Malva, dar în general se acceptă că acesta se afla undeva în Oltenia, şi deci
Dacia Malvensis ar moşteni Dacia Inferior. Banatul făcea parte din Dacia
Apulensis care, ca provincie centrală, avea rol coordonator şi asupra
celorlalte două. În perioade deosebit de dificile, cum au fost războaiele
marcomanice (168-170), toate cele trei provincii au fost unite între ele şi cu
Moesia Superior, sub comanda aceluiaşi guvernator.
În apropierea castrelor romane au luat naştere aşezări civile (canabae),
multe din ele formate din veterani. Dintre acestea, Tibiscum, situat la
confluenţa Timişului cu Bistra (lângă Jupa), pe locul unei importante aşezări
dacice, a fost ridicat la rangul de oraş (municipium) poate încă din timpul lui
Septimius Severus (opinia lui R. Ardevan, 1998), sau cândva la începutul
secolului III, posibil în 214 când a fost vizitat de împăratul roman Caracalla.
Era situat şi la o importantă răscruce de drumuri: cel care venea de la
Lederata şi cel care urma Culoarul Timiş-Cerna de la Dierna se uneau aici,
şi continuau spre Sarmisegetusa, pe Culoarul Bistrei. Un alt drum, mai puţin
cercetat, cobora probabil pe Timiş, spre nord. Tibiscum a fost singura
aşezare urbană din teritoriul analizat în perioada romană.
Orice oraş avea un territorium al cărui centru economic, administrativ
şi spiritual era. De fapt, Imperiul Roman apare ca un fel de „federaţie” de
asemenea entităţi teritoriale care beneficiau de o autonomie mai mult sau
mai puţin largă, numite poleis sau civitates. Localitatea de statut urban
concentra aristocraţia locală, în timp ce în restul teritoriului se puteau afla
numeroase alte localităţi mai puţin însemnate, de dimensiuni şi statut juridic
divers (R. Ardevan, 1998). Iniţial, o bună parte a Banatului aparţinea
teritoriului capitalei provinciale, Colonia Dacica Sarmisegetusa. Apariţia
noilor oraşe, Tibiscum şi Dierna, certifică reorganizările teritoriale. Ca
oricare alt oraş, Tibiscum şi-a constituit un territorium asupra căruia îşi
exercita jurisdicţia. Acesta pare a fi fost destul de întins, îndeosebi de-a
lungul văii Timişului, dar şi spre vest. Spre sud intra în contact cu teritoriul
oraşului Dierna (Orşova), iar spre est cu cel al capitalei Sarmisegetusa. Deşi
nu există dovezi, putem presupune că limitele erau trasate prin principalele
pasuri – Domaşnea (Porta Orientalis), între Tibiscum şi Dierna, respectiv
Poarta de Fier a Transilvaniei. Înspre nord, R. Ardevan (1998) susţine
130

www.cimec.ro
https://biblioteca-digitala.ro

ipoteza unui teritoriu extins până la linia Recaş-Lăpuşnic, deci la limita
sudică a Dealurilor Lipovei. De asemenea, acelaşi autor presupune limita la
vest ca fiind cel mai departe la Berzobis. Concentrarea unor castre în vestul
Banatului, între Lederata şi Berzobis, respectiv în câmpie (Deta, Foeni),
poate indica prezenţa unei alte civitates, având centrul într-o aşezare de rang
inferior. Acest lucru era posibil, municipiile şi coloniile reprezentând doar
forma superioară, privilegiată, a autonomiei comunale romane. Se pare că
oricum, nu toată provincia romană Dacia era acoperită de aceste civitates.
Acesta pare a fi cazul părţii de nord şi nord-vest a Banatului, unde aşezările
importante lipsesc.
Cea mai mare parte a populaţiei trăia la sate, cunoscute sub numele de
pagi sau vici. Denumirea de pagus se întâlneşte numai pe teritoriul capitalei
Sarmisegetusa, o asemenea aşezare fiind cea de pe lângă castrul de la Micia
(Veţel), pe valea Mureşului. S-a presupus chiar că şi Tibiscum a fost (cel
puţin până la declararea sa ca oraş) un pagus al Sarmisegetusei. În restul
Daciei, aşezările rurale erau cunoscute sub numele de vici. Ele sunt
organizate tot după model roman. Nenumărate sunt şi satele autohtonilor;
acolo unde acestea sunt relativ depărtate de oraşe, ele au fost organizate în
teritorii rurale, cu centrul într-un sat mai mare. O mare parte a populaţiei
autohtone, şi cu atât mai mult dacii liberi de la nord de Mureş, nu aveau nici
o organizare de tip roman, păstrând vechile forme de organizare, în obşti.
O categorie aparte o formează aşezările militare, castrele. Acestea
aveau, de cele mai multe ori, un rol defensiv. Castrele de pe drumul
Lederata-Tibiscum, deja amintite, fac parte dintr-o primă generaţie, încă de
pe vremea lui Traian. Cele de pe Culoarul Timiş-Cerna sunt ceva mai târzii.
Ele asigurau paza drumului care venea dinspre Drobeta (unde se afla podul
lui Apollodor ce traversa Dunărea) spre Tibiscum: Ad Mediam (Băile
Herculane sau Mehadia) – Praetorium (între Mehadia şi Plugova) – Ad
Pannonios (Teregova) – Gaganae (Armeniş) – Masclianis (Slatina Timiş).
Un alt şir de castre este cel de pe malul stâng al Dunării, la Liubcova,
Pojejena şi Moldova Veche (Mudava). Între toate acestea este situat castrul
de la Dalboşeţ (considerat ca fiind o villa rustica, în Istoria Românilor, II,
2001), care veghea asupra Ţării Almăjului. Castrele din câmpie sunt
semnificativ mai puţine: Bacaucis (Foeni), Potula (Deta).
Romanii au fost primii care au exploatat apele termale şi minerale de
la Băile Herculane, staţiune cunoscută de pe atunci sub numele de Aquae
Fontes Calidae sau Ad Aquas Herculi Sacras. Tot romanii au pus baza
exploatărilor miniere, în Banat fiind evidenţiate exploatările de la Sasca
Montană, Moldova Nouă, Bolvaşniţa (aur), Dognecea, Sasca Montană,
Surducu Mare (argint, aramă şi plumb), Criciova, Tincova, Ocna de Fier,
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Ciclova Română, Maidan (Brădişoru de Jos), Moldova Nouă, Sasca
Română, Bocşa (fier), iar cariere de piatră au fost identificate în hotarul
aşezărilor Iablaniţa, Petnic, Surduc, Dalboşeţ (Istoria Românilor, II, 2001).
După retragerea aureliană, la sud de Dunăre se organizează o nouă
provincie, Dacia Aureliani, care este ulterior divizată în Dacia Ripensis şi
Dacia Mediterranea. Dacia Ripensis corespundea teritoriului dintre Dunăre
şi Munţii Balcani, respectiv între Vit (est) şi Porecka (vest). Mai la vest de
Porecka, se afla provincia Moesia Prima. Dunărea constituia o graniţă
militară fortificată a Imperiului Roman, dar practic şi aşezările de pe malul
său stâng erau incluse în Imperiu, urme concludente în acest sens existând la
Pojejena şi Sviniţa (probabil incluse în Moesia Prima), dar mai ales la
Orşova (Dierna). Romanii au păstrat şi au fortificat mai multe „capete de
pod” de-a lungul Culoarului Timiş-Cerna, probabil incluse în Dacia
Ripensis, o dovadă fiind repunerea în funcţiune a castrului Praetorium
(Mehadia/Plugova), semne de întrebare ridicându-se şi pentru castrul de la
Teregova şi chiar Tibiscum. În 535, împăratul Iustinian uneşte cele două
„Dacii”, luând naştere Iustiniana Prima. După secolul al VI-lea, Banatul
iese complet de sub influenţa administraţiei romane, iar eventuale organizări
administrative ale popoarelor migratoare care au stăpânit vremelnic acest
teritoriu ne sunt necunoscute.
5.3. PERIOADA MEDIEVALĂ
Stabilirea triburilor maghiare în Pannonia la începutul secolului al
X-lea a avut un impact puternic şi de lungă durată asupra societăţii din
teritoriul studiat. Învăţatul împărat bizantin Constantin al VII-lea Porfirogenetul consemna prezenţa maghiarilor (pe care îi numea „turci”) pe culoarul
dunărean la mijlocul veacului X. După mărturia sa, maghiarii se învecinau,
în zona Defileului Dunării, cu bulgarii.
Acţiunile de cucerire ale maghiarilor, spre est, se desfăşoară lent, în
etape, pe o perioadă îndelungată de timp. La est de Tisa, ei au avut de
înfruntat rezistenţa populaţiilor de români, bulgari şi pecenegi, organizate în
formaţiunile pre-statale ale lui Menumorut (în Crişana) şi Glad (la sud de
Mureş).
Conform cronicii notarului anonim al regelui Bela, Gesta Hungarorum, ducatul lui Menumorut se extindea între Tisa (vest) şi „pădurea Igfon”
(în est, probabil în Munţii Apuseni), respectiv între Someş (nord) şi Mureş
(sud). Oastea arpadiană cucereşte, după lupte grele, cetatea de scaun a
ducelui, Biharea (Bihor), însă Menumorut cade în cele din urmă la pace cu
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cuceritorii şi rămâne în stăpânirea ei, în schimbul unui tribut. Aceste
evenimente pot fi plasate în jurul anului 900 (Istoria Românilor, III, 2001).
Ducatul lui Glad era situat între Mureş (în nord) şi Dunăre (în sud),
limita vestică fiind, de asemenea, Tisa. Chiar dacă limita estică nu este
precizată, ea poate fi presupusă ca fiind undeva în Carpaţi. Armata
maghiară, condusă de Zuardu, Cadusa şi Baiota, a asediat cu succes cetatea
Keve (Cuvin), iar apoi a urmat cucerirea unei alte cetăţi, Urscia (Orşova sau
Vârşeţ?). Aceste lupte au loc în jurul anului 934 (D. Ţeicu, 1998). La acea
dată, în voievodatul bănăţean condus de Glad exista o feudalitate incipientă
şi o structură politică care controla acest spaţiu, dependent politic de primul
ţarat bulgar.
Voievodatul bănăţean avea în fruntea sa o dinastie, aşa cum lasă să se
înţeleagă izvoarele narative, căci în jurul anului 1000 pe tronul voievodal se
afla un descendent al lui Glad, Ahtum (sau Ohtum). Ca şi Glad, Ahtum avea
puternice legături cu Vidinul, unde fusese botezat, şi de unde adusese
călugări „greci” (ortodocşi) pentru înfiinţarea unei mănăstiri cu hramul Sf.
Ioan Botezătorul în capitala sa, Morisena (Cenad). Teritoriul voievodatului
său, amintit în izvoare ca „terra” sau „regnum”, se extinsese şi la nord de
Mureş, până la Crişul Alb, incluzând o parte din fostul voievodat al lui
Menumorut. Legenda Sancti Gerhardi episcopi, o scriere hagiografică,
prezintă conflictul dintre regele maghiar Ştefan I şi Ahtum, care vămuia în
detrimentul maghiarilor plutele care coborau cu diverse bunuri (mai ales
sare), pe Mureş. Un fost colaborator al lui Ahtum, Chanadinus, îl trădează
pe acesta şi conduce armata maghiară spre victorie, Ahtum însuşi fiind ucis
în timpul luptelor. Învingătorul îşi dă numele cetăţii cucerite (Chanadinus –
Cenad) şi organizează aici o episcopie catolică, cu ajutorul episcopului
Gerard. Înfrângerea lui Ahtum poate fi datată în jurul anului 1004 (A.
Madgearu, 1993).
În urma cuceririlor, regalitatea maghiară a încercat introducerea
instituţiilor locale politico-administrative, caracteristice feudalismului de tip
occidental, comitatele (fig. 26). Potrivit unui principiu răspândit în lumea
medievală, teritoriile fără stăpân sau neorganizate din punct de vedere
politico-administrativ, precum şi cele ocupate prin puterea armelor, deveneau proprietatea regelui. Ele erau împărţite în teritorii variabile ca dimensiune, în jurul unor cetăţi regale. Cetatea reprezenta locul de concentrare şi
păstrare a bunurilor, precum şi centrul unui domeniu; acesta, împreună cu
cetatea, formau comitatul primitiv, cu limite vagi (Şt. Pascu, 1989). La
început, castelanul (conducătorul cetăţii) îndeplinea şi funcţia de comite,
administratorul regal al comitatului. Nu toate cetăţile erau centre de comitate; în zonele mai ameninţate, pe teritoriul aceluiaşi comitat puteau exista
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Fig. 26.
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mai multe cetăţi regale. Ulterior, multe cetăţi, împreună cu domeniul lor, au
fost dăruite unor nobili.
Comitatele erau situate la început pe cursul inferior al văilor,
extinzându-se apoi treptat spre izvoare, aşa cum a fost şi cazul Timişului,
Mureşului sau Crişului Alb. Multe comitate au fost organizate pe un fond
instituţional pre-existent, districtele româneşti, acestea supravieţuind în
multe părţi ca instituţii politico-administrative autohtone, peste care s-au
suprapus comitatele, impuse de regalitatea maghiară.
Într-o primă fază, comitatele erau foarte cuprinzătoare din punct de
vedere teritorial, corespunzând aproximativ vechilor formaţiuni pre-statale
din secolul X. Nu este aşadar de mirare că Bihorul şi Cenadul au fost
primele comitate organizate de regalitatea maghiară, ele corespunzând în
linii mari fostelor voievodate ale lui Menumorut şi, respectiv, Ahtum, cu
centrul în cetăţile cucerite, Biharea (Bihor) şi Cenad. Organizarea acestor
teritorii sub formă de comitate a durat însă destul de mult, din moment ce
prima menţiune documentară a comitatului Bihor se face abia în 1111
(Saul, comite de Bihor), respectiv la 1165 (sau doar 1197) pentru comitatul
Cenad. Raritatea documentelor din acea epocă ne determină să admitem
posibilitatea organizării mai de timpuriu a acestor comitate. Reşedinţa
comitatului Bihor s-a mutat, după un timp, de la Biharea la Oradea.
Din aceste două comitate, deosebit de întinse, s-au desprins în următorul secol noi comitate, de-a lungul principalelor văi care străbat spaţiul
analizat. Comitatul Timiş este primul menţionat documentar, la 1175. El sa desprins din comitatul Cenad, avea centrul la Timişoara şi ocupa un
teritoriu vast, pe cursul inferior al Timişului şi Begăi. În 1200 apare în
documente şi comitatul Caraş, situat pe valea Caraşului, ajungând în nord
până la Bârzava, iar în sud până spre Dunăre. Centrul său era probabil la
Şemlacu Mare (Mezosomlyo), sau poate la Vârşeţ (Erdsomlyo). A avut o
existenţă efemeră, fiind inclus în Banatul de Severin la 1464. În 1214 este
pentru prima dată menţionat documentar şi comitatul Arad, desprins
probabil din cel al Cenadului. Reşedinţa comitelui era la Arad (Orod, cetate
situată la 7 km de oraşul modern Arad, în hotarul satului Vladimirescu, fost
Glogovăţ), ulterior la Şoimoş. Comitatul Arad se extindea pe ambele părţi
ale Mureşului, între Munţii Zărandului şi Metaliferi, la nord, şi Dealurile
Lipovei la sud, aval de defileul de la Zam. Într-o vreme, în acest comitat a
fost inclusă şi Depresiunea Făget, de pe cursul superior şi mijlociu al Begăi,
astfel că limita sa sud-estică era în Munţii Poiana Ruscă. În anul 1260 este
menţionat documentar comitatul Zărand, desprins din cel al Bihorului.
Acesta se extindea pe valea Crişului Alb, de ambele părţi ale acesteia, până
la izvoare. Centrul său iniţial a fost la Zărand, apoi la Şiria şi Ineu. Spre est,
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comitatul Hunedoarei este menţionat documentar abia în 1270. Din
teritoriul analizat, acesta includea doar o mică porţiune de pe culoarul
superior al Bistrei, în hotarul actual al satelor Bucova şi Băuţar. Centrul său
a fost la Hunedoara. În perioada în care la conducerea acestui comitat s-au
aflat Corvineştii, domeniul Hunedoarei s-a extins considerabil şi în Banat,
incluzând, de exemplu, şi districtele din Depresiunea Făget.
Temporar, au apărut şi alte comitate, despre a căror existenţă se ştie
mai puţin, ba uneori este chiar contestată. Ele au fost probabil înglobate la
un moment dat în comitatele menţionate mai sus. Este vorba despre
comitatul Torontal, situat la sud de comitatul Cenad şi la vest de cel al
Timişului, de-a lungul Tisei, într-o arie cu numeroase mlaştini din Serbia de
astăzi; comitatele Keve (Cubin) şi Haram (Horom), cu centrele în cetăţile
omonime, la nord de Dunăre, probabil tot pe teritoriul sârb de astăzi.
O problemă încă discutată este cea a Banatului de Severin. Acesta
apare menţionat pentru prima dată în documente în 1233, acelaşi an în care
în titulatura arpadienilor apare şi cea de „rege al Bulgariei şi Cumaniei”,
probabil în urma succeselor repurtate de armata maghiară în luptele cu
bulgarii, în 1231. Banatul de Severin a fost organizat ca o „marcă”, un ţinut
de graniţă, întins pe un teritoriu vast, care până atunci nu intrase decât
nominal sub controlul regilor maghiari: Banatul montan (centrat pe Culoarul
Timiş-Cerna) şi o bună parte din teritoriul Olteniei, cu precădere în
jumătatea vestică a acesteia. Centrul său a fost iniţial la Turnu Severin, iar
ulterior la Caransebeş. Cel mai probabil, însă, aşa cum susţin şi unele lucrări
recente (V. Achim, 2000, O. Pecican, 2001) care reeditează o idee susţinută
şi mai demult de D. Onciul, acest Banat a fost doar „preluat” de regalitatea
maghiară, fiind deja organizat ca un ţinut de graniţă de către statele care s-au
succedat la sud de Dunăre, cel mai probabil de către Imperiul Vlaho-Bulgar
al Asăneştilor, principala forţă politică în Balcani după 1187. Un argument
este chiar numele „Severin” (sever = nord, în limbile slave), deci un „ţinut
nordic”, evident, raportat la un stat de la sud de Dunăre. Un alt argument
este prezenţa toponimelor sud-slave în regiune, între care se remarcă
choronimul „Craina”, care înseamnă chiar „ţinut de graniţă” (V. Achim,
2000). Originea transdanubiană, şi deci antemaghiară, a organizaţiilor
româneşti din Ţara Severinului este confirmată de prezenţa instituţiilor de
provenienţă bizantino-bulgare, ce au prins cele mai puternice rădăcini, în
ciuda suzeranităţii maghiare. Acest teritoriu era condus de un ban, ale cărui
atribuţiuni le depăşeau pe cele ale unui comite.
În momentul Marii Invazii a tătarilor (mongolilor) din 1241-1242,
comitatele se aflau încă într-un stadiu primitiv de organizare, unele (Zărand,
Hunedoara) poate nici nu erau formate. Regii Ungariei stăpâneau efectiv
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doar arealele din câmpie, şi unele spaţii colinare, în vreme ce înspre munte
stăpânirea exercitată era mai degrabă nominală. Sistemul de apărare se baza
pe fortificaţii slabe, din pământ şi lemn, ridicate în spaţii deschise, şi care nu
puteau oferi o protecţie efectivă în cazul unui asalt bine organizat, cum a
fost cel al armatei mongole. Este posibil ca unele dintre aceste fortificaţii
(Orod, Zărand) să fi fost complet distruse de mongoli, din moment ce ele nu
mai apar în documente ulterioare anului 1241 (Şt. Pascu, 1971, A.A. Rusu,
G. Pascu Hurezan, 1999). Altele au necesitat reparaţii capitale sau au fost
refăcute din temelie, cum a fost probabil cazul la Timişoara sau Cenad.
Banatul sudic, montan, pare a nu fi fost însă afectat de evenimente (D.
Ţeicu, 1998).
Un alt moment decisiv este însă venirea pe tronul Ungariei a dinastiei
angevine, în 1301. Noii monarhi, veniţi dintr-un Occident în care instituţiile
medievale erau mult mai puternice, mai bine structurate şi implementate
teritorial, au încercat să aplice realităţile vest-europene în spaţiul Regatului
Ungariei. Ca reşedinţă secundară (1308-1323) a regelui Carol Robert de
Anjou, Timişoara îşi consolidează poziţia de centru regional, iar comiţii de
Timiş vor juca un rol important începând din aceste timpuri. Comitatele îşi
extind treptat sfera de influenţă efectivă şi asupra regiunilor montane
înconjurătoare. Pe întreg teritoriul analizat, sunt edificate cetăţi regale, din
piatră, şi care valorifică avantajele terenului, fiind poziţionate strategic, pe
vârfuri de deal inexpugnabile, care domină arealele învecinate. Deşi unele
dintre aceste cetăţi au existat din a doua jumătate a secolului XIII (Şoimoş,
Pescari – Szentlászlovár), nu credem că este o întâmplare faptul că prima
atestare documentară a majorităţii acestora coincide cu perioada în care
Timişoara este reşedinţă regală. Documentele consemnează aşadar cetăţile
Pâncota (1317), Şiria şi Dezna (1318) în comitatul Zărand; Jdioara (1320) în
comitatul Timiş; Ilidia (1321) şi Caraşova (1323) în comitatul Caraş;
Mehadia (1317) în Banatul de Severin. Avem de a face cu un adevărat
„program de fortificare” a Banatului iniţiat de regalitate, care însă acordă,
bineînţeles, o atenţie specială cetăţii sale de reşedinţă, Timişoara, pentru a
cărei reconstrucţie şi edificare aduce meşteri italieni.
În această perioadă, începând cu secolul XIV, de expansiune a
teritoriului controlat efectiv de regalitatea maghiară, apar în documente şi
districtele, diviziuni administrativ-teritoriale specifice populaţiei autohtone,
româneşti. Deşi comitatele se impun ca realităţi instituţionale în special în
spaţiile deschise din câmpie, la deal şi la munte instituţia comitatensă este
mult estompată de prezenţa acestor instituţii social-politice şi administrative
autohtone. În documente, districtele apar şi sub alte nume, ca de exemplu
provincii (provinciae), comitate (comitatus), apartenenţe (pertinentiae) şi
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chiar scaune (sedes), fiind oarecum asemănătoare, din punct de vedere al
statutului, scaunelor secuieşti şi săseşti. Ele au caracter mai pregnant
politico-administrativ şi se constituie în directă legătură cu cnezatele şi
voievodatele, acestea având însă un caracter social-juridic (Şt. Pascu, 1986).
Numărul districtelor româneşti menţionate în Evul Mediu este foarte mare:
în Banat sunt menţionate 33, iar la nord de Mureş, în actualul judeţ Arad,
cinci. Ele sunt însă de importanţă inegală; opt dintre ele, cele mai importante
din punct de vedere socio-economic, dar şi politico-militar, s-au bucurat de
înnoirea privilegiilor din partea regalităţii maghiare în 1457 (Şt. Pascu,
op.cit.). Probabil că şi celelalte districte beneficiaseră de privilegii în
perioade anterioare, dar acestea nu au fost înnoite prin Diploma lui Ludovic
V Postumul, la 1457. Cele mai mari districte erau însă cele opt, amintite în
Diplomă, şi care erau situate în apropierea ţinutului de graniţă din sud-estul
Regatului Ungariei, majoritatea fiind incluse în Banatul de Severin. Cele opt
districte privilegiate româneşti sunt, în ordinea menţionării în Diplomă:
Lugoj, Sebeş, Caraş, Bârzava, Mehadia, Almăj, Comiat şi Ilidia.
Districtul Lugoj a fost menţionat pentru prima dată în 1390, centrul
său fiind târgul (oppidum) Lugoj. În sec. XV avea 19 sate, situate pe cursul
mijlociu al Timişului. În prelungirea sudică a acestuia se afla districtul
Sebeş, menţionat documentar încă din 1350, şi care a înglobat la începutul
sec. XIV districtul Caran, fiind tot mai des cunoscut sub numele de
Caransebeş, asemenea reşedinţei sale, Sebeş (Caransebeş). Dintre toate
districtele, era cel mai important şi cel mai întins, cuprinzând Depresiunea
Caransebeş, jumătatea nordică a Culoarului Timiş-Cerna şi Culoarul Bistrei
până aproape de Poarta de Fier a Transilvaniei. Caransebeşul era nu doar
reşedinţa districtului său, ci şi a celorlalte districte reunite. În sec. XV,
districtul Sebeş avea 83 de sate. Districtul Caraşova (Izvoarele Caraşului)
era situat pe cursul superior al râului Caraş, fiind menţionat documentar în
1358. Centrul său era cetatea Caraşova; în sec. XV includea 17 sate.
Districtul Bârzava (Izvoarele Bârzavei) ocupa bazinul superior al râului
Bârzava. Apare pentru prima dată în documente în 1370. Centrul său se afla
în cetatea omonimă, neidentificată. Includea, în sec. XV, doar 9 sate. În
1547 aparţinea Banatului de Severin, şi în acelaşi an este înglobat districtului Caransebeş. Districtul Mehadia era situat în jumătatea sudică a Culoarului Timiş-Cerna, în bazinul Cernei. Menţionat documentar începând cu
1376, avea centrul în cetatea omonimă şi includea în jur de 30 de sate (D.
Ţeicu, 1998). Până în 1552, numărul satelor a crescut la 51 (Şt. Pascu,
op.cit.). Districtul Almăj apare ceva mai târziu în documente, abia la 1430.
Ca extensiune, coincidea cu Depresiunea Almăjului şi spaţiul montan învecinat. Includea 14 aşezări rurale, având centrul în cetatea Almăj, presupusă a
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fi fost la Dalboşeţ, pe Dealul Grădişte. Districtul Comiat s-a grefat pe
bazinul superior şi, parţial, cel mijlociu al văii Pogănişului. Cea dintâi
menţiune documentară este din 1369. În 1437, acest district este zălogit
fraţilor Iancu şi Ioan de Hunedoara, însă doar până în 1457, când Diploma
amintită anula actul de zălogire, în urma achitării datoriilor de către
locuitorii districtului, şi prevedea recăpătarea drepturilor de care se bucurau
şi celelalte districte (D. Ţeicu, op.cit.). Cetatea Comiat, centrul districtului,
se poate localiza în apropiere de Fârliug. Districtul includea, în sec. XV, 15
sate. În secolul următor a fost însă înglobat districtului Caransebeş.
Districtul Ilidia este primul menţionat documentar, în 1312. Acesta ocupa
Depresiunea Oraviţei, şi întreg spaţiul dintre râurile Caraş şi Nera, mărginit
în est de Munţii Aninei. Spre vest se învecina cu comitatul Caraş.
Documentele certifică un număr de 21 de aşezări în cadrul acestui district, al
cărui centru se afla în cetatea Ilidia, atestată documentar încă din 1223.
Dintre celelalte districte, „neprivilegiate”, se disting cele de pe cursul
superior şi mijlociu al Begăi. Acest spaţiu era inclus, în 1288, comitatului
Arad, comunicând cu abaţia benedictină şi portul de sare de la Bulci, pe
Mureş. În secolul următor apar în documente districtele Icuş, Fârdea, Bujor,
Mănăştur, Sugdia şi Jupani. Districtul Icuş era situat pe cursul superior al
Begăi, la graniţa cu comitatul Hunedoara, incluzând 33 de sate. Menţionat
documentar la 1365, este predecesorul districtului Margina, cu centrul în
târgul omonim, şi care apare în documente abia din sec. XVI. Districtul
Fârdea era situat pe cursul superior şi mijlociu al văii Gladna, amonte de
defileul de la Surduc, incluzând 14 sate. Districtul Bujor era localizat la NV
de districtul Fârdea, pe cursul inferior al Gladnei şi pe valea Sărazului. Avea
20 de sate, centrul fiind la Bujor (azi Traian Vuia). Pe malul drept al Begăi
şi pe afluenţii acesteia se localiza districtul Mănăştur, cu centrul în cetatea
omonimă. În total, deţinea 13 sate. La vest de acesta, tot pe malul drept al
Begăi, incluzând şi versanţii sudici ai Dealurilor Lipovei, se afla districtul
Sugdia, localitate pe care Şt. Pascu (1989) o identifică cu Sudriaş. V. Achim
(2000) revine asupra acestei localizări, precizând că Sugdia este o aşezare
dispărută, situată în hotarul actual al satului Leucuşeşti. Era un district mic,
cu doar 9 sate. Districtele Fârdea, Bujor, Mănăştur şi Sugdia sunt menţionate documentar împreună, pentru prima dată, în 1427. Puţin mai târziu,
în 1446, apare în documente districtul Jupani, situat la sud de Bega, care
avea doar patru-cinci sate. Conform hotărârii Dietei din 1518, toate
districtele de pe cursul superior şi mijlociu al Begăi sunt incorporate
comitatului Timiş. Districtul Făget este de dată mai târzie, el apare
menţionat abia în 1548 şi putem presupune că includea unele din districtele
desfiinţate la 1518. În sec. XVI, majoritatea acestor districte sunt aparte139
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nenţe exterioare ale domeniului Hunedoarei, deşi incluse în comitatul Timiş
(Şt. Pascu, op.cit.).
În actualul judeţ Timiş, în zona colinară şi de câmpie, mai apar
menţionate districtele Bel (Belinţ?) şi Chery (cu 62 de sate în 1459),
localizate aproximativ între Timişoara şi Lugoj, Beregsău, probabil la vest
de Timişoara, Borzlyk, posibil între Timişoara şi Arad, Duboz (care
includea 67 de sate în 1462) şi Sculea în Câmpia înaltă a Bârzavei.
Dintre districtele situate mai la sud, în vecinătatea celor privilegiate, o
polemică mai aprinsă s-a purtat în jurul localizării unui district care apare
des în documente, Cuieşti sau Găvojdia. Şt. Pascu (1989) preia idei mai
vechi, situând acest district pe cursul inferior al Caraşului; D. Ţeicu (1998)
localizează însă cetatea Cuieşti la Bocşa, iar districtul, pe cursul mijlociu al
Bârzavei. Este menţionat documentar încă din 1349, însă în secolul următor
dispare, fiind probabil înglobat districtului Bârzava. Districtul Caran se
situa pe valea Timişului, între districtele Sebeş şi Lugoj. Centrul său era
probabil la Căvăran (azi, C. Daicoviciu), sau poate în cetatea Jdioara.
Atestat în documente începând din 1391, este înglobat încetul cu încetul, în
decursul sec. XV, districtului Sebeş. De-a lungul Dunării, în defileu, existau
mai multe districte, despre a căror existenţă sunt puţine mărturii. Astfel, din
amonte spre aval, sunt menţionate districtele Haram (probabil acelaşi cu
comitatul), Liubcova, Drencova, Şviniţa, Goreni şi Peth. D. Ţeicu
(op.cit.) considera că limita de est a districtului Haram (menţionat doar în
1444) ar fi ajuns la Pojejena. Acelaşi autor sugerează că mai spre est se situa
districtul Liubcova, centrat pe valea Sicheviţa, afluent al Dunării. Acesta
apare în documente în sec. XV, dar a fost înglobat în districtul Almăj,
cândva între 1552 şi 1611. Cetatea Drencova putea fi centrul unui district
aparte (Şt. Pascu, op.cit.), sau intra în componenţa districtului Liubcova (D.
Ţeicu, op.cit.). Celelalte trei districte erau situate pe teritoriul actual al
judeţului Mehedinţi.
Fără a oferi date suplimentare, Şt. Pascu (op.cit.) enumeră şi districtele
Ersig, Remetea şi Hodoş. Primul dintre acestea se situa, probabil, pe valea
Pogănişului, între districtele Comiat şi Duboz. Districtul Remetea se situa la
vest faţă de Ersig, aşezarea care-i dă numele fiind identificată în hotarul
actual al satului Berzovia (D. Ţeicu, op.cit.). Cele două districte au fost
integrate în marele domeniu nobiliar Himfy. Districtul Hodoş pare a fi
relaţionat cu satul omonim din judeţul Timiş. I. Haţegan (2003), fără a oferi
alte amănunte, mai enumeră şi districtele Bay, Berini, Bistra, Cheureg,
Chernolch, Jdioara, Lipko, Maxand, Mylos, Recaş, Sânandrei, Şoşdea,
Themeskuz, Zaad, Zederyes şi Zenthlazlo.
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La nord de Mureş, în 1390, sunt menţionate documentar şase districte,
dintre care cinci pe actualul teritoriu al judeţului Arad. Astfel, districtul
Cladova ar putea fi localizat în vestul Munţilor Zărandului, cu centrul în
cetatea omonimă. Districtul Arăneag se situa la nord de districtul Cladova,
incluzând satele de la contactul Munţilor Zărandului cu Depresiunea
Cigherului. Districtul Căpâlna ocupa un spaţiu extins la sud de valea
Crişului Alb, incluzând 45 de sate în 1439. Ar putea fi localizat în
Depresiunea Gurahonţ şi Dealurile Almaşului. Districtul Vârfurile (Ciuci)
se situa la nord de Crişul Alb, având centrul în localitatea omonimă.
Districtul Hălmagiului includea, cel mai probabil, satele din Depresiunea
Hălmagiu. Mai spre est se afla districtul Izvoru Crişului, de pe teritoriul
actual al judeţului Hunedoara.
Districtele, ca şi comitatele de altfel, nu erau precis delimitate, în
sensul hotarelor clare pe care le cunoaştem azi. Un fenomen care trebuie
luat în considerare este enclavizarea: sate precum Ramna, Iabalcea sau
Sâlha (Coşteiu), de exemplu, aparţineau districtului Sebeş, deşi se aflau la
mare distanţă de teritoriul unitar al acestuia (M. Bizerea, C. Rudneanu,
1969).
I. Haţegan (2003) ridică următoarea problemă: cum puteau coabita
comitatele şi districtele? Acelaşi istoric oferă răspunsul: românii şi-au creat
instituţii proprii, cnezate şi voievodate în epoca pre-statală, şi apoi au
adaptat aceste forme la forma statală impusă de alogeni, sub forma districtelor. Cu timpul, dregătorii comitatelor au înţeles că autonomiile locale
se pot respecta, în interes comun (I. Haţegan, op.cit., p. 88-89). Astfel,
districtele Ilidia, Almăj, Caraşova şi Bârzava erau parte din comitatul Caraş,
Lugojul din Timiş, iar Comiat, Sebeş şi Mehadia din Banatul de Severin.
Apartenenţa districtelor la comitate era însă mai degrabă teoretică. Prin
alipirea comitatului Caraş şi a districtului Lugoj la Banatul de Severin în
1464, practic toate districtele privilegiate româneşti au intrat în componenţa
acestuia.
Acordarea privilegiilor de către regalitatea maghiară a reprezentat
următorul pas, determinat de necesitatea protejării graniţei de sud-est, aflată
sub ameninţarea turcilor. Districtele nu erau doar diviziuni administrative, ci
şi militare, contribuind din plin la luptele anti-otomane. Într-adevăr, turcii
atinseseră linia Dunării la sfârşitul secolului XIV, beneficiind şi de
slăbiciunile interne ale Serbiei şi ale celui de-al doilea ţarat bulgar. Victoria
de la Nicopole (1396) asupra armatelor cruciate plecate din Timişoara sub
comanda regelui Ungariei, Sigismund de Luxemburg, confirmă puterea
otomană. Intrarea Ţării Româneşti sub suzeranitate otomană după moartea
lui Mircea (1418), deschide larg calea turcilor spre Ardeal şi Banat; aceştia
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lansează incursiuni de pradă în 1420 şi 1438. Intrarea în scenă a lui Iancu de
Hunedoara, ban de Severin din 1438, şi apoi voievod al Transilvaniei şi
guvernator al Ungariei, modifică temporar raportul de forţe în favoarea
creştinătăţii. Victoria strălucită a armatelor conduse de Iancu la Belgrad în
1456 a întârziat cu jumătate de secol înaintarea turcilor spre centrul Europei.
Moartea sa din acelaşi an a fost compensată de urcarea pe tronul Ungariei a
fiului său, Matia Corvin (1458-1490), a cărui domnie este considerată,
unanim de istorici, ca fiind punctul culminant al dezvoltării statului maghiar
în Evul Mediu. În timpul său, turcii au îndrăznit o singură dată să atace,
fiind înfrânţi de trupele conduse de comitele de Timiş, Pavel Chinezu, la
Câmpul Pâinii (1478).
În decursul secolelor XIV şi XV, domeniile nobiliare se înmulţesc în
detrimentul celor regale. Prin danii, multe cetăţi, iniţial regale, împreună cu
domeniile acestora, devin proprietăţi ale nobililor. Fărâmiţarea feudală
determină o schimbare de statut a comitatelor, care nu mai sunt „regale”, ci
nobiliare. Desigur, ca întindere şi denumire, ele rămân în linii mari identice
cu cele regale. Se remarcă însă o evidentă creştere a numărului de aşezări,
precum şi a curţilor nobiliare.
Tabelul 4.
Numărul aşezărilor, pe comitate, în timpul lui Matia Corvin
Cetăţi şi întărituri

Oraşe şi târguri

Sate şi cătune

Zărand

7

7

435

Arad

9

10

382

Cenad

3

9

260

Timiş

30

22

990

Caraş

13

10

290

Comitatul

Sursa: Csánki, D. (1890). Districtele Sebeş şi Mehadia - incluse la comitatul Timiş.

Se constituie astfel organizaţia nobiliară a comitatelor, ale căror foruri
de conducere şi de judecată reuneau – alături de comitele numit de rege sau
de voievod – un vicecomite, câte patru juzi ai nobililor (iudices nobilium) şi
câte 12 asesori juraţi, aleşi tot dintre nobili (I.A. Pop, T. Nägler, 2003).
După moartea lui Matia Corvin, Regatul Ungariei intră într-o criză
internă profundă. Marea răscoală condusă de Gheorghe Doja (1514) slăbeşte
şi mai mult puterea militară a Regatului. În acest context, are loc dezastrul
de la Mohács (1526), în urma căruia turcii pătrund în Câmpia Panonică.
Luptele pentru tronul vacant al Ungariei între Ioan Zápolya, voievodul
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Transilvaniei, şi Ferdinand I de Habsburg, oferă prilejul turcilor de a
organiza Paşalâcul Budei (1541) în însăşi inima Ungariei. La 4 septembrie
1541 se constituie, sub suzeranitatea Porţii, Principatul autonom al Transilvaniei, înglobând întreg teritoriul analizat, fără ca structura comitatensă să
fie modificată. Înlăturarea suzeranităţii otomane asupra Principatului în
1551, prin abdicarea reginei Isabella, în numele fiului ei minor, Ioan
Sigismund Zápolya, în favoarea lui Ferdinand I de Habsburg, determină
reacţia imediată a sultanului Süleyman Kanuni. În 1551, o primă campanie
condusă de vizirul Mehmed Sokollu, determină cucerirea cetăţilor Becej,
Becicherec (Zrenjanin), Cenad, Felnac, Arad şi Lipova, dar aceştia asediază
fără succes Timişoara. Trupele generalului imperial Castaldo ripostează,
recucerind Lipova. În 1552, trupele conduse de Kara Ahmed Paşa
recuceresc cetăţile de pe Mureş şi Banatul de câmpie, în frunte cu
Timişoara, ocupând şi linia Dunării bănăţene, în întregime. În acelaşi an este
organizat Vilayetul (Paşalâcul) Timişoara. În 1566, prin cucerirea cetăţilor
Gyula, Şiria şi Ineu, întreg teritoriul analizat, cu excepţia părţii sud-estice,
intră sub stăpânire turcească. Pacea de la Speyer (1570) consfinţeşte starea
de fapt existentă. Sub denumirea de Banatul de Lugoj-Caransebeş, o parte
din Banatul de Severin rămâne în componenţa Principatului Transilvaniei
până în 1658, când este cedat turcilor de Acaţiu Barcsay, ca preţ al numirii
sale în scaunul princiar.
5.4. OCUPAŢIA OTOMANĂ
Ş I PRINCIPATUL TRANSILVANIEI
Vilayetul (Paşalâcul) Timişoarei a avut o durată de 164 de ani (15521716), similară ca extensie temporală provinciei romane Dacia. În acest
răstimp, limitele sale au cunoscut modificări diverse, zona Timişoarei fiind
singura rămasă mereu în cadrul său organizatoric. În general, ocupaţia otomană s-a făcut mai ales de la vest spre est, şi de la sud spre nord, în vreme
ce Principatul Transilvaniei a reacţionat mereu în sens opus. Între cele două
entităţi, au rămas mereu teritorii aflate în litigiu. Astfel, o largă fâşie de
frontieră a fost supusă atât turcilor, cât şi nobililor transilvăneni, ţăranii
prestând obligaţii ambelor părţi (Istoria Românilor, IV, 2001). Mai mult,
deseori se instala haosul ca urmare a incursiunilor de jaf ale turcilor şi
tătarilor, respectiv ale mercenarilor aflaţi în solda principelui transilvan,
neplătiţi şi nevoiţi să trăiască pe spezele ţăranilor. Prin urmare, populaţia s-a
împuţinat tot mai mult, în special în câmpie, fie ca urmare a mortalităţii
ridicate, fie (mai ales) ca urmare a emigraţiei în zone mai ferite.
143

www.cimec.ro
https://biblioteca-digitala.ro

Paşalâcul Timişoarei se învecina spre nord şi est cu Principatul
Transilvaniei, spre vest cu Paşalâcul Budei, iar spre sud cu cel al Rumeliei,
organizat în sudul Dunării. În 1660, prin cucerirea Oradei şi organizarea
Vilayetului de Oradea, limita la nord se făcea cu acesta. După 1699 (Pacea
de la Karlowitz), graniţa dintre Imperiul Otoman şi cel Habsurgic s-a stabilit
pe Mureş şi pe Tisa, în aval de confluenţa cu Mureşul.
Paşalâcul era condus de un paşă, care de obicei avea rangul de
beglerbeg (beg al begilor), cu două tuiuri, iar câteodată avea şi demnitatea
de vizir, cu trei tuiuri. Beglerbegul Timişoarei, ca şi cel al Bosniei, era
subordonat celui de la Buda (Cristina Feneşan, 2004). Acest beglerbeg (sau
vizir, când era cazul) purta şi titlul de vâli (valiu), adică guvernator, fiind
deci şi şeful administraţiei civile. Centrul său administrativ şi militar a fost
stabilit la Timişoara, în virtutea importanţei sale strategice şi a vechii funcţii
de reşedinţă a comitatului Timiş. Pentru perioade scurte de timp, reşedinţa
Paşalâcului s-a mutat la Lipova (care fusese şi reşedinţă a Principatului în
1541-1542), la propunerea beglerbegului Gazi Kasim Paşa, între 1555 şi
1557 (op.cit.), respectiv la Ineu, pe la 1660, după cum ne informează
călătorul turc Evlia Celebi (M. Guboglu, 1970, A. Decei, 1974a).
Din punct de vedere administrativ, Vilayetul se compunea din mai
multe unităţi administrative numite sandjak-uri (sangeacuri, având sensul de
„steaguri”) sau liva. Acestea aveau în fruntea lor un sandjakbeg, comandant
militar şi totodată administrativ al teritoriului respectiv. Sangeacurile, la
rândul lor, se împărţeau în unităţi administrative mai mici, numite nahiye
(districte). Autorităţile turceşti se ocupau însă aproape exclusiv de soarta
populaţiei musulmane (de altfel foarte redusă numeric), în vreme ce
populaţia creştină supusă (reaya, sau „raia”) era lipsită de drepturi politice.
Cea mai cunoscută împărţire a Paşalâcului Timişoarei este cea iniţială,
mai exact de după 1566, în şase sangeacuri: Timişoara, Cenad, Lipova,
Moldova, Gyula şi Ineu (fig. 27). Trebuie precizat că sangeacul Gyula a fost
organizat pe baza sangeacului Arad, ce cuprindea aceleaşi teritorii (15521566), fără cetatea Gyula, cucerită la 1566, iar sangeacul Ineului a inclus
domeniile celor două cetăţi cucerite în acelaşi an, Ineu şi Şiria,
corespunzând în linii mari cu partea deluroasă şi montană a fostului comitat
al Zărandului, de-a lungul Crişului Alb şi afluenţilor acestora. La
începuturile existenţei sale, Paşalâcul Timişoarei a inclus şi sandjak-uri de
la sud de Dunăre sau de la vest de Tisa, precum Semendria (Smederevo),
Vidin, Srem, Kruševac şi Zvornik, cele de la est de Tisa – Becej şi
Becicherec, iar cel mai nordic sandjak inclus iniţial era cel de Szolnok, de
pe teritoriul actual al Ungariei. V. Veliman (1985) aminteşte, pentru
perioada de instaurare a dominaţiei otomane, şi de sangeacurile Becicherec,
Panciova, Ciacova şi Orşova (toate, probabil, doar nahyie).
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Fig. 27.
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Cel mai extins sangeac era cel al Timişoarei, care cuprindea un spaţiu
amplu din Câmpia Banatului, spre est până aproape de Lugoj, spre nord
până la Orţişoara, spre vest până la Tisa, incluzând (de la un moment dat)
cetăţile Becej şi Becicherec (Zrenjanin), iar spre sud până aproape de
Dunăre. Se limita în est şi sud-est cu Banatul de Lugoj-Caransebeş, în nordest cu sangeacul Lipovei, în nord cu cel al Gyulei, spre nord-vest cu
sangeacul Cenad, iar spre sud cu sangeacul Moldovei. Acest sangeac era la
rândul său divizat în mai multe nahiye: Timişoara, în partea sa nordică, Ictar
şi Târgovişte pe Bega, înspre est, Cerini (fostul Chery, actualmente Sacoşu
Turcesc) şi Ciacova în partea centrală, la sud de râul Timiş, iar spre sud erau
nahiyiile Bocşa şi Şemlik (Şemlacu Mare). Spre vest erau nahyiile Becej şi
Becicherec, ale fostului comitat Torontal, situate, în mare parte, pe teritoriul
actual al Serbiei. O problemă ridică nahiya Caraşova-Vitelnic (Kîraşova ve
Bîtîlnîk), de pe valea Caraşului, a cărei apartenenţă – de sangeacul
Timişoarei, respectiv al Moldovei – este neclară.
De-a lungul Dunării a fost organizat sangeacul Moldovei, cu centrul
în localitatea minieră Moldova (Veche). Acesta era delimitat în sud de
Dunăre, în vest de Tisa, la nord se învecina cu sangeacul Timişoarei, iar în
est şi nord-est cu Banatul de Lugoj-Caransebeş, în particular cu districtul
Almăjului. Sangeacul moştenea şi comitatul Haram (Horom), transformat în
nahiya Moldova (Modava), şi comitatul Keve, transformat în nahiya
Panciova (Pancevo), în cea mai mare parte pe teritoriul actualei Serbii. Este
posibil ca acestui sangeac să-i fi fost alipită şi nahiya Caraşova-Vitelnic,
poate chiar şi celelalte nahiye din fostul comitat al Caraşului, Bocşa şi
Şemlik, deoarece, din raţiuni de eficienţă şi funcţionalitate, otomanii au avut
tendinţa să adopte împărţirea administrativ-teritorială existentă la data
cuceririi, cu hotarele respective, impuse de multe ori de constantele
mediului geografic (Cristina Feneşan, 2004).
De-a lungul văii Mureşului au fost organizate trei sangeacuri. Cel mai
important a fost sangeacul Lipova, situat în spaţiul deluros şi montan,
amonte de intrarea Mureşului în câmpie. Acesta includea fostul comitat al
Aradului, mai puţin partea de câmpie, precum şi districtele din Depresiunea
Făget, de pe cursul superior al Begăi.
Reşedinţa sa era la Lipova, cetate importantă în acea vreme.
Sangeacul se limita spre nord cu sangeacul Ineului, spre vest cu cel al
Aradului (Gyula), spre sud-vest cu cel al Timişoarei, iar spre sud şi est cu
Principatul Transilvaniei, respectiv Banatul de Lugoj-Caransebeş şi
comitatul Hunedoarei. Era probabil constituit din nahyiile Lipova şi Radna
(în vest), Vărădia (în est) şi cele de pe Bega: Fârdea, Făget, Mănăştur,
Sugdia, care moşteneau vechile districte româneşti. Acestea din urmă vor
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constitui împreună, la începutul secolului al XVII-lea, districtul Făget,
inclus temporar Principatului Transilvaniei, apoi, revenit sub administraţia
otomană, sangeacul cu acelaşi nume.
Partea de câmpie a comitatului Arad a fost inclusă în sangeacul Arad
(1552-1566), redenumit Gyula odată cu cucerirea acestei cetăţi şi
schimbarea reşedinţei sangeacului. Acest sangeac includea părţile de câmpie
ale fostelor comitate Arad şi Zărand, fostul comitat Békés în întregime,
partea nordică a comitatului Csongrád şi cea sudică a comitatului Bihor.
După cum se vede, acolo unde se impuneau interesele strategice ale
Imperiului Otoman, s-a ţinut cont prea puţin de vechea organizare administrativ-teritorială. Acest sangeac se învecina la nord cu Principatul
Transilvaniei (comitatul Bihor), până la înfiinţarea Paşalâcului de Oradea, la
vest ajungea la Tisa, în sud-vest se situa sangeacul Cenad, în sud cel al
Timişoarei, în sud-est sangeacul Lipovei, iar în est sangeacul Ineului.
Cuprindea cinci nahyie: Arad, Gyula, Békés, Zărand şi Bihor. Potrivit
recensământului întocmit în 1567, acest sangeac cuprindea 4 oraşe, 222 de
sate, 15 sălişti şi o mănăstire.
Pe cursul inferior al Mureşului, până la vărsarea în Tisa, a fost
organizat sangeacul Cenad, moştenitor – cel puţin în linii mari – a vechiului
comitat omonim. Îşi avea reşedinţa la Cenad, iar teritoriul său se învecina cu
cel al sangeacului Gyula (Arad) la nord şi la est şi cu cel al Timişoarei la
sud, iar în vest era limitat de valea Tisei. Era alcătuit din trei nahyie: Felnac,
în est, Cenad, în centru, şi Vásárhely (Hódmezővásárhely), în nord, pe
teritoriul Ungariei actuale, care a inclus şi aşezări din fostul comitat
Csongrád. În total, în acest sangeac se aflau 228 de sate şi puste, precum şi
31 de aşezări aparţinând unei fundaţii religioase – de tip vakîf - patronată de
marele vizir Mehmed Sokollu (P. Iambor, 2002).
Sangeacul Ineului (Yanova) a avut existenţa cea mai scurtă, această
cetate fiind recucerită de ardeleni la 1595, cedată apoi turcilor abia la 1658.
În cele două perioade de existenţă a sangeacului (1566-1595, 1658-1699),
acesta s-a extins pe valea Crişului Alb în amonte. Graniţa de est, cu
Principatul Transilvaniei, era însă ambiguă. După T. Mager (1937), în prima
perioadă de stăpânire turcească, Nicolae Ciuceanul i-a oprit pe turci la
Vârfurile, de unde îi ataca mereu, aşa cum se întâmpla şi dinspre Dezna şi
Beliu, care astfel n-ar fi ajuns deloc sub turci, deşi erau mereu sub
ameninţarea unor incursiuni de jaf şi prădare a acestora, precum şi a tătarilor
care iernau în Câmpia Crişurilor. În a doua perioadă însă, turcii au luat în
supunere şi satele din Depresiunea Hălmagiului, dar, de comun acord, de
aici îşi obţineau drepturile şi nobilii ardeleni, ale căror posesiuni fuseseră
pierdute în favoarea turcilor. Este aşadar un caz clasic de dublă impozitare a
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ţărănimii din regiunea de graniţă, care a durat, conform autorului mai sus
menţionat, cam de la 1670 până la 1693, când trupele habsburgice ale
generalului Veterani au ocupat zona. Împărţirea pe nahyie a sangeacului
Ineu este mai puţin cunoscută, dar se poate presupune că existau nahyia
Ineu, în jurul cetăţii de reşedinţă a sangeacului, nahyiile Şiria, Dezna –
având în vedere cele două cetăţi importante ale sangeacului, Beliu – în
Piemontul Codrului, şi Almaş, care includea satele Depresiunii Gurahonţ (I.
Totoiu, 1960, A. Decei, 1974a).
Sangeacurile nu erau doar unităţi administrative, ci şi militare. În caz
de expediţii militare, sangeacbegii erau obligaţi să vină în fruntea unui
anumit număr de soldaţi. Aceştia erau în bună parte spahii („călăreţi”, sau
„cavaleri”), care primeau pământurile sub formă de „feude”, însă nu ca
proprietari, ci în arendă. Conform dreptului islamic, pământul aparţinea
sultanului, iar acesta îl „închiria” acelor soldaţi care aveau merite în lupte.
Spre deosebire de feudalismul occidental, sangeacbegii şi spahii (precum şi
ceilalţi supuşi musulmani) nu îşi transmiteau drepturile ereditar, ci le aveau
doar pe timpul vieţii lor, iar în cazul în care greşeau, puteau fi „maziliţi”,
pierzându-şi aşadar aceste drepturi (A. Decei, 1974a). Din punct de vedere
practic însă, pentru ţăranii iobagi, nobilul feudal maghiar era înlocuit de un
soldat turc, care, evident, nu lucra pământul, ci exploata munca ţărănimii.
Totuşi, această exploatare era considerată mai uşoară, spahiul mulţuminduse să-şi primească drepturile cuvenite, de cele mai multe ori prin intermediul
cnezilor locali, care jucau rol de intermediar între comunitatea locală,
sătească, şi spahiul care, aproape niciodată, nu se deplasa din cetatea de
reşedinţă să-şi vadă feudele (A. Andea, 1996).
Feudele otomane erau de trei categorii: ziamet, care aparţinea unui
„zaim”, al cărui venit anual era de până la 20000 de accele (aspri); timar – a
unui „timariot”, având un venit anual între 20000 şi 100000 de accele; şi has
(hass), cu venituri de peste 100000 de accele. Ziameturile şi timarurile
aparţineau spahiilor (zaimi sau timarioţi), în timp ce hass-urile erau doar ale
marilor demnitari. Un alt tip de proprietate era cel de tip vakîf, al unei
fundaţii religioase, create de obicei de viziri sau alţi demnitari. Acestea
aparţineau cultului islamic şi erau scutite de orice dări; mai mult, erau ferite
de orice fel de primejdii, motiv pentru care aici se concentra populaţie
numeroasă, atât musulmană, cât şi creştină. I. Totoiu (1960) prezintă cazul
vakîf-urilor de la Arad şi Ineu, create de marele vizir Mehmet Köprülü, care
practic colonizează cele două aşezări, şi în special Aradul. Acest oraş – de
fapt Orod, la 7 km de oraşul actual – cunoscuse o decădere accentuată în
ultimele secole, ajungând practic pustiit şi depopulat la epoca (1661) în care
marele vizir amintit îl regenerează. Prin firmanul de colonizare din 11
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ianuarie 1661, practic ia naştere actualul oraş Arad, care apare în acte ca
„Aradu Nou”. Nu este însă vorba de actualul cartier (situat la sud de Mureş),
aşa cum crede I. Totoiu (op.cit.), ci de noul sit al Aradului, spre deosebire de
„Aradul Vechi” = Orod, căci cetatea şi aşezarea vakîf sunt construite pe
malul nordic al Mureşului, aşa cum se poate vedea şi pe planul lui Marsigli
(Gh. Sebestyén, 1984), sau alte schiţe (A.A. Rusu, G. Pascu-Hurezan,
1999), şi cum o descrie Evlia Celebi, care o vizitează la scurt timp după
aceea (M. Guboglu, 1970).
Veniturile totale ale sangeacurilor variau de la un an la altul, în funcţie
de mărimea şi numărul feudelor otomane existente, şi exceptând vakîf-urile.
La veniturile acestea se adăugau cele ale „delegatului defterdar-ului” (adică
ale fiscului), care însumau spre sfârşitul secolului XVII, după mărturia lui
Marsigli (A. Decei, 1974a), 640880 accele anual, iar cele ale şefului
finanţelor timarioţilor, de 100000 de accele anual, ceea ce depăşea per total,
la momentul respectiv (în jurul anului 1690, vezi şi tabelul 5) 2 milioane de
accele anual, echivalentul a aproape 20000 de taleri (op.cit.).
Tabelul 5.
Veniturile sangeacurilor din vilayet-ul Timişoarei (în accele)
Sandjak-ul/Anul
Timişoara
Lipova
Cenad
Gyula (Arad)

1552

1575

1578

cca. 1595
806795

cca. 1690

305193

210000

200000

280000

207972

270392

350000

298941

290941

800000
311423
240000
330000

Moldova

806795

260000
192420

Ineu

192422

Sursa: P. Iambor (2002); V. Veliman (1985); A. Decei (1974a) - după Marsigli.

Principalele evenimente care marchează viaţa vilayet-ului de
Timişoara, determinând modificări teritoriale însemnate, sunt: războiul cu
Austria şi cu Ţările Române (1593-1606), conflictul cu Gh. Rákoczi II
(1657-1660) şi războiul cu Imperiul Habsburgic (1683-1699).
În 1593 debutează războiul dintre Imperiul Otoman şi cel Habsburgic,
în care se implică şi Principatul Transilvaniei şi Ţara Românească, de partea
habsburgilor şi a „Ligii Sfânte”. După răscoala din 1594, înăbuşită de turci,
în anul următor, trupele ardelene, conduse de Gheorghe Borbely, banul de
Lugoj-Caransebeş, ocupă pe rând, prin cucerire sau în urma capitulării
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garnizoanelor turceşti, cetăţile Bocşa, Vârşeţ, Făget, Vărădia de Mureş,
Chelmac, Şoimoş, Lipova, Arad, Şiria şi Ineu, înconjurând Timişoara din
aproape toate părţile (A. Decei, 1974b, T. Ciobanu, 2002, D. Tomoni,
2002). Aceasta este asediată în anii următori de armatele principelui
Sigismund Báthory, fără succes. Transilvania intră temporar sub comanda
lui Mihai Viteazu (1599-1600), apoi a generalului imperial Basta (16011605), dar în 1606 se încheie pacea de la Zsitvatörök. Principatul revine sub
suzeranitate turcească, dar cetăţile nu sunt înapoiate turcilor, decât cu
întârziere: astfel, în 1616, Gabriel Bethlen este în cele din urmă obligat să
dea turcilor toate cetăţile de pe valea Mureşului, în frunte cu Lipova, precum
şi cele de pe Bega – Făget, Mănăştur, Margina, Sinteşti. Şiria este cedată
turcilor abia în 1633 (Istoria Românilor, V, 2003).
Ca urmare a cuceririlor însemnate din 1595, transilvănenii reînfiinţează comitatele Arad şi Zărand, chiar dacă numai temporar şi parţial.
Comitatului Arad (1595-1616) îi este alipit şi districtul Făgetului, reşedinţa
comitelui fiind cetatea Lipova. În 1626, stările decid ca ceea ce mai
rămăsese din comitatul Aradului să fie inclus în comitatul Zărandului.
Acesta, fără fostele sale posesiuni din câmpie, va rezista pânâ în 1658,
având reşedinţa la Ineu. Stările, în adunarea Ţării din 1659, discută cărui
comitat să fie alăturat teritoriul care mai rămăsese din comitatul Zărandului,
dovadă că acesta nu fusese ocupat în întregime de turci (Istoria Românilor,
V, 2003).
Conflictul lui Gh. Rákoczi II cu turcii debutează în 1657, când principele transilvan porneşte, fără voia Porţii, cu oaste împotriva Poloniei, unde
îşi dorea tronul. Este învins, Principatul rămâne fără armată, iar nobilimea îi
cere abdicarea, numind principe pe Fr. Rhédey (Istoria Românilor, V,
2003). Rákoczi II nu renunţă, ceea ce favorizează intervenţia otomană
împotriva sa. Sub ameninţarea transformării Principatului în paşalâc, stările
se văd nevoite să îl accepte principe pe Acaţiu Barcsay, fostul ban de LugojCaransebeş, numit de turci la Ineu, în 1658. Noului principe i se impun
condiţii dintre cele mai grele: cedarea Banatului de Lugoj-Caransebeş,
precum şi cetăţile Ineu şi Dezna, cu pertinenţele lor (practic, aproape tot
comitatul Zărandului). Rákoczi II continuă înverşunat luptele cu turcii şi cu
principele (1659-1660) în Crişana şi Transilvania, dar oştile marelui vizir
Mehmet Köprülü înving, şi urmarea este transformarea celei mai mari părţi
din Partium în Vilayet-ul (Paşalâcul) de Oradea (1660). Pacea de la Vasvar
(1664) consfinţeşte cedarea către turci a teritoriilor amintite, dar lipsesc
prevederile referitoare la limita de demarcaţie între Imperiul Otoman şi
Principatul Transilvaniei.
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În urma acestor evenimente, întreg teritoriul studiat – cu excepţia
satelor Bucova şi Băuţar, de lângă Poarta de Fier a Transilvaniei, care
aparţineau de comitatul Hunedoarei – devine pământ musulman, integrat
Paşalâcului Timişoarei.
Până în acel an 1658, Banatul de Lugoj-Caransebeş a făcut parte din
Principatul Transilvaniei, fiind urmaşul de fapt şi de drept al Banatului de
Severin, ce îşi încetase existenţa după cucerirea cetăţii Severinului de către
turci (1522). Acest teritoriu era condus de un ban, care prelua atribuţiile
vechiului ban de Severin. Reşedinţa banului era de obicei la Caransebeş, dar
uneori şi la Lugoj. Alături de el, în conducerea Banatului se afla un viceban
(banus substitutus), un notar, juzii juraţi şi juzii asesori, secretari. Majoritatea deţinătorilor funcţiei de ban au fost şi membri în Consiliul Princiar al
Transilvaniei, iar unii, precum Acaţiu Barcsay (de origine român, pe nume
Bărceanu) a fost chiar preşedinte al Tablei Princiare şi apoi principe al
Transilvaniei.
Banatul de Lugoj-Caransebeş includea, la data cedării sale către turci,
doar trei districte: Lugoj, Caransebeş şi Almăj. Acestea mai rămăseseră din
cele opt districte privilegiate româneşti, întrucât majoritatea fuseseră deja
ocupate de turci şi incluse în Paşalâcul Timişoarei. Dintre ele se remarcă
districtul central, al Caransebeşului, care era cel mai extins ca suprafaţă, aici
aflându-se şi singurul oraş (Caransebeş), căci Lugojul avea doar statut de
târg (oppidum), şi era mai slab populat, ca urmare a poziţiei sale înspre
Timişoara, mereu expus atacurilor şi prădăciunilor turceşti. În perioada
dintre 1522 şi 1658, cât a existat acest „Banat”, districtul Caransebeşului şia extins mereu suprafaţa. După cucerirea Mehadiei de către turci (1552),
satele din fostul district omonim, de la nord de Mehadia, au fost integrate în
districtul Caransebeş (M. Bizerea, C. Rudneanu, 1969). Şi aşezările de pe
valea Pogănişului, aval până la Valea Mare, deci din districtul Comiat, au
fost alipite, la o dată neprecizată, districtului caransebeşan. Acelaşi lucru s-a
întâmplat cu unele sate din fostele districte Bârzava, Cuieşti sau Caraşova,
care nu au fost incluse de turci în nahyiile Bocşa sau Caraşova. În 1595,
când banul Gheorghe Borbely cucerea Bocşa şi Vârşeţul, acestea au trecut
de asemenea, cu pertinenţele lor, în subordinea districtului Caransebeş. Şi
districtul Almăjului, corespunzător depresiunii omonime de pe cursul
mijlociu al Nerei, şi-a extins suprafaţa, probabil doar temporar, incluzând
districtul Liubcovei de pe valea Dunării, care trebuia să fi aparţinut nominal
sangeacului şi nahyiei Moldova.
Conform mărturiei lui Evlia Celebi la prima sa călătorie în Banat din
1660 (M. Guboglu, 1970), Banatul de Lugoj-Caransebeş, ca parte din
Vilayet-ul Timişoarei, fusese transformat în două sandjak-uri: Lugoj şi
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Caransebeş, corespunzătoare probabil districtelor. Districtul Almăj a fost
probabil alăturat sangeacului Caransebeş.
De altfel, Evlia Celebi, deşi afirmă răspicat că Vilayet-ul Timişoarei
are în componenţa sa şase sandjak-uri (din care cel al Ineului tocmai fusese
redat otomanilor), enumeră în total 11 asemenea unităţi administrativmilitare (op.cit.)! Astfel, sunt enunţate şi sangeacurile Caransebeş, Lugoj,
Făget, Arad şi Becicherec (Zrenjanin). Este posibil, aşa cum susţine A.
Decei (1974a), ca aceasta să fie structura Paşalâcului Timişoarei în epoca sa
de maximă extensiune teritorială (1658-1688).
Înfrângerea armatei otomane sub zidurile Vienei (1683) marchează
ruperea echilibrului între cele două mari forţe, în favoarea Imperiului
Habsburgic. Aceştia lansează o ofensivă generală în fostul Regat al
Ungariei. Eşecul tratativelor diplomatice cu Transilvania, vasală Porţii,
determină intrarea armatelor imperiale în Principat (1685). Ardelenilor li se
impun condiţii foarte grele. În 1686 este cucerită Buda. Mersul favorabil al
operaţiunilor militare i-a permis generalului imperial Veterani să ocupe, în
vara anului 1688, cea mai mare parte din fostul Banat al Lugojului şi
Caransebeşului, inclusiv Bocşa (Co. Feneşan, 1997). Acest teritoriu apare
pentru prima dată şi cu numele de comitatul Severin. Se instituie o stare de
provizorat, generalul Veterani admiţând restaurarea administraţiei
comitatense (1689) şi reglementând raporturile sale cu administraţia militară
din subordinea Comandamentului militar imperial al Transilvaniei de la
Sibiu (1693). Între timp, raporturile Transilvaniei – fără comitatul Severin –
cu Imperiul Habsburgic fuseseră reglementate prin Diploma leopoldină
(1691). În 1693, generalul Veterani ocupă satele şi cetăţile de pe valea
Crişului Alb şi cucereşte cetatea Ineului (Tr. Mager, 1937). Contraofensiva
turcească din 1695 determină recucerirea cetăţilor Lugoj şi Caransebeş, în
urma câştigării bătăliei de lângă Lugoj, în care generalul Veterani îşi pierde
viaţa (L. Groza, 1993). Noile operaţiuni militare austriece, din 1696-1698,
se bucură de un succes parţial. Trupele imperiale comandate de principele
elector Friedrich August al Saxoniei ocupă Aradul şi Lipova (1696), dar
asediază zadarnic Timişoara. Nici victoria zdrobitoare de la Zenta (1697) a
armatei comandate de prinţul Eugen de Savoia nu determină o capitulare a
Timişoarei, luată cu asalt.
Prin Pacea de la Karlowitz (1699), graniţa dintre cele două imperii se
stabileşte pe Mureş şi Tisa, Banatul de Lugoj-Caransebeş revenind Paşalâcului de Timişoara, care astfel, pentru o scurtă perioadă (1699-1716) a
coincis teritorial cu Banatul „istoric”. Printre condiţiile Păcii se număra şi
demantelarea tuturor cetăţilor bănăţene şi de pe valea Mureşului, cu excepţia
Timişoarei şi Aradului (Gh. Sebestyén, 1984). Aceasta s-a realizat în 1701
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de către trupele imperiale, cu care se afla şi Marsigli, de la care au rămas
planuri ale acestor fortificaţii înainte de demolare (op.cit.).
Marsigli, istoric şi om de ştiinţă, totodată general al geniştilor în
armata imperială, a participat activ la operaţiunile militare anti-otomane din
Banat. El a publicat şi o Conscriptio Districtum, document aflat (în
original) la Bologna, şi nedatat, decât aproximativ (1690-1700). Întrucât nu
sunt cuprinse şi localităţile de la nord de Mureş, este probabil ca această
conscriere să fi fost redactată pe la 1700, după Pacea de la Karlowitz (1699),
având posibil scopul de a enumera doar localităţile şi districtele rămase sub
ocupaţie turcească. Surprinde totuşi absenţa localităţilor din partea nordică
şi nord-vestică a acestui teritoriu. În lucrările istoricilor români, această
conscripţie este prezentată, aproape fără a fi deloc comentată, de T. Birăescu
(1934) şi P. Binder (1970). De altfel, al doilea autor menţionat prezintă doar
„lista localităţilor”, având meritul de a identifica unele dintre acestea, fără a
se concentra asupra districtelor în sine. Căci, într-adevăr, problema este:
cum se relaţionează aceste unităţi administrativ-teritoriale, districtele
prezentate de Marsigli, cu realităţile administrative turceşti existente la acea
dată în Banat, sub formă de sandjak-uri, împărţite în nahyie? Chiar dacă o
mare parte din Banat fusese ocupată de armatele imperiale, este greu de
crezut că, într-un răstimp atât de scurt, s-au adoptat noi forme de
administrare, mai ales că era vorba de un teritoriu în litigiu, şi care în cele
din urmă a şi rămas (o vreme) sub administraţie otomană.
Aşadar, aceste districte pot reprezenta, la fel de bine, unităţi
administrative turceşti (sangeacuri sau nahyie), cât şi diviziuni teritoriale cu
care operau armatele imperiale. Denumirea de district, tradiţională pentru
unităţile administrative ale românilor bănăţeni în perioada medievală,
sugerează şi o puternică legătură cu diviziunile teritoriale tradiţionale,
utilizate de populaţia băştinaşă, de multe ori coincizând cu unităţi naturale,
geografice. Faptul că această denumire, „district”, va fi aplicată şi după
1718 de către administraţia Banatului, întăreşte cele afirmate mai sus. De
altfel, încă din anul 1716, în ciuda operaţiunilor militare care se desfăşurau,
Camera Aulică vieneză trimisese mai mulţi funcţionari ai săi pentru a se
informa asupra organizării administrative de la momentul cuceririi (Co.
Feneşan, 1997). Potrivit raportului (op.cit), Banatul otoman fusese împărţit
în 12 districte (probabil nahyie, nu sangeacuri), anume: Timişoara, Lipova,
Făget, Caransebeş, Lugoj, Orşova, Palanca Nouă, Panciova, Vârşeţ,
Ciacova, Becicherecu Mare-Becej şi Cenad.
Această informaţie aruncă o rază de lumină conscripţiei realizate de
Marsigli, indicând faptul că acesta s-a inspirat din realităţile administrative
otomane. Într-adevăr, în Conscriptio Districtum, numărul districtelor este
mai mare: 17, şi, dacă ţinem seama de faptul că cele din nord-vest (Cenad şi
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Becicherecu Mare-Becej) nu sunt deloc amintite, discrepanţa este, aparent,
mare. Analizând însă, cu atenţie, conscripţia (care include şi localităţile din
fiecare district), constatăm că, în afara celor două excepţii, toate celelalte
zece districte din raport sunt prezente. Celelalte şapte merită câteva consideraţii. Districtul Almăjului a reprezentat o permanenţă de-a lungul întregii
perioade medievale şi, deşi nu a fost menţionat în raportul din 1716, apare
ca atare atât la conscripţia din 1717, cât şi în prima organizare administrativă pe districte a Banatului (1718), fiind însă alipit districtului Orşova
în 1720. Districtul Vărădia (Totvărădia) avea în componenţă câteva sate de
pe malul sudic al Mureşului. Şi existenţa acestui district (nahyie) în perioada
otomană este credibilă, mai ales că, şi după Pacea de la Karlowitz, va exista
ca plasă (cerc) în cadrul comitatului Arad, cel puţin în prima jumătate a
secolului XVIII. Stabilirea graniţei pe Mureş a divizat districtul în două,
partea de la sud fiind ulterior încorporată districtelor învecinate (Făget sau
Lipova). La momentul în care s-a realizat conscripţia, acest lucru încă nu se
realizase, sau poate otomanii au păstrat vechea organizare, atribuind calitatea de centru de nahyie unei alte aşezări. Denumirile de Lunca Lipovei şi,
respectiv, Lunca Lugojului (în original, Lippensis Lunka şi Lugosiensis
Lunka) descriu realităţile geografice ale locurilor. Cele două „districte”
reprezintă, de fapt, două fâşii situate de-a lungul cursului mijlociu al Begăi,
respectiv al Timişului. Aceste teritorii aveau probabil o organizare mai
aparte, dar credem că aparţineau celor două districte, binecunoscute, Lipova
şi Lugoj. Extinderea districtului Lipovei până în lunca Begăi apare totuşi ca
surprinzătoare, şi ne-a determinat să căutăm o explicaţie alternativă a
denumirii: „lunca râului dinspre districtul Lipovei”, similar şi pentru Lugoj.
În acest caz, acestea puteau fi chiar districte de sine stătătoare, sau ar fi putut
aparţine de orice alt district învecinat (în special, Timişoara). Denumirea de
„Infra Timişoara” de pe hartă (fig. 28) este o prescurtare a celei date de
Marsigli, „pagi neoerrecti infra Temeswar”. Autorul nici nu pretinde că ar fi
vorba de un district, ci doar de satele situate la sud de Timişoara. Este logic
să presupunem că acestea erau circumscrise districtului Timişoara.
Districtele Bocşa şi Porecsa (Clisura) sunt astfel singurele care nu se
regăsesc, într-o formă sau alta, în organizarea menţionată de raportul din
1716, sau ulterior. Existenţa acestora pe la 1700 este însă credibilă, având în
vedere că ele se suprapun, cel puţin parţial, nahiilor Bocşa şi Moldova,
organizate ca atare încă de la începutul dominaţiei otomane. Ele corespund
de altfel şi cu unităţi naturale – valea râului Bârzava, respectiv malul stâng
al Dunării în defileu, denumirea de „Clisură”, utilizată până azi, fiind pentru
prima dată consemnată de Marsigli (P. Binder, 1970). Nu cunoaştem
cauzele pentru care în intervalul 1700-1716 aceste două districte au
„dispărut”, fiind probabil alipite celor învecinate.
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Fig. 28.
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Ultimii ani ai perioadei otomane au consemnat o uşoară revigorare
demografică şi economică a Paşalâcului Timişoarei, ca urmare a înlesnirilor
oferite de turci ţăranilor băştinaşi, prin care aceştia deveneau proprietari
(ciftlik) ai pământului pe care-l lucrau. Aceste reforme au atras şi numeroşi
ţărani de la nord de Mureş, nemulţumiţi de noul regim habsburgic, în
teritoriul Paşalâcului (T. Birăescu, 1934, A. Caciora, E. Glück, 1973).
În perioada 1701-1714, Imperiul Habsburgic a fost puternic implicat
în războiul de succesiune la tronul Spaniei, iar în Transilvania şi Ungaria
imperialii au avut mari dificultăţi cu răscoala „curuţilor”, începută în 1703,
şi încheiată abia în 1711. Turcii au repurtat unele succese militare, împotriva
Rusiei ţariste, respectiv a Veneţiei, în urma cărora s-au crezut capabili de a
înfrunta inamicul lor cel mai de seamă (Istoria Românilor, VI, 2003).
Astfel, în 1716 izbucneşte noul război al Imperiului Habsburgic cu Poarta.
Datorită calităţilor militare ale prinţului Eugen de Savoia, comandantul
oştilor imperiale, dar şi degradării capacităţii de ripostă a otomanilor,
campania a fost încununată cu cucerirea Timişoarei (1716) şi Belgradului
(1717). Prin Pacea de la Passarowitz (1718), care confirma situaţia de facto,
întreg teritoriul studiat revine Imperiului Habsburgic.
5.5. STĂPÂNIREA HABSBURGICĂ Ş I REÎNCORPORAREA
ÎN REGATUL UNGARIEI
În urma Păcii de la Karlowitz (1699), teritoriile situate la nord de
Mureş au fost incluse în Imperiul Habsburgic („Sfântul Imperiu RomanoGerman”). Chiar dacă şi teritoriile de la sud de Mureş au împărtăşit aceeaşi
soartă după Pacea de la Passarowitz (1718), în realitate Mureşul a continuat
să constituie o limită administrativă semnificativă timp de 250 de ani, până
la mijlocul secolului XX. În acest interval de timp, s-a cristalizat denumirea
de „Banat”, cu limitele sale „istorice” (între Mureş, Tisa, Dunăre şi Carpaţi).
Totodată, s-a format „conştiinţa de bănăţean” a locuitorilor acestui teritoriu,
puternic impregnată în sânul colectivităţii.
Este aşadar necesară o tratare separată a celor două unităţi teritoriale –
de la nord şi de la sud de Mureş – întrucât, pentru o perioadă lungă de timp,
fiecăreia i-au corespuns realităţi distincte.
5.5.1. Teritoriul de la nord de Mureş a fost grav afectat de războiul
din 1683-1699, în special partea de câmpie, unde au avut loc bătălii şi
asedii. Cetatea Aradului a fost cucerită şi recucerită de cele două armate,
fiind aproape complet distrusă din pricina asediilor din 1687-1688. Prinţul
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Eugen de Savoia a conceput (1689) planul de reconstrucţie, pus în aplicare
de Georg Haruckern (Arad. Monografia oraşului, 1999). În paralel,
împăratul Leopold I a adresat popoarelor balcanice chemarea la arme
împotriva otomanilor, acordând mitropolitului ortodox sârb privilegiile
„ilirice”, în 1690. Numeroşi sârbi au emigrat în ţinuturile dintre Dunăre şi
Tisa, apoi la vest de Tisa. După Pacea de la Karlowitz (1699), o parte din
aceşti sârbi au fost aduşi la nord de Mureş, ca grăniceri, în localităţi care au
format confiniul militar grăniceresc tisa-mureşan. Confiniile militare au
luat naştere încă din 1699-1700, dar au primit organizarea definitivă,
conform dispoziţiilor împăratului, abia în 1703 (A. Caciora, E. Glück,
1973). Centrul militar al acestei organizaţii de graniţă a fost Aradul, oraş
cameral din 1702. Pe teritoriul actual al judeţului, au fost astfel militarizate
13 localităţi, din care, la vremea respectivă, zece ar fi făcut parte din
comitatul Arad, una din comitatul Cenad (Nădlac) şi două – singurele care
nu erau pe valea Mureşului – din comitatul Zărand (Ineu şi Hălmagiu). Din
punct de vedere al regimentelor de grăniceri, localităţile Nădlac, Semlac şi
Pecica aparţineau regimentului nr. 2, iar toate celelalte regimentului nr. 3
(Gh. Ciuhandu, 1940). Alături de sârbi, în aceste regimente erau încartiruiţi
şi români, maghiari sau germani.
În paralel cu confiniul militar, au fost reînfiinţate nominal comitatele
Arad şi Zărand. Comitatul Arad era însă înjumătăţit, căci jumătatea sa de la
sud de Mureş aparţinea încă Paşalâcului de Timişoara, iar după integrarea
acestuia în Imperiu (1718), nu a mai fost recuperată. Pe de altă parte, comitatul s-a extins puţin spre vest, incluzând localităţile Pecica, Semlac şi
Pereg, în detrimentul comitatului Cenad. Mai mult, comitatul Arad îşi va
mări substanţial suprafaţa în 1741, când i se vor alipi cercurile Zărand şi
Ineu, din comitatul Zărandului (fig. 29). Până la acel moment însă, comitatul
Arad era format din doar două cercuri (sau plăşi, processus), Vărădia (sau
Totvărădia), care includea aşezările de la Petriş până aproape de Şoimoş, şi
Miniş, de care aparţineau toate localităţile de la Şoimoş în aval, până la
Arad (Gh. Ciuhandu, 1940). Totuşi, această împărţire a survenit ulterior
anului 1720, căci în conscripţiile din 1715-1721 (I. Acsady, 1896), comitatul Arad nu are cercuri. În comitat nu erau incluse decât aşezările civile, nu
şi cele ale confiniului militar. Comitatul Zărand acoperea o arie considerabilă, practic întreg bazinul Crişului Alb, de la izvoare până la Gyula,
aproape de confluenţa cu Crişul Negru. Acesta era format din mai multe
cercuri (processus), dintre care pe teritoriul actual al judeţului Arad se aflau
cercurile Hălmagiu (Depresiunea Hălmagiu, şi localităţile din aval de
aceasta, până aproape de Gurahonţ), Ineu (toate localităţile de la Gurahonţ
până la Şicula) şi Zărand (partea de câmpie, precum şi o arie situată între
valea Cigherului şi Munţii Zărandului).
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Fig. 29.
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Comitatul Cenad a suferit pierderi teritoriale importante faţă de
situaţia sa de dinaintea cuceririi turceşti. O bună parte a sa, inclusiv vechea
reşedinţă (Cenad), se aflase la sud de Mureş, iar aceasta nu a redevenit
niciodată parte a acestui comitat. Mai mult, localităţile Pecica şi Semlac au
fost încorporate confiniului militar, apoi comitatului Arad. Dintre localităţile
care făceau totuşi parte din comitatul Cenad, iar în prezent se află în
România, se numără aşezările de graniţă Nădlac, Şeitin şi Turnu. Mai târziu
li s-a adăugat satul Dorobanţi (Iratoşu Mic).
Comitatul Bihor a fost refăcut aproximativ în limitele sale anterioare.
Astfel, din acesta au făcut parte şi satele din Piemontul Codrului – care
formează actualele comune Beliu, Cărand, Archiş, Hăşmaş şi Craiva. Ele
aparţineau vastului domeniu al episcopiei romano-catolice de Oradea, căreia
împăratul Leopold i-a restituit toate bunurile şi proprietăţile pe care le
stăpânise anterior cuceririi turceşti, pe baza conscrierii comitatului Bihor din
1552. Întreaga activitate economică a acestui domeniu era coordonată de
inspectorul domenial, reprezentantul episcopului în probleme economice;
alte organe centrale erau exactoratul – oficiul contabil de revizie, şi casa
generală a domeniului, care centraliza veniturile (Ana Ilea, 1981). La
începutul secolului al XVIII-lea, domeniul era împărţit în două provizorate,
Oradea şi Beiuş. Provizoratul sudic, condus de un provizor, cu sediul la
Beiuş, era împărţit în şase şpanate, din care unul era, conform conscrierii
din 1721, cel de Groşeni sau Beliu. În acel an şpanatul Beliu era format din
20 de sate şi 10 predii; era condus de un şpan, ales dintre localnici, răspunzător de bunul mers al activităţilor economice, gospodăreşti şi judecătoreşti
de pe raza sa. Şpanii beneficiau de scutirea de obligaţiile feudale; ei erau
ajutaţi de patru juzi primari şi mai mulţi juzi săteşti (idem). În 1733,
numărul satelor acestui şpanat crescuse la 22, iar cel al prediilor la 19. În
1744, provizoratul Beiuş este reorganizat în trei subunităţi: Beiuş, Vaşcău şi
Beliu, care devin provizorate independente. Şpanul de Beliu, Nagy Iosif,
este numit provizor al domeniului Beliu. Curând, se înfiinţează şi celelalte
oficii economice: clavigeratul, pentru depozitarea şi administrarea băuturilor, şi frumentariatul, pentru cereale. De obicei, aceste două funcţii erau
cumulate de aceeaşi persoană. Localitatea Beliu se bucură de o oarecare
dezvoltare economică: alături de fabrica de bere, mai veche, aici este mutată
şi manufactura de sticlă de la Hăşmaş. În a doua jumătate a secolului al
XVIII-lea, provizoratul Beliu era împărţit în două şpanate: Beliu şi Hăşmaş,
care împreună cuprindeau (la 1778) un târg (oppidum) – Beliu, 26 de sate şi
16 predii. La sfârşitul aceluiaşi secol, sunt menţionate trei şpanate: Beliu,
Hăşmaş (Agriş) şi Ucuriş (Ana Ilea, 1981), acesta din urmă mai mult pe
teritoriul actual al judeţului Bihor. Numărul de sate crescuse la 30, ceea ce
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înseamnă zece sate noi înfiinţate din 1721, prin popularea prediilor
existente.
Regimentele grănicereşti şi-au demonstrat eficacitatea şi loialitatea
faţă de Imperiu îndeosebi în timpul răscoalei „curuţilor”. Răsculaţii au
pătruns în regiune încă din 1703, când au cucerit o bună parte din teritoriul
zărăndean, inclusiv cetatea Hălmagiului. Aceasta, recucerită temporar de
imperiali, a fost distrusă până la temelii în timpul conflictelor din 1706.
Curuţii au pătruns şi pe valea Mureşului, dinspre Transilvania, dar nu au
reuşit să cucerească Aradul, apărat de trupele grănicereşti.
Totuşi, după Pacea de la Passarowitz (1718), Mureşul nu mai
constituia o graniţă între imperii, astfel încât importanţa regimentelor scade.
Nobilimea maghiară face mari presiuni pentru desfiinţarea regimentelor
grănicereşti, în paralel cu încorporarea la Ungaria a comitatelor Arad şi
Zărand, precum şi a Banatului Timişoarei. În acel moment, aproape întreg
teritoriul amintit era domeniu erarial, adică aparţinea Curţii vieneze.
Împăratul nu era de acord cu schimbarea statutului Banatului, care trebuia să
rămână domeniu al Coroanei, iar pentru teritoriul de la nord de Mureş,
decidea cui se pot vinde sau dona aceste spaţii, ţinând prea puţin cont de
proprietarii care existaseră înaintea ocupaţiei otomane, şi care îşi revendicau
domeniile.
Spre exemplu, în comitatul Aradului, în primele două decenii ale
secolului XVIII, nu exista vreo proprietate nobiliară. Administraţia imperială nici nu avea încredere în nobilimea maghiară, şi cu atât mai puţin în
cea transilvăneană, mai ales după răscoala „curuţilor”, în care aceasta fusese
implicată. Cum nu existau nobili, comitatul era condus de un comisar
imperial, administrator erarial, reprezentant direct al Curţii de la Viena (A.
Caciora, 1971).
Chiar înainte de izbucnirea războiului cu turcii, Dieta Ungariei,
întrunită la Bratislava (Pojon) în 1715, a cerut împăratului Carol al VI-lea,
prin articolul 92, ca, în calitatea sa de rege al Ungariei, să consimtă la
viitoarea reîncorporare, atât din punct de vedere politic, cât şi al dreptului, a
comitatelor (printre altele) Arad, Cenad, Zărand, Békes, Torontal şi Severin,
ca unele ce aparţinuseră Coroanei Sfântului Ştefan (Co. Feneşan, 1997).
Această cerere, reluată în numeroase ocazii, este parţial satisfăcută
abia în ultima zi a anului 1732, când comitatul Arad este încorporat în
Regatul Ungariei, printr-un „înalt rescript împărătesc” (Gh. Ciuhandu,
1940). Totuşi, se manifestau unele rezerve cu privire la conducerea
comitatensă, întrucât la acea dată, în comitatul Arad, existau doar trei nobili
(op.cit.). Încorporarea la Ungaria, care a dus la multiplicarea nobililor
(maghiari) dornici să cumpere proprietăţi, catolicizarea forţată, şi, mai ales,
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restrângerea drepturilor grănicereşti, au determinat răscoala din 1735 a
grănicerilor conduşi de căpitanul pecican Pero Seghedinaţ. Înnăbuşită până
la urmă, răscoala n-a făcut altceva decât să genereze reiterarea cererilor de
desfiinţare a confiniului militar grăniceresc, de către stările nobiliare,
dornice de înmulţirea numărului de iobagi prin adăugarea familiilor protejate de drepturile grănicereşti.
Noul război cu turcii (1737-1739) a amânat cu puţin desfiinţarea
confiniului militar mureşan. Momentul prielnic s-a dovedit a fi în 1741,
când, după moartea regelui Carol al VI-lea, fiica sa, Maria Tereza, avea
nevoie de sprijinul stărilor feudale maghiare în războiul de succesiune la
tronul habsburgic, fiind astfel dispusă să facă unele concesii (Arad.
Monografia oraşului, 1999). Necesitând ajutor militar din partea comitatelor
Ungariei pentru a face faţă presiunii armate a Prusiei, împărăteasa s-a văzut
nevoită ca, în cuprinsul jurământului ei de încoronare ca regină a Ungariei,
să promită stărilor nobiliare adunate la Bratislava, reîncorporarea tuturor
teritoriilor care aparţinuseră odinioară Coroanei Sfântului Ştefan la Ungaria
(Co. Feneşan, 1997).
Astfel, printre altele, legea (sau articolul) 18 din 1741 prevedea, la
paragraful 3, desfiinţarea confiniului militar grăniceresc „iliric” şi încorporarea aşezărilor grănicereşti la comitatele respective, în speţă la cel al
Aradului. Aceeaşi lege hotăra şi divizarea comitatului Zărandului, astfel:
cele două cercuri (plăşi, processus) din vest, Zărand şi Ineu, erau alipite
definitiv comitatului Arad, şi, deci, Ungariei, iar cercurile din est, Hălmagiu,
Baia de Criş şi Brad, rămâneau în componenţa comitatului Zărand, şi, deci,
a Principatului Transilvaniei, aşa cum recunoaşte şi garantează rescriptul
împărătesc din 1732. Prin aceasta, comitatul Zărandului, în forma sa
restrânsă la bazinul superior al Crişului Alb, va face parte din acele Partes
reapplicatae (părţi realipite Principatului), cunoscute în literatura ştiinţifică
sub numele de Partium (I.S. Nistor, 2000). Aceste teritorii vor face obiectul
unor dispute mereu reluate între Ungaria şi Transilvania în decursul
secolelor XVIII-XIX, până la actul dualist de la 1867, în urma căruia
întreaga Transilvanie este alipită Ungariei.
Hotărârile adoptate de Dieta din 1741 n-au putut fi aplicate imediat.
Abia în anul 1744 cele două cercuri, Zărand şi Ineu, sunt definitiv alipite
comitatului Arad, încetează administraţia erarială şi este numit un comite
suprem al Aradului (C. Pădurean, 2003). Procesul de încorporare integrală a
localităţilor din confiniul militar a fost şi mai îndelungat, fiind finalizat abia
în 1752. Unii grăniceri au rămas pe loc ca iobagi, ofiţerii superiori au primit
rangul de nobili, dar majoritatea au preferat să emigreze, fie în Banat, fie în
Ucraina de azi, unde erau primiţi bine de ţarina Ecaterina a II-a (Gh.
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Ciuhandu, 1940). Întrucât majoritatea grănicerilor emigraţi erau sârbi, în
Ucraina a şi luat fiinţă un ţinut având numele de „Serbia Nouă”, cu numeroase localităţi care poartă numele celor din zona Aradului (Gh. Ciuhandu,
1940, C. Pădurean, 2003). Emigraţia în Ucraina a cunoscut o intensitate
maximă în jurul anilor 1751-1752, dar a continuat cel puţin până în 1760, la
o scară mai redusă (Arad. Monografia oraşului..., 1999).
Astfel, la jumătatea secolului al XVIII-lea, comitatul Aradului ia
forma care va rămâne în linii mari neschimbată şi în următorii 200 de ani,
fiind totodată identic în proporţie de aproximativ 75% cu judeţul Arad de
astăzi. Până la Unirea din 1918, singura modificare importantă va fi alipirea
cercului Hălmagiu, în urma desfiinţării comitatului Zărand, în 1876.
5.5.2. Teritoriile de la sud de Mureş au trecut în stăpânirea imperială
imediat după cucerirea din 1716, consfinţită de Pacea de la Passarowitz
(1718). Guvernarea civilă şi militară a fost încredinţată generalului conte
Florimond Mercy d’Argenteau, de către prinţul Eugen de Savoia, preşedintele Consiliului Aulic de Război şi principalul artizan al victoriilor
militare împotriva turcilor. Din punct de vedere civil, guvernatorul se
supunea Camerei Aulice (Hofkammer), iar din punct de vedere militar,
Consiliului Aulic de Război (Hofkriegsrat) (Co. Feneşan, 1997).
Încă din toamna anului 1716, contele Mercy a hotărât să împartă noua
provincie imperială în patru districte mari: Caransebeş, Ciacova, Panciova
şi Marga, în fruntea cărora a numit câte un vicecomite (Vicegespan) (Co.
Feneşan, 1997). În aceeaşi perioadă, se investighează modul de administrare
din perioada otomană, ajungându-se la concluzia existenţei celor 12 districte
(amintite mai sus). Această realitate a influenţat, se pare, decizia autorităţilor de a recurge la diviziuni administrative asemănătoare.
Astfel, în ciuda lui Mercy, care se pronunţa pentru păstrarea celor
patru mari districte, Camera Aulică a eliminat aplicarea în această formă a
proiectului de administrare care amintea prea mult de comitatele din
Ungaria (Co. Feneşan, 1997). „Comisia de organizare a Ţării Banatului”
(Banater Landes-Einrichtungs-Commission), înfiinţată în 1717, a avut în
vedere realizarea unei conscripţii generale a localităţilor şi gospodăriilor,
efectuată în acelaşi an, pentru a se putea lua o decizie pe baze solide cu
privire diviziunile teritoriale. Conscripţia s-a realizat pe 11 districte
(Theile). La sfârşitul aceluiaşi an, s-a hotărât înfiinţarea „Administraţiei
Ţării Banatului” (Banater-Landes Administration), care avea să se ocupe de
acum încolo de realizarea infrastructurii administrative şi instituţionale, în
calitate de for superior al administraţiei imperiale provinciale (op.cit., p. 49).
Departamentele militar şi civil ale Administraţiei bănăţene urmau să
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constituie o „administraţie comună” (eine gemeinschaftliche Administration) conform rescriptului împărătesc din 3 septembrie 1718 (op.cit.,
p. 50-51), în fruntea căreia a fost numit ca preşedinte acelaşi general Mercy.
Puţin mai târziu, pe 12 septembrie 1718, Camera Aulică a ordonat desfiinţarea celor patru mari districte, şi înfiinţarea a 13 districte, şase
companii militare de graniţă (toate pe teritoriul sârbesc de astăzi, şi
transformate în 1726 într-un Oberkapitanat) şi compania din Clisura
Dunării (op.cit., p. 52). Totodată s-a decis şi denumirea oficială a noii administraţii provinciale - „Administraţia imperială a Ţării Banatului”
(Kaiserliche Banater Landes-Administration) (op.cit., p. 53).
Procesul de organizare a structurilor inferioare ale Administraţiei
Banatului a continuat şi după 1718, iar în următorii doi ani, numărul
districtelor s-a redus la 11, prin cuprinderea districtului Almăj în districtul
Orşova, a companiei din Clisură în districtul Palanca Nouă, respectiv
includerea districtului Făget în cel al Lugojului (op.cit, p. 54). Cele 11
districte stabilite în 1718-1720 au rămas identice până la înfiinţarea regimentelor grănicereşti (1768-1774) şi reforma din 1775, singurele modificări
fiind la nivel inferior – al cercurilor sau al aparteneţei unor localităţi. Până la
Pacea de la Belgrad (1739), când habsburgii pierd teritorii importante,
Administraţiei Banatului i-au fost subordonate şi două oficii administrative
de la sud de Dunăre – Golubac şi Negotin (op.cit., p. 55-56).
Cele 11 districte care au existat pentru o jumătate de secol sunt (fig.
29): Caransebeş, Ciacova, Cenad, Lipova, Lugoj, Orşova, Palanca Nouă,
Timişoara, Vârşeţ, Panciova şi Becicherecu Mare (azi Zrenjanin). Ţinând
cont de faptul că ultimele două districte enumerate, Becicherecu Mare şi
Panciova, se localizează exclusiv pe teritoriul sârb de astăzi, analiza
geografică va viza doar celelalte nouă entităţi spaţiale, având la bază, ca
surse documentare, lucrările lui N.M. Popp (1942), B. Surdu (1970), Co.
Feneşan (1997) şi J.J. Ehrler (2000).
Districtul Caransebeş cuprindea în jur de 75 de localităţi, având
centrul în oraşul omonim. Se compunea din trei cercuri – Pogăniş, Timiş şi
Bistra, cercul Bucoşniţa (la Co. Feneşan, 1997 şi J.J. Ehrler, 2000)
înlocuind cercul Pogăniş în urma unei erori de transliteraţie; de altfel,
localitatea Bucoşniţa nici nu se află în acest cerc. Cercul Pogănişului
includea localităţile situate pe malul stâng al Timişului, aval de Caransebeş,
până la Găvojdia, precum şi cele de pe cursul superior al Pogănişului, până
la Zorlenţu Mare, iar spre vest ajungea până la Târnova şi Soceni. Cercul
Timişului cuprindea toate localităţile de pe valea omonimă, amonte de
Caransebeş, precum şi de pe văile afluente. În acest cerc erau incluse şi
localităţi de la sud de pasul Domaşnea, din partea nordică a Depresiunii
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Domaşnea-Mehadia. Cercul Bistrei cuprindea satele de pe valea Bistrei,
precum şi cele de pe malul drept al Timişului, aval de confluenţa cu Bistra,
până la Măguri. Suboficii administrative se aflau la Prisaca, (posibil)
Slatina Timiş şi, respectiv, Jdioara.
Districtul Ciacovei administra un număr de circa 65 de localităţi,
grupate în patru cercuri: Ciacova, Jeruga, Bârzava şi Timiş. Cercul
Ciacovei includea satele din Câmpia joasă a Timişului, de pe ambele maluri
ale acestui râu, până în Serbia de astăzi. Cercul Jeruga era situat la sud-est
de acesta, în jurul localităţii Deta, în câmpia joasă în care se amestecau până
la confuzie apele unor râuri precum Bârzava sau Birda, denumirea cercului
fiind probabil dată de vreun braţ al unui râu („ierugă”). Satele situate între
Bârzava şi Pogăniş, de la contactul cu dealurile până pe malul stâng al
Timişului, aparţineau cercului Bârzavei. În fine, cercul Timişului includea
toate aşezările de pe malul stâng al acestui râu, de la Racoviţa până la
confluenţa cu Pogănişul, extinzându-se până în Dealurile Buziaşului, la
Buziaş şi Vermeş. Centrul districtului era târgul Ciacova, iar suboficiile
administrative funcţionau (în ordine) la Lighet (azi Pădureni), Denta, Jebel
şi Chevereşu Mare.
Districtul Cenad a cunoscut o creştere constantă a numărului de
localităţi, de la 15 în perioada de început până la 36 spre final, ca urmare a
numeroaselor colonizări efectuate. Structura sa a rămas însă aceeaşi, având
două cercuri – Tisa şi Mureş, situate în colţul nord-vestic al Banatului
„istoric”. Cercul Mureşului se extindea pe malul sudic al acestui râu, de la
Periam până la Cenad, incluzând şi localităţi situate pe Aranca, până la
Dudeştii Vechi, şi mai spre sud, până la Lovrin. Cercul Tisei cuprindea
aşezări situate azi în Ungaria sau Serbia, la vest de cercul Mureşului,
incluzând şi localităţi din colţul vestic al României, de-a lungul graniţei
(Beba Veche - Comloşu Mic) sau puţin în interior (Gottlob, Tomnatic).
Sediul districtului a fost iniţial la Cenad, după care s-a mutat la Sânnicolau
Mare. Cenadul a rămas probabil sediu al cercului Mureş. Celălalt cerc avea
sediul la Kanjiža (în Serbia de azi).
Districtul Lipovei a constituit la rândul său o arie de intensă
colonizare, numărul localităţilor evoluând de la 42 la 66 în decurs de circa
50 de ani. Diviziunile sale nu s-au schimbat, respectiv cercurile Lipova,
Căpâlnaş, Bara şi Sânnicolau Mic. Cercul Lipova se întindea la sud de
Mureş, între Lalaşinţ şi Lipova, până în Dealurile Lipovei, pe aliniamentul
Bruznic-Şiştarovăţ. În componenţa sa intrau şi unele sate din bazinetele de
obârşie ale unor afluenţi ai Begăi. Cercul Căpâlnaşului, situat la est,
includea toate satele de pe malul sudic al Mureşului, de la Pojoga şi Sălciva
(azi în judeţul Hunedoara) până aproape de Lalaşinţ, fiind limitat în sud de
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culmea sinuoasă a Dealurilor Lipovei. Cercul Bara cuprindea toate satele de
pe versantul sudic al Dealurilor Lipovei, între valea Nieregişului (est) şi cea
a Beregsăului (vest). Cercul Sânnicolau Mic se extindea la sud de Mureş,
între Lipova şi Aradu Nou, până la terminaţiile vestice ale Dealurilor
Lipovei, incluzând aşadar porţiunea corespunzătoare dn Câmpia înaltă a
Vingăi. Centrul districtului era oraşul Lipova, iar suboficii administrative se
aflau la Lipova, Valea Mare, Bara şi Sânnicolau Mic.
Districtul Lugoj s-a caracterizat printr-o mai mare constanţă în ceea
ce priveşte numărul de aşezări, între 90 şi 100. A fost un district extins, ca
urmare a alipirii la acesta a districtului Făget, în 1720. A avut mereu patru
cercuri, Lugoj, Lunca (forma „Luncani” la Co. Feneşan, op.cit., este
greşită), Făget şi Sărăzani. Cercul Lugojului se extindea la vest de oraş,
de-a lungul Timişului până aproape de Racoviţa, şi pe versantul nordic al
Dealurilor Sacoşului, până la Sacoşu Mare, respectiv la nord, până la Bega,
între Nevrincea şi Chizătău. Cercul Lunca includea toate aşezările de pe
malul drept al Begăi, de la Răchita până la Topolovăţu Mare, urcând şi pe
unii afluenţi ai Begăi, în Dealurile Lipovei. Cercului Făget îi corespundea
bazinul superior al râului Bega, amonte de Răchita, mai ales pe versanţii
nordici ai Munţilor Poiana Ruscă. La vest era situat cercul Sărăzani,
incluzând satele de pe văile Sărazului şi Surducului, afluenţi de stânga ai
Begăi. Reşedinţa districtului şi cercului omonim era oraşul Lugoj, iar a
celorlalte cercuri – Topolovăţu Mare, Făget şi Sărăzani.
Districtul Orşovei, având în jur de 40 de localităţi, a fost şi el mărit în
1720 prin alăturarea districtului Almăj. Cele două foste districte au
supravieţuit ca cercuri în noua entitate teritorială. În 1739, oraşul Orşova a
fost cedat turcilor (B. Surdu, 1969), dar denumirea districtului nu s-a
schimbat, doar sediul s-a mutat la Mehadia. Cercul Orşovei includea valea
Dunării aval de Şviniţa, până la Orşova, precum şi bazinul Cernei cu toţi
afluenţii, mai puţin nordul Depresiunii Domaşnea-Mehadia. Cercul
Almăjului se suprapunea perfect cu depresiunea omonimă. Nu se cunosc
sediile suboficiilor administrative.
La vest de acest district, pe culmile sud-vestice ale Munţilor
Banatului, de-a lungul văilor Caraşului şi Nerei de la ieşirea acestora din
munte şi până la vărsarea în Dunăre, precum şi de-a lungul Dunării în
defileu până aproape de Sviniţa, se localiza districtul Palanca Nouă. Acesta
apare iniţial ca fiind compus din patru districte – Jasenovo, Ilidia,
Răcăşdia şi Clisura, dar apoi acesta din urmă apare ca fiind inclus la
Răcăşdia (la J.J. Ehrler, preluat de Co. Feneşan, op.cit.), ceea ce este
probabil o eroare sau o neatenţie, întrucât, pe de o parte, această prezumtivă
apartenenţă este ilogică sub aspect geografic, iar pe de altă parte, deşi
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funcţionarul german include în anexă localităţile de pe Dunăre la cercul
Răcăşdia, el prezintă în text cercul Clisura. Cercul Jasenovo era situat pe
cursurile inferioare ale Caraşului şi Nerei, preponderent în Serbia de azi, dar
avea suboficiul administrativ la Iam. Cercul Ilidiei se situa mai în amonte,
pe Nera până la mănăstirea Zlatiţa, precum şi pe pârâul Vecinic, până la
Rusova Veche. Suboficiul administrativ era probabil la Ilidia. Cercul
Răcăşdiei se mărginea în nord cu valea Caraşului, între confluenţa cu Jitinul
şi cea cu Ciclova (Vrani), incluzând toate localităţile din bazinul hidrografic
respectiv, până în munte. Suboficiul administrativ era localizat la Oraviţa.
În fine, cercul Clisura se desfăşura de-a lungul Dunării, din aval de Baziaş
până la Berzasca, în nord până la culmile montane ale Locvei şi Almăjului.
Suboficiul administrativ era probabil la Moldova Veche. Sediul districtului
se afla la Palanca Nouă (azi Banatska Palanka, în Serbia).
Cel mai important district era cel al Timişoarei, o arie de asemenea
caracterizată prin colonizări, astfel că numărul aşezărilor a crescut de la 42
la 61. Au rămas însă aceleaşi trei cercuri componente, Sânandrei, Bucovăţ
şi Parţa. Cercul Sânandrei se întindea la nord de Timişoara, până la Mureş,
cuprinzând aproape în întregime Câmpia înaltă a Vingăi. Cercul Bucovăţ
avea în alcătuire satele de la est de Timişoara, între Timiş şi Bega până la
Medveş (azi Urseni), şi de pe malul drept al Begăi aval de Topolovăţu Mare,
urcând şi în zona de dealuri. Cercul Parţa includea aşezările situate la vest
de Timişoara, până dincolo de graniţa actuală cu Serbia. Suboficiile
administrative se localizau la Sânandrei, Recaş şi, respectiv, Lenauheim.
Districtul Vârşeţ avea suprafaţa cea mai mare, extinzându-se de pe
culmile nord-vestice ale Munţilor Banatului până în câmpie. Iniţial, acest
district avea cinci cercuri: Caraşova, Ticvani, Ramna, Jamu şi Vârşeţ, dar
se pare că la un moment dat cercurile Ticvani (parţial) şi Ramna (cu satele
de pe valea Bârzavei) au fost incluse la Caraşova. Astfel, acesta a ajuns să
includă valea Caraşului până la Secăşeni şi valea Bârzavei până la
Gherteniş, precum şi Munţii Dognecei în întregime, până pe valea
Pogănişului. Totuşi, persistenţa a trei oficii administrative – la Caraşova,
Dognecea şi, respectiv, Bocşa, ar putea implica păstrarea unei anumite
diferenţieri între cele trei cercuri. Cercul Jamului s-a situat spre vest faţă de
acesta, pe valea Ciornovăţului şi în Câmpia înaltă a Gătaiei, la sud de valea
Bârzavei. Suboficiul administrativ se localiza la Comorâşte. Cercul Vârşeţului se extindea aproape exclusiv pe teritoriul sârb de astăzi, incluzând o
singură localitate care în prezent se află pe teritoriul românesc: Vărădia.
Guvernatorul Banatului era ajutat de patru consilieri, din care doi erau
civili (camerali) - pentru probleme economice, administrative sau de justiţie,
şi doi militari, din care unul era obligatoriu comandantul cetăţii Timişoara
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(Co. Feneşan, op.cit., p. 57). Împreună cu aceştia mai lucrau 12 funcţionari
cu diverse funcţii, doi inspectori provinciali şi patru administratori superiori
(Oberverwalter), doi cu sediul la Timişoara, iar câte unul la Lugoj şi
Orşova. Atribuţiile acestora erau de a controla şi îndruma administraţiile de
district, precum şi de a strânge obligaţiile fiscale datorate de supuşi, iar unul
dintre ei era responsabil cu colonizările (op.cit., p. 58).
În fiecare district se afla un oficiu administrativ de district (Distriktverwalteramt), condus de un administrator districtual (Distriktverwalter).
Acesta era ajutat de mai mulţi subadministratori (Distriktunterverwalter) în
funcţie de mărimea districtului, precum şi de un perceptor, un controlor, un
grefier şi un practicant (J.J. Ehrler, 2000). Administratorul de district era
totodată şi prima instanţă de judecată în cazul unor delicte minore.
La nivel local, administraţia imperială a menţinut instituţia cnezială
(Co. Feneşan, 1996, 1997). Astfel, fiecare sat avea un chinez (cnez) – un fel
de primar, care răspundea de bunul mers al lucrurilor şi, totodată, reprezenta
veriga de legătură a comunităţii săteşti cu administraţia străină, aşa cum se
întâmplase şi până atunci, sub stăpânirea otomană (A. Andea, 1996). Principala sa îndatorire era stabilirea, repartizarea şi încasarea obligaţiilor fiscale
ale sătenilor. Cât timp era în funcţie (de obicei 2-3 ani), cnezul nu era salarizat, dar era scutit de dări şi robote (Co. Feneşan, op.cit.). În paralel,
administraţia imperială a înfiinţat şi funcţia de obercnez, respectiv reprezentantul cnezilor săteşti dintr-un cerc (processus). Acesta era în subordinea
unui subadministrator districtual. Obercnezul nu era ales, ci doar propus de
cnezii săteşti, fiind nevoie de aprobarea oficiului administrativ şi al
Administraţiei Banatului, fiind în cele din urmă numit de guvernator însuşi.
Bazele administraţiei bănăţene au fost puse în timpul primului
guvernator, Mercy d’Argenteau, unanim apreciat ca cel mai eficient dintre
cei care au deţinut această funcţie. Moartea sa, pe câmpul de luptă din Italia,
în 1734, a lăsat un gol de putere care a fost resimţit de bănăţeni, guvernatorii
care au urmat fiind incapabili sau chiar corupţi. Exploatarea nemiloasă a
ţărănimii a făcut ca populaţia să se răscoale, profitând de războiul austroturc (1736-1739). Răscoala (1738) a fost în cele din urmă înnăbuşită (A.
Marchescu, 1941), iar în urma Păcii de la Belgrad (1739), Banatul, devastat
de război, a rămas în componenţa Imperiului Habsburgic. Epidemia de
ciumă (1738-1740) şi războiul de succesiune de după moartea împăratului
Carol al VI-lea (1740) au contribuit şi ele la decăderea economică şi socială
a regiunii. Aflată într-o situaţie delicată, noua împărăteasă, Maria Tereza, a
fost nevoită să promită (1741) stărilor nobiliare ale Ungariei reîncorporarea
Banatului la acest Regat, atunci când situaţia o va permite. În următoarele
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decenii însă, împărăteasa va reuşi să amâne acest eveniment printr-o abilă
politică de tergiversare.
În Banat, o primă încercare de reformă a administraţiei, fără a fi însă
aplicată, a avut loc în 1740, imediat după războiul cu turcii. Reforma la
nivelul întregului Imperiu, iniţiată de contele Friedrich Wilhelm von
Haugwitz (1749), a avut însă urmări şi în Banat. În 1751, Maria Tereza
decretează separarea administraţiei mixte, civilă şi militară, a Banatului. Din
acest moment, guvernatorul Banatului va avea doar atribuţii civile, iar
generalii care sunt trimişi aici vor răspunde exclusiv de armată. Cu toate
acestea, generalul comandant Engelshofen va deţine ambele funcţii până în
1753, când, pentru a evita orice ambiguitate, a fost numit ca guvernator civil
al Banatului contele de Vilana-Perlas (Co. Feneşan, op.cit.).
În noua organizare, Administraţia Banatului era formată dintr-un
preşedinte şi şase consilieri, răspunzând de diverse probleme, acesteia
fiindu-i subordonate şi departamentele de contabilitate, silvicultură, minerit
şi construcţii. Administraţia avea şedinţe de lucru săptămânale, procesele
verbale fiind trimise noului organism central ce înlocuia Camera Aulică în
problemele acestei regiuni, şi anume Deputăţia Aulică a Banatului şi Părţilor
Ilire (Hofdeputation in Banaticis et Illyiricis). Această deputăţie aulică a fost
desfiinţată abia la 1777, la insistenţele stărilor ungare (op.cit.).
Mineritul a fost o activitate deosebit de însemnată pentru statul
habsburgic, aducând numeroase venituri. Încă în 1717 se înfiinţează Comisia Bănăţeană pentru organizarea mineritului (Banater BergwerksEinrichtungs-Comission) (R. Gräf, 1997). În cadrul Administraţiei Ţării
Banatului, unul din cei doi consilieri civili iniţiali era totodată inspector
minier. Se înfiinţează oficii miniere în principalele centre: Oraviţa (1719),
Majdanpeck (1719), Dognecea (1722), Sasca Montană (1754), Reşiţa
(1776), Moldova Nouă (1804), iar la Bocşa – Oficiul Administrativ al
Fierului (1776) (R. Gräf, 2002). Majoritatea acestora au aparţinut iniţial de
Oficiul Minier Superior Oraviţa (Oberbergamt), fondat în 1720. Acesta
răspundea în faţa Administraţiei Banatului, în cadrul căreia ia naştere, în
1727, Direcţia Minieră Bănăţeană (Banater Bergwerks-Direktion), ca o
secţie distinctă, iar în anul următor, o contabilitate distinctă (Banater
Bergbuchhalterei) (op.cit.).
Reformele tereziene se fac simţite şi în activităţile miniere. Pe plan
central, ia fiinţă, în 1745, Colegiul Aulic pentru Monetării şi Minerit (Münzund-Bergwerks-Direktions-Hofkollegium), iar apoi Camera Aulică pentru
Monetării şi Minerit (Hofkammer für Münz-und-Bergwesen), care va activa
până în 1849 (R. Gräf, 1997). Pe plan local, Oficiul Minier Superior
Oraviţa preia atribuţiile Direcţiei Miniere Bănăţene în 1747. În 1760,
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Direcţia Minieră Bănăţeană este reînfiinţată la Timişoara, apoi este mutată
la Oraviţa în anul următor. În 1771 este reînfiinţat Oficiul Minier Superior
Oraviţa, desfiinţat în 1760 (op.cit.). Oraviţa îşi păstrează calitatea de centru
administrativ al mineritului, fiind situată aproximativ în centrul geometric al
exploatărilor de minereuri neferoase de la Ciclova Montană, Sasca Montană,
Dognecea, Moldova Nouă şi, evident, Oraviţa, la care se adăugau
minereurile feroase de la Bocşa şi Ocna de Fier, iar, mai târziu, cărbunii de
la Anina şi Reşiţa.
În timpul Războiului de 7 ani (1756-1763), necesitatea finanţării cheltuielilor de război a făcut ca împărăteasa să concesioneze toate veniturile
Banatului unei Deputăţii Ministeriale Bancare (Ministerial-BancoDeputation), în schimbul unui credit de la Wiener Stadtbank. Ea a acţionat
ca o autoritate tutelară a Administraţiei Banatului între 1759 şi 1769. Din
1769, după încheierea concesiunii, responsabilitatea ca for superior a revenit
aşa-numitului Departament in Banaticis et Domanialibus, organism independent de Camera Aulică. În urma reformei din 1772, problemele publice,
impozitele şi colonizarea au trecut în subordinea Cancelariei Aulice BoemoAustriece (Bömisch-Österreichische Hofkanzlei), iar celelalte chestiuni, în
subordinea diverselor departamente ale Camerei Aulice (Co. Feneşan,
op.cit., p. 42).
Aceste schimbări ale forurilor superioare nu au modificat însă, cu
nimic esenţial, modul de funcţionare al Administraţiei Banatului. Vizitele
coregentului Iosif al II-lea, din 1768, 1770 şi 1773, nu au condus la
modificări de substanţă, deşi situaţia consemnată de viitorul împărat le-ar fi
impus, ci doar la înlocuirea guvernatorilor civili Vilana-Perlas (1768) şi
Karl Ignaz von Clary und Altringen (1774).
Noul guvernator, Iosif de Brigido, a trecut în cele din urmă la reforme
radicale, înlocuind districtele existente cu patru mari cercuri (Kreise),
conduse de câte un căpitan cercual (Kreishauptmann) şi formate din
domenii (Herrschaften), la rândul lor compuse din sate (Dorfschaften).
Fiecare domeniu era condus de un funcţionar domenial (Herrschaftliche
Beamte), subordonat căpitanului cercual. Acesta, ca şef al oficiului cercual
(Kreisamt), realiza legătura cu Administraţia Banatului, în toate domeniile
de activitate (Co. Feneşan, op.cit., p. 78). Aparatul birocratic al oficiului era
redus, alături de căpitan aflându-se adjunctul său şi doi asesori, din care unul
îndeplinea atribuţiile judecătoreşti (ibidem). Proiectul a fost aprobat în 1775
şi a fost pus în aplicare în 1776-1777.
Conform acestuia, luau fiinţă cercurile Cetad (azi Lenauheim),
cuprinzând zona nord-vestică a Banatului istoric, Vârşeţ – pentru zona sudvestică, Timişoara, în zona centrală şi nordică, şi Lugoj, care includea
169

www.cimec.ro
https://biblioteca-digitala.ro

fostele districte estice. Evident, nu erau incluse localităţile din confiniul
militar, a cărui organizare era în desfăşurare. Sediile oficiilor cercuale se
aflau în localităţile care dădeau numele cercului.
Această reformă administrativă n-a mai avut însă când să-şi
demonstreze eficienţa (N. Bocşan, 1986). Presiunile stărilor nobiliare
maghiare privind reîncorporarea Banatului la Ungaria continuau din 1741,
când Maria Tereza promisese acest lucru (articolul 18 al Dietei de la Pojon Bratislava). Sub influenţa ginerelui ei, prinţul Albert von Sachsen-Teschen,
şi a cancelarului aulic ungar, contele Eszterházy, împărăteasa a semnat
decretul prin care ordona încorporarea Banatului (sub numele de districtus
Temessiensis) în Ungaria, la 1 februarie 1778 (Co. Feneşan, 1997, p. 34).
Procesul de încorporare s-a realizat prin intermediul unei comisii aulice
ungare (Königlich Ungarische Incorporation-Hof-Commission), conduse de
contele Niczky Kristóf (ibidem). La 6 iunie 1778 s-a desfăşurat, la
Timişoara, festivitatea în cadrul căreia comisarul regal, contele Niczky, a
proclamat solemn reîncorporarea Banatului la Ungaria. Procedura de
predare practică a administrării Banatului către noile autorităţi comitatense
s-a prelungit până în anul următor. Abia la 1 mai 1779 administraţiile
numite ale celor trei comitate înfiinţate – Caraş, Timiş şi Torontal, şi-au
preluat efectiv atribuţiile (op.cit., p. 35-36). Doar regimentele grănicereşti
bănăţene, constituite începând cu anul 1765, au rămas sub administraţie
militară imperială.
Cele trei comitate nou formate s-au subordonat Consiliului Locumtenenţial Maghiar (Magyar Helytartótanács) şi, prin acesta, Cancelariei
Aulice Ungare (Ungarische Hofkanzlei) de la Viena (op.cit., p. 43). Puterea
legislativă era deţinută de Dieta Ungariei, în care noile comitate aveau
reprezentanţi. Aceasta se întrunea la Pojon (Bratislava) până în 1848, când
s-a mutat la Pesta.
Astfel, din 1779, din teritoriul studiat nu au mai rămas în afara
Regatului Ungariei şi a regimentelor grănicereşti decât cercul Hălmagiu,
din comitatul Zărand, cuprinzând actualele comune Hălmagiu, Hălmăgel,
Vârfurile şi Pleşcuţa, precum şi satele Băuţar şi Bucova (actuala comună
Băuţar), din apropierea Porţii de Fier a Transilvaniei, care aparţineau
comitatului Hunedoarei. Acestea ţineau de Principatul Transilvaniei, al
cărui titlu oficial, din 1765, este Marele Principat al Transilvaniei. Marele
Principat era condus de Consiliul Gubernial Regesc (Regium Gubernium
sau Consilium Regium Guberniale), având în frunte un guvernator, supus
habsburgilor. Acesta prelua şi exercita prerogativele de odinioară ale
principelui (A. Răduţiu, L. Gyemant, 1995). Relaţia Curţii cu Principatul se
realiza prin intermediul Cancelariei Aulice a Transilvaniei (Cancellaria
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Caesareo-Regia Transilvanico-Aulica) de la Viena. Pe parcursul secolului al
XVIII-lea, sediul Guberniului a fost aproape mereu la Sibiu, din 1703 până
în 1790, când s-a mutat la Cluj. Dieta Transilvaniei avea, cel puţin formal,
puterea legislativă. Aceasta se întrunea însă rar şi nu în acelaşi loc.
Pe plan local, comitatele transilvănene erau conduse de congregaţia
nobililor, având în fruntea lor un comite. Reşedinţa comitatului Zărand era
la Baia de Criş, iar a comitatului Hunedoara, la Deva.
5.6. REGIMENTELE GRĂNICEREŞTI BĂNĂŢENE Ş I
COMITATELE PÂNĂ LA INSTAURAREA DUALISMULUI AUSTROUNGAR (1867)
La sfârşitul secolului al XVIII-lea, aproape întreg teritoriul studiat
fusese reîncorporat Regatului modern al Ungariei, ca parte a Imperiului
Habsburgic (care până la 1804 şi-a menţinut titulatura de „Sfântul Imperiu
Romano-German”, fiind numit apoi Imperiul Austriac, până la 1867).
Singurele excepţii erau, pe de o parte, cele câteva comune amintite mai sus,
ce intrau în componenţa Marelui Principat al Transilvaniei, şi, respectiv,
teritoriul militarizat de la graniţă, organizat ca atare începând cu anii 17651774. Întrucât acest teritoriu a păstrat un regim aparte, fiind subordonat
direct Consiliului Aulic de Război (Hofkriegsrat) de la Viena timp de
aproximativ un secol (până în 1872), se impune o separare a celor două
unităţi teritoriale majore.
5.6.1. Regimentele grănicereşti
Regimentele grănicereşti bănăţene, şi cu deosebire regimentul nr. 13
cu sediul la Caransebeş, au făcut obiectul a numeroase studii, între care se
remarcă cel al lui A. Marchescu (1941), iar mai târziu cele aparţinând lui
Co. Feneşan (1970), Aurora Dolga (1976, 1978a, 1978b), L. Groza (1983,
1993), lucrări care au constituit principala sursă de informare în elaborarea
acestui subcapitol.
Deşi organizate mai târziu, istoria acestor regimente începe încă din
epoca guvernării lui Mercy. Acesta a propus, pentru o mai bună apărare a
„Ţării Banatului”, înfiinţarea unei armate de miliţieni (Banatische Landmiliz
sau Temeser Grenzmiliz). Proiectul său este aprobat în 1726 şi astfel iau
fiinţă companii de „haiduci” (formate din 140 de soldaţi) şi de husari (având
100 de călăreţi), organizate în patru protocăpitanate: Timişoara, Ciacova,
Hedjac şi Mâtnic (A. Marchescu, 1941). Întreţinerea acestei armate nu
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reclama nici o cheltuială, întrucât ofiţerii şi soldaţii (recrutaţi mai ales din
fugari de pe teritoriile turceşti) primeau pământ de cultură spre liberă
folosinţă, în loc de soldă.
După războiul cu turcii din 1736-1739, graniţa cu Imperiul Otoman
revine la Dunăre. Decretându-se desfiinţarea confiniului grăniceresc tisamureşan, se hotărăşte delimitarea unui nou confiniu de-a lungul noii graniţe
(1741). Această hotărâre nu este însă pusă imediat în practică, întrucât
autorităţile habsburgice priveau cu mare neîncredere populaţia românească
din potenţiala arie grănicerească, ca urmare a faptului că, în timpul
războiului, aceasta se aliase cu turcii, răsculându-se împotriva „nemţilor” şi
cauzând mari pierderi armatei austriece. Abia în 1747 se întruneşte comisia
de delimitare, propunând militarizarea majorităţii comunelor din Culoarul
Timiş-Cerna, a celor din Defileul Dunării şi a două sate din Culoarul Bistrei.
Propunerea nu este momentan sancţionată.
Între timp, guvernatorul Banatului, Engelshofen, a reorganizat
miliţienii din Banater Landmiliz, acestora adăugându-se şi alţi voluntari, cu
precădere cei proveniţi din confiniul militar tisa-mureşan. S-au format şase
companii (patru de „haiduci” şi două de „husari”), aşezate de Engelshofen în
prediile nelocuite din districtele Lipova şi Panciova (1746-1747). Acest
batalion bănăţean al voluntarilor este desfiinţat în 1753, iar cei care nu
doreau să treacă la „civilie”, au fost organizaţi în două companii: Potoc şi
Ocrugliţa. În acelaşi an, sunt însă înfiinţate alte şase companii, alcătuite
preponderent din foştii grăniceri tisa-mureşeni (în mare parte etnici sârbi),
emigraţi de la nord de Mureş: Franiova, Chichinda Mare, Mocrin, Melenţe,
Idvor şi Botoşeni (op.cit.), toate pe teritoriul actual al Serbiei. În afara
acestor miliţieni, paza şi ordinea în districtele Caransebeş şi Orşova era
menţinută de „plăieşi”; pentru serviciile lor, aceştia primeau hrană şi soldă.
Inspectarea miliţienilor în 1762 a dovedit grave carenţe disciplinare şi
de instrucţie. Planul de înfiinţare a unui nou confiniu militar grăniceresc,
preconizat în 1741, revine în actualitate, mai ales după încheierea războiului
de şapte ani (1756-1763). La 1 mai 1764 se decretă trecerea sub administraţie militară a unui teritoriu vast de la nord de Dunăre.
Regimentul confiniar iliro-bănăţean, format din foştii miliţieni, a fost
înfiinţat în perioada 1766-1768. S-au organizat iniţial două batalioane de
pedestraşi („fouseliere”) şi două companii de husari. Teritoriul acestui
regiment era practic divizat în două părţi: nouă companii se aflau în nord
(Obere) – toate pe teritoriul sârbesc din prezent, şi trei în sud (Untere),
cuprinzând şi localităţi din Depresiunea Caraşului: Potoc, Petrilova,
Macovişte, Câmpia şi Socol. În 1768, grănicerii din primele trei sate
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enumerate mai sus au fost obligaţi să se mute în satele Cruşiţa, Hotina şi
Lescoviţa, făcând „schimb” cu locuitorii de acolo.
Regimentul confiniar germano-bănăţean s-a format în perioada
1765-1768, în mare parte din soldaţi veterani, mai mult sau mai puţin valizi,
germani sau austrieci. Aceştia au acceptat colonizarea în sud-vestul
Banatului (districtul Panciova), primind o serie de privilegii. Lor li s-au
alăturat sute de familii de sârbi care au acceptat statutul de militar. Iniţial au
existat patru companii, apoi s-au mai format patru, iar în 1770 s-a adăugat
una (Opova), fiind în final nouă companii, toate pe teritoriul sârb de astăzi.
În data de 18 aprilie 1768, coregentul Iosif al II-lea îi dă însărcinarea
locotenent-colonelului baron Paul Dimic von Papilla (originar din Arad) să
procedeze la înfiinţarea şi organizarea unui batalion de grăniceri români
în Banat (A. Marchescu, op.cit.). În acest scop, au fost desemnate 35 de sate
camerale, în linii mari aceleaşi cu cele stabilite de comisia de delimitare din
1747. La Caransebeş au fost chemaţii cnezii şi delegaţii tuturor satelor
desemnate, cărora li s-au explicat condiţiile de militarizare. Cei care nu
doreau să devină militari, erau liberi să emigreze, dar numai în Banat; totuşi,
s-au făcut numeroase încercări de convingere a populaţiei pentru ca aceasta
să rămână pe loc. În general, atmosfera era favorabilă militarizării, deşi s-au
ivit, pe alocuri (Domaşnea, Cănicea), şi unele împotriviri.
Astfel, în perioada 1769-1773, se organizează batalionul românesc
de la Jupalnic (Zupanecker Grenze sau Wallachen-Bataillon), compus din
patru companii: Ohababistra (pe Culoarul Bistrei), Ilova (pe Culoarul
Timişului), Globurău (în Depresiunea Domaşnea-Mehadia) şi Topleţ (pe
valea Cernei).
În această perioadă, se constată că numărul satelor şi al oamenilor era
insuficient, chiar şi pentru serviciul de cordon. Pichetele de grăniceri
(Wachhäusern-Cardacken) erau situate la distanţe relativ mari de domiciliul
noilor grăniceri.
Astfel, în 1774, s-a format o nouă comisie, care a procedat la completarea şi delimitarea circumscripţiilor confiniilor. Astfel, batalionul românesc
mai primeşte satele din Defileul Dunării, aval de Sviniţa; toate satele din
jumătatea vestică a Depresiunii Domaşnea-Mehadia („Craina”), precum şi
toate satele din Depresiunea Almăjului. Completările aduse de Iosif al II-lea
şi Papilla au făcut ca toate satele din Culoarul Timiş-Cerna să intre în acest
batalion. Regimentul iliro-bănăţean a primit, la rândul său, satele din
Defileul Dunării, amonte de Sviniţa, precum şi o serie de sate din Banatul
sârbesc, în schimb s-au desfiinţat mai toate companiile sale din nord.
În acelaşi an, 1774, Consiliul Aulic de Război a hotărât unirea celor
două confinii, român şi ilir, într-un singur regiment, valaho-ilir. Acesta a
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primit iniţial nr. 72, având sediul la Biserica Albă (Bela Crkva); abia în
1790 regimentele de graniţă au primit o numărătoare distinctă de cea a
regimentelor de linie. Astfel, regimentul valaho-ilir a primit numărul 13, iar
cel germano-bănăţean, numărul 12. Regimentul germano-bănăţean şi-a
lărgit teritoriul atât în 1770, cât şi în 1776, în acest din urmă caz primind
sate de la fostul regiment ilir, toate pe teritoriul de azi al Serbiei.
În ceea ce priveşte regimentul valaho-ilir, acesta a cunoscut o lărgire
teritorială importantă în anul 1783, când primeşte oraşul Caransebeş,
împreună cu alte 12 sate din apropiere. Acestea făceau parte, în acel
moment, din comitatul Caraş, recent (re)înfiinţat. Sediul regimentului s-a
mutat de la Biserica Albă la Caransebeş. Din acest an până în 1872,
teritoriul militarizat din Banatul românesc a rămas acelaşi, fiind doar
organizat în mod diferit în diverse perioade. Cea mai semnificativă modificare a fost cea din 1838, când regimentul s-a scindat (din nou) în două
părţi: regimentul româno (valaho)-bănăţean şi batalionul sârbo (iliro)bănăţean, transformat şi el în regiment din 1745.
Cea mai mică unitate administrativă de pe teritoriul confiniar era
comuna grănicerească. O comună corespundea unui sat. Ea era condusă de
bătrânii satului (Ortsältesten), aleşi din rândul gospodarilor, având un trecut
fără pată, cu ştiinţă de carte şi, de preferinţă, cu stagiul militar satisfăcut (A.
Marchescu, op.cit., p. 37). În afara sfatului bătrânilor, în fiecare comună
exista şi un „comandant al pieţii” (Stations-Commandant), având grad de
ofiţer la comunele mai mari, sau subofiţer, la cele mai mici. El reprezintă
organul superior de control pe raza comunei respective. Toate ordinele care
priveau comuna se publicau, duminica sau de sărbători, la sediul comenduirii sau în piaţă (ibidem).
Toate comunele situate în circumscripţia unei companii stăteau sub
autoritatea directă şi nemijlocită a comandantului acesteia. Căpitanul
comandant avea sub ordinele sale, pentru problemele administrative, un ofiţer de administraţie cu personalul inferior necesar. Compania purta numele
comunei de reşedinţă a comandamentului companiei. La reşedinţă se ţineau
rapoarte săptămânale, într-o zi fixată, când se prezentau toţi ofiţerii subalterni ai companiei, comandanţii pieţelor şi bătrânii satelor (op.cit., p. 38).
În prima formă de organizare a regimentului valaho-ilir, cea din 1774
a colonelului Papilla, acesta avea 16 companii, fiecare cu 240 de oameni.
Această structură a suferit modificări în următorii 10 ani, prin cedarea unor
companii regimentului germano-bănăţean, respectiv prin completarea cu
oraşul Caransebeş şi alte 12 sate în 1783. Structura organizatorică a fost
apoi oarecum stabilă până la separarea în două regimente din 1838-1845.
Astfel, la 1845, regimentul grăniceresc nr. 13, româno-bănăţean, avea 12
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companii, iar cel sârbo-bănăţean (nr. 14), tot atâtea, după ce fusese înfiinţat
ca batalion în 1838, cu şase companii; celelalte şase fie au fost preluate în
1845 de la cele două regimente, din vest (româno-bănăţean) sau din est
(germano-bănăţean), fie s-au înfiinţat prin scindarea unor companii deja
existente. Companiile aveau nu doar nume, ci şi un număr de ordine.
Întrucât numărul de ordine al companiilor a fost schimbat în diverse
perioade de timp, prezentăm companiile de la nord la sud şi de la est la vest.
Satele din Culoarul Bistrei au făcut parte din compania Ohababistra (Oţelu
Roşu). Aceasta a funcţionat pe toată perioada de existenţă a regimentului,
iar numărul de sate aparţinătoare a crescut de la 8 (1774) la 14 (1845).
Compania Caransebeş includea oraşul omonim şi satele situate în imediata
sa apropiere, la sud şi la est. Iniţial (1774), sediul era la Cârpa (Valea Timişului), dar în 1783, prin alăturarea oraşului şi a altor sate, sediul se mută la
Caransebeş. Astfel, numărul de sate creşte de la 11, câte avea compania
Cârpa în 1774, la 15 sate în 1845. Satele de pe Culoarul Timişului, de la
Armeniş până la Petroşniţa, aparţineau companiei Slatina Timiş. Aceasta a
avut în prima fază (1774) sediul la Ilova, dar din 1783 Slatina Timiş devine
reşedinţă permanentă. Şi în acest caz numărul de sate creşte de la opt (1774)
la 12 (1845), mai ales prin înfiinţarea de sate noi, de colonişti. Este vorba
despre Gărâna, Brebu Nou şi Sadova Nouă. Compania Teregova cuprindea
satele de pe cursul superior al Timişului, precum şi cele din partea nordvestică a Depresiunii Domaşnea-Mehadia. În 1774 avea 10 sate, dar rămâne
doar cu jumătate din acestea prin înfiinţarea companiei Cornea, la o dată
neprecizată, poate tot în 1783, sau la începutul secolului al XIX-lea. Ea
exista deja în 1810. Această companie cuprindea satele din actualele
comune Domaşnea şi Cornea. În 1845, cele două companii aveau câte cinci
sate fiecare. Spre sud, pe valea Belareca, fiinţa compania Globurău, care şia schimbat numele în Mehadia, cândva, între 1810 şi 1828. Iniţial,
cuprindea doar şase sate, corespunzând actualelor comune Cornereva şi
Mehadia; la 1845, cu numele de Mehadia, se extinde şi asupra Băilor
Herculane, fiind formată deci din şapte sate. Spre vest, în aşa numita
„Craina”, funcţiona compania Petnic, care corespundea actualelor comune
Iablaniţa, Mehadica şi Lăpuşnicel. A rămas aceeaşi pe toată perioada de
existenţă a regimentului; numărul de sate a crescut de la şase la şapte prin
înfiinţarea satului de colonişti cehi, Şumiţa.
În Depresiunea Almăjului au existat iniţial două companii, apoi, la
1845, s-a mai format una. În est, funcţiona compania Prigor, având la 1774
şase sate, apoi opt sate la 1810, iar în 1845 este din nou redusă la şase sate,
corespunzând actualelor comune Prigor şi Eftimie Murgu. Este posibil, ca la
un moment dat, pe la începutul secolului al XIX-lea, sediul companiei să fi
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fost mutat la Prilipeţ, într-o epocă în care această companie cuprindea şi
acest sat, precum şi satul Bănia. Compania Bozovici era compusă din satele
din jumătatea vestică a Ţării Almăjului. Pe la 1774, nu avea decât cinci sate;
pe la 1830, şi ca urmare a colonizărilor, numărul acestora creşte la opt. La
1845, prin înfiinţarea companiei Dalboşeţ, mai rămâne doar cu patru sate,
din care două (Prilipeţ şi Bănia), preluate de la compania Prigor. Astfel,
aproape tot teritoriul de vest al Depresiunii Almăjului revine companiei
Dalboşeţ, înfiinţată la 1845 cu şase sate. Este posibil ca, temporar, această
localitate să fi fost şi reşedinţă de companie şi înainte; apare în această
postură la 1808, în locul Bozoviciului.
Pe valea Cernei şi în Defileul Dunării din preajma Orşovei a funcţionat compania Topleţ. Aceasta s-a extins spre nord şi până la Mehadia şi
Băile Herculane; apoi aceste localităţi au fost incluse în compania Mehadia.
Numărul de localităţi creşte după 1791, când Orşova este recucerită de la
turci. Astfel, deşi iniţial compania avea cinci sate, pe la 1810 avea deja vreo
opt sate. Înainte de 1828 îşi schimbă numele (şi sediul) în Orşova. La 1845,
compania Orşova „înghite” şi satele din compania Plavişeviţa, ajungând la
13 sate. Compania Plavişeviţa cuprindea sate de pe valea Dunării din
actualul judeţ Mehedinţi; numele său, la 1774, era Sviniţa, având şase sate;
abia la 1810 apare cu noul nume, iar la 1845 este desfiinţată, satele fiind
integrate, cum s-a menţionat, companiei Orşova. Spre vest, în Defileul
Dunării, funcţiona compania Berzasca, corespunzând actualelor comune
Berzasca, Sicheviţa şi (parţial) Gârnic. Ea n-a existat de la început; în 1774
nu se numără printre companiile fondate de Papilla. Apare prima dată
menţionată cu numele de Liubcova, în 1810, având patru sate, probabil
preluate de la companiile vecine (Pojejena şi Sviniţa), apoi cu numele de
Berzasca la 1828, cu ocazia înfiinţării satelor de colonişti cehi Bigăr şi
Gârnic. În 1845 este transferată regimentului nr. 14 sârbo-bănăţean, din
care va face parte până în 1872. Compania Pojejena, numită şi Pojejena
Sârbească, cuprindea satele din Clisura Dunării, de la Divici până la
Coronini. În 1774 avea nouă sate; este posibil ca, teritorial, să fi fost afectată
de înfiinţarea companiei Liubcova (Berzasca) pe la începutul secolului al
XIX-lea, dar numărul de sate chiar creşte, prin înfiinţarea de colonii de cehi
(de exemplu Sfânta Elena, la 1824-1825). În 1838, la scindarea regimentului, trece la batalionul iliro-bănăţean, care din 1845 devine regimentul nr.
14, sârbo-bănăţean. Îşi păstrează structura, cu cele 10 localităţi.
Pe valea Nerei, a existat la 1774 compania Socol, cu şapte sate, din
care Socol şi Langenfeld (Câmpia), pe teritoriul românesc de azi. Este menţionată şi la 1810, dar apoi este probabil încorporată uneia din companiile
vecine, cel mai probabil Cusici. Aceasta este transferată la 1838 batalionului
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iliro-bănăţean; la 1845, cu ocazia transformării batalionului în regiment, este
înfiinţată şi compania Vracevgai, în care regăsim şi satele Socol şi Câmpia.
Mai în amonte pe Nera se găsea compania Cusici, care includea încă din
1774 satele Zlatiţa, Naidăş şi Lescoviţa, plus alte două din teritoriul actualei
Serbii. Şi-a păstrat denumirea mereu, extinzându-se însă teritorial. La 1838,
este alipită noului batalion iliro-bănăţean, iar în 1845 pierde din teritoriu, ca
urmare a înfiinţării companiei Vracevgai. Mai avea totuşi şapte sate,
inclusiv cele menţionate la început, de pe teritoriul României.
Celelalte două companii, Iasenova şi Izbişte, se găseau exclusiv pe
teritoriul sârbesc de azi. Compania Deliblata, tot din Serbia de azi, menţionată la 1774, a fost cedată încă din 1776 regimentului germano-bănăţean,
dar în 1838 este inclusă în batalionul iliro-bănăţean, ulterior regimentul
sârbo-bănăţean.
În cadrul regimentului, întreaga activitate administrativă se concentra
în mâinile colonelului comandant de regiment. El era ajutat de referenţii săi
speciali: auditorii pentru afacerile judiciare, căpitanul de administraţie
pentru cele politico-economice, ofiţerul constructor, manipulantul etc.
(op.cit., p. 39). Toţi aceştia împreună formau cancelaria sau „ştabul” regimentului, care se întrunea în şedinţe săptămânale (ibidem).
Sediul regimentului nr. 13 valaho-ilir a fost la Biserica Albă, de la
înfiinţare până în 1783 când, prin alipirea oraşului Caransebeş, acesta
devine sediul regimentului până la desfiinţare (1872). Biserica Albă (Bela
Crkva) a fost din nou sediu după scindarea regimentului valaho-ilir: din
1838, al batalionului iliro-bănăţean, şi din 1845, al regimentului sârbobănăţean. Sediul regimentului nr. 12, germano-bănăţean, a fost, de la
înfiinţare şi până la desfiinţare, oraşul Panciova (Pancevo).
Între regimente şi comandamentul general se interpune comandamentul de brigadă, având ca atribuţii supervizarea regimentelor. În Banat
au existat două brigăzi, la Caransebeş şi Panciova. Autoritatea superioară
brigăzilor era comandamentul general, condus de un general comandant.
Acesta avea atribuţii numeroase, astfel încât generalul comandant era un
adevărat guvernator. În cadrul comandamentului general, funcţionau cinci
departamente: militar, politic, economic, juridic şi al aprovizionării
(ibidem). Sediul comandamentului general, pentru toate regimentele şi
brigăzile bănăţene, era la Timişoara. Autoritatea supremă era Consiliul
Aulic de Război (Hofkriegsrat) de la Viena, funcţionând cu două
departamente: militaro-confiniar şi al justiţiei, conduse de câte un consilier
aulic. Întreaga corespondenţă ajungea de la Consiliul Aulic de Război, pe
cale ierarhică, până la cea mai îndepărtată comună grănicerească din
Imperiu, în cel mult 6-8 săptămâni (ibidem).
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Desfiinţarea regimentelor grănicereşti bănăţene a avut loc în anii care
au urmat actului dualist din 1867. Autorităţile maghiare, temându-se de
forţa militară a regimentelor grănicereşti, ce li se arătase potrivnică în atâtea
situaţii (şi îndeosebi în timpul Revoluţiei din 1848-1849), s-au grăbit să
pună capăt unei potenţiale ameninţări. Pe de altă parte, una din cauzele
majore ale înfiinţării acestor regimente – pericolul otoman – dispăruse din
sudul Dunării. Existau şi raţiuni de natură economică şi socială în favoarea
trecerii teritoriilor grănicereşti sub administraţie civilă.
Procesul de desfiinţare a regimentelor grănicereşti a luat sfârşit în anul
1872; rescriptul regal din 9 iunie a indicat data de 1 noiembrie 1872 ca
moment formal de desfiinţare a celor trei regimente grănicereşti bănăţene.
Autorităţile regimentare au fost înlocuite de comisiile de provincializare
(op.cit.). De la acea dată ia fiinţă un nou comitat, Severin, cu reşedinţa la
Caransebeş, pe teritoriul regimentului româno-bănăţean nr. 13, plus
compania a 12-a (Berzasca) din regimentul sârbo-bănăţean. Multe cadre
militare intră în administraţia civilă a noului comitat. Teritoriile celorlalte
două regimente se împart între comitatele bănăţene deja existente –
Torontal, Timiş şi Caraş, care astfel se extind de la Mureş, în nord, până la
Dunăre, în sud.
5.6.2. Comitatele până la instaurarea dualismului (1867)
În 1779, la (re)încorporarea în Regatul Ungariei a teritoriilor dintre
Mureş, Tisa, Dunăre şi Carpaţi, sunt (re)înfiinţate comitatele Torontal,
Timiş şi Caraş (fig. 30). Autorităţile maghiare au fost atente ca noile
comitate să aibă nişte nume care să poată fi identificate de istorici şi în Evul
Mediu, ca şi teritorii care aparţineau „de drept” Coroanei Sfântului Ştefan.
Suprapunerea cu comitatele medievale era însă mai mult decât aproximativă, şi nici nu era necesară: interesul era dovedirea unei continuităţi,
dincolo de sincopele istorice reprezentate de ocupaţia turcească şi apoi de
statutul de domeniu al Coroanei. Pentru denumiri, maghiarii nu aveau multe
opţiuni. Comitatul Timiş fusese cel mai întins în epoca medievală, şi acesta
urma să devină comitatul „central”, cu reşedinţa la Timişoara. El nu mai
avea forma alungită de-a lungul Timişului, ci „tăia” diverse structuri
geografice, de la Mureş, în nord, până la sud de Vârşeţ. La est, paralel cu
comitatul Timiş, dar „îngustat” din pricina regimentelor grănicereşti, a luat
fiinţă comitatul Caraş, cu reşedinţa la Lugoj. Se alungea de la Mureş, în
nord, până aproape de Dunăre, în sud, integrând localităţile montanistice,
inclusiv Moldova Nouă. De altfel, doar jumătatea sa sudică corespundea,
oarecum, cu limitele acestui comitat în perioada medievală.
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Fig. 30.

179

www.cimec.ro
https://biblioteca-digitala.ro

Cea mai interesantă decizie a fost aceea de a denumi comitatul vestic
– dinspre Tisa – cu numele de Torontal. Acest comitat existase, într-adevăr,
în Evul Mediu, dar învăţaţii vremii îl căutau, în mod greşit, pe la nord de
Mureş (V. Meruţiu, 1929). S-a ajuns până la urmă la concluzia că acesta
existase pe undeva pe lângă Becicherecu Mare (Zrenjanin), fiind de
dimensiuni foarte mici. Probabil această localizare a determinat alegerea
numelui, întrucât nu existau alternative viabile. Comitatul Cenad, care se
întindea în aceste părţi în Evul Mediu, exista deja, încă din 1715, la nord de
Mureş. Un alt comitat, Keve, care se situase în partea sud-vestică a
Banatului, nu putea fi reînfiinţat, căci se localiza pe teritoriul regimentului
de graniţă. Astfel, singura opţiune a rămas „Torontal”.
De altfel, comisia de delimitare nici nu a luat în calcul eventualele
drepturi „istorice” ale comitatelor de la nord de Mureş, Arad şi Cenad,
asupra teritoriilor de la sud de acest râu, pe care acestea le administraseră în
Evul Mediu. Opţiunea a fost de a înfiinţa comitate noi, nu de a le augmenta
pe cele existente.
Niciunul din comitate nu se afla în întregime în cadrul teritoriului
analizat. Acesta se suprapune, în mare măsură, cu comitatele Arad, Timiş şi
Caraş, precum şi cu părţi din comitatele Torontal, Bihor, Zărand, Cenad şi
Hunedoara. În afara teritoriului analizat, comitatul Arad includea şi o arie
din Ungaria de azi, în apropiere de Elek (Aletea), precum şi localitatea
Talpoş (în prezent în judeţul Bihor). Comitatul Timiş se extindea spre sud şi
în Serbia de azi, în zona oraşului Vârşeţ (Vrsac). Comitatul Caraş includea
şi el, în extremitatea sa sud-vestică, localităţi care azi se află în Serbia, iar în
extremitatea opusă, nord-estică, satele Pojoga şi Sălciva, în prezent în
judeţul Hunedoara.
Comitatul Torontal se extindea preponderent în Banatul care în
prezent aparţine Serbiei. Cam o treime din acest comitat a fost inclusă în
România, respectiv partea de la graniţă până la o linie (aproximativă)
Periam - Biled - Cărpiniş - Peciu Nou - Banloc.
Comitatul Bihor intra în cadrul teritoriului analizat cu zona Piemontului Codrului, ajungând în sud până la Beliu şi Cărand, respectiv teritoriul
actualelor comune Craiva, Beliu, Archiş, Hăşmaş şi Cărand. Acestea erau
incluse, în timpul Recensământului iosefin (1787), în districtul Beliu (N.M.
Popp, 1947), dar la 1839 făceau parte din cercul Salonta (Fenyes E., 1839).
Comitatul Zărand ocupa partea nord-estică a actualului judeţ Arad, cu
cele patru comune amintite (în jur de 34 de sate), care făceau parte din
cercul Hălmagiu.
Comitatul Cenad ocupa şi unele părţi vestice ale actualului judeţ
Arad, mai exact localităţile Nădlac, Şeitin, Turnu (până la Sederhat, în sud)
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şi Iratoşu Mic (Dorobanţi). Temporar, în acest comitat a fost inclus şi satul
Peregu Mare, între 1849 şi 1861, perioadă în care comitatul Arad a pierdut,
în favoarea comitatului Békés, şi satele Elek, Otlaca (Grăniceri), Vărşand,
Pilu şi Şiclău (C. Pădurean, 2003). Iniţial, comitatul Cenad, datorită
dimensiunilor sale reduse, nu avea nici un cerc (N.M. Popp, 1947). Totuşi,
în 1839 (E. Fenyes, op.cit.) avea trei cercuri: Makó, Battonya şi Nădlac.
Localităţile Nădlac şi Şeitin aparţineau cercului Nădlac, iar Turnu şi Iratoşu
Mic – cercului Battonya (Bătania). Reşedinţa comitatului era la Makó
(Macău).
Comitatul Hunedoarei includea, din teritoriul analizat, doar satele
actualei comune Băuţar, de lângă pasul Poarta de Fier a Transilvaniei.
Limitele acestor comitate au înregistrat puţine modificări. Ele au
rămas, în linii mari, aceleaşi până în 1918. Cele mai importante schimbări,
survenite după 1867, au fost determinate de desfiinţarea regimentelor
grănicereşti (1872) şi crearea comitatului Severin, de desfiinţarea comitatului Zărand (1876) şi alipirea plăşii Hălmagiu la comitatul Arad, respectiv de
desfiinţarea comitatului Severin (1880) şi alipirea sa la comitatul Caraş,
rezultând comitatul Caraş-Severin.
De altfel, iniţial s-a manifestat o stabilitate ridicată şi a numărului şi
teritoriului unităţilor administrative de rang inferior, adică a cercurilor (sau
plăşilor, járás). Astfel, cercurile au rămas aceleaşi până în preajma
Revoluţiei din 1848. După acest moment, se constată o tendinţă de creştere a
numărului de cercuri, odată cu restrângerea suprafeţei acestora. O nouă
perioadă de stabilitate începe după 1876, cercurile menţinându-se aceleaşi
până la Marea Unire din 1918, şi chiar după, autorităţile române menţinând
vechile structuri până la Legea de unificare administrativă din 1925.
În comitatul Arad, cele patru cercuri existente la mijlocul secolului al
XVIII-lea, Vărădia, Miniş, Ineu şi Zărand, au fost uşor modificate, astfel
încât, la 1776, deja existau cercurile Arad, Şiria, Zărand şi Ineu (V.
Meruţiu, 1929, N.M. Popp, 1947). Dintre acestea, doar cercul Ineu acoperea
aceeaşi arie ca şi la alipirea sa în comitatul Arad (1741-1744), respectiv
Depresiunea Zărandului până la Gurahonţ. Cercul Arad însuma de fapt
suprafaţa celor două cercuri sudice, Vărădia şi Miniş, fiind alungit de la
Petriş, în est, până la Semlac, în vest, pe malul nordic al Mureşului.
Cercurile Şiria şi Zărand au rezultat din divizarea fostului cerc Zărand.
Astfel, cercul Şiria a primit jumătatea sudică a acestuia, inclusiv teritoriul
mărginit la sud de Munţii Zărandului, iar în nord de Cigher; în vest ajungea
până la Curtici, integrând aşadar jumătatea nordică a Câmpiei Aradului.
Cercul Zărand rămânea cu partea din Câmpia Crişurilor corespunzătoare
comitatului Arad.
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Comitatul Caraş a fost organizat (1780) în cinci cercuri: Bulci,
Căpâlnaş, Lugoj, Caransebeş şi Oraviţa, cu reşedinţa la Lugoj (Co.
Feneşan, 1997). Această informaţie este dată şi de V. Meruţiu (1929), care
arată însă că, ulterior, în locul cercului Caransebeş, este enumerat cercul
Caraşova. La I. Boroş (1930), unde sunt consemnate toate satele comitatului Caraş şi apartenenţa lor pe cercuri în anul 1796, apare deja cercul
Caraşova. Este foarte probabil ca această schimbare să fi survenit în anul
1783, când, aşa cum am menţionat, oraşul Caransebeş, împreună cu mai
multe sate din apropiere, a fost încorporat regimentului grăniceresc valahoilir. Satele rămase în comitat au fost, în parte, alipite cercului Lugoj (care a
crescut de la 36 de sate la 1780 la 45 în 1796), respectiv noului cerc al
Caraşovei, care avea (în 1796) 36 de sate. Cea mai mare parte a acestora
proveneau însă din cercul Oraviţei, care a scăzut de la 64 de sate (1780) la
39 în 1796.
Astfel, cercul Oraviţa acoperea partea sudică a comitatului, incluzând
toate centrele miniere de extracţie a minereurilor neferoase, de la Dognecea
(în nord) până la Moldova Nouă (în sud), unde teritoriul său aproape atingea
linia Dunării, îngustând semnificativ spaţiul administrat de regimentul de
graniţă. Cercul Caraşova cuprindea bazinul superior al văii Caraşului până
la Goruia, bazinul văii Bârzavei până la Berzovia (incluzând aşadar uzinele
de la Reşiţa şi Bocşa), Depresiunea Ezeriş şi valea Pogănişului între Dezeşti
şi Izgar. Cercul Lugoj se desfăşura preponderent la sud de acest oraş,
ajungând până lângă Caransebeş, la Jupa şi Rugi. De asemenea, aici se
includeau satele de pe cursul superior al Pogănişului, până la Zorlenţu Mare
şi Remetea Pogănici. Spre vest, limita cu comitatul Timiş era la Boldur.
Partea nordică a comitatului Caraş era împărţită în două cercuri – Bulci, în
vest, şi Căpâlnaş, în est. Localizarea excentrică, la Mureş sau în apropiere,
a celor două sate reşedinţă, relevă importanţa comerţului cu produse
(îndeosebi sare) care se desfăşura pe acest râu la sfârşitul secolului al XVIIIlea şi începutul veacului următor. Aceste „porturi” au fost preferate unor
centre tradiţionale, precum Făgetul. Cercul Bulci cuprindea malul sudic al
Mureşului, de la satul reşedinţă până la Lalaşinţ, iar spre sud se întindea
peste Dealurile Lipovei până la Bega (între Răchita şi Târgovişte) şi chiar
până la Timiş, la Coşteiu. Cercul Căpâlnaş se extindea la sud de Mureş, în
colţul nord-estic al comitatului, integrând cea mai mare parte a Depresiunii
Făget, respectiv bazinul Begăi până la Bujor (Traian Vuia), în sud atingând
creasta Munţilor Poiana Ruscă.
Dacă în 1839 aceeaşi structură pe plăşi este indicată de E. Fenyes, în
1847 acelaşi autor ne relevă o schimbare, cercul Bega înlocuind cercul
Căpâlnaş. În realitate, după cum reiese din descriere, noua plasă ocupa
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partea sudică a fostei plase Bulci, iar noua plasă Bulci preia jumătatea sa
nordică şi plasa Căpâlnaş în întregime.
Spre deosebire de comitatul Caraş, care a înregistrat mici modificări
ale organizării administrative înainte de 1848, comitatul Timiş şi-a păstrat
nealterată structura pe cercuri în intervalul 1780-1848. Cele patru cercuri
erau, de la nord la sud: Sânandrei, Lipova, Timiş (sau Timişoara) şi
Vârşeţ. Cercul Sânandrei acoperea o suprafaţă semnificativă, de la Mureş
în nord, între Frumuşeni şi Satu Mare, până aproape de Timişoara, în sud. În
acest fel, includea toată Câmpia Vingăi, precum şi prelungirile vestice ale
Dealurilor Lipovei. Mai la est se situa cercul Lipova, extins între Mureş în
nord şi Bega în sud, incluzând partea centrală a Dealurilor Lipovei. Ajungea
chiar la sud de Bega în extremitatea sa estică, la Belinţ şi Chizătău. În partea
centrală a comitatului se localiza cercul Timiş. Faţă de oraşul Timişoara,
reşedinţa cercului şi a comitatului, acesta se extindea mai cu seamă spre sud
şi spre est, în Câmpia joasă a Timişului, ajungând până în Dealurile
Pogănişului, la Sacoşu Mare şi Buziaş. În sud se întindea până la Şoşdea, în
schimb în vest limita cu comitatul Torontal era la Beregsău. Cel mai sudic
cerc era Vârşeţ. Acesta includea aşezările din câmpie de la sud de linia
Ciacova - Voiteg - Gătaia, precum şi multe sate din Serbia de azi. În est
ajungea până la Vărădia, pe valea Caraşului, unde era limita cu comitatul
Caraş.
Comitatul Torontal a fost, la rândul său, divizat în patru cercuri:
Becicherecu Mare (Zrenjanin), Cănicea (sau Cănicea Turcească, Kanjiža),
Sânnicolau Mare şi Peciu Nou. Dintre acestea, ultimele două se situau
preponderent pe teritoriul de azi al României. Cercul Sânnicolau Mare
ocupa malul sudic al Mureşului, de la Periam până dincolo de Cenad, iar
spre sud ajungea până la Biled şi aproape de Jimbolia. Cercul Peciu Nou se
situa mai la sud, începând de la Iecea Mică şi Cărpiniş în nord, până dincolo
de Banloc şi Giera în sud. Ambele cercuri includeau şi aşezări care astăzi se
află în Serbia. Pe de altă parte, şi cercul Cănicea, deşi preponderent
localizat în Serbia de azi, integra unele localităţi de pe actuala graniţă,
precum Beba Veche, Vălcani, Teremia Mare şi Mică, Jimbolia. Cercul
Becicherecu Mare se afla exclusiv pe teritoriul de azi al Serbiei. Dacă în
1839 E. Fenyes confirmă această structură, acelaşi autor indică, în 1847,
apariţia unui nou cerc, Becej, în partea vestică. Reşedinţa comitatului
Torontal era la Becicherecu Mare.
În afara jurisdicţiei comitatelor se aflau oraşele libere regeşti (szabad
király város). Ele aveau şi dreptul de a trimite proprii reprezentanţi în Dietă,
şi se bucurau de numeroase privilegii. În teritoriul studiat, doar două oraşe
au obţinut acest statut: Timişoara şi Arad.
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Timişoara devine oraş liber regesc prin Diploma din 21 februarie
1781 dată de împăratul Iosif al II-lea. Statutul este reconfirmat în 1790, dar,
după moartea împăratului Leopold al II-lea (1792), autorităţile maghiare nu
vor mai recunoaşte majoritatea privilegiilor oraşului. De abia în 27 august
1824, printr-o nouă Diplomă, emisă de împăratul Francisc al II-lea, este
impusă respectarea acestor privilegii. (I. Munteanu, Rodica Munteanu,
2002, p. 71-72). Spre deosebire de Arad, care pierde statutul de oraş liber
regesc în perioada 1849-1860, această calitate îi este recunoscută Timişorii
şi în perioada neoabsolutistă, prin Ordonanţa Imperială din decembrie 1851
(op.cit., p. 81).
Locuitorii Aradului au cerut trecerea oraşului lor în rândul oraşelor
libere regeşti încă din secolul al XVIII-lea. Primele promisiuni în acest sens
datează din 1725. Cererea a fost reînnoită cu ocazia vizitei lui Iosif al II-lea,
în calitate de coregent, în 1773. În perioada imediat următoare însă, oraşul
este ameninţat cu mutarea în pusta Zimandului (Arad. Monografia
oraşului..., 1999). Odată pericolul de mutare îndepărtat, cererile se reiau, şi
abia la 12 aprilie 1832, în urma depunerii unor însemnate sume de bani,
împăratul Francisc I semnează diploma prin care oraşul Arad primeşte
statutul de oraş liber regesc. Festivitatea oficială de atribuire a acestei
calităţi a mai întârziat doi ani, având loc în data de 21 august 1834 (C.
Pădurean, 2003, p. 73). Conform Diplomei, oraşul avea dreptul la un
consiliu intern fomat din primar, jude şi opt consilieri, şi un consiliu extern
format din 60 de membri (ibidem).
Această structură administrativă, în comitate şi oraşe libere regeşti, a
fost schimbată în perioada 1784-1790, apoi după Revoluţia de la 1848.
Împăratul Iosif al II-lea (1780-1790) a fost cel mai de seamă
reprezentant al iluminismului din rândurile împăraţilor casei de Habsburg.
Deşi reformele iluministe fuseseră iniţiate încă din perioada domniei mamei
sale, Maria Tereza (1740-1780), şi în special după 1765, când Iosif al II-lea
a devenit coregent, totuşi, deceniul în care a domnit singur a fost unul
caracterizat prin reforme radicale. Acest program de reforme a fost lansat şi
aplicat conform principiilor absolutismului luminat, fără consultarea Dietelor diverselor ţări de coroană care compuneau „Sfântul Imperiu”. Acest fapt
a atras nemulţumirea claselor privilegiate, cel mai puternic afectate de
reforme.
Între nemulţumiţi se numărau şi nobilii Regatului Ungariei. Împăratul
renunţase la încoronarea sa cu coroana Sfântului Ştefan, ba mai mult, a
ordonat transferul la Viena al acestui simbol naţional maghiar în 1784 (E.
Zöllner, 1997). A impus limba germană ca limbă oficială în locul limbii
latine, pe care o considera o limbă moartă, şi a obligat funcţionarii maghiari
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să înveţe şi să utilizeze noua limbă oficială a Imperiului. N-a convocat Dieta
regală şi nici adunările comitatense. Mai mult, a desfiinţat congregaţiile
nobililor din comitate şi însăşi comitatele, reorganizate în 1784 ca simple
diviziuni administrative în cadrul unor districte mari. Acestea erau conduse
de comisari imperiali, numiţi direct de către împărat, având în subordine un
aparat administrativ format din funcţionari loiali monarhului (M. Guţan,
2003). Tot din punct de vedere administrativ, a tins spre o uniformizare a
oficiilor de vârf, o reducere a birocraţiei, şi în acest context a unit, în 1782,
Cancelaria Aulică a Ungariei cu cea a Transilvaniei şi cu cea Iliră (E.
Zöllner, 1997).
În spaţiul bănăţean, reformele iosefine nu au avut aşa de mare impact,
întrucât comitatele abia se înfiinţaseră la sud de Mureş. Ele au rămas
aceleaşi, Caraş, Timiş şi Torontal, dar ca subdiviziuni ale unui district al
Banatului, cu reşedinţa la Timişoara.
La nord de Mureş, comitatul Aradului, ca şi comitatele Cenad şi
Bihor, au fost înglobate în districtul Oradea, cu reşedinţa în oraşul omonim.
În Marele Principat al Transilvaniei, prin rescriptul din 26 noiembrie
1783, teritoriul este împărţit în zece comitate şi nouă cetăţi libere, fără
enclave şi fără a ţine cont de „drepturile” celor trei naţiuni privilegiate.
Reprezentanţii Guberniului transilvănean se opun, dar sunt în cele din urmă
siliţi să accepte această divizare, cu o singură adăugire, a unui comitat.
Astfel, proiectul final, cu 11 comitate, intră în vigoare prin rescriptul din 3
iunie 1784 (I. S. Puşcariu, 1864). În urma acestuia, comitatul Zărand este
pentru prima dată desfiinţat şi alipit în întregime comitatului Hunedoarei,
în care se aflau şi satele din apropierea Porţii de Fier a Transilvaniei.
În Transilvania, fiecare comitat era condus de un comite suprem,
ajutat de un vicecomite „ordinar”; cercurile erau administrate de vicecomiţi
„substituti”, iar subcercurile de comisari procesuali, care se ocupau doar de
problemele politico-administrative. Justiţia a fost separată de administraţie
(op.cit.).
În 1786, comitatele transilvănene au fost şi ele integrate în trei
districte mari, conduse de câte un guvernator imperial.
Deşi reformele iosefine au fost în bună măsură corecte şi, în anumite
cazuri, au depăşit cu mult spiritul timpului, anticipând reforme care se vor
aplica mai târziu, împăratul nu a înţeles necesitatea de a le negocia cu
reprezentanţii stărilor privilegiate. Pe patul de moarte, în ianuarie 1790,
împăratul a revocat majoritatea reformelor sale, inclusiv cele de natură
administrativă, revenindu-se aşadar la sistemul anterior.
A doua schimbare majoră a structurilor administrative are loc după
Revoluţia de la 1848-1849. Revoluţia maghiară, la care a aderat iniţial şi
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intelectualitatea română din Banat şi Crişana, a fost înfrântă, iar generalii
armatei revoluţionare au fost executaţi la Arad. Bătăliile care s-au purtat
între armatele imperiale şi cele revoluţionare au lăsat urme adânci în special
în comitatele bănăţene, unde s-au desfăşurat aprige lupte în finalul Revoluţiei. Conform principiului „divide et impera”, guvernul vienez a utilizat
mişcările naţionale slave (îndeosebi sârbe) şi române (în Transilvania)
împotriva aspiraţiilor naţionale maghiare. Împăcarea între liderul revoluţionar român (Avram Iancu) şi cel maghiar (Ludovic Kossuth) a survenit prea
târziu.
Drept favoare pentru serviciile militare împotriva Revoluţiei maghiare, sârbilor li se promite, de către împăratul Francisc Iosif, organizarea
unui ţinut autonom al Voivodinei sârbeşti, ca o ţară de coroană a monarhiei
austriece, independentă de coroana maghiară, conform Constituţiei din 4
martie 1849, articolul 72 (T. Filipescu, 1929). În toamna aceluiaşi an 1849,
în întreaga monarhie este instaurată guvernarea neoabsolutistă, în care rolul
cel mai important în luarea deciziilor îl are ministrul de interne Bach.
În 18 noiembrie 1849, Francisc Iosif confirmă organizarea provizorie
a noii provincii, intitulată „Voivodina Sârbească şi Banatul Timişan”
(Vojvodatu Serbico et Temesiensi Banatu). Proiectata alipire a Banatului
Timişan la Voivodina generează un val de proteste al românilor, care cereau
o eventuală alipire la Principatul Transilvaniei; dar protestele rămân fără
rezultat.
Noul teritoriu cuprindea fostele comitate Caraş, Timiş şi Torontal,
precum şi Bacica. Provizoriu, a fost condus de un guvernator militar, direct
subordonat Ministerului de Interne de la Viena, şi un comisar ministerial, ca
locţiitor, ce avea în atribuţii problemele civile (T. Filipescu, 1929).
Guvernul îşi avea reşedinţa la Timişoara.
Voivodina Sârbească şi Banatul Timişan a fost organizată prin
decretul imperial din 31 decembrie 1851. Guvernul de la Timişoara era
format dintr-un guvernator (vice-prezident), un consilier aulic şi din consilieri guverniali (op.cit). Noua structură politico-administrativă va fi
„definitivă” la intrarea în vigoare a Ordinului Ministrului de Interne din 1
februarie 1854, respectiv la 1 mai 1854 (op.cit.). Spre dezamăgirea sârbilor,
aproape toţi funcţionarii Guvernului de la Timişoara au fost aleşi dintre
germani; între aceştia s-au „strecurat” şi patru români, dar nici un sârb
(op.cit.). După T. Filipescu (1929), sârbii ar fi denaturat adevărul pretinzând
un rol istoric pe care l-ar fi avut elementul sârbesc în Banatul Timişan, ca
parte integrantă a Voivodinei Sârbeşti. Pe astfel de argumente false, sârbii
au avut (la sfârşitul Primului Război Mondial) pretenţii teritoriale asupra
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unei părţi mai mari din Banat decât cea care a fost atribuită statului iugoslav
în urma tratatelor de pace.
Autorul mai sus citat prezintă date exhaustive preluate din lucrarea
intitulată „Handbuch der Wojwodschaft Serbien und des Temescher
Banates, sammt der Militärgränze für das Jahr 1855”, apărută la Timişoara
în 1855. Lucrarea conţine toate numele funcţionarilor publici ai Guvernului,
precum şi ai celor din administraţia locală, până la nivel de sat, şi numeroase
alte informaţii din cele mai diverse domenii.
Date privind populaţia şi organizarea administrativă sunt prezente şi la
E. Fényes (1857). Astfel, noul ţinut a fost format din cinci districte: Lugoj,
Timişoara, Becicherecu Mare, Neoplanta (Novi Sad) şi Zombor.
Districtele „Banatului Timişan”, Lugoj, Timişoara şi Becicherecu Mare,
corespundeau în totalitate fostelor comitate Caraş, Timiş şi Torontal (fig.
31). Se schimbaseră însă unităţile administrative de rang inferior, adică
cercurile. Numărul acestora a crescut, cu excepţia districtului Lugoj (fostul
comitat Caraş).
Astfel, în districtul Lugoj, cercurile Bulci şi Căpâlnaş au dispărut,
fiind înlocuite de cercul Făget. Mai spre sud se localiza cercul Lugoj, a
cărui suprafaţă se mărise prin înglobarea părţii sudice a fostului cerc Bulci
(care forma la 1847 un cerc separat, denumit Bega) şi a câtorva sate de pe
cursul mijlociu al Pogănişului (Dezeşti, Fârliug, Valea Mare). Cercul Bocşa
moştenea fostul cerc al Caraşovei, fără satele menţionate care au trecut la
Lugoj, dar cu localitatea Dognecea, transferată de la cercul Oraviţei. Acesta
din urmă îşi păstra nealterată competenţa teritorială, cu excepţia menţionată.
În districtul Timişoara, numărul cercurilor creşte de la patru la şase.
În locul cercului Sânandrei, ia fiinţă cercul Aradu Nou. Faţă de vechiul
cerc, acesta cedează partea sudică (inclusiv localitatea Sânandrei) cercului
Timişoara. Aceeaşi situaţie o regăsim şi în cercul Lipova, care pierde
localităţile din lunca Begăi în favoarea aceluiaşi cerc, al Timişoarei. Fostul
cerc Timiş a fost divizat în trei părţi. Partea nordică revine cercului
Timişoara, alungit pe direcţie est-vest, axat pe valea Begăi şi având râul
Timiş ca limită sudică. Partea centrală şi sud-estică este integrată unui cerc
nou al Buziaşului, alcătuit din satele situate între valea Timişului, în nord, şi
Dealurile Pogănişului, în sud. Partea sud-vestică participă, alături de
jumătatea nordică a fostului cerc Vârşeţ, la formarea unui alt cerc nou, al
Ciacovei, corespunzător Câmpiei joase a Timişului şi Câmpiei Bârzavei. În
fine, în sud se localiza cercul Vârşeţ, în care erau cuprinse şi satele care azi
formează comunele Jamu Mare şi Moraviţa.
187

www.cimec.ro
https://biblioteca-digitala.ro

Fig. 31.
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Districtul Becicherecu Mare suferă cea mai mare fragmentare,
numărul cercurilor crescând de la patru (cinci în ajunul Revoluţiei) la opt.
Pe teritoriul României se situau, în bună parte, cercurile Sânnicolau Mare,
Biled şi Modoş (Jasa Tomić), şi unele porţiuni din cercurile Cănicea
Turcească şi Jimbolia. Cercul Sânnicolau Mare a fost înjumătăţit,
păstrând doar jumătatea sa nordică, dar câştigând în vest satele Pordeanu,
Cherestur, Teremia Mare şi Teremia Mică. Astfel, cercul Cănicea a rămas,
pe teritoriul din prezent al României, doar cu satele Beba Veche şi Vălcani.
De-a lungul graniţei actuale, de la Comloşu Mare până la Checea, a
fost organizat noul cerc al Jimboliei, care se extindea şi în Serbia de azi.
Mai la est s-a format cercul Biled, constituit din jumătatea sudică şi estică a
fostului cerc Sânnicolau Mare şi, respectiv, jumătatea nordică a fostului cerc
Peciu Nou, extinzându-se de la Mureş (Periam), în nord, până la Bega
(Pustiniş), în sud. La sud de acesta, moştenind cea mai mare parte din fostul
cerc Peciu Nou, se localiza cercul Modoş (azi Jasa Tomić, oraş în Serbia).
Cercurile Becicherecu Mare (Zrenjanin), Becej (Novi Becej) şi
Kikinda se situau exclusiv pe teritoriul sârbesc din prezent.
La nord de Mureş, după Revoluţie, Regatul Ungariei a fost împărţit,
precum în perioada iosefină, în districte mari (în total cinci). Acestea
înglobau un număr variabil de comitate, multe dintre ele cu limite schimbate. Comitatul Arad şi noile comitate Bichiş-Cenad (rezultat din alipirea
celor două comitate, şi alte adăugiri) şi Bihorul Sudic (rezultat din divizarea marelui comitat al Bihorului) au fost înglobate, exact ca în perioada
iosefină, districtului Oradea.
Această împărţire provizorie din 1850 urma a fi rectificată în anul
următor, preconizându-se şi împărţirea în două a comitatului Arad, după
modelul Bihorului, cu o jumătate nordică având reşedinţa la Buteni şi
jumătatea sudică cu reşedinţa la Arad (C. Pădurean, 2003, p. 65). Revocarea
Constituţiei din 4 martie 1849 prin Patenta din 31 decembrie 1851 prelungeşte însă starea de provizorat şi anulează acest proiect. În urma vizitei
efectuată la Arad în 16-18 iunie 1852 de împăratul Francisc Iosif, comitatul
Arad este reorganizat administrativ în şase cercuri (ibidem). Această
structură devine operaţională în urma ordinelor din 10 ianuarie şi 3 aprilie
1854, fiind pusă în aplicare din 6 aprilie 1854 (ibidem).
Astfel, în perioada neoabsolutistă comitatul Arad a fost împărţit în
cercurile Arad, Radna, Pâncota, Chişineu, Ineu şi Buteni. Cercul Arad
moştenea partea de la Arad spre vest a fostului cerc omonim, dar îngloba şi
câteva sate care aparţinuseră cercului Şiriei (Curtici, Macea, Sânmartin).
Cea mai mare parte a fostului cerc Arad a fost integrată în noul cerc Radna.
Acesta se alungea de la Petriş până la Glogovăţ (Vladimirescu) pe malul
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nordic al Mureşului. Cercul Pâncota se asemăna cel mai bine cu un fost
cerc – cel al Şiriei. Spre deosebire de acesta însă, nu înainta în vest mai
departe de Sântana, dar în schimb avea în plus unele localităţi în sud şi est.
Fostul cerc al Zărandului a fost la rândul său redenumit Chişineu şi a suferit
modificări teritoriale, în vest, est şi sud. Cercul Ineu a rămas doar cu
jumătatea sa vestică, pe Crişul Alb aval de Bârsa, până la Şicula, dar în
schimb şi-a mărit teritoriul cu satele din Câmpia Cermeiului care ţinuseră de
cercul Zărand. Jumătatea estică a cercului Ineu a format un nou cerc, al
Buteniului.
La vest de comitatul Arad a luat naştere un nou comitat, BichişCenad, cu reşedinţa la Gyula. Acesta a fost format din şapte cercuri, din
care trei se extindeau şi pe teritoriul analizat: Makó, Battonya şi Gyula.
Cercul Makó includea aşezările Nădlac şi Şeitin. Cercul Battonya era
alcătuit şi din satele Turnu şi Iratoşu Mic (Dorobanţi), la care se adăugau
Peregu Mare şi câteva puste din jur, preluate de la comitatul Arad. Satele
Şiclău, Otlaca (Grăniceri), Pilu şi Vărşand au fost transferate din comitatul
Arad în plasa Gyula a comitatului Bichiş-Cenad.
Înspre nord, Bihorul Sudic (cu reşedinţa la Oradea) era la rândul său
compus din şapte cercuri. Între acestea, cercul Tinca îngloba satele din
Piemontul Codrului, care azi aparţin comunelor Beliu, Cărand, Archiş,
Hăşmaş şi Craiva.
În Marele Principat al Transilvaniei, împărţirea provizorie din 1850
s-a făcut de către guvernatorul civil şi militar, baronul Wolgemuth,
împreună cu comisarul civil Eduard Bach, pe baza Constituţiei din 4 martie
1849 (I. S. Puşcariu, 1864). Principatul era împărţit în şase districte, la
rândul lor divizate în cercuri şi subcercuri. Părţile din teritoriul studiat se
aflau, conform acestei împărţiri, în districtul Alba, cercul Baia de Criş
(fostul comitat Zărand), subcercul Hălmagiu (cu excepţia satului Târnăviţa,
inclus la subcercul Baia de Criş). Satele Băuţar şi Bucova, din actualul
judeţ Caraş-Severin, aparţineau aceluiaşi district al Albei, cercul Haţeg,
subcercul Densuş.
Proiectul de organizare administrativă „definitivă” din 1851 are la
bază împărţirea provizorie din 1850, grupând însă cercurile şi subcercurile
în căpitanate cercuale (op.cit.). În districtul Alba, regăsim căpitanatele
Criş şi Haţeg. Proiectul este sancţionat la 12 mai 1851, dar nu este pus în
aplicare, căci prin Patenta din 31 decembrie se revocă Constituţia din 4
martie 1849. În 1852 se face o a doua împărţire provizorie, tot în districte,
cercuri şi subcercuri; pentru teritoriul analizat nu există modificări faţă de
prima împărţire provizorie.
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Prin înalta rezoluţie din 30 decembrie 1852, s-au dat instrucţiuni
pentru o împărţire „definitivă” a Principatului, în prefecturi şi preturi. Acest
proiect a fost înaintat unei comisii, menit să dezbată şi să aleagă cea mai
bună variantă. Noul proiect a fost aprobat prin rezoluţia din 17 februarie
1754 şi a fost pus în aplicare începând cu data de 30 noiembrie 1854
(op.cit.).
Transilvania a fost împărţită în zece prefecturi, între care şi cea a
Orăştiei, divizată în nouă preturi, inclusiv cea a Hălmagiului şi respectiv a
Haţegului.
Perioada neoabsolutistă se sfârşeşte odată cu Diploma din 20
octombrie 1860, prin care se proclamă şi se promite autonomie naţională
tuturor provinciilor şi popoarelor din monarhie. Prin Diplomă, se restituie
Ungariei şi Transilvaniei vechile lor Constituţii, anterioare anului 1848.
Astfel, în ciuda numeroaselor proteste ale bănăţenilor, ce doreau să îşi
păstreze autonomia sau să fie alipiţi Principatului Transilvaniei, în 15
decembrie 1860 provincia „Voivodina Sârbească şi Banatul Timişan”
este anexată Ungariei.
În Transilvania, preşedintele Cancelariei Aulice a Transilvaniei,
Francisc Kémeny, este invitat să facă propuneri pentru reorganizarea ţării,
pe 21 decembrie 1860. Prin rezoluţia imperială din 24 martie 1861, este
reinstaurată vechea împărţire a ţării, în comitate, scaune secuieşti şi scaune
săseşti, începând cu data de 15 aprilie 1861 (I.S. Puşcariu, 1864). Comitatele şi districtele din Partium (Zărandul, Chioarul, Solnocu de Mijloc,
Crasna şi oraşul Zalău) erau alipite Ungariei.
Patenta din 26 februarie 1861, deşi era aparent o prelungire a
Diplomei din octombrie, contrazicea spiritul federalist al acesteia. Astfel, ea
are un caracter centralizator, transformând Dietele provinciale din Imperiu
în simple colegii electorale pentru Parlementul vienez (Reichsrat). Chiar şi
acest Parlament urma să fie controlat îndeaproape de noul guvern, al lui
Anton Ritter von Schmerling (A.J.P. Talylor, 2000). Dietele diverselor
provincii ale Imperiului aveau atribuţii limitate.
Deşi Diploma şi Patenta, în fond noile acte fundamentale ale
Imperiului, nu recunoşteau legile maghiare din 1848, guvernul Schmerling a
avut misiunea de a-i „împăca” pe maghiari. Aceasta s-a dovedit a fi însă
imposibil. Aleasă printr-un scrutin reprezentativ, Dieta maghiară întrunită în
aprilie 1861 se pretindea de Parlament, şi îşi afirma continuitatea cu
Parlamentul paşoptist, deşi Croaţia şi Transilvania nu erau reprezentate. Mai
mult, maghiarii nu recunoşteau legalitatea Diplomei şi a Patentei, şi de altfel
a niciunui act legislativ ulterior anului 1848, iar extremiştii nici pe împăratul
Francisc Iosif în calitatea de rege al Ungariei. Petiţia lui Deák Ferenc, în
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numele Dietei maghiare, respingea compromisul şi reafirma legitimitatea
legilor din 1848, refuzând negocierile până când acestea nu vor fi recunoscute (op.cit., p. 98). La propunerea lui Schmerling, petiţiei i s-a răspuns cu
un ultimatum: Dieta Ungariei trebuia să-şi trimită delegaţii în Parlamentul
de la Viena. Întrucât acest lucru nu s-a întâmplat, Dieta a fost dizolvată nu
mult timp după ce se constituise, în ciuda numeroaselor concesii, inclusiv
teritoriale, pe care Viena le făcuse maghiarilor – alipirea la Regatul Ungariei
a Banatului şi a Voivodinei Sârbeşti, precum şi a Partium-ului. Se instituie o
criză instituţională, o situaţie de provizorat.
Din punct de vedere administrativ, se revine la formula organizatorică
anterioară evenimentelor din martie 1848 (Vormärz), fiind repuse în drepturi
comitatele şi cercurile (fig. 32). Astfel, districtele Lugoj, Timişoara şi
Becicherecu Mare revin la denumirile lor tradiţionale de comitate, Caraş,
Timiş şi Torontal. Comitatele Bichiş şi Cenad se separă şi revin în vechile
lor hotare, iar comitatul Arad preia de la comitatul Bichiş localităţile Elek,
Şiclău, Pilu, Otlaca (Grăniceri) şi Vărşand. Comitatul Bihor este la rândul
său reînfiinţat, prin alipirea celor două părţi (Bihorul Nordic şi cel Sudic).
Comitatul Zărand, alipit Ungariei, îşi păstrează limitele. Singura părticică
ce a mai rămas din teritoriul studiat în Marele Principat al Transilvaniei este
actuala comuna Băuţar, inclusă tot în comitatul Hunedoarei, cercul Haţeg.
La nivelul cercurilor apar însă unele modificări (E.A. Varga, 2002).
Este neclar dacă aceste schimbări au apărut puţin înainte de martie 1848, şi
deci comitatele au revenit exact la formula de organizare administrativă
existentă la debutul Revoluţiei, sau dacă ele exprimau o necesitate curentă a
unei reorganizări administrative, luând în considerare şi modificările din
perioada neoabsolutistă (1854-1860).
Situaţia cea mai conformă cu cea anterioară anului 1848 pare a se
întâlni la nord de Mureş, în speţă în comitatele Arad, Bihor şi Cenad.
Astfel, comitatul Arad revine la cele patru cercuri – Arad, Şiria, Ineu şi
Zărand. Totodată, oraşul Arad îşi recâştigă statutul de oraş liber regesc
(szabad király város), obţinut în 1834. Singurele modificări teritoriale
minore sunt apartenenţa la cercul Şiria a satelor Covăsinţ, Pănatul Nou
(Horia) - din cercul Arad, şi Sintea Mică - din cercul Zărand. În comitatul
Bihor, zona Beliu aparţine cercului Salonta. În comitatul Cenad, localităţile
Nădlac şi Şeitin sunt incluse în plasa Nădlac, iar Turnu şi Iratoşu Mic
(Dorobanţi) la Bătania. Doar în comitatul Zărand se poate constata o
scindare a cercului Hălmagiu, în două: cercul de jos al Hălmagiului,
incluzând toate satele situate la vest (aval) de Hălmagiu, şi cercul de sus al
Hălmagiului, cu satele din amonte. Această divizare originală se va
menţine doar puţin timp însă.
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Fig. 32.
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La sud de Mureş, în fosta Voivodină Sârbească şi Banatul Timişan, se
evidenţiază schimbări mai importante. Cele mai semnificative sunt cele din
comitatul Torontal, deşi cercurile rămân aceleaşi cu cele semnalate de E.
Fényes (1847). Totuşi, cercul Peciu Nou, de exemplu, situat în sud, pierde
teritoriile care îi aparţinuseră la nord de Bega, în favoarea cercului Novi
Becej, întins spre est până la Răuţi – Cenei – Jimbolia – Grabaţ – Comloşu
Mare - Vizejdia. Astfel, şi cercul Sânnicolau Mare îşi reduce suprafaţa spre
vest, dar spre sud ajunge până la Cărpiniş. Chiar şi la sud de Bega, cercul
Becicherecu Mare se extinde spre est, incluzând şi satul Otelec, iar cercul
Cănicea Turcească (Kanijza) atinge în est linia Beşenova Veche (Dudeştii
Vechi) – Teremia Mare.
În comitatul Timiş existau de asemenea cinci cercuri, spre deosebire
de cele patru cunoscute de dinainte de 1848. Apare astfel cercul Ciacova, cu
un teritoriu mărginit în nord de Timiş, şi incluzând cercul Buziaş din
perioada neoabsolutistă. Raportându-ne la situaţia ante 1848, noul cerc se
formează, în mare parte, pe teritoriul fostului cerc Timiş, şi într-o mică
măsură, pe teritoriul cercului Vârşeţ. De fapt, cercul Timiş îşi reduce
semnificativ suprafaţa, la zona periurbană a oraşului Timişoara. Înspre est,
el cedează lunca Timişului şi a Begăi amonte de Bucovăţ în favoarea
cercului Lipova, care atinge astfel dezvoltarea sa teritorială maximă, de la
Mureş (în nord), până la Timiş (în sud). În schimb, fostul cerc Sânandrei
rămâne cu denumirea - Aradu Nou - şi limitele consacrate în deceniul
anterior, pierzând astfel partea sa sudică (inclusiv opidul Sânandrei) în
favoarea cercului Timiş. Cercul Vârşeţ, în partea sudică a comitatului,
includea aproape aceeaşi suprafaţă ca înainte de 1848, cu excepţia zonei
Ciacova – Ghilad – Voiteg.
Şi în comitatul Caraş sunt prezente cinci cercuri, aproape aceleaşi cu
cele din E. Fényes (1847). Se schimbă doar denumirea unora: apare astfel
cercul Făget în loc de Căpâlnaş sau Bulci, şi cercul Bocşa în loc de
Caraşova. Cercul Bega, menţionat, dar nu şi delimitat de E. Fényes (1847),
ocupă jumătatea sudică a fostului cerc Bulci, până aproape de Lugoj. Cercul
Oraviţa pierde câteva localităţi în favoarea cercului Bocşa, pe cursul
mijlociu al Caraşului, amonte de Secăşeni, inclusiv opidul Dognecea.
O categorie aparte de aşezări, târgurile (oppidum, mezőváros, Markt),
definind micile centre cu funcţii comerciale, la limita între rural şi urban,
este pentru ultima dată utilizată în lucrări de natură statistică sau geografică.
Ele dispar după aprobarea Legii municipiilor XLII din 1870 şi a Legii
comunale XVIII din 1871, care stabilesc în mod oficial diferite categorii de
aşezări, între care însă nu se găsesc şi târgurile. În 1863 (după E.A. Varga,
2002), pe teritoriul studiat se aflau 55 de târguri, numărul maxim înregistrat
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vreodată; aici se includeau şi localităţi care urmau să primească în curând
statutul de oraş (Lugoj, Caransebeş), altele care aveau un statut aparte, ca de
exemplu cel de oraş privilegiat (Vinga, încă din 1741, privilegiile fiind
acordate de Maria Tereza), centre industriale şi extractive (Reşiţa, Moldova
Nouă, Oraviţa). Faţă de situaţia prezentată de E. Fényes (1839, 1851, 1857),
există însă şi câteva localităţi care nu mai au acest statut în 1863: Şiclău,
Săvârşin, Hălmagiu, Sasca Montană, Ebendorf (Ştiuca), Giarmata, Gladna
Montană şi Comlăuş, dar sunt mult mai multe târguri noi, ceea ce evidenţiază creşterea economică a regiunii în perioada care a urmat Revoluţiei de
la 1848.
5.7. ORGANIZAREA ADMINISTRATIVĂ ÎN EPOCA DUALISMULUI
AUSTRO-UNGAR
Era evident că o asemenea situaţie de provizorat nu putea să dureze la
nesfârşit. Guvernul Schmerling eşuase în încercarea de a înfrânge rezistenţa
maghiarilor şi pierduse şi încrederea germanilor. Aceştia au ajuns la concluzia că dominaţia maghiară în Ungaria era singura alternativă la federalizare
şi singura şansă de a avea o dominaţie germană în restul Imperiului. Într-o
serie de articole din primăvara lui 1865, Deák Ferenc şi-a prezentat propunerile de compromis: odată repusă în drepturi constituţia legală, Ungaria
va recunoaşte nevoile Imperiului şi va încerca să le satisfacă la egalitate cu
teritoriile austriece (A.J.P. Taylor, 2000, p. 107). Vizita împăratului la Pesta
era o nouă dovadă a orientării acestuia spre un compromis cu maghiarii.
În iulie 1865 guvernul Schmerling era demis şi perioada „neoliberală”
se încheie. Noul guvern Belcredi desfiinţează Dieta transilvană, nefavorabilă
Budapestei. O nouă Dietă, a cărei singură sarcină era de a vota încorporarea
Transilvaniei la Ungaria, a fost aleasă în toamna aceluiaşi an. Parlamentul
vienez a fost şi el închis; în loc să negocieze cu Austria, Ungaria putea să
negocieze direct cu împăratul.
Negocierile din 1866 au fost întrerupte de războiul cu Prusia, de care
maghiarii se temeau; căci în cazul unei victorii imperiale, planurile lor de
divizare a imperiului puteau fi periclitate. Înfrângerea în război a repus pe
tapet şi a grăbit problema compromisului. Andrássy Gyula a negociat cu
împăratul la momentul prielnic, propunând o Austrie centralizată, liberală şi
germană, în paralel cu o Ungarie centralizată şi maghiară. Francisc Iosif era
dispus să facă o serie de concesii maghiarilor, pentru a evita concesiile
făcute altora (op.cit., p. 114). Odată convins că propunerile maghiare aveau
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să-i permită să păstreze controlul asupra armatei şi afacerilor externe,
monarhul a lăsat cale liberă dualismului.
La 5/17 februarie 1867, împăratul a restabilit Constituţia Ungariei şi
legile din 1848, consfinţind totodată unirea Transilvaniei cu Ungaria şi
desfiinţând Cancelaria Aulică transilvană de la Viena (Istoria Românilor,
VII-1, 2003). Dualismul a fost aprobat printr-o lege a Parlamentului
maghiar, în martie 1867, şi a fost consfinţit prin încoronarea formală a lui
Francisc Iosif ca rege al Ungariei. Lua astfel naştere Imperiul Austro-Ungar,
format din două state separate: Austria şi Ungaria, o uniune cu caracter
economic. Partea comună se limita la împărat şi curtea sa, ministrul de
externe, ministrul de război şi cel de finanţe. Nu exista prim-ministru sau
cabinet comun. În schimb, monarhia comună îşi avea expresia în delegaţii;
fiecare jumătate imperială avea câte o delegaţie a câte 60 de membri. În
Ungaria, Camera Magnaţilor alegea prin vot direct 20 dintre ei, din care
unul era obligatoriu croat, iar Camera Reprezentanţilor – 40, din care cel
puţin patru croaţi.
Încorporarea Transilvaniei în noile structuri de stat s-a făcut treptat.
Uniunea Transilvaniei cu Ungaria a fost reglementată printr-o lege specială,
în 1868 (op.cit., p. 749). Guberniul Transilvaniei, menţinut o vreme, a fost
suprimat la 19 aprilie/1 mai 1869, iar dieta a fost lichidată (ibidem).
La baza compromisului a stat dreptul „istoric” al maghiarilor, proclamarea Ungariei ca stat naţional în graniţele Coroanei Sfântului Ştefan, cu o
singură naţiune recunoscută, cea maghiară, şi o limbă oficială unică, limba
maghiară. Cea mai elocventă expresie a acestei ideologii a constituit-o legea
naţionalităţilor din 1868. Deşi legea includea şi unele prevederi favorabile
naţionalităţilor, menirea ei fiind aceea de a le „împăca”, în realitate aceste
prevederi au fost tot mai puţin aplicate pe măsură ce politica de maghiarizare devenea tot mai apăsătoare. După 1875, politica de asimilare a
naţionalităţilor nemaghiare a fost ridicată la nivel de politică de stat.
Organizarea administrativă a noului stat maghiar s-a definitivat prin
legile din anii 1870, 1871, 1876 şi 1886, care confirmă comitatele (megye)
ca unităţi administrative de bază, şi crează comunele, ca forme de
organizare cu personalitate juridică. La baza organizării comitatelor a stat
Legea municipiilor XLII din 1870. Comitatele erau deopotrivă unităţi
administrativ-teritoriale şi politice, prin intermediul lor exercitându-se
puterea executivă pe plan local (op.cit., p. 751). Expresie a unei autonomii
tradiţionale, municipalitatea comitatensă reprezenta întreaga comunitate a
comitatului.
Legea reglementa primele organe deliberative şi executive ale
comitatului. Ca organ deliberativ, funcţiona consiliul municipal format, pe
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de o parte, din membri aleşi, şi respectiv din membri de drept, numiţi
virilişti. Aceştia din urmă erau cei mai înstăriţi oameni din comitat, numirea
lor fiind făcută în funcţie de impozitul plătit statului. Consiliul era convocat
de două ori pe an în sesiuni ordinare, dar se putea întruni de oricâte ori era
nevoie în sesiuni extraordinare.
Ca organe executive, legea reglementa un vicecomite, un protonotar
secondat de un notar, un jurisconsult, un preşedinte al sedriei orfanale, un
casier şi contabilul şef. Aceştia erau aleşi din şase în şase ani, executau
hotărârile Consiliului şi asigurau administrarea comitatului între sesiunile
Consiliului. Pe lângă aceşti funcţionari aleşi, apăreau o serie de funcţionari
numiţi „pe viaţă” de comitele suprem: medici, căpitani de poliţie, contabili,
arhivari, registratori, medici veterinari şi scribi (M. Guţan, 2003).
Ca reprezentant al Guvernului central, funcţiona în comitat un comite
suprem, numit de Ministerul de Interne. Acesta asigura aplicarea legilor şi
dispoziţiilor guvernamentale şi exercita tutela asupra actelor organelor
comitatului (op.cit., p. 250). Organul executiv principal şi şef al administraţiei comitatense era însă vicecomitele.
Reorganizarea administraţiei comitatense s-a făcut prin Legea municipiilor XXI din 1886. Alături de comitate, de dreptul de municipiu se
bucurau (încă din 1870) şi o serie de oraşe mari – de fapt fostele oraşe
libere regeşti (szabad király város, Königliche Freistadt), care astfel aveau
acelaşi rang cu comitatele. Ele au fost redenumite oraşe cu consiliu sau
oraşe cu drepturi municipale sau, mai simplu, municipii (törvényhatósági
jogú városok sau törvényhatósági joggal felruházott város), acesta fiind şi
cazul oraşelor Timişoara şi Arad. Denumirea de „oraş liber regesc” s-a mai
păstrat până către anul 1900, fiind tot mai rar folosită, întrucât statutul de
municipiu era acordat şi unor oraşe care nu fuseseră niciodată oraşe libere
regeşti. Un exemplu în acest sens este Caransebeş, care a primit statutul de
municipiu în 1873, pe care avea însă să-l piardă în 1876, fiind degradat la
rangul de oraş cu magistrat. Ca şi comitatele, municipiile erau supuse direct
tutelei Ministerului de Interne.
Atât comitatele cât şi oraşele cu drept de municipiu se bucurau prin
lege de toate elementele autonomiei administrative moderne. Astfel, ele
puteau dispune în mod independent de afacerile lor interne, luau hotărâri şi
aprobau statute, care ulterior erau executate prin organele proprii, îşi alegeau
funcţionarii (op.cit., p. 251).
Ca organ deliberativ, comitatul avea din 1886 o Congregaţie, organ
ales pe şase ani şi reînnoit, pe jumătate, la trei ani. Pe lângă jumătatea aleasă
prin vot secret, cealaltă jumătate a membrilor era formată din virilişti.
Chestiunile supuse deliberărilor erau pregătite de o Comisie Permanentă,
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compusă din membri aleşi pe cinci ani. Adunările Congregaţiei erau
conduse de comite sau de vicecomite. Atribuţiile Congregaţiei vizau toate
afacerile comitatului (ibidem).
Organele executive erau aceleaşi, cu vicecomitele ca şef al administraţiei. El executa toate hotărârile Congregaţiei, ordona cheltuielile în limita
bugetului, exercita acţiunea disciplinară asupra funcţionarilor comitatului,
avea drept de control asupra administraţiei comunale. Avea şi atribuţii
deliberative în chestiuni care nu erau de competenţa Congregaţiei. Vicecomitele era ajutat de diverşi funcţionari, respectiv protonotar (care, împreună
cu vicenotarii, avea în atribuţii redactarea proceselor verbale ale organelor
deliberative şi erau referenţii vicecomitelui), protofiscal (jurisconsult),
protomedic, etc. Unii dintre ei erau numiţi pe viaţă şi nu puteau fi revocaţi,
fapt care mărea autonomia comitatului (ibidem).
Oraşele cu drept de municipiu beneficiau de o Congregaţie similară cu
cea a comitatului. Chestiunile supuse deliberărilor erau pregătite de un
Consiliu orăşenesc. Ca organ executiv colegial, acesta era compus din
primar, căpitanul de poliţie, consilieri, prim-notar şi prim-avocat, şi rezolva
chestiuni de interes general sau de detaliu, care erau puse în seama sa şi nu
erau puse în sarcina Congregaţiei (op.cit., p. 252). Şeful administraţiei
municipiului era primarul.
Tutela Ministerului de Interne se exercita prin dreptul acestuia de a
aproba actele autorităţilor administrative locale, prevăzute expres în lege.
Guvernul era reprezentat în comitate de un organ propriu – comitele –
cu atribuţii asemănătoare prefecţilor. Comitele avea subalterni şi o cancelarie separată de cea a comitatului (ibidem). El avea atribuţii de supraveghere şi control asupra activităţii administrative din jurisdicţii şi cercuri.
El prezida şedinţele corpurilor deliberative mai importante (Congregaţie,
Comisie Permanentă, Comitet Administrativ), avea drept de recurs asupra
hotărârilor acestora, precum şi dreptul de a numi unii funcţionari (op.cit., p.
253).
Un organ aparte era Comitetul Administrativ, care avea drept
misiune armonizarea intereselor comitatului cu cele ale statului. Înfiinţat
prin legea VI din 1876, era compus atât din funcţionari ai statului – comitele
suprem, procurorul Tribunalului, revizorul şcolar etc. – cât şi din cei ai
comitatului – vicecomitele, protonotarul, protofiscalul etc. Lor li se alăturau
zece membri ai Congregaţiei, aleşi pe termen de doi ani (ibidem).
Comitatele erau împărţite în cercuri (járás), ca şi mai înainte. Acestea
erau unităţi administrativ-teritoriale care nu aveau personalitate juridică. În
fruntea unui cerc se afla un protopretor sau prim-pretor, sau solgabirău
(szolgabiró). Acesta era ales pe şase luni, şi reales, prin tradiţie, până la
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pensie (op.cit.). El exercita dreptul de supraveghere şi control asupra
administraţiei comunale şi menţinea ordinea publică. În subordinea lui se
aflau unul sau mai mulţi vicepretori, un revizor contabil, un medic cercual şi
un veterinar (M. Guţan, 2003, p. 253).
Organizarea comunală s-a realizat prin legile XVIII din 1871, V din
1876, XXXIV şi XXXIX din 1881, şi s-a definitivat prin legea XXII din
1886. Spre deosebire de România, în Ungaria legiuitorul a înţeles să acorde
fiecărui sat o organizare administrativă proprie, deci fiecare sat era, totodată,
comună, de unde şi existenţa unei autonomii administrative mai largi.
Totuşi, erau supuse reglemetării prin lege constituirea de noi comune
(practic, de noi sate) şi schimbările de denumire ale comunelor existente.
Comunele se împărţeau în comune mici (kis községek), comune mari (nagy
községek) şi oraşe cu magistrat (rendezett tanácsú városok). Între acestea
din urmă se numărau şi oraşele Lugoj, Caransebeş (din 1876) şi Vinga.
Vinga a deţinut acest statut până aproape de anul 1900, când a renunţat la el
din cauza insuficienţei resurselor financiare pentru a face faţă cheltuielilor
organismului administrativ. Din acelaşi motiv, cetăţenii localităţii Lipova au
refuzat în repetate rânduri calitatea de oraş cu magistrat, rămânând la
statutul de „comună mare” (A. Caciora, E. Glück, 1980).
Ca organ deliberativ, fiecare comună avea o reprezentanţă comunală, formată din membri aleşi şi virilişti. Reprezentanţa era prezidată de
jude, în comunele mici şi mari, şi de primar, în oraşele cu magistrat. În
atribuţiile reprezentanţei intrau toate problemele locale, iar hotărârile sale
erau direct executorii. O parte din deliberările sale erau însă supuse tutelei
administrative a municipiului (M. Guţan, 2003, p. 254). Ele aveau în vedere
bugetul, repartizarea şi perceperea impozitelor, achiziţionarea sau înstrăinarea bunurilor comunale, contractele de închiriere şi arendă care treceau de
şase ani, funcţionarea serviciilor şi desfiinţarea lor, întreţinerea, repararea
sau demolarea monumentelor artistice sau istorice (ibidem).
Organul executiv era antistia comunală. Alcătuită mai demult doar
din primar (jude) şi notarul comunal, ea s-a transformat într-un organ
colectiv din care făceau parte, în comunele mici, judele, doi juraţi şi medicul
cercual, iar în cele mari, judele şi supleantul său, cel puţin patru juraţi,
casierul, notarul, directorul orfelinatului, medicul şi veterinarul. În oraşele
cu magistrat, antistia era compusă din primar, căpitanul de poliţie, consilierii
magistratului, primul notar, vicenotari, primul avocat, şeful asistenţei
publice, casierul, contabilul, rectorul orfelinatului, medicul, veterinarul,
arhivarul etc. (ibidem).
Primarul, viceprimarul şi consilierii erau aleşi de obştea alegătorilor;
primarul avea un mandat de trei ani, respectiv de şase ani în oraşele cu
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magistrat. Ceilalţi funcţionari erau aleşi de membrii reprezentanţei
comunale.
Antistia avea în atribuţii executarea hotărârilor reprezentanţei şi ordinele autorităţilor superioare administrative. Pentru eficientizarea activităţilor
comunei, s-a înfiinţat, pe lângă antistie, şi un Senat, ca organ executiv
colectiv cu un număr mai mic de membri – Primarul, căpitanul de poliţie,
juraţii, notarul, primul avocat şi medicul comunei (ibidem).
Şeful administraţiei în comunele mari şi mici era notarul, care
îndeplinea sarcinile unui secretar al Primăriei. Totodată, era singura persoană cu activitate permanentă la nivelul administraţiei comunei, şi deseori
rămânea neschimbat până la pensie. Era încasator de impozite în comunele
mici, iar în cele mari controla strângerea acestora de către casier. Ţinea în
evidenţă cadastrul funciar, era ofiţer de stare civilă şi întocmea acte de tot
felul pentru locuitorii comunei (M. Guţan, 2003). Pentru a activa ca notar,
un candidat trebuia să urmeze cursuri de specialitate.
Întreţinerea întregului aparat funcţionăresc comunal, şi îndeosebi a
notarului, revenea în sarcina comunei. Unele comune, dintre cele mici, şi
mai ales cele situate în zone montane cu potenţial economic scăzut, nu
puteau întreţine notarul. Astfel, ele se asociau, constituind cercuri notariale
(a nu se confunda cu cercurile de tip plasă, ca subunităţi administrative ale
comitatelor). Aceste cercuri notariale, privind retrospectiv, erau prototipul
comunei de azi, fiind în unele cazuri identice (din punctul de vedere al
aşezărilor care intrau în componenţa lor) cu unele comune din prezent. Se
distingeau aşadar două tipuri de notariate: notariate comunale, atunci când
notarul răspundea de o singură comună, şi notariate cercuale, când notarul
avea în sarcină mai multe comune (sate) constituite într-un cerc notarial.
Organizarea administrativă efectivă a teritoriului actualelor judeţe
Arad, Timiş şi Caraş-Severin a cunoscut, de la crearea dualismului (1867) şi
până la Marea Unire din 1918, două etape: una de mari prefaceri, în
deceniul 1870-1880, şi una de stabilitate, vreme de aproape patru decenii
(1880-1918). Ţinând cont de faptul că majoritatea structurilor şi-au păstrat
formula organizatorică şi în cadrul statului român până la Legea de unificarea administrativă din 1925, se poate spune că organizarea administrativă
din această perioadă este una de referinţă, concurând ca durată epoca dintre
domnia lui Iosif al II-lea şi Revoluţie (1790-1848), respectiv epoca actuală
(din 1968 până în prezent, cu schimbări minore la nivelul întregii regiuni).
Prima etapă, cea a marilor prefaceri, poate fi la rândul său subdivizată
în mai multe „subetape”, anul de referinţă fiind 1876. Astfel, după apariţia
Legii municipiilor XLII din 1870 şi a Legii comunale XVIII din 1871,
numărul cercurilor creşte semnificativ în toate comitatele. Prin desfiinţarea
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regimentelor grănicereşti bănăţene (1872), ia naştere un nou comitat,
Severin, cu reşedinţa în oraşul Caransebeş, iar comitatele Caraş, Timiş şi
Torontal îşi măresc considerabil teritoriul, atingând în sud linia Dunării (fig.
33). Organizarea noului comitat, precum şi a părţilor incluse la comitatele
bănăţene deja existente, se face prin legea XXVII din 1873. Prin aceeaşi
lege, localităţile Caransebeş, Panciova şi Biserica Albă primesc statutul de
oraş cu consiliu (önálló városi hatóság, E.A. Varga, 2002).
După 1875, în condiţiile escaladării naţionalismului maghiar, au loc şi
unele modificări, cele mai importante fiind cuprinse în Legea XXXIII din
1876, prin care au fost desfiinţate o serie de comitate şi redefinite altele. Pe
de o parte, această operaţiune a însemnat o raţionalizare necesară, în
condiţiile existenţei unor certe disparităţi între comitate şi alte structuri
administrative (scaune, districte), multe fiind „moştenite” din Evul Mediu
fără prea multe modificări. Pe de altă parte, nu se poate trece cu vederea
desfiinţarea unor comitate şi districte româneşti, prin alipirea la comitate
vecine cu pondere mai redusă a populaţiei de naţionalitate română. Un astfel
de caz este cel al comitatului Zărand, „Mica Dacie”, cum era preamărit în
epocă de fruntaşii românismului. În acest comitat, ca şi în altele care au avut
o soartă similară în 1876, alegerile erau câştigate mereu de români, care
câştigau şi locurile „viriliste”, întrucât, în lipsa marilor aristocraţi sau industriaşi maghiari, acestea reveneau intelectualităţii, alcătuită preponderent din
învăţători, preoţi şi avocaţi români. Şi la conducerea comitatului se instalaseră românii, situaţie de neacceptat pentru forurile superioare centrale, de
la Budapesta (I.S. Nistor, 2000). Guvernul Tisza, de factură naţionalistă, a
considerat necesară divizarea acestui comitat astfel: cercurile Brad şi Baia
de Criş au fost alipite comitatului Hunedoarei, iar cercul Hălmagiu –
comitatului Arad.
Nu a fost nevoie de prea mult timp pentru ca cercurile naţionaliste de
la Budapesta să observe „greşeala” majoră pe care o făcuseră prin crearea
unui comitat nou din regimentul româno-bănăţean. Liderii acestuia erau
români, aleşi în Parlamentul de la Budapesta, în frunte cu generalul Traian
Doda, şi, mai mult, nu arătau nici un pic de respect maghiarimii. Astfel,
comitatul Severin urmează soarta comitatului Zărand: prin legea LV din
1880, comitatele Caraş şi Severin se unesc într-un comitat nou cu denumirea
de Caraş-Severin, şi cu reşedinţa la Lugoj. Şi de această dată, argumentele
logice şi protestele îndreptăţite ale românilor bănăţeni nu au fost luate în
seamă. Decizia a fost chiar mai puţin conformă cu principiile raţionalităţii,
întrucât comitatul Severin era unul destul de mare, ca şi Caraşul, iar prin
unirea celor două se crea un comitat de proporţii gigantice!
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Fig. 33.
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Pentru Caransebeş, centrul românismului bănăţean în acea epocă,
pierderea statutului de reşedinţă de comitat a fost cea de-a doua lovitură
suferită în decurs de doar patru ani. Nu cu mult înainte, prin legea XX /
1876, un număr de 46 de oraşe cu consiliu (municipii) din Regatul Ungariei
îşi pierduseră această calitate, fiind „degradate” la rangul de oraş cu
magistrat, între acestea şi Caransebeş.
Situaţia anterioară anului 1876 este reflectată în Dicţionarul
(Helységnévtár) din 1873 (E.A. Varga, 2002). În noua împărţire pe cercuri,
autorităţile au părut să ţină cont atât de vechile cercuri, de dinainte de 1848,
şi aduse „la viaţă” în deceniul anilor 1860, cât şi de divizările efectuate de
regimul neoabsolutist din anii 1850. Principala caracteristică este numărul
mare de cercuri, de fapt cel mai mare din toată perioada antebelică.
În comitatul Arad, existau 11 cercuri, faţă de cele patru sau şase
anterioare. La baza noilor subdiviziuni par să fi stat mai degrabă structurile
din anii 1854-1860, mai adaptate schimbărilor intervenite în spaţiul geografic odată cu introducerea relaţiilor capitaliste. Astfel, cercurile Chişineu şi
Ineu se aseamănă mult cu cele din perioada neoabsolutistă. Mai la vest,
localităţile care fuseseră alipite comitatul Bichiş-Cenad în acea perioadă
(Elek, Pilu, Vărşand, Şiclău, Otlaca – Grăniceri, la care se adăuga satul
Sânmartin) formau un cerc nou, Elek (Aletea). În partea nord-estică a
comitatului, cercul Buteni din anii 1850 a fost divizat în două: partea de la
nord de Crişu Alb forma cercul Sebiş, iar cea de la sud – cercul Buteni. Şi
cercul Pâncota din acei ani a fost divizat în două jumătăţi: partea vestică, de
câmpie, a format cercul Şiria, iar cea estică, din spaţiul colinar şi chiar
montan al bazinului Cigherului, cercul Agriş. De-a lungul văii Mureşului,
pe malul drept, unde, până în 1848 şi în anii 1860, exista un singur cerc – al
Aradului, s-au format patru cercuri! Astfel, de la intrarea Mureşului în
comitat şi până la Monoroştia, era cercul Săvârşin (sau Soborşin), de la
Bârzava până la Mândruloc, cercul Radna (înjumătăţit faţă de situaţia din
1854-60), în jurul Aradului, şi mai ales către nord, până la Macea, era cercul
Arad, iar în aval de oraş, până la Semlac, cercul Pecica, care ajungea în
nord-est până la Iratoşu.
În comitatul Cenad nu sunt schimbări: localităţile Nădlac şi Şeitin
aparţin cercului Nădlac, iar Turnu şi Iratoşu Mic (Dorobanţi) – cercului
Bătania. În comitatul Bihor apare pentru prima dată cercul Beliu, incluzând
toate aşezările acestui comitat de pe actualul teritoriu al judeţului Arad. În
comitatul Zărand, încă existent, se revine la cercul Hălmagiu, care
cuprindea toate aşezările acestui comitat din actualul judeţ Arad.
Comitatul Timiş ia forma şi organizarea pe care şi-o va păstra, în linii
mari, până la război. Astfel, în loc de cinci sau şase cercuri, câte existaseră
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în perioada anterioară, se formează nouă cercuri, cărora li se adaugă
cercurile sudice, dunărene, rezultate în urma desfiinţării regimentelor
grănicereşti, dar situate pe teritoriul sârb de azi. De fapt, cele cinci cercuri
ale anilor 1860 sunt divizate în două, cu excepţia cercului Timiş, care
rămâne în aceeaşi configuraţie, fiind doar redenumit ca „central” (Központi
járás) sau plasa Centrală (denumire care va fi adoptată în perioada
interbelică). Astfel, cercul Aradu Nou se împarte în două jumătăţi: cea
nordică conservă denumirea cercului, Aradu Nou, iar cea sudică este
numită Vinga; cercul Lipova este divizat în acelaşi mod: jumătatea nordică
cu denumirea Lipova, iar cea sudică, Recaş; cercul Ciacova revine
aproximativ la împărţirea din epoca absolutistă, jumătatea vestică revenind
Ciacovei, iar cea estică – Buziaşului. În fine, cercul Vârşeţ este şi el divizat
– partea nordică este redenumită Deta, iar cea sudică, în care intră doar sate
aparţinând în prezent comunelor Moraviţa şi Jamu Mare, precum şi satul
cărăşean Vărădia, rămâne cu numele de Vârşeţ.
Fragmentarea maximă se regăsea, ca şi mai înainte, în comitatul
Torontal. Doar pe teritoriul românesc de astăzi se găseau, total sau parţial,
zece cercuri, faţă de cele maxim cinci de până atunci. Unele cercuri
cuprindeau numai câteva sate, însă de obicei bine populate. În partea sa
nordică, cercul Sânnicolau Mare se restrângea la un teritoriu îngust în jurul
comunei de reşedinţă, întrucât în partea sa estică lua naştere cercul Periam,
iar în cea sudică – cercul Biled, acesta din urmă o „umbră” a celui din anii
1850. De-a lungul actualei graniţe, teritoriul fostelor cercuri Cănicea şi Novi
Becej (Beceiu Turcesc) era împărţit în patru cercuri. Acestea erau, de la
nord la sud, următoarele: Beşenova Veche (Dudeştii Vechi), Comloşu,
Jimbolia şi Cenei. Toate îşi aveau reşedinţa pe teritoriul actual al României,
dar depăşeau ca întindere acest cadru. La sud de Bega, fostul cerc Peciu Nou
sau, în perioada neoabsolutistă, Modoş, era la rândul său divizat în trei părţi.
Partea cea mai mare revenea cercului Pardani, localizat aproximativ între
Bega şi Timiş. Mai spre sud, câteva sate din apropierea graniţei (din comuna
Giera de azi) erau incluse în cercul Modoş (Jasa Tomić). În fine, satele ce
azi compun comuna Banloc intrau în cercul Zichyfalva (Plandište).
Şi în comitatul Caraş are loc o fragmentare accentuată şi o creştere a
numărului de cercuri, în paralel cu extinderea comitatului spre sud, prin
alipirea unei părţi din fostul regiment sârbo-bănăţean. Astfel, în nord ia
fiinţă cercul Mureş, incluzând partea nordică a cercului Făget şi unele
aşezări din cercul Bega. Cercurile Făget şi Bega rămân astfel restrânse la
teritoriile lor din bazinul superior şi respectiv mijlociu al Begăi. Cercul
Lugoj conservă doar teritoriile sale din vest, căci jumătatea sa estică,
respectiv valea Timişului între Caransebeş şi Lugoj (excluzând aceste două
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oraşe) este inclusă într-un cerc nou, Timiş. Mai spre sud, fragmentarea este
şi mai mare. Din fostele cercuri Bocşa şi Oraviţa se crează nu mai puţin de
cinci cercuri! Cercul Bocşa îşi păstrează doar partea sa vestică, de pe cursul
mijlociu al Bârzavei şi Pogănişului, la ieşirea din munte a acestor văi, şi în
spaţiul deluros adiacent. Jumătatea estică, pe cursul superior al văilor
menţionate, revine unui cerc nou, al Reşiţei. Deşi nu mai apăruse după
1848, este reînfiinţat cercul Caraşovei, incluzând aproape toate satele din
bazinul superior şi mijlociu al Caraşului, în special din partea sa nordică.
Acest cerc „împrumuta” teritorii atât de la cercul Bocşa, cât şi de la Oraviţa.
Cercul Oraviţa păstra doar un teritoriu restrâns în jurul centrului său. Cea
mai mare parte a sa era înglobată în cercul nou, Sasca Montană, care
ajungea în sud până la Moldova Nouă. Spre Dunăre, fostele companii ale
regimentului sârbo-bănăţean, cu excepţia companiei a 12-a – Berzasca –
formau un cerc nou, Biserica Albă (Bela Crkva).
În sud-estul Banatului, aproximativ pe amplasamentul Banatului de
Severin din Evul Mediu, lua naştere în comitat nou – al Severinului. El era
format din companiile regimentului grăniceresc româno-bănăţean desfiinţat
în 1872, precum şi din compania a 12-a – Berzasca – a regimentului sârbobănăţean, desfiinţat în acelaşi an. Fostele companii au fost reorganizate, formând patru cercuri, în felul următor: compania Ohaba-Bistra şi Caransebeş
– cercul Caransebeş, în Culoarul Bistrei şi Depresiunea Caransebeş;
companiile Cornea, Cornereva, Petnic (parţial), Teregova şi Slatina – cercul
Teregova – pe cursul superior al Timişului şi în partea nordică a
Depresiunii Domaşnea-Mehadia; companiile almăjene Dalboşeţ, Bozovici şi
Prigor – cercul Bozovici, în Depresiunea Almăjului; companiile Petnic
(parţial), Mehadia, Orşova şi Berzasca – cercul Orşova, în Defileul Dunării
aval de Coronini, pe valea Cernei şi în jumătatea sudică a Depresiunii
Domaşnea-Mehadia.
Satele Băuţaru Inferior, Băuţaru Superior şi Bucova intrau pe mai
departe în componenţa comitatului Hunedoarei, dar în cercul Clopotiva.
În anul 1876, prin Legea maghiară XXXIII se instituie ample
restructurări teritoriale, care afectează şi spaţiul analizat (fig. 34). În urma
desfiinţării comitatului Zărand şi a districtului Kikinda (Serbia de azi) –
înglobat comitatului Torontal, au loc reorganizări ale comitatelor Arad şi
Torontal.
Comitatului Arad îi este ataşat cercul Hălmagiu din comitatul
Zărand, în componenţa sa anterioară. Considerând probabil că, prin aceasta,
numărul cercurilor ar fi prea mare, autorităţile au hotărât desfiinţarea unor
cercuri din partea estică a comitatului, locuită aproape exclusiv de români.
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Fig. 34.
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Astfel, este desfiinţat cercul Buteni, fiind alipit cercului Sebiş,
precum şi cercul Săvârşin, alipit cercului Radna. Cercul Radna, în schimb,
şi-a restrâns teritoriul spre vest, cedând satele din câmpie, de pe valea
Mureşului aval de Păuliş, cercului vecin, Arad. Cercul Agriş a fost
redenumit Târnova, o dată cu schimbarea reşedinţei sale. Au mai avut loc şi
alte câteva mici modificări: satele Bârsa, Aldeşti şi Voivodeni au fost mutate
în cercul Ineu, iar Hodiş şi Cuied în cercul Târnova, toate aceste aşezări
aparţinând anterior cercului Buteni. Şi cercul Şiria a „pierdut” satul Pănatu
Nou (Horia) în favoarea cercului Arad. Această organizare a comitatului
Arad n-a mai suferit modificări până în 1919.
Din punct de vedere al centrelor noilor cercuri, se constată tendinţa de
înlocuire a localităţilor româneşti cu cele maghiare, sau măcar cu o minoritate maghiară, în ciuda considerentelor geografice sau de centralitate spaţială. De exemplu, Sebiş (1885 de locuitori în 1869) este preferat în locul
comunei Buteni (3313 locuitori în acelaşi an), Chişineu Criş (2174 loc.) în
locul Zărandului (2973 loc.) etc. Aceste aşezări nici nu au mai avut vreodată
funcţie administrativă, cedând calitatea de loc central comunelor care le-au
luat locul.
În comitatul Torontal se recurge la o restrângere necesară a
numărului de cercuri. Dispare aşadar cercul Beşenova Veche (Dudeştii
Vechi), al cărui teritoriu este împărţit între cercurile Sânnicolau Mare
(partea estică) şi Cănicea Turcească (partea vestică, cu o singură localitate
pe teritoriul de azi al României: Beba Veche). Cercul Comloşu este la
rândul său desfiinţat, cea mai mare parte a sa fiind înglobată cercului
Jimbolia, iar satele Vălcani, Teremia Mare şi Teremia Mică – cercului
Sânnicolau Mare. Dispare şi cercul Biled, inclus în cercul Cenei, cu
excepţia satului Şandra, alipit cercului Periam. La sud de Bega, cercul
Modoş se extinde în dauna cercului Pardani¸ de la care ia satele Rudna şi
Macedonia. În fine, cercul Zichyfalva (Plandište) este redenumit Banloc,
schimbându-şi reşedinţa.
În comitatele Caraş şi Timiş, cea mai importantă modificare a fost
divizarea cercului Biserica Albă (Bela Crkva) în două: jumătatea vestică, de
pe teritoriul sârb de astăzi, a rămas cu acceaşi denumire şi a fost alipită
comitatului Timiş, iar jumătatea estică a primit numele de cercul Moldova,
cu reşedinţa la Moldova Nouă, rămânând şi mai departe în componenţa
comitatului Caraş. În acest scop, s-au făcut şi alte câteva schimbări: cercul
Sasca Montană a fost redenumit cercul Iam, mutându-şi reşedinţa;
localităţile Moldova Nouă, Moldoviţa şi Padina Matei, din fostul cerc Sasca
Montană au fost incluse cercului Moldova, în vreme ce satele Naidăş şi
Lescoviţa, din fostul cerc Biserica Albă, au fost înglobate cercului Iam. În
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acelaşi comitat, localitatea Dognecea a fost mutată din cercul Caraşova în
cercul Bocşa.
În comitatul Severin ar fi de menţionat doar restrângerea teritoriului
cercului Teregova, care a cedat satul Vârciorova cercului Caransebeş şi
satele Şumiţa şi Pârvova cercului Bozovici.
În decada 1880-1890, are loc o reorganizare de mică amploare a
noului comitat Caraş-Severin, rezultat în urma unei fuziuni impuse de
Legea maghiară LV din 1880. Cercurile existente la momentul fuziunii îşi
păstrează în linii mari teritoriul, cu excepţia cercului Caraşova, care este
definitiv desfiinţat. Localităţile acestuia sunt înglobate cercurilor vecine:
Oraviţa şi Reşiţa. Cercul Moldova îşi extinde substanţial teritoriul spre est,
în dauna cercului Orşova din fostul comitat Severin, prin înglobarea satelor
din fosta companie a 12-a (Berzasca) din regimentul sârbo-bănăţean:
Berzasca, Bigăr, Liubcova, Gornea, Sicheviţa şi Gârnic. Astfel, cercul
Moldova includea toate aşezările din Defileul Dunării, de pe teritoriul
actual al judeţului Caraş-Severin. Un alt cerc care şi-a mărit teritoriul a fost
cel al Lugojului, care a preluat de la cercul Făget satele Bârna, Boteşti,
Drinova, Jureşti, Pogăneşti şi Sărăzani (în prezent, componente ale comunei
Bârna), şi de la cercul Bega satele Coşteiu Mare, Coşteiu Mic, Sâlha
(acestea trei formează azi, prin contopire, satul Coşteiu) şi Gruni. Este
interesant de remarcat că în această perioadă are loc şi o modificare a limitei
de comitat, între Timiş şi Caraş-Severin, prin trecerea satului Darova de la
cercul Buziaş, comitatul Timiş, la cercul Lugoj, comitatul Caraş-Severin,
probabil din cauza distanţei mici care despărţea satul de oraşul Lugoj.
De altfel, în comitatul Timiş, singurele modificări (minore) se leagă de
cercul Buziaş. În această decadă, în afara satului amintit mai sus, acesta a
mai cedat cercului Ciacova aşezările Berini, Cerna şi Stamora Română.
În comitatul Hunedoara, satele din actuala comună Băuţar au fost
incluse, la 1880, în cercul Densuş-Clopotiva, iar din 1890 până la Marea
Unire în cercul Haţeg.
În orice caz, modificările din deceniul 1880-1890 au fost ultimele care
au mai afectat structura majoră a comitatelor până la Marea Unire. În decada
1900-1910 mai au loc mici relocări, astfel: satele Teremia Mare şi Teremia
Mică, din cercul Sânnicolau Mare, sunt incluse în cercul Kikinda Mare,
ambele în comitatul Torontal; cercul Teregova, din comitatul CaraşSeverin, cedează satul Lăpuşnicel cercului Bozovici, şi satul Globu Craiovei
cercului Orşova. Cercul Moldova îşi schimbă numele în Moldova Nouă,
fără însă a-şi schimba organizarea.
Cele mai importante schimbări au fost însă la nivel comunal, prin
schimbarea denumirilor majorităţii satelor în anul 1908. Dacă până atunci
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satele îşi păstraseră denumirea, doar transcrisă oficial conform regulilor
limbii maghiare, în anul 1908 toate satele care aveau o denumire românească, germană, sârbă sau de altă limbă decât maghiară au primit denumiri
noi. Se cunoaşte foarte bine ce importanţă simbolică are numele unei aşezări
pentru locuitorii săi, precum şi pentru Stat. Nu corespundea intereselor
statului „naţional” maghiar din acele vremuri ca numele unor aşezări de pe
cuprinsul „Coroanei Sfântului Ştefan” să aibă denumiri româneşti, slave sau
chiar germane, fapt ce ar fi dovedit, la o primă privire aruncată pe harta
Ungariei Mari, eterogenitatea etnică a acestui spaţiu multinaţional.
Astfel, în tumultul naţionalist maghiar creat în jurul manifestărilor
Mileniului din 1896 (cu ocazia a 1000 de ani de la sosirea maghiarilor în
Panonia sau, după expresia uzitată de maghiari, în „Bazinul Carpatic”), şi
ulterior acestui eveniment, au fost redactate numeroase lucrări istorice,
etnografice, geografice, unele având o reală valoare ştiinţifică, mai ales
raportându-ne la nivelul acelor vremuri. În acelaşi timp au apărut însă şi
lucrări cu opinii care exaltau la maxim sentimentul naţional al maghiarimii,
înclinând spre şovinism şi chiar ură faţă de naţiunile conlocuitoare (de altfel
nerecunoscute ca atare), care trebuiau cu orice preţ „asimilate” de marea
naţiune maghiară, ca singura existentă în spaţiul „Bazinului Carpatic”.
Schimbarea denumirilor de sate este aşadar răspunsul autorităţilor la
această cerinţă de maghiarizare: dacă nu se poate schimba (momentan!)
naţionalitatea locuitorilor, să se schimbe măcar denumirile satelor, şi astfel
să nu mai fie chinuite limbile „sărmanilor” funcţionari maghiari cu pronunţii
care mai de care mai nemaghiare. De altfel, această perioadă coincide şi cu
tendinţa de independizare totală faţă de Viena, Parlamentul maghiar cerând
insistent împăratului să aprobe constituirea unei armate naţionale maghiare
(A.J.P. Taylor, 2000). Astfel, de maghiarizare nu scapă nici germanii, după
cum ne povesteşte în operele sale literare, cu atâta tristeţe în suflet, scriitorul
şvab Adam Müller Guttenbrunn.
Schimbarea oiconimelor a avut şi o latură raţională: aceea de a nu
avea două nume identice pentru localităţi diferite. Această cerinţă era greu
de îndeplinit, ţinând cont de numeroasele denumiri care erau comune pentru
diverse părţi ale Ungariei din acele vremuri. S-a găsit însă şi soluţia: pentru
satele cu acelaşi nume, dar din comitate diferite, s-a adăugat la numele
satului şi cel al comitatului, pentru a face distincţia. În acest mod, satul
Secaş (Székás) din comitatul Timiş a devenit Secaşul Timişan
(Temesszékás), iar satul Secaş (Székás) din comitatul Caraş (azi Secăşeni) a
devenit Secaşul Cărăşan (Krassószékás).
Desigur că, dacă ar fi fost vorba doar despre o astfel de raţionalizare a
denumirilor, pentru ca să nu existe încurcături, această idee ar fi fost demnă
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de laudă! Din nefericire, în majoritatea cazurilor a fost simpla dorinţă a
autorităţilor de a avea nume maghiare. Acolo unde numele româneşti,
germane sau sârbe aveau o semnificaţie evidentă, s-au tradus: Turnul (Turnu
Ruieni) a devenit Sebes Torony, Belobreska (Belobreşca) s-a transformat în
Fejérdomb, Gurahoncz (Gurahonţ) s-a schimbat în Honctő, Engelsbrunn
(Fântânele), iniţial Kisfalud, a devenit Angyalkut, Guttenbrunn (Zăbrani) Temeshidegkut etc. Există şi situaţii „distractive”, în care s-a tradus greşit:
astfel, satul Brusturi (planta Lappa major) a fost tradus ca „Ferigă” (planta
Pteris aquilinium), în maghiară Páfrányos (T. Mager, 1937).
Au fost eliminate toate referirile la naţionalităţi: Németgladna (Gladna
Germană, azi Gladna Montană) a devenit Galadnabánya, Romángladna
(Gladna Română) s-a transformat în Galadna, Németbogsán (Bocşa
Germană / Montană) a fost schimbat în Boksánbánya, Románbogsán (Bocşa
Română) în Várboksán, şi la fel s-a procedat pentru Oraviţa Germană şi
Română, Stamora Germană şi Română etc.
În majoritatea cazurilor însă, plecând de la denumirea iniţială (românească în aproape toate situaţiile, pentru spaţiul analizat), autorităţile maghiare
şi-au folosit imaginaţia şi au creat denumiri noi, care să „sune” cât mai
ungureşte, cu o oarecare legătură cu vechea denumire, astfel încât să creeze
iluzia (argumentată ştiinţific!) că denumirile originale ale satelor reprezentau
nimic altceva decât o „deformare” în timp, în decursul veacurilor, a unor
denumiri maghiare şi mai vechi, pe care autorităţile le-ar fi „reconstituit”. Este
astfel generată o legătură falsă între realitatea teritorială nou creată prin
denumiri inventate şi teoriile istorice roesleriene care argumentau primatul
maghiarilor în faţa celorlalte popoare conlocuitoare, şi dreptul istoric al
maghiarilor asupra teritoriilor locuite preponderent de acestea.
Este perfect adevărat că noile denumiri au subzistat, din fericire, doar
un deceniu, şi astfel n-a fost timp pentru ca acestea să intre în limbajul
comun al locuitorilor, şi nici măcar al maghiarilor.
Suntem, iată, la un secol distanţă de acele vremuri tulburi şi încărcate
de tensiuni naţionale, descătuşate în ororile celor două războaie mondiale.
Considerăm că este realmente straniu ca în contextul actual, de bună
înţelegere şi reală apropiere între români şi maghiari, împreună sub aceleaşi
falduri ale Uniunii Europene, să persiste obişnuinţa maghiarilor de a se
referi mereu la aşezările transilvănene, bănăţene, crişene şi maramureşene,
cu aceste nume false, inventate în 1908 şi utilizate doar la Recensământul
din 1910 şi documentele deceniului următor. Mai mult, unele din aceste
denumiri se oficializează din nou. Astfel, prin Legea Administraţiei
Publice Locale nr. 215 din 23 aprilie 2001, respectiv Hotărârea de Guvern
nr. 1206 din 27 noimebrie 2001, modificată prin HG nr. 1615 din 6
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noiembrie 2002, se aprobă dispoziţiile privitoare la dreptul cetăţenilor
aparţinând minorităţilor naţionale de a folosi limba maternă în administraţia
publică locală, inclusiv dreptul de a se utiliza denumirea localităţii în acea
limbă. De fapt, denumirile satelor în limbile minorităţilor sunt statuate
tocmai în anexele acestor acte normative, devenind astfel denumiri oficiale,
în paralel cu cele româneşti.
Nu trebuie înţeles că această lege este greşită sau că aceste drepturi
sunt contestate; dimpotrivă! Credem că maghiarii, ca şi celelalte minorităţi
naţionale, au dreptul de a utiliza denumirea localităţilor chiar şi acolo unde
nu ating procentul de 20% statuat în lege. De fapt, în cazul majorităţii
acestor aşezări, denumirea nici n-a fost schimbată la 1908. Ceea ce contează
însă este ca, acolo unde s-a întâmplat acest lucru, denumirea în limba
maghiară să fie cea reală, utilizată de secole, şi nu cea inventată în 1908!
Aceste oiconime inventate tind de altfel să se generalizeze – în cazul tuturor
localităţilor – şi pe toate hărţile şi atlasele (altfel, de foarte bună calitate)
realizate de maghiari pentru spaţiul transilvan şi bănăţean (şi bănuim că şi
pentru celelalte teritorii care au aparţinut Ungariei Mari ante bellum). Nu se
ştie dacă revenirea la denumirile originale este împiedicată de necunoaşterea
acestora sau, dimpotrivă, avem de a face cu o acţiune conştientă de
reafirmare a unor „drepturi istorice” maghiare, prin afişarea cartografică a
unei toponimii false şi superflue.
5.8. ORGANIZAREA ADMINISTRATIVĂ
ÎN EPOCA INTERBELICĂ
La sfârşitul Primului Război Mondial (1914-1918), la Marea Adunare
Naţională de la Alba Iulia din 1 Decembrie 1918 se proclamă Unirea cu
Ţara; întreg teritoriul studiat intră în graniţele sale naturale, ale statului
român.
În ciuda voinţei populare, instalarea noii administraţii româneşti în
aceste părţi a fost uşor întârziată de închierea armistiţiului de la Belgrad
(13 noiembrie 1918), între guvernul maghiar al contelui Károly şi
mandatarul Antantei, generalul Franchet d’Esperey. În acest armistiţiu s-a
prevăzut o linie demarcaţională pe valea Mureşului, dar ea a fost ulterior
mereu împinsă spre vest. Teritoriul care separa trupele române de cele
maghiare a fost ocupat de trupele franceze, care au intrat în Arad în ianuarie
1919. La sud de Mureş, alături de trupele franceze au intrat şi trupele
sârbeşti, care au ocupat iniţial întreg Banatul. Din ianuarie trupele sârbeşti
s-au retras, ocupând doar fostele comitate Timiş şi Torontal, în timp ce
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comitatul Caraş-Severin a rămas în subordinea trupelor franceze. În luna
martie, Consiliul Dirigent, făcând abstracţie de linia de demarcaţie, îl
numeşte prefect al judeţului Arad pe Iustin Marşieu. Întrucât acestuia nu i se
permite instalarea în Arad, va ţine prima şedinţă la Radna în data de 17 mai
1919 (Aradul..., 1978). Prefectura oraşului va fi cedată abia în 7 iulie, după
care, în zilele următoare, trupele franceze se retrag. De la sud de Mureş se
retrag în cele din urmă şi trupele sârbeşti, iar dr. Aurel Cosma este instalat
ca primul prefect român al judeţului Timiş în 28 iulie 1919. În decursul lunii
august, întreg teritoriul este ocupat de armatele române.
Noua frontieră româno-maghiară, aşa cum este astăzi, a fost trasată
orientativ la Conferinţa de pace de la Paris din iunie 1919 şi stabilită
definitiv în urma Tratatului de la Trianon (4 iunie 1920). Graniţa românoiugoslavă a fost decisă în urma Tratatului de la Sévres (10 august 1920).
Această graniţă a mai fost modificată în anii următori, prin acorduri
bilaterale între cele două state (R. Săgeată, D. Baroiu, 2004). Astfel, la 24
noiembrie 1923, localităţile Jimbolia, Beba Veche, Cherestur, Ciortea şi Iam
intră în componenţa statului român, care cedează în schimb localităţile
Modoş (Jasa Tomić), Pardani, Gaiu Mare (Veliki Gaj), Surjan şi Crivobara.
Dicţionarul lui C. Martinovici şi N. Istrati (1921) nu menţionează nici alte
localităţi – între care Jamu Mare, Lăţunaş, Comloşu Mic, Soca etc, ale căror
situaţie era probabil încă incertă la acea dată. Printr-un protocol din 14 iunie
1927 încheiat la Bucureşti, graniţa româno-iugoslavă a mai suferit o
schimbare de mică importanţă, fiind creat punctul de „triplex confinium”
între Beba Veche (România), Kübekháza (Ungaria) şi Rabe (Serbia). De
altfel, graniţele se mai modifică pe cale... naturală, acolo unde urmează
cursuri de apă, respectiv, în cazul teritoriului analizat, pe Dunăre, Mureş şi
Nera. În acest caz, tratatele prevăd ca graniţa să fie stabilită pe şenalul
navigabil al râului, sau pe talveg. De exemplu, Mureşul şi-a „mutat” cursul
mai spre Ungaria în aceşti ani, şi, în consecinţă, România a „câştigat”
aproximativ 5000 de metri pătraţi (Bănăţeanul, 10 februarie 2004).
Imediat după Unire, s-a procedat la menţinerea provinciilor, ca
entităţi administrativ-teritoriale de mare întindere. Prin Decretul privitor la
instituirea conducerii serviciilor publice în Transilvania nr. 3622 din 11
decembrie 1918, se precizează că, în mod provizoriu, conducerea serviciilor
publice din Transilvania revine Consiliului Dirigent, emanat din voinţa
Adunării Naţionale de la Alba Iulia. Acesta fusese desemnat încă din 2
decembrie de către Marele Sfat Naţional Român, fiind investit ca organ
politic şi administrativ, cu activitate permanentă şi atribuţii guvernamentale,
care să conducă treburile curente ale Transilvaniei (I.S. Nistor, 2000).
Primul decret, din ianuarie 1919, prevedea ca, în interesul ordinii publice şi
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pentru a asigura continuitatea de drept, legile maghiare de până la 18
octombrie 1918 să rămână provizoriu în vigoare, dar se introducea în mod
obligatoriu limba română ca limbă oficială în toate serviciile publice.
Astfel, rămâneau în vigoare şi legile administrative maghiare,
respectiv XXI şi XXII din 1886; era un prim semnal dat autorităţilor de la
Bucureşti că nu se va accepta necondiţionat legislaţia de profil a Vechiului
Regat (M. Guţan, 2005). Primele modificări au avut în vedere terminologia
utilizată. Astfel, Decretul nr. IV pentru statorirea unor denumiri româneşti
în administraţie şi justiţie din 30 ianuarie 1919 a introdus termenii de judeţ
(în loc de comitat), plasă (în loc de cerc), oraş cu consiliu (în loc de oraş cu
magistrat), prefect (în loc de comite suprem), subprefect (în loc de vicecomite), secretar comunal (în loc de notar comunal) etc.
În această perioadă (1919-1920) toţi funcţionarii publici au fost
numiţi, deşi prin Decretul II al aceluiaşi Consiliu Dirigent se desfiinţa
principiul virilismului, precizându-se că, în viitor, administraţia locală va
avea în componenţă doar membri aleşi. Aceste tendinţe centralizatoare sunt
explicabile, întrucât marea majoritate a administraţiei publice din Transilvania era maghiară sau maghiarizată, constituind o piedică în calea desăvârşirii unirii cu România. Din nefericire, în multe cazuri funcţionarii români
care i-au înlocuit pe aceştia au avut o pregătire necorespunzătoare şi au făcut
cu greu faţă sarcinilor şi atribuţiilor încredinţate (M. Guţan, 2005).
Încetarea mandatului Consiliului Dirigent din Transilvania a avut loc
prin efectul Decretului-Lege nr. 1462 din 2 aprilie 1920. Ultima şedinţă a
Consiliului, condusă de Iuliu Maniu, s-a ţinut la Cluj în 10 aprilie 1920,
când a avut loc ceremonia de predare a puterii către guvernul regal de la
Bucureşti. La Cluj a rămas un secretariat general, înlocuit în 1921 cu un
directorat general, cu câte un departament corespunzător fiecărui minister
al Guvernului, ca organ detaşat al acestuia. Directoratul general din Cluj a
fost defintiv desfiinţat în 1924.
În spaţiul analizat, până la Legea de unificare administrativă din 1925,
au rămas în vigoare, în general, vechile limite (fig. 35). Acestea pot fi uşor
reconstituite pe baza Dicţionarului lui C. Martinovici şi N. Istrati (1921).
Astfel, judeţul Arad a fost alcătuit din fostul comitat Arad, plus satele
din fostul comitat Cenad rămase în România (Nădlac, Şeitin, Turnu şi
Iratoşu Mic – Dorobanţi). Plăşile au rămas în linii mari aceleaşi. Plasa
Aletea (Elek) s-a desfiinţat, fiind parţial inclusă în Ungaria, iar satele Pilu,
Vărşand, Pilu şi Şiclău au fost incluse în plasa Chişineu, în vreme ce satul
Sânmartin a fost integrat plăşii Arad. Aceasta a mai primit şi satul
Dorobanţi, în vreme ce celelalte trei localităţi din fostul comitat Cenad au
fost incluse în plasa Pecica. În judeţul Bihor, plasa Beliu a rămas în
componenţa sa antebelică.
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Fig. 35.
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Din părţile româneşti ale fostelor comitate Timiş şi Torontal a luat
naştere un nou judeţ, Timiş-Torontal. În cadrul acestuia, majoritatea
plăşilor (cercurilor) antebelice au rămas neschimbate. Au suferit modificări
doar acele plăşi situate în apropierea graniţei, astfel: plasa Deta a inclus şi
satele din fostul cerc Vârşeţ; plasa Periam (Grădiştea) a integrat şi satele
din fostul cerc Cenei; plasa Modoş (localitatea se afla încă în România) s-a
extins şi asupra teritoriului fostelor plase Pardani şi Banloc, iar plasa
Sânnicolau Mare a primit localităţile din fostele cercuri Jimbolia, Kikinda
şi Cănicea (Kanijža). În judeţul Caraş-Severin nu au loc schimbări, decât
de nume: plasa Mureş a fost redenumită Birchiş, plasa Iam s-a numit
Răcăşdia, în condiţiile în care localitatea Iam se afla încă în Serbia. Plasa
Oraviţa a inclus satul Vărădia, de la fostul cerc Vârşeţ. În judeţul
Hunedoara, satele actualei comune Băuţar se găseau tot în componenţa
plăşii Haţeg.
În vederea organizării administrativ-teritoriale a noului stat român
unificat, în 1920 a fost instituită o comisie pe lângă Ministerul de Interne, în
care au fost incluşi geografi precum Simion Mehedinţi şi Vasile Meruţiu.
Examinând situaţia existentă la acea dată, comisia a formulat următoarele
aprecieri: între cele 76 de judeţe existau nepotriviri foarte mari ca suprafaţă,
ca populaţie, ca densitate a reţelei căilor de comunicaţie; unele judeţe
prezentau anomalii în privinţa formei, iar altele aveau o capitală (reşedinţă)
excentrică şi greu accesibilă.
Într-o primă fază, comisia a sugerat guvernanţilor formarea unor
judeţe mari, care să favorizeze dezvoltarea vieţii publice şi descentralizarea
administrativă. Acest prim proiect, din anul 1921, prevedea împărţirea ţării
în 48 de judeţe (V. Meruţiu, 1929). În cadrul acestui proiect, judeţul Arad
primea de la judeţul Timiş-Torontal plasa Aradul-Nou, iar judeţul TimişTorontal îşi extindea teritoriul spre sud şi est, luând de la judeţul CaraşSeverin plasa Bocşa şi câteva localităţi din Dealurile Lipovei (Zăbalţ, Spata,
Sălaşul şi Ohaba). În afara acestor modificări, proiectul menţinea cele trei
judeţe, Arad, Timiş-Torontal şi Caraş-Severin, cu reşedinţele lor anterioare.
Din motive lesne de înţeles, reprezentanţii judeţelor care urmau a fi
desfiinţate (în alte părţi ale României) au protestat vehement, astfel încât
Ministerul de Interne a fost nevoit să comunice comisiei că acest proiect nu
este acceptat. A fost astfel realizat un al doilea proiect, care prevedea un
număr de 62 de judeţe, de mărime mijlocie (V. Surd et al., 2005). Conform
acestui proiect, judeţul Arad primea de la judeţul Timiş-Torontal plasa
Aradul-Nou, precum şi o bună parte din plasa Lipova. Judeţul TimişTorontal pierdea atât teritoriile menţionate mai sus, cât şi plasa Deta, cedată
judeţului Caraş. În fine, judeţul Caraş-Severin, conform acestui al doilea
215

www.cimec.ro
https://biblioteca-digitala.ro

proiect, urma să fie divizat în două judeţe: Caraş şi Severin. Judeţul Caraş
urma să primească plăşile Oraviţa, Bocşa, Moldova Nouă (parţial), Reşiţa şi
Răcăşdia din fostul judeţ Caraş-Severin, plus plasa Deta din judeţul TimişTorontal. Capitala judeţului urma să fie la Oraviţa. Judeţul Severin urma să
fie alcătuit din plăşile Teregova, Bozovici, Moldova Nouă (parţial), Timiş,
Lugoj, Bega, Făget şi Mureş din fostul judeţ Caraş-Severin. Plasa Orşova
urma să fie alipită judeţului Mehedinţi. Capitala judeţului Severin urma să
fie stabilită la Lugoj sau la Caransebeş (V. Meruţiu, 1929).
Nici acest proiect nu a avut mai mult succes, pe adresa comisiei
venind nenumărate scrisori de protest din partea autorităţilor locale şi chiar a
unor grupuri de cetăţeni, unele descrise de V. Meruţiu (1929). Acestea
conţineau şi propuneri de îmbunătăţire a organizării administrative, şi unele
aveau chiar un caracter oficial, fiind redactate de reprezentanţii judeţelor.
De exemplu, în judeţul Arad, reprezentanţii conducerii judeţene cer
ca localitatea Aradul Nou să fie alipită municipiului. Locuitorii din Aradul
Nou depun un memoriu în care protestează, „refuză onoarea de a fi alipiţi la
oraşul Arad”, şi cer nu numai să rămână ca şi până atunci, comună de sine
stătătoare, dar şi parte din judeţul Timiş-Torontal! De asemenea, conducerea
judeţului cere comisiei ca la judeţul Arad să fie incluse mai multe sate din
plăşile de pe stânga Mureşului decât cele prevăzute în proiect, căci acestea
„trag toate foloasele de la Arad şi nu contribuie cu nici un impozit la oraşul
şi judeţul Arad” (op.cit., p. 160). Se mai propune ca Nădlacul să devină
comună urbană (oraş), întrucât nu este suficient teritoriu în jur pentru a
forma o plasă, dar în schimb are populaţie suficientă (14 000 de locuitori pe
vremea aceea). Cât priveşte plăşile, se propune ca plasa Şiria să se numească
Pâncota, şi să se înfiinţeze o plasă nouă, Sfânta Ana (Sântana), cu comune
de la plăşile Arad şi Chişineu. Plasa Hălmagiu să primească de la plasa
Sebiş localităţile din Depresiunea Gurahonţ, şi centrul de plasă să se mute la
Gurahonţ.
V. Meruţiu (1929) prezintă şi memoriul cetăţenilor din Şiria, care cer
ca localitatea lor, centru al românismului (spre deosebire de Pâncota şi
Sântana), să rămână centru de plasă, aducând numeroase argumente în acest
sens.
În cele din urmă, într-o propunere de completare, Prefectura judeţului
Arad cere împărţirea în 12 plăşi: Pecica, Aradu Nou, Arad, Radna, Săvârşin,
Hălmagiu, Sebiş, Şiria şi Sântana. După cum se vede, s-a renunţat la
redenumirea plăşilor Şiria (în Pâncota) şi Hălmagiu (în Gurahonţ), apare în
schimb propunerea de înfiinţare a plăşii Săvârşin, şi, dintre propunerile
anterioare, se menţine cea de înfiinţare a plăşii Sântana. Faţă de organizarea
anterioară, dispare plasa Târnova, împărţită între plăşile Ineu, Şiria şi Sebiş.
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Şi din judeţul Caraş-Severin au sosit pe adresa Comisiei numeroase
scrisori de protest. La cererea Ministerului de Interne, Prefectura judeţului
opina că cea mai bună împărţire ar fi cea „istorică”, de dinainte de 1880, în
două judeţe – Caraş (cu capitala la Lugoj) şi Severin (cu capitala la
Caransebeş). În acest sens, se aduc numeroase argumente, între care şi cel
legat de faptul că locuitorii fostului judeţ Caraş se supun legilor din drept
civil maghiar, iar cei din fostul judeţ Severin, legilor de drept civil austriac,
cauzele fiind judecate la Caransebeş. Mai mult, pe teritoriul fostului judeţ
Caraş se află domeniile StEG (UDR), iar în fostul judeţ Severin – comunitatea de avere grănicerească. Acestea nu se pot împărţi. Totuşi, Prefectura
crede că este posibilă şi o împărţire în trei judeţe: Lugoj, Severin şi Caraş
(cu capitala la Oraviţa), însă numai după o atentă rearondare a plăşilor.
Personalităţile de seamă ale Caransebeşului susţin reînfiinţarea
judeţului Severin, dar cu capitala la Caransebeş, nu la Lugoj, şi având în
componenţă plăşile fostului regiment grăniceresc (Caransebeş, Teregova,
Orşova, Bozovici, Moldova Nouă), la care să se adauge 26 de comune din
plăşile Reşiţa şi Timiş, şi eventual alte comune din judeţele vecine,
Hunedoara şi Mehedinţi.
La Mehadia au loc manifestări de stradă, împotriva alipirii plăşii
Orşova la judeţul Mehedinţi, pe motivul că „Banatul e un întreg indivizibil”
(op.cit., p. 178-179). Din Ţara Almăjului soseşte un alt memoriu, în care se
cere formarea unui judeţ nou cu capitala la Orşova, la care să fie alipite
plăşile Orşova, Bozovici, Teregova şi Moldova Nouă, şi în nici un caz să nu
se alipească plasa Orşova la judeţul Mehedinţi, şi nici plasa Bozovici la
judeţul Caraş (ibidem). Din contră, profesorul Iosif Popovici era de părere
că plăşile nordice (Mureş, Făget, Bega) şi plasa Bocşa ar trebui adăugate la
judeţul Timiş-Torontal, pentru a întări elementul românesc din acest judeţ
(ibidem).
Prefectura judeţului Caraş-Severin, vis-a-vis de al doilea proiect al
comisiei, susţine „necesitatea intangibilităţii teritoriului” judeţului, în
opoziţie cu prima opinie, favorabilă unei divizări în două şi chiar în trei a
acestui judeţ.
Memoriul senatorului de Oraviţa, care pare să fi avut cea mai mare
influenţă ulterior, preconiza o divizare în două judeţe: Severin, cu plăşile
estice, având capitala la Lugoj sau Caransebeş, şi Caraş, cu plăşile vestice, şi
capitala la Oraviţa.
În timp ce comisia dezbătea aceste opinii, propuneri, proteste şi
memorii, la 29 martie 1923 este adoptată noua Constituţie a României, care
statua la articolul 4 că teritoriul statului era împărţit în judeţe, iar judeţele în
comune. În continuare, stabilea că „numărul, întinderea şi subdiviziunile lor
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teritoriale se vor stabili după formele prevăzute în legile de organizare
administrativă” (V. Surd et al., 2005, p. 350). Conform Constituţiei, judeţul
era un organism politico-teritorial cu atribuţiuni de putere publică, organ de
administraţie şi gestiune patrimonială, înzestrat cu organe reprezentative.
Interesele judeţene erau girate de Consiliile Judeţene, ai căror membri erau
aleşi prin vot universal, direct, secret, obligatoriu, cu reprezentarea
minorităţii, la care se pot adăuga şi membri de drept sau cooptaţi. Printre
membrii cooptaţi se puteau număra şi femei.
Punerea în practică a prevederilor noii Constituţii s-a făcut prin Legea
pentru unificarea administrativă din 14 iunie 1925 (promulgată prin
Decret Regal nr. 1972 / 13 iunie 1925, publicată în Monitorul Oficial nr.
128 din 14 iunie 1925). Aceasta conţinea doar prevederile de bază, nu şi
împărţirea propriu-zisă pe judeţe.
Noua împărţire administrativă a fost publicată începând cu octombrie
1925 şi a intrat în vigoare la data de 1 ianuarie 1926. Pentru reforma administrativă, constata cu amărăciune V. Meruţiu (1929), „nu s-a mai ţinut
cont de această comisiune şi nici de alta. Au intrat în joc interesele politice
locale. Din proiectele Comisiei s-a ales ce a fost cu putinţă”. Aşadar,
munca de câţiva ani de zile a comisiei care a funcţionat pe lângă
Ministerul de Interne a fost aproape în zadar, iar proiectele de judeţe mari,
apoi de judeţe mijlocii, au fost înlăturate pentru a se crea aceleaşi judeţe
mici. În total, teritoriul ţării a fost împărţit în 71 de judeţe, 498 de plăşi,
8879 de comune, dintre care 8704 comune rurale, iar restul urbane (oraşe),
din care 17 municipii reşedinţă de judeţ, 54 de comune urbane reşedinţă de
judeţ, 94 de comune urbane nereşedinţă şi 10 comune suburbane (V. Surd
et al., 2005, p. 350).
Împărţirea majoră, pe judeţe şi comune, a fost promulgată prin
Decretul Regal nr. 2465, şi a fost publicată în M.O. nr. 220 din 7 octombrie
1925. În actul publicat în Monitorul Oficial, se arată chiar în articolul 1 că
„judeţele Caraş-Severin şi Timiş-Torontal rămân în forma lor actuală până
la o nouă cercetare”. Practic, din regiunea analizată, se publică doar
împărţirea pe comune a judeţului Arad şi a zonei Beliu din judeţul Bihor.
Împărţirea pe plăşi a comunelor s-a făcut, pentru toate judeţele ţării, mai
puţin Timiş-Torontal şi Caraş-Severin, prin decizia ministerială nr. 87615
din 9 octombrie 1925, fiind publicată în M.O. nr. 223 din 10 octombrie
1925. Pentru judeţele din Transilvania, noua organizare administrativă, pe
judeţe, plăşi şi comune, este redată şi în Indicatorul comunelor din Ardeal şi
Banat (N. Istrati, 1925). Acesta prezintă, pentru judeţele Timiş-Torontal şi
Caraş-Severin, situaţia existentă în acel moment.
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Organizarea celor două judeţe avea să fie realizată abia în decembrie
1925, prin Decretul Regal nr. 3840 din 21 decembrie, publicat în M.O. nr.
284 din 23 decembrie 1925. Deşi nu cu mult timp înainte, în Legea pentru
organizarea judecătorească apărea sintagma „judeţele Caraş, Lugoj şi
Severin”, dând aşadar impresia unei împărţiri în trei a fostului judeţ CaraşSeverin, decretul prevedea doar două judeţe, Caraş, cu reşedinţa la Oraviţa,
şi Severin, cu reşedinţa la Lugoj. Judeţul Timiş-Torontal rămânea în linii
mari acelaşi. Decretul regal, ce prevedea doar arondarea comunelor pe cele
trei judeţe, este completat prin decizia ministerială nr. 2460A din 31
decembrie 1925, publicată în M.O. nr. 4 din 5 ianuarie 1926, în anexele
căreia este prezentată arondarea comunelor pe plăşi.
Atât în perioada octombrie 1925 – februarie 1926, cât şi ulterior,
Ministerul de Interne revine asupra decretelor iniţiale, fie cu unele modificări minore, fie cu publicarea de erate, de altfel foarte numeroase din cauza
timpului scurt avut la dispoziţie. Chiar şi în timpul anului 1926, când legea
intrase deja în vigoare, se semnalează modificări, între care şi înfiinţarea
unei plăşi noi în judeţul Timiş-Torontal, plasa Comloşu, înfiinţată prin
decizia ministerială nr. 16104 din 23 decembrie 1926.
În cele din urmă, reforma administrativă din 1925 a fost pusă în
aplicare (fig. 36). Noua organizare administrativă nu a cunoscut, în perioada
interbelică, schimbări de substanţă la nivelul judeţelor, ci doar la cele
inferioare (plăşi şi comune).
Judeţul Arad rămânea în forma existentă şi în perioada de până în
1925. Faţă de numeroasele proiecte şi cereri de alipire la acest judeţ şi a unor
comune de pe stânga Mureşului, din judeţul Timiş-Torontal, noua organizare
a acordat judeţului Arad numai câteva comune, şi anume Zădârlac (Zădăreni),
Zăbrani, Aradu Nou, Segenthau (Şagu), Kreuzstätten (Cruceni), Wiesenheid
(Tisa Nouă), Engelsbrunn (Fântânele), Sânnicolau Mic, Schöndorf
(Frumuşeni), Traunau (Aluniş) şi Guttenbrunn (azi inclus la Zăbrani).
Organizarea la nivel inferior includea un municipiu reşedinţă de
judeţ (Arad), o comună urbană (Nădlac) şi zece plăşi cuprinzând 194 de
comune rurale. Trebuie precizat că localitatea Nădlac a avut statutul de
comună urbană (oraş) numai câteva luni, căci prin Decretul Regal nr. 3924
din 23 decembrie 1925, publicat în M.O. nr. 287 din 31 decembrie 1925,
comuna urbană Nădlac redevine comună rurală. Numărul de comune s-a
redus de la 215 la 195 (incluzând şi Nădlacul) ca urmare a arondării, pentru
prima dată, a unor sate din aria montană şi colinară, la alte comune. Până în
1925, în sistemul administrativ austro-ungar, o comună reprezenta de fapt
un sat, iar din perioada interbelică s-a impus sistemul din Vechiul Regat
(existent şi astăzi), conform căruia o comună poate fi alcătuită din unul sau
mai multe sate.
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Fig. 36.
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Numărul plăşilor este de zece, ca şi în perioada antebelică. Faţă de
situaţia de până în 1925, apare o plasă nouă, Sfânta Ana (Sântana), care
grupează comunele din partea centrală şi nordică a Câmpiei Aradului, în
detrimentul plăşilor Chişineu – care rămâne cu aşezările din Câmpia
Crişului Alb – şi Şiria, care se extinde în schimb spre sud şi sud-vest,
preluând sate care aparţinuseră plăşii Arad, şi chiar spre nord şi est, afectând
puţin teritoriul plăşilor Ineu şi Spineni. În ciuda proiectelor de desfiinţare
enunţate, plasa Târnova îşi continuă existenţa, schimbându-şi numele în
Spineni (noua denumire a localităţii Târnova, de altfel temporară). În
schimb, pe valea Mureşului nu se mai înfiinţează plasa Săvârşin, astfel că
plasa Radna se extinde asupra aceluiaşi teritoriu. În partea de nord-est a
judeţului, plasa Sebiş cedează câteva sate (din actualele comune Gurahonţ şi
Brazii) plăşii Hălmagiu. În partea vestică, plasa Pecica (cu reşedinţa la
Rovine, sau Pecica Maghiară) îşi lărgeşte un pic teritoriul spre vest, în
detrimentul plăşii Arad. Plasa Arad (cu reşedinţa la Aradu Nou) şi-a
restrâns mult teritoriul la nord de Mureş, în schimb a beneficiat de aportul
satelor de pe malul stâng, alipite din judeţul Timiş-Torontal. Menţinerea
localităţii Aradu Nou ca centru de plasă (conform statutului avut anterior în
cadrul judeţului vecin) este logică, în condiţiile în care anexarea la
municipiul Arad a acestei comune a fost amânată.
Judeţul Timiş-Torontal era organizat într-un municipiu reşedinţă
de judeţ (Timişoara) şi 12 plăşi cuprinzând un număr de 237 comune
rurale. Doar două comune rurale aveau sate aparţinătoare: Bodrogu Nou
(cu satul Vinga Nouă, azi Călugăreni) şi Gad (cu satul Fodorhaz, între timp
alipit la Gad). În afara comunelor menţionate, alipite la judeţul Arad, judeţul
Timiş-Torontal rămânea în limitele anterioare anului 1925. În decembrie
1926, după cum s-a arătat, s-a înfiinţat a 13-a plasă, Comloşu, care cuprindea comune din plăşile vecine, Jimbolia, Sânnicolau Mare şi Periam.
Apar o serie de modificări, majoritatea de mică importanţă, la nivelul
plăşilor. Plasa Lipova se extinde uşor spre vest, incluzând şi aşezări ce
făcuseră parte din plasa Aradu Nou. Plasa Recaş îşi modifică uşor limitele
spre nord şi nord-vest. Plasa Buziaş pierde în favoarea plăşii Ciacova
localităţile Cerna, Berini şi Stamora Română, care la rândul său cedează
comuna Şipet în favoarea plăşii Gătaia. De altfel, dintr-un exces de zel, şi
probabil pentru a mulţumi pe toată lumea, autorităţile au hotărât organizarea
a patru plăşi în partea sudică a judeţului, unde anterior fiinţaseră doar trei.
Practic, plasa nou înfiinţată a fost Gătaia, care a preluat localităţi de la toate
plăşile din jur, acoperind o bună parte din câmpiile Gătaiei şi Moraviţei. În
consecinţă, plasa Deta şi-a micşorat suprafaţa spre est, compensând însă
prin preluarea din actuala comună Banloc, spre vest. Şi plasa Ciacova şi-a
221

www.cimec.ro
https://biblioteca-digitala.ro

schimbat configuraţia, atingând graniţa spre sud-vest, prin includerea
localităţii Giera. În mod evident, plasa Modoş dispare (de altfel şi localitatea
este inclusă în Iugoslavia după 1923), fiind înlocuită parţial de plasa
Giulvăz. Noua plasă include toate satele de pe cursul Timişului, aval de
Peciu Nou, dar şi pe cele dintre Timiş şi Bega, extinzându-se şi la nord de
Bega, la Uivar, şi incluzând deci toată partea sudică a plăşii Periam.
În partea centrală a judeţului, plasa Chişoda este denumirea fostei
plăşi „centrale”, după localitatea (de la periferia Timişoarei) care primeşte
statutul de reşedinţă de plasă. Înspre nord, plasa Vinga preia unele sate din
fosta plasă Aradu Nou, dar îşi schimbă uşor limita spre vest, în favoarea
plăşii Periam. Această plasă include toate aşezările de pe malul stâng al
Mureşului, între Felnac şi Igriş, iar spre sud se extinde numai până la Biled,
în comparaţie cu teritoriul său alungit de până în 1925. În fine, colţul nordvestic al judeţului, care aparţinuse fostului judeţ Torontal, cunoaşte şi de
această dată fragmentarea cea mai accentuată, mai ales după înfiinţarea
plăşii Comloşu. De-a lungul graniţei, de la nord la sud, se aflau plăşile
Sânnicolau Mare, Comloşu şi Jimbolia, aceasta din urmă fiind cea care a
inclus aproape toate satele din jumătatea sudică a plăşii Periam. Trebuie
evidenţiat că, dintre acestea trei, singura care existase până în 1925 era plasa
Sânnicolau Mare.
În judeţul Caraş-Severin au avut loc mai puţine modificări la nivelul
plăşilor, principala noutate organizatorică fiind divizarea acestuia în două:
judeţul Caraş cu plăşile Oraviţa, Reşiţa, Bocşa Montană, Răcăjdia,
Moldova Nouă şi Bozovici (fără comunele Lăpuşnicel, Pârvova şi Şumiţa),
plus comuna Gărâna din plasa Teregova, şi judeţul Severin, format din
plăşile Beghei (Balinţ), Birchiş, Lugoj, Făget, Timiş, Caransebeş, Teregova
şi Orşova, plus comunele menţionate din plasa Bozovici, şi fără comuna
Gărâna (Wolfsberg).
Judeţul Caraş era alcătuit din o comună urbană reşedinţă (Oraviţa),
o comună urbană nereşedinţă (Reşiţa) – ambele localităţi declarate în
premieră oraşe, şi 129 de comune rurale, grupate în şase plăşi. Localităţile Oraviţa Montană, Oraviţa Română şi Răchitova se contopesc pentru a
forma comuna urbană Oraviţa.
Cu excepţia celor câteva schimbări deja menţionate, rezultate în urma
divizării (comunele care au trecut la judeţul vecin, Severin), cele şase plăşi
sunt identice cu cele existente până în 1925. Reşedinţa plăşii Oraviţa era
Cacova (azi Grădinari).
Judeţul Severin era alcătuit dintr-o comună urbană reşedinţă
(Lugoj), două comune urbane nereşedinţă (Caransebeş şi Orşova) şi
224 de comune rurale circumscrise unui număr de nouă plăşi. Cu excep222
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ţiile menţionate (satele Lăpuşnicel, Pârvova şi Şumiţa, care au fost incluse la
plasa Orşova), nu s-au făcut modificări ale plăşilor în jumătatea sudică, în
schimb a apărut o plasă nouă – Margina – în jumătatea de est a Depresiunii
Făget. Prin urmare, şi plasa Făget „ciupeşte” spre vest din teritoriul plăşii
Beghei, redenumită Balinţ, după localitatea de reşedinţă. Plasa Lugoj îşi
avea sediul la Satu Mic (azi, Victor Vlad Delamarina).
Spre deosebire de judeţele Timiş şi (mai ales) Arad, în judeţele Caraş
şi Severin s-a menţinut organizarea anterioară pe comune, în sensul în care
fiecare sat era totodată şi comună. Această modalitate de „rezistenţă” la
practica din Vechiul Regat de a grupa mai multe sate într-o comună a fost
adoptată şi de alte judeţe, de exemplu - judeţul Bihor. În acest judeţ, plasa
Beliu şi-a păstrat neştirbit teritoriul avut anterior.
Comunele Băuţaru Superior, Băuţaru Inferior şi Bucova au rămas pe
mai departe în judeţul Hunedoara, plasa Haţeg.
Un aspect semnificativ al acestei perioade a fost şi schimbarea
denumirilor de aşezări. În fapt, era prima dată când aşezările aveau, în mod
oficial, nume româneşti, astfel încât nu a fost nevoie de legi sau decrete
speciale pentru aceste schimbări. Totuşi, numele româneşti ale aşezărilor
erau cunoscute de autorităţi, fiind de altfel şi publicate, atât în Dicţionarul
lui S. Moldovan şi N. Togan (1919), cât şi în cel al lui C. Martinovici şi N.
Istrati (1921), ca să nu mai vorbim de numeroasele lucrări antebelice, de
şematismele Bisericii Ortodoxe Române sau ale Bisericii Române Unite cu
Roma. Singurele denumiri care puteau ridica probleme erau cele ale
localităţilor locuite de minorităţile naţionale (germani, mai ales, şi în mai
mică măsură maghiari, sârbi etc), şi care nu aveau un corespondent în limba
română. În multe cazuri, mai ales pentru denumirile germane, s-a recurs la
păstrarea acestora, transcrise în original.
Tabelul 6.
Localităţile din Banat ale căror nume au fost schimbate
în perioada 1920-1930
Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Denumirea în 1930
Pădureni
Dorobanţi
Prunişor
Bacău de Mijloc
Regele Carol
Iacobini
Păulian

Denumirea în 1920
Erdeiş
Iratoşu Mic
Chertiş
Bacamezeu
Răpsig
Zeldiş
Govoşdia
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8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.

Joia Mare
Ciunteşti
Grăniceri
Pescari
Livada
Vânători
Luntreni
Olari
Turnu
Săvârşin
Caporal Alexa
Şagu
Iercoşeni
Minişu de Sus
Vărădia de Mureş
Mocioni
Stejar
Vârfurile
Avram Iancu
Zimandcuz
Bogda
Sintar
Cărpiniş
Lunga
Dumbrava
Cruceni
Şanoviţa
Pădureni
Lenauheim
Urseni
Orţişoara
Peciu Nou
Periam
Cărani
Saravale
Ştiuca
Tormac
Gelu

Căcărău
Ciuntăhaz
Otlaca
Hold(mizeş)
Fachert
Vădas
Belzerind
Vărşandu Vechi (Nou)
Tornea
Soborşin
Cherechiu
Segenthau
Iarcoş
Cherestameneş, Stupini
Totvărădia
Govoşdia
Soroşag
Ciuci
Aciuva
Zimandu Vechi
Bogdarigoş
Buchberg
Ghertiamoş
Constanţa
Igazfalva
Kreuzstätten, Cheresteş
Şuşanovăţ, Brusturi
Lighed sau Lighet
Cetad
Medveş
Cocota
Uipeci
Periamoş, Grădiştea
Merţişoara
Sarafola
Ebendorf, Ciucaş
Voicu, Rittberg
Chetfel
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46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.

Răuţi
Petroasa Mare
Măceşti
Milcoveni
Bigăr
Liubcova
Moldoviţa
Berzovia
Brebu Nou
Gărâna
Zorile
Greoni
Sălbăgelu Nou
Gornea
Câmpia
Socol
Valea Bistrei
Zorlencior

Aurelhaza
Vecehaza
Macevici
Mircovăţ
Şnelersruhe
Dolnia-Liubcova
Carlsdorf, Ştaieru Boşneagului
Jidovin
Weidenthal
Wolfsberg
Zoltanfalva
Greovăţ
Giulatelep
Gornea-Liubcova
Langofăt, Langenfeld
Socolovăţ
Valea Mare
Zorlenţu Mic

Astfel, nu se poate spune că denumirile oficializate de autorităţile
române nu au fost în mod conştient modificate. Au fost şi unele modificări
minore, dar în total 63 de localităţi (tabelul 6) au primit practic nume noi,
mai mult sau mai puţin asemănătoare cu cele vechi. Deoarece schimbările
de mult mai mare amploare ale autorităţilor maghiare (în 1908) erau la acel
moment puternic încrustate în memoria colectivă, aceste modificări pot fi
interpretate şi ca un act de „răzbunare”, fiind în general schimbate numele
unor localităţi locuite de maghiari sau având nume cu rezonanţă maghiară:
Iratoşu Mic (devenit Dorobanţi), Vădas (Vânători), Erdeiş (Pădureni),
Vecehaza (Petroasa Mare), Giulatelep (Sălbăgelu Nou), Zoltanfalva
(Zorile), Igazfalva (Dumbrava) etc. Într-un număr mult mai mic de cazuri, sa renunţat la denumirea în germană, în favoarea uneia în limba română:
Ştiuca (în loc de Ebendorf), Şagu (Segenthau), Brebu Nou (Weidenthal),
Gărâna (Wolfsberg), Sintar (Buchberg) ş.a., sau denumirea în limba sârbă a
fost „românizată”: Socol (în loc de Socolovăţ), Şanoviţa (Şuşanovăţ),
Saravale (Sarafola). În câteva cazuri, localităţile au preluat numele unor
personalităţi – Regele Carol (Răpsig), Mocioni (Govoşdia), Caporal Alexa
(Cherechiu), Avram Iancu (Aciuva), sau amintesc de acestea: Lenauheim (în
loc de Cetad). Majoritatea denumirilor de aşezări stabilite în primul deceniu
de după Marea Unire sunt în vigoare şi astăzi, cu toate că şi denumirile
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„neoficiale” ale aşezărilor mai persistă încă în vorbirea curentă a locuitorilor. Unele dintre denumirile adoptate la 1925 au avut totuşi un caracter
temporar, revenindu-se la denumirea consacrată, uneori chiar înainte de
1930 (localităţi care din acest motiv nici nu apar în tabel: Caragheorghevici,
schimbat înapoi în Bocsig; Movilă, redevenit Iosaş etc).
Legea de unificare administrativă din 1925 a fost aspru criticată în
epocă, în special de către reprezentanţii Transilvaniei, Basarabiei şi Bucovinei, care avuseseră parte de o reală descentralizare administrativă sub
vechiul regim, în vreme ce noua lege prelua majoritatea ideilor din modalitatea de administrare a Vechiului Regat. La nivelul judeţului, prefectul (ca
reprezentant al guvernului) avea puteri sporite, ceea ce era inadmisibil
pentru reprezentanţii administraţiei locale, care cu greu puteau accepta
norme de drept inferioare celor precedente.
În plus, era menţinută şi plasa, ca unitate geografică de administrare şi
control, condusă de un pretor subordonat prefectului de judeţ. Pretorul de
plasă avea atribuţii proprii de minimă importanţă, şi atribuţii delegate de
prefect. Plasa nu avea personalitate juridică, dar reprezenta o circumscripţie
de deconcentrare administrativă, la nivel supracomunal.
Evident, cele mai vii nemulţumiri le-a stârnit gruparea satelor în
comune, în vreme ce înainte de război, fiecare sat reprezenta o comună cu
organe proprii, deliberative şi executive. Rezistenţa la această idee s-a
manifestat prin conservarea (după cum am arătat) vechii organizări la nivel
local în majoritatea cazurilor, în teritoriul studiat.
Sub un nou regim politic, al Partidului Naţional-Ţărănesc condus de
Iuliu Maniu, care a înlocuit guvernul liberal Brătianu, Legea de unificare
administrativă a fost schimbată cu Legea pentru organizarea administraţiunii locale din 3 august 1929 (promulgată prin Decretul Regal nr. 2721
din 29 iulie şi publicată în M.O. nr. 170 din 3 august 1929).
Principala noutate a legii era reprezentată de apariţia a încă două
nivele de organizare, adăugate celor existente: Directoratele Ministeriale, ca
nivel suprajudeţean, şi satul, căruia i se conferă, în premieră, personalitate
juridică, ca nivel subcomunal.
Directoratele Ministeriale Locale au apărut din necesitatea de a avea
un nivel regional al organizării administrative. Constituţia din 1923
prevedea ca unităţi administrativ-teritoriale comuna şi judeţul, astfel încât o
organizare bazată pe regiuni administrative ar fi fost neconstituţională (după
cum demonstraseră proiectele precedente de organizare pe regiuni). Directoratele Ministeriale Locale, în număr de şapte, activau ca organe deconcentrate ale autorităţii centrale, şi erau compuse din directorul ministerial local
şi şefii serviciilor ministeriale locale, ca organe executive ale Guvernului.
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Între aceste servicii ministeriale locale, se numărau următoarele: interne,
finanţe, instrucţie publică, culte, agricultură, domenii, lucrări publice şi
comunicaţii, industrie şi comerţ, muncă, sănătate şi ocrotire socială.
Judeţele Arad, Timiş-Torontal, Caraş, Severin şi Hunedoara au fost
arondate Directoratului Minsterial de la Timişoara, a cărui funcţionare (ca
şi în cazul celorlalte) a început la 1 ianuarie 1930.
În organizarea judeţeană s-au mandatat două tipuri de organe:
deliberative şi executive (prefectul, consiliul judeţean şi comisiunea administrativă). În spiritul descentralizator al legii, statutul prefectului a fost
schimbat, acesta rămânând un simplu reprezentant al administraţiei judeţene. Conducătorul administraţiei judeţene devenea preşedintele delegaţiei
permanente a Consiliului Judeţean, ales de acesta pe o perioadă de cinci
ani (V. Surd et al., 2005, p. 353).
Legea păstrează plasa ca circumscripţie teritorială în cadrul judeţului,
în ciuda numeroaselor critici aduse. Plasa era condusă de un prim-pretor, ca
reprezentant al prefectului, ofiţer de poliţie administrativă şi organ de
supraveghere şi control pentru administraţia rurală.
La nivelul comunal, legea prevedea un număr minim de 10000 de
locuitori pentru o comună, ceea ce era exagerat. Totuşi, se arăta şi faptul că
acele comune care dispun de mijloace financiare suficiente ca să-şi îndeplinească singure obligaţiile, pot să se organizeze şi fără să îndeplinească
acest criteriu. Comunele suburbane şi cele care sunt staţiuni balneoclimaterice primesc un statut special.
În premieră, satele care fac parte dintr-o comună rurală sunt considerate, din punct de vedere administrativ, sectoare ale acelei comune, dotate
cu personalitate juridică. Legea le împarte în sate mici, sub 600 de locuitori,
şi sate mari, peste 600 de locuitori. Pentru satele mari, alegerea unui consiliu
sătesc, ca organ deliberativ, era obligatorie, iar pentru cele mici, facultativă.
Satele mici aveau o adunare sătească. În ambele cazuri, primarul era ales de
consiliul sătesc sau de adunarea sătească.
Împărţirea efectivă pe judeţe, plăşi şi comune s-a făcut în perioada
care a urmat, până la finele anului 1929. Principala lege în acest sens a fost
cea promulgată prin Decretul Regal nr. 4036 din 7 decembrie 1929,
publicată în M.O. nr. 274 din 9 decembrie 1929, ulterior intervenindu-se
doar pentru erate şi modificări minore.
Numărul de judeţe la nivel naţional rămânea acelaşi (71), legea
prevăzând doar mici schimbări ale limitelor de judeţ. Astfel, judeţul Arad
ceda comuna Talpoş judeţului Bihor (unde este şi astăzi), iar judeţul Caraş
pierdea în favoarea judeţului Severin satele Dezeşti, Fârliug şi Valea Mare.
Judeţul Timiş-Torontal rămânea neschimbat (fig. 37).
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Fig. 37.
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La nivel comunal intervin anumite modificări. În judeţul Arad se
revine la sistemul anterior anului 1925, fiecare sat reprezentând o comună,
cu două excepţii: satul Băltele, aparţinător comunei Gurahonţ, şi satul
Brusturescu, aparţinător de comuna Zimbru. Se schimbă numele satului
Cheresteş, în Cruceni (cum e şi azi), iar comuna Micălaca, grupurile de case
Ceala şi Bugeac (Bujac) de la comuna Rovine (Pecica) şi o parte din
comuna Mureşel sunt alipite la municipiul Arad. În total, în afara
municipiului reşedinţă de judeţ, Arad, erau 225 de comune, grupate în
doar nouă plăşi. Dispare plasa Spineni (Târnova), al cărui teritoriu este
împărţit între plăşile Ineu (majoritatea), Sebiş şi Şiria. Şi plasa Aradu Nou
îşi extinde puţin teritoriul în dauna plăşii Şiria, celelalte modificări fiind
lipsite de importanţă.
În judeţul Timiş-Torontal, principala schimbare la nivel local este
declararea localităţii Lipova drept comună urbană. Celelalte schimbări la
nivel comunal sunt fără importanţă: comunele Checea Croată şi Checea
Română se contopesc, formând comuna Checea, iar numele comunei Cocota
este schimbat în Orţişoara. Fiecare sat reprezenta o comună. În total, în
judeţul Timiş-Torontal existau: un municipiu reşedinţă de judeţ, Timişoara,
o comună urbană nereşedinţă, Lipova, şi 240 de comune rurale, grupate
în doar zece plăşi. Au dispărut plăşile Comloşu, Giulvăz şi Gătaia.
Teritoriul plăşii Comloşu a fost în mare parte preluat de plasa Jimbolia,
care s-a extins şi în partea nordică a plăşii Giulvăz. Cea mai mare parte din
plasa Giulvăz a revenit plăşii Ciacova, iar plasa Gătaia a fost împărţită între
plăşile Deta şi Buziaş. Mici modificări au intervenit şi în cazul celorlalte
plăşi, de exemplu plasa Lipova a preluat o parte din teritoriul plăşii Recaş,
în Dealurile Lipovei, în vreme ce aceasta s-a extins spre vest, în detrimentul
plăşii Centrale (noua denumire pentru plasa Chişoda).
Judeţul Caraş era alcătuit, ca şi până atunci, din o comună urbană
reşedinţă, Oraviţa, o comună urbană nereşedinţă, Reşiţa, două comune
suburbane (Broşteni şi Ciclova Montană, la oraşul Oraviţa) şi 122 de
comune rurale, grupate în doar cinci plăşi. Fiecare sat reprezenta o
comună, dar numărul mai mic de comune se explică prin cedarea către
judeţul Severin a comunelor menţionate şi declararea celor două suburbane.
Dispare plasa Răcăşdia, ale cărei sate sunt integrate în plasa Oraviţa.
Judeţul Severin este singurul care procedează la o grupare a satelor în
comune, pentru prima dată apărând în acest teritoriu comune cu mai mult de
un sat. În total, existau o comună urbană reşedinţă, Lugoj, două comune
urbane nereşedinţă, Caransebeş şi Orşova, două comune suburbane
(ambele la Orşova) şi doar 169 de comune rurale, din care 127 cu un
singur sat şi 42 de comune cu două sau mai multe sate, în total existând 266
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de sate. Aceste comune erau grupate în numai şase plăşi. Dispăreau plăşile
Margina, Balinţ şi Timiş. Satele din plasa Margina au fost incluse plăşii
Făget, cele din plasa Balinţ, în plasa Lugoj, iar cele din plasa Timiş au fost
împărţite între plăşile Lugoj şi Caransebeş. Au rămas nemodificate plăşile
Birchiş, Teregova şi Orşova.
După cum se poate observa, legiuitorul a avut în vedere o raţionalizare
a numărului de plăşi, în toate judeţele.
Legea administrativă din 1929 avea un puternic caracter descentralizator, dar a făcut la rândul său obiectul a numeroase critici. Unele dintre
acestea erau îndreptate împotriva Directoratelor Ministeriale Locale,
combătute pe baza unui aparente neconcordanţe cu spiritul unităţii naţionale.
Se făcea astfel o confuzie (prezentă şi azi) între regionalizare, văzută ca
„federalizare” (opusă unităţii naţionale), şi descentralizare administrativă.
Criticile mult mai pragmatice vizau însă cheltuielile enorme pe care le
presupuneau noile organe administrative, extinse pe cinci nivele, faţă de cele
trei de până atunci (judeţ, plasă, comună). De altfel, la Directoratele Ministeriale Locale s-a renunţat încă din 15 iulie 1931, după venirea la putere a
guvernului Iorga. În aceeaşi perioadă au fost modificate şi numeroase alte
prevederi, inclusiv cele referitoare la personalitatea juridică a satelor,
revenindu-se aşadar la judeţ şi comună, ca singure organe ale administraţiei
înzestrate cu personalitate juridică. Prin legi de modificare succesive, în
total 11 între 1929 şi 1934, s-a revenit practic la prevederile legii din 1925.
Era însă nevoie de o lege nouă, care să pună ordine în haosul legislativ creat
de numeroasele modificări ale legii administraţiei.
Acest act normativ a apărut în 1936, din nou sub auspicii liberale:
Legea administrativă din 27 martie 1936, publicată în M.O. nr. 73 din acea
zi. Se revine aproape în totalitate la prevederile legii de unificare din 1925,
iar prefectul devine iarăşi reprezentantul Guvernului în judeţ şi şeful administraţiei judeţene. Se instituie pentru prima dată Consiliul de Prefectură, ca
organ consultativ la prefectului, format din şefii serviciilor publice deconcentrate. Regulamentul de aplicare al acestei legi a apărut abia la 18
februarie 1937, dar acesta reprezintă un real progres, explicând cu maximă
claritate atribuţiile proprii fiecărui serviciu şi birou din cadrul administraţiei
locale.
Legea nu a apucat să-şi arate roadele, căci regele Carol al II-lea a
decis, la 10 februarie 1938, în contextul instabilităţii politice apărute ca efect
al rezultatului alegerilor din 20 decembrie 1937 (când nici un partid nu a
obţinut suficiente voturi pentru a forma Guvernul), instaurarea regimului
monarhic autoritar, numind în fruntea Guvernului pe Patriarhul Miron
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Cristea. Noul regim, de dictatură regală, a fost definitiv instalat în urma
publicării unei noi Constituţii, la 27 februarie 1938.
Organizarea politică dată statului de noua Constituţie impunea reorganizarea administrativă, pe baza următoarelor principii: primatul competenţei
(arată preferinţa legiuitorului pentru organele numite pe criterii de competenţă, în contrast cu cele alese), desfiinţarea unităţilor administrative
artificiale (judeţele), ordine în administraţie şi autoritate (conducerea unităţilor este încredinţată unor persoane numite care, eliberate de presiunea
electoratului, se vor putea dedica intereselor generale), organizarea şi sistematizarea activităţii administrative (în scopul de a asigura continuitate şi
eficienţă acţiunii de administraţie), şi, în cele din urmă, divizarea teritoriului
ţării în ţinuturi şi comune (V. Surd et al., 2005, p. 356).
Aceste deziderate au fost incluse în noua Lege administrativă din 14
august 1938, publicată în aceeaşi zi în M.O. nr. 187, Partea I. În primul
articol din lege se precizează că administraţia teritorială se exercită prin
următoarele circumscripţii teritoriale: comuna, plasa, judeţul şi ţinutul.
Aşadar, nici de această dată nu se desfiinţează plăşile, şi nici judeţele, dar
acestea rămân simple circumscripţii de control şi de deconcentrare
administrativă. Comuna şi ţinutul sunt înzestrate cu personalitate juridică şi
exercită atribuţii de administraţie generală, conferite prin lege.
Principala noutate este apariţia ţinuturilor, ca forme de organizare
administrativă la nivel regional. Judeţele Arad, Timiş-Torontal, Caraş,
Severin şi Hunedoara au fost incluse ţinutului Timiş, cu reşedinţa la
Timişoara, iar judeţul Bihor, ţinutului Someş, cu reşedinţa la Cluj. Toate
atribuţiile judeţelor au fost transferate la nivelul ţinuturilor. Spre deosebire
de Directoratele Ministeriale Locale din 1929, ţinuturile aveau la bază o
puternică centralizare şi restrângerea considerabilă a autonomiei locale.
Nici această organizare nu a fost de durată. În urma evenimentelor
externe, respectiv debutul marii conflagraţii mondiale şi Dictatul de la
Viena, regimul carlist este înlocuit, iar noul guvern, instalat la 4 septembrie
1940, a suspendat Constituţia din 1938 şi toate legile aferente, inclusiv cea
administrativă. Se reintroduc prevederile legilor anterioare, printr-un nou act
normativ, Legea nr. 67 din 21 septembrie 1940. Judeţul redevine unitate
administrativ-teritorială cu personalitate juridică, iar ţinuturile sunt
desfiinţate.
Împărţirea efectivă pe judeţe, plăşi şi comune s-a făcut puţin mai târziu,
aceasta fiind preluată conform Recensământului din 1941. Se constată
modificări minore faţă de organizările anterioare, la nivelul judeţelor din
teritoriul studiat. Comunele Bodrogu Nou şi Vinga Nou (Călugăreni) sunt
singurele care îşi schimbă apartenenţa, de la judeţul Timiş-Torontal la judeţul
Arad. Denumirea judeţului Timiş-Torontal se schimbă în Timiş (fig. 38).
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Principalele schimbări sunt la nivelul plăşilor, numărul acestora fiind
semnificativ mai mare decât în 1930 şi chiar raportat la împărţirea din 1925.
Astfel, în judeţul Arad sunt create 13 plăşi, maximul existent vreodată. Este
reînfiinţată plasa Târnova, aproximativ pe vechiul său teritoriu, dar apar şi
plăşi noi. Între plăşile Hălmagiu şi Sebiş, a fost „înghesuită” plasa
Gurahonţ, corespunzând depresiunii omonime, cu teritorii preluate de la
cele două. În jumătatea estică a plăşii Radna a fost creată plasa Săvârşin,
ecou al unei organizări antebelice, în Culoarul Mureşului până la
Monoroştia. În fine, în partea nordică a plăşii Aradu Nou, respectiv estică a
plăşii Pecica şi vestică a plăşii Sântana, a luat fiinţă plasa Curtici. Plasa
Aradu Nou a cedat partea sa estică plăşii Radna. Singura plasă al cărui
teritoriu rămânea neafectat era plasa Chişineu.
În judeţul Timiş, numărul plăşilor a crescut de la 10 la 13, reveninduse, în linii mari, la organizarea din 1925. Au fost deci reînfiinţate plăşile
Comloşu, Gătaia şi Giulvăz, aproximativ în vechile lor hotare.
În judeţul Caraş, s-a înfiinţat plasa Sasca Montană, care corespunde
aproximativ cu vechea plasă Răcăşdia (sau Iam), doar că localitatea
Răcăşdia este inclusă tot la plasa Oraviţa.
Şi în judeţul Severin se evidenţiază creşterea fragmentării la nivel de
plasă, fiind reînfiinţate plăşile Balinţ şi Sacu, aproximativ în circumscripţiile anterioare ale plăşilor Beghei (Balinţ) şi Timiş. Singura plasă
creată în 1925 la care s-a renunţat definitiv este plasa Margina.
Organizarea administrativă la nivel local (comunal) este afectată mai
ales de Decretul-Lege nr. 228 din 23 ianuarie 1942 (V. Ureche, 1998).
Astfel, în toate judeţele se instituie comuna ca unitate administrativteritorială formată din unul sau mai multe sate. Aceste prevederi aveau să
pregătească terenul pentru organizarea comunelor de după 1950.
Astfel, judeţul Arad era alcătuit dintr-un municipiu reşedinţă de judeţ,
Arad, şi 195 de comune, compuse din 227 de sate (s-au desfiinţat 30 de
comune prin contopire cu alte comune, şi două sate, contopite cu alte sate);
judeţul Timiş-Torontal (se revine la vechea denumire), dintr-un municipiu
reşedinţă de judeţ, Timişoara, un oraş nereşedinţă, Lipova, şi 234 de comune
rurale compuse din 237 de sate; judeţul Caraş, dintr-un oraş reşedinţă de
judeţ, Oraviţa, un oraş nereşedinţă, Reşiţa, şi 125 de comune rurale compuse
din 126 de sate (s-a desfiinţat comuna Putna); judeţul Severin, dintr-un oraş
reşedinţă de judeţ, Lugoj, două oraşe nereşedinţă, Caransebeş şi Orşova,
două comune suburbane Orşovei şi 174 de comune rurale compuse din 233
de sate. Au fost desfiinţate în acest judeţ 50 de comune prin contopirea cu
alte comune. Şi în judeţele vecine s-a aplicat aceeaşi formulă. De exemplu,
în judeţul Bihor (cu plasa Beliu), 84 de comune au dispărut, contopite cu
alte comune, iar 11 sate s-au contopit cu alte sate. Faţă de situaţia anterioară,
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nu mai exista nici un judeţ unde fiecare sat să fie, totodată, comună. Comunele cu două sau mai multe sate au fost organizate cu precădere în spaţiile
colinare şi montane, unde şi dimensiunea demografică a satelor era insuficentă pentru a face faţă obligaţiilor fiscale impuse de statutul de comună.
Organizarea administrativă s-a păstrat neschimbată până la instaurarea
unui nou regim politic după război.
5.9. ORGANIZAREA ADMINISTRATIVĂ ÎN PERIOADA
COMUNISTĂ
În anii de imediat după război, comuniştii duc o luptă acerbă pentru
preluarea totală a puterii în stat, perioadă în care nu au loc modificări majore
din punct de vedere administrativ. Are loc un proces de contopire a unor
localităţi rurale cu oraşele învecinate, comunele Mureşel, Aradu Nou (1948)
şi Sânnicolau Mic (1950) fiind, de exemplu, alipite municipiului Arad.
Alte schimbări vizau numele germane ale unor localităţi, în special din
apropierea oraşului Arad. Astfel, au fost modificate numele satelor Zădârlac
(în Zădăreni), Glogovăţ (în Vladimirescu), Engelsbrunn (în Fântânele),
Traunau (în Aluniş), Schöndorf (în Frumuşeni), Wiesenheid (în Tisa Nouă),
Pănatul Nou (în Horia), Guttenbrunn (în Zăbrani). Alte sate cu nume
modificate aminteau de unele personalităţi „negative”: Ferdinand a devenit
Oţelu Roşu, Mocioni – Nicolae Bălcescu etc. A fost schimbat şi numele
satelor Uisenteş, în Dumbrăviţa, Moriţfeld, în Măureni, şi Luntreni, în
Zerindu Mic. Se constată că această operaţiune a fost de mică amploare, şi
s-a desfăşurat inegal în teritoriu, întrucât în judeţul Timiş-Torontal,
respectiv Severin, au rămas numeroase sate cu nume germane: Altringen,
Bethausen, Iohanisfeld, Charlottenburg, deşi pentru unele dintre acestea
chiar existau variante româneşti, intrate în uzul obişnuit: Şarlota, Ionel etc.
În 1950, autorităţile comuniste au luat decizia de a schimba din
rădăcini organizarea administrativă din România, copiind modelul sovietic,
cu o structură pe trei nivele: regiuni, raioane şi comune. Localităţile urbane
se divizau în oraşe de interes republican, regional sau raional. Aceste
prevederi erau conţinute în Legea nr. 5 din 8 septembrie 1950.
Regiunea reprezenta unitatea administrativ-economică delimitată
teritorial, pe care se sprijină direct organele statului, fiind subordonată
acestora. Regiunea era alcătuită din raioane şi oraşe de subordonare
regională. Raionul reprezenta o unitate teritorială, operativă din punct de
vedere economic, politic şi administrativ, fiind format din oraşe de
subordonare raională şi comune. Localitatea de reşedinţă a sfatului popular
al raionului era centrul raional. Raionul se subordona direct regiunii.
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Comuna reprezenta o unitate administrativă şi economică delimitată
teritorial, alcătuită dintr-unul sau mai multe sate apropiate. Satul în care se
găsea reşedinţa sfatului popular comunal era centrul comunal. Comuna era
subordonată direct raionului.
Conform împărţirii din 1950, în teritoriul studiat se crează trei regiuni:
Arad, Timişoara şi Severin, surprinzător de apropiate ca formă judeţelor
actuale (fig. 39).
Regiunea Arad era formată din oraşul de subordonare regională
Arad (centrul regiunii) şi cinci raioane: Arad, Criş, Ineu, Gurahonţ şi
Lipova. Singurul oraş de subordonare raională era Lipova, celelalte raioane
având centrul în localităţi rurale: Ineu, Gurahonţ şi Chişineu Criş. Faţă de
judeţul Arad din perioada interbelică, regiunea omonimă câştigă teritorii la
sud de Mureş, în special în Dealurile Lipovei, dar şi spre nord, fiind pentru
prima dată inclusă la Arad zona Beliu (din judeţul Bihor). Raioanele
Gurahonţ, Ineu şi Criş sunt organizate pe valea Crişului Alb, din amonte
spre aval, în sud ajungând până la Munţii Zărandului şi Câmpia Aradului,
iar în nord, până la Crişul Negru, şi chiar dincolo de el în zona Tămaşda (azi
în judeţul Bihor).
Regiunea Timişoara era formată din oraşul regional Lugoj şi patru
raioane, Timişoara, Sânnicolau Mare, Deta şi Lugoj, în vreme ce oraşul
Timişoara, sediul regiunii, este declarat oraş de subordonare republicană, şi deci supus direct autorităţii centrale. Raionul Lugoj provenea din
fostele plăşi Lugoj, Balinţ şi Făget din judeţul Severin, incluzând o bună
parte din Depresiunile Lugoj şi Făget, până la vest de Buziaş. Raionul Deta
se extindea asupra zonei de cîmpie joasă a Timişului, şi cea de câmpie înaltă
a Bârzavei. Raionul Sânnicolau Mare ocupa partea de la sud de Mureş, din
Câmpia Arancăi şi partea vestică a Câmpiei Vingăi. Principala noutate este
declararea localităţii Jimbolia ca oraş de subordonare raională, în cadrul
raionului central, Timişoara. Deta şi Sânnicolau Mare, deşi reşedinţe
raionale, aveau tot statut de comune.
Regiunea Severin cuprindea un oraş de subordonare regională, reşedinţă de regiune – Caransebeş, un oraş de subordonare regională, reşedinţă de raion, Reşiţa, în vreme ce Oraviţa (fosta reşedinţă de judeţ)
rămâne cu statutul de oraş de subordonare raională. Regiunea se compunea
din cinci raioane: Reşiţa, Caransebeş, Oraviţa, Almaş şi Moldova Nouă,
corespunzând aproximativ cu fostul judeţ Caraş şi plăşile sudice (din
Culoarul Timiş – Cerna) ale fostului judeţ Severin. Principala noutate este
ridicarea în rang a oraşului Caransebeş (temporară, de altfel) şi declasarea
oraşului Oraviţa, în vreme ce reşedinţa plăşii Almaş este stabilită la
Mehadia, în detrimentul localităţilor Orşova şi Bozovici, foste reşedinţe de
plasă.
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În total, la nivel naţional existau 28 de regiuni. Numărul acestora era
considerat probabil prea mare, astfel încât prin Decretul nr. 331 din 27
septembrie 1952, numărul regiunilor se reduce de la 28 la 18 (fig. 40).
În teritoriul studiat este desfiinţată regiunea Severin, alipită regiunii
Timişoara. În consecinţă, după numai doi ani, oraşul Caransebeş pierde
statutul de centru regional, dar şi pe cel de oraş de subordonare regională,
devenind un simplu oraş de subordonare raională. Întrucât singurul oraş de
subordonare republicană a rămas capitala ţării, Bucureşti, şi Timişoara este
declasată, la nivelul unui oraş de subordonare regională.
Întrucât teritoriul regiunii Timişoara se dublase prin preluarea
teritoriului regiunii Severin, raionul Sânnicolau Mare a fost cedat regiunii
Arad, care astfel avea şase raioane. Totodată, localitatea Sânnicolau Mare
primeşte statut de oraş de subordonare raională. Nu se produc alte
modificări la nivelul regiunii Arad.
În regiunea Timişoara, numărul raioanelor şi al oraşelor de
subordonare raională creşte. Astfel, în Depresiunea Făget ia naştere raionul
Făget, din jumătatea estică a raionului Lugoj. Acesta, la rândul său, preia
unele comune din partea nordică a raionului Caransebeş. Principalele
centre extractive ale zonei, Anina şi Moldova Nouă, împreună cu staţiunea
balneoclimaterică Băile Herculane, primesc statutul de oraş (de
subordonare raională). Doar trei raioane mai aveau comune drept reşedinţă:
Deta, Făget şi Almaş (Mehadia).
Tendinţa de centralizare se manifestă şi în anii următori, prin
reducerea numărului de regiuni de la 18 la 16, instituită prin Decretul nr. 12
din 4 ianuarie 1956. Acelaşi decret modifică în sens pozitiv numărul
raioanelor şi al oraşelor.
Principala schimbare în Banat a fost dispariţia regiunii Arad, ale
cărei raioane sudice (Sânnicolau Mare, Arad şi Lipova) au fost alipite
regiunii Timişoara, iar cele nordice (Criş, Ineu şi Gurahonţ) – regiunii
Oradea (fig. 41).
Regiunea Timişoara ajunge astfel la dimensiunile sale maxime, limita
sa nordică fiind trasată pe culmea Munţilor Metaliferi şi ai Zărandului, apoi
pe la marginea nordică a Câmpiei Aradului. Pentru prima dată după ocupaţia
turcească, Timişoara devine centru administrativ pentru spaţii situate la
nord de Mureş.
În cadrul regiunii Timişoara existau patru oraşe de subordonare
regională (Timişoara, Arad, Lugoj şi Reşiţa) şi 16 raioane, acesta fiind
cel mai mare număr de raioane din această epocă, a regiunilor de tip
sovietic.
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Astfel, în jumătatea vestică a raionului Arad ia fiinţă raionul Pecica,
raionul Jimbolia preia din teritoriul raioanelor Timişoara şi Sânnicolau
Mare, iar raioanele Ciacova şi Gătaia rezultă din divizarea fostului raion
Deta, fiind afectate şi raioanele Reşiţa şi Oraviţa. Dispare şi raionul Almaş,
din care se formează două raioane noi: Bozovici, pe teritoriul Depresiunii
Almăjului, şi Orşova, în jumătatea sudică a Culoarului Timiş-Cerna.
Mehadia pierde calitatea de reşedinţă de raion, aceasta fiind preluată de cele
două localităţi care dau numele raioanelor. Raioanele Lugoj, Lipova, Făget
şi Moldova Nouă rămân aproximativ în vechile lor limite.
În cadrul regiunii Oradea, deşi denumirea de raionul Gurahonţ
rămâne aceeaşi, centrul de raion se mută de la Gurahonţ la Sebiş.
Se face tot mai puternic simţit un curent ideologic care viza urbanizarea (cu orice preţ), prin modificarea statutului unor localităţi, pentru a
avea un număr mai mare de locuitori în „mediul urban”. Astfel, pe de o
parte, se declară noi oraşe, iar pe de altă parte, anumite localităţi cu un
procent însemnat din locuitori angrenat în activităţi non-agricole sunt
declarate „localităţi asimilate urbanului”.
În teritoriul studiat, anul 1956 aduce un singur oraş nou, Buziaş, dar şi
multe localităţi „asimilate urbanului”. Conform Recensământului din 1956,
acestea sunt: Moneasa, Sântana, Pâncota, Vladimirescu, Periam, Orţişoara,
câteva comune din apropierea Timişoarei (Săcălaz, Dumbrăviţa, Ghiroda,
Giarmata şi Giroc), alte comune din apropierea Reşiţei (Bocşa Vasiovei şi
Bocşa Română, Câlnic, Lupac, Dognecea, Doman, Secu, Văliug), diverse
comune cu profil industrial (Oţelu Roşu, Rusca Montană, Ciudanoviţa,
Nădrag, Margina, Cărbunari, Berzasca) sau cu funcţii de servicii (Brebu
Nou). Dintre reşedinţele raionale, doar localitatea Ineu a beneficiat de acest
statut (de altfel, onorific).
La nivel local, apar pentru prima dată ca sate numeroasele cătune cu
gospodării risipite din ariile montane şi (mai rar) colinare, semnalate încă
din 1954 în Indicatorul alfabetic al localităţilor din R.P.R. Creşte exponenţial numărul de sate, în special în comunele Cornereva, Şopotu Nou,
Dalboşeţ, Sicheviţa, din Munţii Cernei, Ţarcu şi Almăjului, precum şi în
Dealurile Lipovei, în comunele Stanciova şi Secaş, în Dealurile Pogănişului
(actualele comune Victor Vlad Delamarina şi Ştiuca) etc. Unele dintre
aceste sate, cu număr foarte mic de locuitori (uneori sub 50), au fost
desfiinţate în anii 60, revenind la statutul anterior, de cătune ale unor sate
din apropiere. Altele, în special în comunele Cornereva, Sicheviţa, Şopotu
Nou şi Dalboşeţ, au rămas până astăzi ca sate aparţinătoare acestor comune,
deşi nu au nici cele mai elementare dotări. Trebuie remarcată optica
distinctă a autorităţilor locale: în vreme ce în Munţii Banatului s-a recurs la
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această multiplicare a numărului de sate, în Depresiunea Hălmagiului, de
exemplu, numeroasele cătune existente nu au primit acest statut de sat, deşi
unele beneficiază chiar şi de şcoală.
O importantă modificare la nivelul regiunii Timişoara aduce Decretul
nr. 431 din 7 noiembrie 1959, prin care raionul Reşiţa se desfiinţează, iar
comunele componente intră în componenţa raioanelor vecine, astfel:
comuna Fârliug la raionul Lugoj, comuna Gârlişte la raionul Oraviţa,
comunele Ramna şi Valeapai la raionul Gătaia, şi comuna Zorlenţu Mare la
raionul Caransebeş. Toate celelalte comune trec în subordinea oraşului
regional Reşiţa, care în acest mod primeşte dimensiunile unui raion, fiindui alipit şi oraşul Anina, de la raionul Oraviţa.
În 1960, regiunile Timişoara şi Oradea îşi schimbă numele în Banat
şi, respectiv, Crişana, în urma promulgării Legii nr. 3 din 24 decembrie
1960. Această lege marchează revenirea parţială la formele tradiţionale de
organizare administrativă a teritoriului românesc, şi un prim pas spre
desprinderea de sistemul sovietizat existent în deceniul al şaselea.
În Banat (fig. 42), legea nu aduce modificări decât la nivelul raioanelor şi comunelor. Se procedează la o raţionalizare a numărului de raioane,
fiind desfiinţate aproape toate raioanele create în 1956, respectiv Jimbolia,
Ciacova, Gătaia şi Pecica. Raioanele Arad, Sânnicolau Mare, Oraviţa şi
Timişoara revin la circumscripţiile anterioare anului 1956, iar raionul Deta
este reînfiinţat. Singura modificare la care nu s-a renunţat a fost cea
privitoare la raioanele Bozovici şi Orşova, care astfel rămân şi pe mai
departe în structura stabilită cu patru ani înainte. Oraşul regional Reşiţa îşi
menţine statutul aparte, cuprinzând atât localităţi urbane, cât şi rurale. În
cadrul acestui oraş de subordonare regională (de dimensiunile unui raion), a
luat naştere şi un nou oraş de subordonare raională, Bocşa. Dintre
localităţile asmiliate urbanului, una singură face pasul spre statutul de oraş
de subordonare raională: Oţelu Roşu.
Numărul localităţilor asimilate urbanului scade în jurul oraşelor
Timişoara (doar Dumbrăviţa, Giroc şi Giarmata) şi Reşiţa (doar Dognecea,
Secu şi Văliug), dar este acordat unor centre de raion, precum ChişineuCriş, Sebiş, Deta, alături de Ineu, care avea acest statut din 1956. Dintre
celelalte noi localităţi asimilate urbanului (conform Recensământului din
1966), se evidenţiază comunele cu funcţie industrială Topleţ şi Tomeşti.
Decretul nr. 799 din 1964 a însemnat o mare lovitură adusă satelor şi
toponimiei româneşti, prin modificarea arbitrară a acelor denumiri de
localităţi, care, după gustul autorităţilor, nu corespundeau cu noile realităţi
social-economice. O altă măsură a fost aceea de a „boteza” unele sate cu
numele unor personalităţi locale.
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Fig. 42.
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În total, în Banat a fost schimbat numele a 20 de sate, conform
tabelului de mai jos.
Tabelul 7.
Localităţi a căror denumire a fost schimbată prin Decretul 799/1964
Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Denumirea nouă

Denumirea anterioară

Brazii
Livada
Seliştea
Livezile
Dudeştii Noi
Dudeştii Vechi
Valea Lungă
Roviniţa Mare
Roviniţa Mică
Begheiu Mic
Corneşti
Traian Vuia
V.V. Delamarina
Brădişoru de Jos
Valea Timişului
Grădinari
Păltiniş
Pescari
Măgura
Lunca Teuzului

Saturău
Păulian
Sâc
Tolvădia
Beşenova Nouă
Beşenova Veche
Valea Lungă Maghiară
Omor
Omoru Mic
Băseşti
Jădani
Bujor
Satu Mic
Măidan
Cârpa
Cacova
Valea Boului
Coronini
Crâjma
Mocirla

Ulterior, au mai fost schimbate numele satului (şi comunei) Rudăria în
Eftimie Murgu, şi numele comunei Căvăran în Constantin Daicoviciu.
În 1968 este revizuit întreg sistemul administrativ şi se revine la judeţ
ca unitate administrativă de bază. Se renunţă la regiune şi raion ca
circumscripţii administrative. Localităţile sunt organizate în municipii, oraşe
şi comune. Noile reglementări au fost instituite prin Legea nr. 2 din 1968,
publicată în Buletinul Oficial din 17 februarie 1968. Noua lege a fost uşor
modificată în acelaşi an, prin Legea nr. 55 din 19 decembrie 1968.
Prin legea nr. 2 din 1968 sunt create actualele judeţe Arad, Timiş şi
Caraş-Severin, în forma existentă şi astăzi. Numărul de comune a fost
redus şi mai mult, în condiţiile exodului rural şi al reducerii continue a
populaţiei rurale. Comunele instituite în 1968 sunt, cu mici modificări (din
ultimii ani), aceleaşi cu cele existente la data redactării acestei lucrări. Au
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fost declarate oraşe următoarele comune: Nădlac, Curtici, Pâncota, Ineu,
Sebiş şi Chişineu Criş, toate în judeţul Arad, şi Deta, în judeţul Timiş.
Organizarea administrativ-teritorială din 1968 s-a dovedit a fi una
raţională, fiind în linii mari neschimbată până în prezent. În 1989 a fost
emisă o nouă lege administrativă, Legea nr. 2 din 1989, care nu aducea
modificări la nivelul judeţelor, şi care a fost oricum abrogată în 1990, prin
Decretul-Lege nr. 38 din 1990, publicat în M.O. nr. 14 din 23 ianuarie 1990.
5.10. ORGANIZAREA ADMINISTRATIVĂ DUPĂ 1990
În ciuda unor cereri repetate de reînfiinţare a judeţelor interbelice,
organizarea din 1968 a rămas în vigoare. Singurele modificări au fost
efectuate la nivel local, prin declararea de noi municipii (Caransebeş), oraşe
(Făget, Pecica, Sântana, Ciacova, Recaş, Gătaia) şi comune, precum şi
schimbarea denumirii unor localităţi.
Prima modificare de statut a vizat comuna Făget, declarată oraş prin
Legea nr. 67/1994, publicată în M.O. nr. 188 din 22 iulie 1994, după ce
fusese adoptată de Camera Deputaţilor şi Senat în şedinţele din 5, respectiv
6 iulie.
Prin Legea nr. 11/1995, privind declararea ca municipii a unor oraşe,
localitatea Caransebeş a primit statut de municipiu. Legea a fost publicată
în M.O. nr. 12 din 24 ianuarie 1995.
Prin Legea nr. 35/1996, publicată în M.O. nr. 102 din 20 mai 1996, au
fost schimbate şi denumirile unor sate şi comune din întreaga ţară. Considerăm că această acţiune trebuia să aibă o amploare mult mai mare şi să
impună revenirea la denumirile tradiţionale ale tuturor satelor. În teritoriul
studiat, singurele sate ale căror nume au fost modificate cu această ocazie au
fost Păulian (fost Livada), în judeţul Arad, şi Coronini (fost Pescari), în
judeţul Caraş-Severin. S-a modificat, bineînţeles, şi numele comunei Pescari
în Coronini.
În 1998, odată cu crearea regiunilor de dezvoltare (Carta Verde.
Politica de dezvoltare regională în România, 1997), întreg teritoriul studiat,
plus judeţul Hunedoara, a fost integrat Regiunii de Dezvoltare V – Vest, cu
sediul Agenţiei de Dezvoltare Regională la Timişoara. Regiunile de
dezvoltare au fost legiferate prin Legea nr. 151/1998 privind dezvoltarea
regională în România, ulterior modificată prin Legea nr. 315/2004 privind
dezvoltarea regională, publicată în M.O. nr. 577 din 29 iunie 2004 şi
rectificată în M.O. nr. 615 din 7 iulie 2004 (M. Preda, 2005). Regiunea de
dezvoltare Vest a rămas în aceeaşi alcătuire, deşi ar putea fi adăugat şi
judeţul Bihor, de la regiunea de dezvoltare Nord-Vest.
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Acestea au fost singurele modificări în organizarea administrativă din
teritoriul studiat până la apariţia Legii nr. 351/2001, respectiv Secţiunea
IV din P.A.T.N. – reţeaua de localităţi, publicată în M.O. nr. 408 din 24
iulie 2001.
Aceasta ierarhizează localităţile ţării în şase ranguri: rangul 0
(Bucureşti), rangul 1 (11 municipii de importanţă naţională şi europeană, în
fapt toate municipiile cu peste 200 000 de locuitori), rangul 2 (toate celelalte
municipii), rangul 3 (toate oraşele care nu au statut de municipiu), rangul 4
(satele reşedinţă de comună) şi rangul 5 (toate celelalte sate). Această
ierarhizare este discutabilă, punând pe acelaşi nivel municipii reşedinţă de
judeţ precum Arad, Sibiu, Piteşti, cu municipii precum Brad, Gherla, Adjud
etc. Dacă într-adevăr legiuitorul dorea să diferenţieze municipiile între ele,
aceasta se putea face pe criterii administrative (reşedinţe de judeţ sau nu),
sau să instituie un prag demografic mai scăzut, la 100 000 de locuitori.
Această lege este deosebit de importantă întrucât precizează în ce
condiţii o localitate poate trece de la un rang la altul. În anexele legii sunt
prevăzute o serie de condiţii care trebuie îndeplinite, cea mai importantă
fiind cea legată de numărul de locuitori: minim 1500 pentru o comună,
minim 5000 pentru un oraş şi minim 25000 pentru un municipiu. Prin
articolul 3 al legii, se mai prevede consultarea populaţiei prin referendum ca
şi condiţie suplimentară. În articolul 4, legea precizează că în zonele lipsite
de oraşe pe o rază de 25-30 km, Guvernul şi autorităţile publice locale
trebuie să intervină, respectiv să aloce resurse în vederea modernizării unor
localităţi rurale cu posibilităţi de a fi declarate oraşe (J. Benedek, 2004). Au
fost delimitate 17 zone de acest fel, între care una cuprinde şi Dealurile
Lipovei şi jumătatea vestică a Munţilor Metaliferi (Munţii Săvârşinului).
Totuşi, după cum remarcă şi J. Benedek (op.cit.), şi aici sunt mici scăpări,
prin necorelarea factorului distanţă cu cel privind importanţa oraşului din
apropiere. De exemplu, o localitate situată la 30 km de Lipova este, în
realitate, mai izolată decât una situată la 30 km de Oradea (op.cit., p. 174).
De asemenea, legea defineşte o categorie aparte de comune, care au
avut scăderi ale numărului de locuitori de peste 30%, respectiv peste 50% în
ultimele decenii (între 1966 şi 1998). Acestea ar urma, la rândul lor, să fie
sprijinite de Guvern şi autorităţile locale. Ca şi alte prevederi, până acum şi
aceasta a rămas doar la nivelul unui deziderat.
În fine, articolul 7 prevede posibilitatea înfiinţării unor zone
metropolitane, pentru oraşele de rangul 0 şi 1 (în speţă, Timişoara).
După apariţia acestei legi, prima schimbare în teritoriul studiat o
legiferează Legea nr. 105 din 2002, publicată în M.O. nr. 185 din 18 martie
2002, respectiv schimbarea denumirii satului Lunca Teuzului în Vasile
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Goldiş. Schimbările de denumiri de localităţi nu sunt însă tratate în legea
expusă mai sus.
În anii următori, 2003, 2004 şi 2005, o serie de localităţi îşi schimbă
statutul, urcând pe scara ierarhică: unele comune devin oraşe, iar unele sate
– comune.
În judeţul Arad, comuna Sântana este declarată oraş prin Legea
583/2003, publicată în M.O. nr. 931 din 23 decembrie 2003.
În anul 2004 se produc cele mai însemnate modificări, la nivel local,
în cadrul judeţelor Timiş şi Arad. Astfel, prin Legea nr. 83/2004, publicată
în M.O. 310 din 7 aprilie 2004, se declară oraşe următoarele comune:
Pecica (judeţul Arad), Ciacova, Gătaia şi Recaş (în judeţul Timiş). În
acelaşi monitor oficial, este publicată şi Legea nr. 84/2004, pentru
înfiinţarea unor comune, respectiv Dorobanţi, Frumuşeni şi Zădăreni
(judeţul Arad), fiind reorganizat oraşul Curtici şi comunele Fântânele şi
Felnac. În judeţul Timiş se înfiinţează nu mai puţin de 12 comune noi:
Birda (prin reorganizarea oraşului Gătaia), Checea (din comuna Cenei),
Dudeştii Noi (din comuna Becicherecu Mic), Fibiş (din comuna Maşloc),
Ghilad (din oraşul Ciacova), Gottlob (din comuna Lovrin), Iecea Mare
(din comuna Cărpiniş), Parţa (din comuna Şag), Pădureni (din comuna
Jebel), Saravale (din comuna Sânpetru Mare), Şandra (din comuna Biled)
şi Tomnatic (din comuna Lovrin). Toate oraşele şi comunele din care
provin noile comune au fost reorganizate corespunzător.
În anul 2005 au avut loc modificări mai puţin importante. Astfel, prin
Legea nr. 5/2005, publicată în M.O. nr. 183 din 3 martie 2005, numele
comunei Dorgoş din judeţul Arad se schimbă în Ususău, iar satul reşedinţă
de comună devine satul Ususău, satele care compun comuna fiind aceleaşi.
Ultima modificare, până în acest moment, vizează înfiinţarea comunei
Vălcani (judeţul Timiş), şi reorganizarea în consecinţă a comunei Dudeştii
Vechi, instituită prin Legea nr. 67/2005, publicată în M.O. nr. 251 din 25
martie 2005.
Iese în evidenţă că toate modificările de statut din perioada de după
promulgarea Legii 351/2001 au vizat localităţi din judeţele Arad şi Timiş, în
timp ce în judeţul Caraş-Severin nu a intervenit nici o schimbare.
În ciuda progresului vizibil introdus de Legea 351/2001, manifestat şi
prin modificările în statutul unor localităţi, conform celor prezentate mai
sus, suntem de părere că este necesară o nouă organizare administrativteritorială, conform următoarelor principii:
1. Limitele judeţelor trebuie să rămână neschimbate, iar limitele şi statutul unităţilor administrative de rang inferior (comune) să fie schimbate cât
mai puţin, doar acolo unde este necesar, conform punctelor 2-10 de mai jos;
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2. O comună trebuie să fie alcătuită dintr-un număr cât mai mic de
sate, la modul ideal unul singur;
3. Comunele care au o populaţie sub 1500 de locuitori trebuie
reorganizate sau alipite comunelor învecinate;
4. Acolo unde se constată că unele sate ar putea fi mai uşor
administrate dacă ar aparţine de o comună învecinată, cu al cărui sat
reşedinţă de comună au legături mai lesnicioase, comunele în cauză trebuie
reorganizate în consecinţă;
5. Municipiile şi oraşele trebuie să aibă cât mai puţine localităţi
componente sau sate aparţinătoare;
6. Aşezările ale căror vetre nu mai pot fi diferenţiate decât formal
trebuie contopite, de regulă prin desfiinţarea (prin contopire) a aşezării mai
mici, care devine „cartier” al aşezării mai mari;
7. Aşezările rurale care au funcţiile corespunzătoare statutului urban şi
deţin instituţii care le conferă calitatea de loc central pentru spaţiul rural
înconjurător, trebuie declarate oraşe, indiferent de numărul de locuitori;
8. Grupurile de locuinţe situate la o oarecare distanţă de cea mai
apropiată aşezare, ale căror locuitori formează o comunitate închegată,
deservită eventual de unele instituţii (biserică, şcoală, grădiniţă), trebuie să
fie declarate sate aparţinătoare ale unităţii administrative (comună, oraş,
municipiu) de care aparţineau şi până acum. Numele satului astfel format
trebuie propus sau acceptat de comunitate;
9. Satele nelocuite sau cu un număr foarte mic de locuitori (sub 50), şi
care nu deţin dotările minime pentru o aşezare, trebuie desfiinţate prin
contopirea cu aşezarea cea mai apropiată, pe cât posibil în cadrul aceleiaşi
unităţi administrative;
10. Oraşele şi municipiile care nu mai îndeplinesc funcţiile şi
condiţiile corespunzătoare statutului lor actual, trebuie declasate la rangul
imediat inferior;
11. Oraşele care îndeplinesc funcţiile şi condiţiile prevăzute de lege să
fie declarate municipii;
12. Aşezările ale căror nume a fost schimbat în ultimul secol şi ai
căror locuitori folosesc în mod curent vechea denumire, să revină la aceasta,
cu excepţia cazurilor în care numele actual desemnează o personalitate
locală recunoscută pe plan naţional.
În prezent, cadrul legislativ favorizează punerea în aplicare doar a
unora dintre principiile enunţate mai sus. Astfel, se înfiinţează unele
comune, prin reorganizare, dar prin proceduri complicate, inclusiv un
referendum. De asemenea, unele comune devin oraşe, iar unele oraşe,
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municipii. Foarte rar se fac demersuri pentru revenirea la vechile denumiri
ale aşezărilor, sau pentru a se da numele unei personalităţi locale.
Pe de altă parte, nu se pot face demersuri pentru declasarea unor
muncipii şi oraşe, desfiinţarea unor comune sau sate, prin alipire sau
contopire, sau declararea unor sate noi, în ciuda faptului că realităţile
teritoriale impun asemenea măsuri, ca urmare a modificărilor intervenite de
la Legea din 1968 încoace. Astfel, există comune care, la Recensământul din
2002, mai aveau 87 de locuitori (Brebu Nou), în vreme ce, în Câmpia
Banatului, unele grupuri de locuinţe, cu sute de locuitori, nu au nici măcar
statutul de sat. Multe comune ar trebui reorganizate, întrucât unele sate
aparţinătoare sunt situate la distanţe prea mari de centrul de comună, sau
sunt despărţite de acesta prin discontinuităţi geografice (creste montane,
cursuri de apă) care fac dificilă legătura. Este, de exemplu, cazul satelor
Chelmac, Belotinţ şi Lalaşinţ, de pe malul stâng al Mureşului, care aparţin
de comune ale căror sate de reşedinţă (Conop, Bârzava) sunt pe malul drept.
Cum nu există nici un pod pe o rază de peste 30 km, legătura se face cu
„brodul”, un fel de bac amenajat pentru transportul persoanelor, dar care nu
poate fi folosit în caz de ape mari sau intemperii, şi în special iarna, din
cauza gheţurilor.
Propunem în consecinţă următoarele modificări pentru teritoriul
judeţelor Arad, Timiş şi Caraş-Severin, având în vedere estimările
populaţiei la nivel de localitate, conform datelor la nivel de comune ale
Recensământului din 2002.
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Judeţul Arad
Nr.
crt.
1.

Organizarea
actuală
1. INEU
2. PÂNCOTA
3. TÂRNOVA

Localităţi

9312
895
5804
1382
1868
1114
455
1195
917
691

7920 1. LIPOVA
2287
1029

1. LIPOVA

1. Lipova
2. Radna
3. Şoimoş

3.

1. PECICA

1. Pecica
2. Bodrogu Vechi
3. Sederhat
4. Turnu

4.

1. CHIŞINEU CRIŞ

1. Chişineu Criş
2. Nădab
1. Zărand
2. Cintei
1. Olari
2. Sintea Mică
1. Sântana
2. Caporal Alexa

3. OLARI
4. SÂNTANA

Organizarea
propusă

1. Ineu
2. Mocrea
1. Pâncota
2. Măderat
1. Târnova
2. Agrişu Mare
3. Arăneag
4. Chier
5. Drauţ
6. Dud

2.

2. ZĂRAND

Pop.

1. INEU
2. PÂNCOTA
3. TÂRNOVA
4. CHIER
5. AGRIŞU MARE

Localităţi
1. Ineu
1. Pâncota
1. Târnova
2. Dud
1. Chier
2. Mocrea
1. Agrişu Mare
2. Arăneag
3. Drauţ
4. Măderat

Pop.
9312
5804
1868
691
1195
895
1114
455
917
1382

1. Lipova

11236

11452 1. PECICA
13 2. TURNU
308
1251

1. Pecica
1. Turnu
2. Sederhat

11465
1251
308

6556
1787
1429
1245
1494
448
11617
1319

1. Chişineu Criş
1. Nădab
2. Cintei
1. Zărand
2. Sintea Mică
1. Olari
2. Caporal Alexa
1. Sântana

6556
1787
1245
1429
448
1494
1319
11617

1. CHIŞINEU CRIŞ
2. NĂDAB
3. ZĂRAND
4. OLARI
5. SÂNTANA

5.

1. GHIOROC

1. Ghioroc
2. Cuvin
3. Miniş

1801 1. GHIOROC
1545
719

1. Ghioroc

4065

6.

1. VINGA

1. Vinga
2. Mailat
3. Mănăştur

4218 1. VINGA
1084 2. MĂNĂŞTUR
1086

1. Vinga
1. Mănăştur
2. Mailat

4218
1086
1084

7.

1. SEBIŞ

1. Sebiş
2. Donceni
3. Prunişor
4. Sălăjeni
1. Cărand
2. Seliştea
1. Igneşti
2. Minead
3. Nădălbeşti
4. Susani

5342 1. SEBIŞ
186
596 2. CĂRAND
202
763
557 3. IGNEŞTI
276
135
144
267

1. Sebiş
2. Sălăjeni
1. Cărand
2. Prunişor
3. Seliştea
1. Igneşti
2. Donceni
3. Minead
4. Nădălbeşti
5. Susani

5342
202
763
596
557
276
186
135
144
267

2. CÂRAND
3. IGNEŞTI

8.

1. VLADIMIRESCU 1. Vladimirescu
2. Cicir
3. Horia
4. Mândruloc

6355 1. VLADIMIRESCU
924 2. HORIA
2278 3. MÂNDRULOC
1092

1. Vladimirescu
1. Horia
1. Mândruloc

6355
2278
2016

9.

1. MACEA

3969 1. MACEA
2200 2. SÂNMARTIN

1. Macea
1. Sânmartin

3969
2200

1. Macea
2. Sânmartin
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10.

1. PĂULIŞ

11.

1. USUSĂU

2. ŞIŞTAROVĂŢ

3. CONOP

12.

1. BATA

2. BÂRZAVA

1. Păuliş
2. Baraţca
3. Cladova
4. Sâmbăteni

1778
1. PĂULIŞ
222
362
2. SÂMBĂTENI
1786

1. Păuliş
2. Cladova
1. Sâmbăteni

2000
362
1786
590
358
175
380
57
237
81
326
305
584
520
500

1. Ususău
2. Bruznic
3. Dorgoş
4. Pătârş
5. Zăbalţ
1. Şiştarovăţ
2. Cuveşdia
3. Labaşinţ
4. Varniţa
1. Conop
2. Belotinţ
3. Chelmac
4. Milova
5. Odvoş

590 1. USUSĂU
175
237
81
305
298
57
22
6
584 2. CONOP
358
380
520
500

1. Ususău
2. Belotinţ
3. Bruznic
4. Chelmac
5. Cuveşdia
6. Dorgoş
7. Pătârş
8. Şiştarovăţ
9. Zăbalţ
1. Conop
2. Milova
3. Odvoş

1. Bata
2.Bacău de Mijloc
3. Bulci
4. Ţela
1. Bârzava
2. Bătuţa
3. Căpruţa
4. Dumbrăviţa
5. Groşii Noi
6. Lalaşinţ
7. Monoroştia
8. Slatina Mureş

522 1. BATA
200
143
361
974
96 2. BÂRZAVA
314
349
301
428
334
223

1. Bata
2. Bacău Mijloc
3. Bulci
4. Lalaşinţ
5. Ţela
1. Bârzava
2. Bătuţa
3. Căpruţa
4. Dumbrăviţa
5. Groşii Noi
6. Slatina Mureş

250

www.cimec.ro
https://biblioteca-digitala.ro

522
200
143
428
361
1308
96
314
349
301
223

Judeţul Timiş
Nr.
crt.
1.

Organizarea
actuală
1. TIMIŞOARA
2. GIROC
3. GHIRODA
4. DUMBRĂVIŢA
5. GIARMATA
6. SÂNANDREI
7. ORŢIŞOARA

2.

1. RECAŞ

Localităţi
1. Timişoara
1. Giroc
2. Chişoda
1. Ghiroda
2. Giarmata Vii
1. Dumbrăviţa
1. Giarmata
2. Cerneteaz
1. Sânandrei
2. Carani
3. Covaci
1. Orţişoara
2. Călacea
3. Corneşti
4. Seceani

Pop.
317660
2291
2004
3499
1408
2693
4405
1002
2826
1794
751
2256
674
555
595

Organizarea
propusă
1. TIMIŞOARA
2. GIARMATA
3. CERNETEAZ
4. SÂNANDREI
5. CARANI
6. ORŢIŞOARA

Localităţi
1. Timişoara
1. Giarmata
2. Giarmata Vii
1. Cerneteaz
2. Covaci
1. Sânandrei
1. Carani
2. Corneşti
1. Orţişoara
2. Călacea
3. Seceani

Pop.
328147
4405
1408
1002
751
2826
1794
555
2256
674
595

1. Recaş
2. Bazoş
3. Herneacova
4. Izvin
5. Nadăş
6. Petrovaselo
7. Stanciova
1. Remetea Mare
2. Bazoşu Nou
3. Bucovăţ
4. Ianova

4955 1. RECAŞ
943
458
1471
0
331 2. IZVIN
402
1286 3. REMETEA
260 MARE
1150
825

1. Recaş
2. Bazoş
3. Herneacova
4. Petrovaselo
5. Stanciova
1. Izvin
2. Ianova
1. Remetea Mare
2. Bazoşu Nou
3. Bucovăţ

4955
943
458
331
402
1471
825
1286
260
1150

1. SĂCĂLAZ

1. Săcălaz
2. Beregsău Mare
3. Beregsău Mic

3758 1. SĂCĂLAZ
1704 2. BEREGSĂU
811
MARE

1. Săcălaz
1. Beregsău Mare
2. Beregsău Mic

3758
1704
811

4.

1. PERIAM

1. Periam
2. Pesac

4464 1. PERIAM
2262 2. PESAC

1. Periam
2. Pesac

4464
2162

5.

1. VARIAŞ

1. Variaş
2. Gelu
3. Sânpetru Mic

4048 1. VARIAŞ
1529 2. GELU
540

1. Variaş
1. Gelu
2. Sânpetru Mic

4048
1529
540

6.

1. UIVAR

1. Uivar
2. Iohanisfeld
3. Otelec
4. Pustiniş
5. Răuţi
6. Sânmartinu M.

1199 1. UIVAR
899
806
688 2. OTELEC
565
264

1. Uivar
2. Răuţi
3. Sânmartinu M.
1. Otelec
2. Iohansifeld
3. Pustiniş

1199
565
264
806
899
688

7.

1. OHABA LUNGĂ

1. Ohaba Lungă
2. Dubeşti
3. Ierşnic
4. Ohaba Română
1. Bara
2. Dobreşti
3. Lăpuşnic
4. Rădmăneşti
5. Spata

1. Ohaba Lungă
2. Bara
3. Dubeşti
4. Dubeşti
5. Ierşnic
6. Lăpuşnic
7.Ohaba Română
8. Rădmăneşti

402
199
49
316
220
47
287
83

2.REMETEA
MARE

3.

2. BARA

402 1. OHABA LUNGĂ
316
220
287
199
49
47
65
18
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8.

1. SECAŞ

2. GHIZELA

9.

1. MAŞLOC
2. BOGDA

10.

1. BUZIAŞ
2. NIŢCHIDORF

1. Secaş
2. Checheş
3. Crivobara
4. Vizma
1. Ghizela
2. Hisiaş
3. Paniova
4. Şanoviţa

202 1. GHIZELA
7
81
16
332
139
314
517

1. Ghizela
2. Crivobara
3. Hisiaş
4. Paniova
5. Secaş
6. Şanoviţa

332
104
139
314
202
517

1. Maşloc
2. Alioş
3. Remetea Mică
1. Bogda
2. Altringen
3. Buzad
4. Charlotenburg
5. Comeat
6. Sintar

835 1 MAŞLOC
953
519
78
27
205
111
33
16

1. Maşloc
2. Alioş
3. Bogda
4. Buzad
5. Charlotenburg
6. Remetea Mică

835
953
143
205
111
519

1. Buziaş
2. Bacova
3. Silagiu
1. Niţchidorf
2. Blajova
3. Duboz

5335 1. BUZIAŞ
1544 2. BACOVA
893 3. NIŢCHIDORF
1194
144
245
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1. Buziaş
1. Bacova
1. Niţchidorf
2. blajova
3. Duboz
4. Silagiu

5335
1544
1194
144
245
893

Judeţul Caraş-Severin
Nr.
crt.
1.

Organizarea
actuală
1. REŞIŢA

2. VĂLIUG
3. BREBU NOU

2.

1. ORAVIŢA

2. CIUDANOVIŢA
3. CICLOVA ROM.

3.

1. CARANSEBEŞ
2. C. DAICOVICIU

4.

1.MOLDOVA N.

2. POJEJENA

3. GÂRNIC
5.

1. DOGNECEA
1. OCNA DE FIER

6.

1. LUNCAVIŢA
1. MEHADICA

Localităţi

Pop.

Organizarea
propusă

Localităţi

Pop.

1. Reşiţa
2. Câlnic
3. Cuptoare
4. Doman
5. Moniom
6. Secu
7. Ţerova
1. Văliug
1. Brebu Nou
2. Gărâna

79869 1. REŞIŢA
1635
346 2. VĂLIUG
758
376
485
557
982
17
70

1. Reşiţa
2. Moniom
1. Văliug
2. Cuptoare
3. Doman
4. Gărâna
5. Secu

82061
376
982
346
758
87
485

1. Oraviţa
2. Agadici
3. Brădişoru Jos
4. Broşteni
5. Ciclova Mont.
6. Răchitova
7. Marila
1. Ciudanoviţa
2. Jitin
1. Ciclova Rom.
2. Ilidia
3. Socolari

10222 1. ORAVIŢA
259
587 2. CIUDANOVIŢA
682
636
402
70 3. CICLOVA ROM.
586
191
1247
383
184

1. Oraviţa
2. Broşteni
1. Ciudanoviţa
2. Agadici
3. Brădişoru Jos
4. Jitin
1. Ciclova Rom.
2. Ciclova Mon.
3. Ilidia
4. Socolari

10694
682
586
259
587
191
1247
636
383
184

1. Caransebeş
2. Jupa
1. Căvăran
2. Maciova
3. Mâtnicu Mare
4. Peştere
5. Prisaca
6. Zăgujeni

27723 1. CARANSEBEŞ
578 2. C. DAICOVICIU
763
458
438
264 3. ZĂGUJENI
458
565

1. Caransebeş
1. Căvăran
2. Maciova
3. Mâtnicu Mare
4. Peştere
1. Zăgujeni
2. Jupa
3. Prisaca

27723
763
458
438
264
565
578
458

1. Moldova Nouă
1. Pojejena
2. Măceşti
3. Radimna
1. Belobreşca
2. Divici
3. Şuşca
1. Padina Matei
2. Gârnic
3. Moldoviţa

13002
1260
606
560
656
342
482
1009
524
309

1. Moldova Nouă
2. Măceşti
3.Moldova Veche
4. Moldoviţa
1. Pojejena
2. Belobreşca
3. Divici
4. Radmina
5. Şuşca
1. Gârnic
2. Padina Matei

3492
606
9510
309
1260
656
342
560
482
524
1009

1. Dognecea
2. Calina
1. Ocna de Fier

1928 1. DOGNECEA
116
792

1. Dognecea
2. Calina
3. Ocna de Fier

1928
116
792

1. Luncaviţa
2. Verendin
1. Mehadica

997 1. VERENDIN
1947
922

1. Verendin
2. Luncaviţa
3. Mehadica

1947
997
922

1.MOLDOVA N.
2. POJEJENA
3. BELOBREŞCA
4. PADINA MATEI
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7.

1. MEHADIA

1. Mehadia
2. Globurău
3. Plugova
4. V. Bolvaşniţa

8.

1. OŢELU ROŞU

1. Oţelu Roşu
2. Cireşa
3. Mal
1. Zăvoi
2. 23 August
3. Măgura
4. Măru
5. Poiana Mărului
6. Voislova
7. Valea Bistrei

2. ZĂVOI

9.

1. TURNU RUIENI

1. Turnu Ruieni
2. Borlova
3. Cicleni
4. Dalci
5. Zerveşti
6. Zlagna

2345 1. MEHADIA
284 2. PLUGOVA
970
875
10554 1. OŢELU ROŞU
775 2. ZĂVOI
420
717 3. MĂRU
621
550
1009
411
412
623
963 1. TURNU RUIENI
1501
25
248
575 2. BORLOVA
351
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1. Mehadia
1. Plugova
2. Globurău
3. V. Bolvaşniţa

2345
970
284
875

1. Oţelu Roşu
1. Zăvoi
2. Voislova
1. Măru
2. Mal
3. Măgura
4.Poiana Mărului

11329
1961
412
1009
420
550
411

1. Turnu Ruieni
2. Dalci
3. Zerveşti
4. Zlagna
1. Borlova

963
273
575
351
1501

Capitolul 6

ANALIZA REPARTIŢIEI ÎN TERITORIU Ş I A
STRUCTURILOR SPAŢIALE DIN BANAT ALE
UNOR INSTITUŢII ŞI SERVICII CU ROL
POLARIZATOR
6.1. ORGANIZAREA ECLEZIASTICĂ A SPAŢIULUI
ÎN BANAT
6.1.1. Probleme generale
În paralel cu organizarea administrativă a statului, Biserica a creat
propriile sale structuri teritoriale, care uneori se suprapuneau cu unităţile de
administraţie laice. Multe confesiuni reprezentau însă organisme suprastatale, având un for superior localizat în afara majorităţii statelor în care
locuiau enoriaşii lor: cel mai clar exemplu este cel al Bisericii Catolice,
având în fruntea sa pe Papa de la Roma (Vatican). Şi credincioşii ortodocşi,
de diferite naţionalităţi, se aflau, în Evul Mediu, sub autoritatea bisericească
a Patriarhului de la Constantinopol. Confesiunile protestante sau neoprotestante au o ierarhie supra-statală mai puţin evidentă, dar şi între credincioşii
acestora de diferite naţionalităţi există numeroase relaţii de colaborare.
Cu timpul, statul a câştigat pre-eminenţă şi a încercat să subordoneze
clerul intereselor sale, ajungându-se astfel în situaţia în care o anumită
confesiune să fie considerată ca fiind „naţională”, „de stat” sau „dominantă”
în raport cu celelalte, credincioşii celorlalte culte fiind, uneori, dezavantajaţi
sau chiar trataţi într-un mod discriminator. În Evul Mediu, religia de stat a
Regatului Ungariei a fost cea catolică, începând cel puţin de la Sfântul
Ştefan; astfel, majoritatea ortodoxă a populaţiei din teritoriul bănăţean a fost
supusă unei propagande catolice. Cel mai puternic afectaţi au fost nobilii de
confesiune ortodoxă, care au fost nevoiţi să treacă la catolicism împreună cu
familiile lor, pentru a-şi putea păstra domeniile şi privilegiile. Cu timpul,
aceşti nobili români s-au maghiarizat, pierzând contactul cu poporul din care
se trăgeau, în parte şi datorită căsătoriilor mixte. Era o epocă în care religia
îi unea sau despărţea pe oameni mai mult decât etnia.
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În perioada de ocupaţie otomană, religia islamică înlocuieşte catolicismul în postura de religie „de stat”. Totuşi, rar se fac menţiuni de propagandă
islamică printre credincioşii creştini. Erau însă numeroase cazuri în care, în
urma incursiunilor de pradă, erau duşi în Imperiu numeroşi robi creştini care
ulterior, prin forţa lucrurilor, se „turceau”, adică treceau la islamism. Chiar
corpul ienicerilor a luat naştere pe baza robilor, copii sau tineri, aduşi la
Istanbul şi instruiţi militar, şi totodată religios, în credinţă faţă de sultan şi
faţă de Allah. În principiu, mai erau tentate să treacă la mahomedanism şi
acele persoane care doreau să acceadă la funcţii mai înalte în stat, sau să
intre în armata otomană. De multe ori, această trecere se făcea formal, şi nu
impunea un ritual complicat. De altfel, majoritatea funcţionarilor otomani
din Paşalâcul Timişoarei nu erau turci, ci bosnieci, sârbi, greci, albanezi,
bulgari şi chiar români care acceptaseră să treacă la credinţa islamică.
În Principatul Transilvaniei, începând cu secolul al XVI-lea, practic de
la înfiinţarea sa, ia un avânt deosebit reforma religioasă. Astfel, majoritatea
credincioşilor catolici primesc Reforma şi devin reformaţi calvini, unitarieni
(în special maghiarii) sau lutherani (în special saşii). Numărul catolicilor
scade considerabil. Populaţia majoritară românească şi-a păstrat credinţa
ortodoxă, în ciuda propagandei calvine. Calvinismul a avut puţină trecere
printre români, dar a avut un important rol cultural în secolul al XVII-lea,
prin publicarea în limba română a Bibliei şi a altor texte cu caracter religios.
Cucerirea habsburgică de la sfârşitul secolului al XVII-lea şi începutul
secolului al XVIII-lea aduce cu sine o nouă schimbare sub aspect confesional. „Sfântul Imperiu Romano-German” avea catolicismul drept religie de
stat şi, în consecinţă, în Transilvania se lansează Contrareforma împotriva
confesiunilor protestante. Până la urmă, sunt acceptate patru „religii
recepte”: catolică, reformată (calvină), lutherană şi unitariană. Ortodoxia
este doar „tolerată”. Pentru a echilibra numeric situaţia, catolicii caută să
atragă la religia lor pe credincioşii ortodocşi, majoritari. Ia astfel naştere
confesiunea greco-catolică, sau „Biserica Română unită cu Roma”.
În Banat, ocupat anterior de turci, nu prea existau decât credincioşi
ortodocşi, şi foarte puţini de alte confesiuni. Ortodocşii erau însă aici
protejaţi de privilegiile ilirice, acordate de împăratul Leopold I prin Diploma
din 1690, şi ulterior confirmate de împăraţii habsburgi care s-au succedat la
tron. Astfel, în teritoriul studiat, propaganda catolică, în special în vederea
unirii, a fost de mai mică amploare, însă conducerea Imperiului a „compensat” prin numeroasele colonizări din secolul al XVIII-lea. Acest program
de colonizare a Banatului a schimbat parţial structura etnică şi confesională
a acestui ţinut; toţi cei aduşi erau, obligatoriu, catolici, iar majoritatea etnici
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germani. În paralel şi neoficial, au venit în Banat şi persoane de alte
confesiuni, inclusiv români.
După edictul de toleranţă religioasă emis de Iosif al II-lea în 1781,
deşi Biserica Catolică continuă să aibă preeminenţă, se intră într-o epocă
nouă, în care diferitele culte se bucură de o relativă libertate. Totodată, le
este permis să se organizeze şi să se structureze ierarhic după cum doresc,
atâta timp cât nu interferează cu interesele statului. Practic, problemele
confesionale încep să fie înlocuite de cele naţionale, pe măsura dezvoltării
conştiinţei naţionale a diferitelor popoare care constituiau Imperiul. Astfel,
în secolul al XIX-lea, se produce separarea ortodocşilor români de cei sârbi,
anterior uniţi de privilegiile ilirice acordate mitropolitului de la Karlowitz.
Această tendinţă de separare pe criterii etnice a continuat şi în secolul XX,
de exemplu în cadrul confesiunii evanghelice (lutherane), prin divizarea în
două culte – cel de confesiune augustană, specific germanilor, respectiv
cultul lutheran sinodo-presbiterian, de care aparţin majoritatea etnicilor
maghiari şi slovaci lutherani.
După Marea Unire, Biserica Ortodoxă Română a avut un rol important
în politica statului român, contribuind la desăvârşirea unităţii naţionale şi la
dezvoltarea spiritului naţional de sorginte ortodoxă. Chiar şi după al doilea
război mondial şi venirea comuniştilor la putere, Biserica Ortodoxă şi-a
păstrat, într-o oarecare măsură, privilegiile de „biserică naţională” a unui
stat „ateu”. Într-un fel sau altul, confesiunea ortodoxă a majorităţii
populaţiei a obligat conducerea statului să facă anumite compromisuri,
admiţând o oarecare libertate religioasă. Pe de altă parte, şi reprezentanţii
Bisericii Ortodoxe au fost nevoiţi să facă asemenea compromisuri. Nu
aceeaşi a fost atitudinea statului comunist faţă de credincioşii de altă
confesiune decât cea ortodoxă. Dacă unele confesiuni au fost acceptate ca
aparţinând minorităţilor naţionale, credincioşii greco-catolici erau (aproape
în unanimitate) români. Pe baza unor argumente discutabile, Biserica
Română unită cu Roma a fost desfiinţată prin contopire cu Biserica
Ortodoxă Română, din sânul căreia apăruse, este drept, în urmă cu mai bine
de două secole! Aceasta a fost o lovitură serioasă dată libertăţii religioase în
România, care se producea însă pe un fond de gravă tensionare a relaţiilor
cu Vaticanul, în urma abrogării Concordatului. Pe de altă parte, şi în sânul
Bisericii Greco-Catolice exista, încă de la Marea Unire din 1918, un curent
favorabil revenirii la biserica-mamă. Forţarea lucrurilor în 1948 nu a făcut
însă altceva decât să confere un caracter ilegitim acestui act, fapt care face
ca, în prezent, Biserica Română Unită cu Roma, revenită în legalitate după
1990 şi sprijinită de Vatican, să ducă o luptă nu lipsită de tensiuni pentru
recuperarea patrimoniului şi (dacă se mai poate!) a enoriaşilor.
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Diferitele confesiuni care activează în mod legal în România prezintă
ierarhii şi structuri care pot fi analizate spaţial. Pentru aceasta, s-a propus o
divizare a acestor culte în mai multe categorii:
a) confesiunile tradiţionale, vechi, „apostolice”: ortodoxă
(română, sârbă, ucraineană) şi catolică (de rit latin, grec sau
armean);
b) confesiunile protestante: reformată (calvină), evanghelică
lutherană (de confesiune augustană sau sinodo-presbiteriană)
şi unitariană;
c) confesiunile neoprotestante: baptistă, penticostală, adventistă
de ziua a şaptea, creştină după evanghelie, şi organizaţia
religioasă Martorii lui Iehova;
d) confesiunile necreştine: mozaicii (israeliţii) şi islamicii
(mahomedanii).
6.1.2. Organizarea spaţială a confesiunilor tradiţionale,
„apostolice”
Confesiunile tradiţionale, ortodoxă şi catolică, au cea mai veche
organizare şi şi-au pus în modul cel mai pregnant amprenta asupra spaţiului
bănăţean. Totodată, acestor culte îi aparţine majoritatea populaţiei din
teritoriul analizat, întâietatea revenindu-i Bisericii Ortodoxe Române.
Trebuie precizat că în spaţiul analizat nu există nici o parohie armeanocatolică, şi deci acest rit nu este analizat.
6.1.2.1. Biserica Ortodoxă Română
În vederea redactării acestui subcapitol, şi în particular pentru partea
de istoric, am recurs la lucrarea de cel mai înalt prestigiu în domeniu,
„Istoria Bisericii Ortodoxe Române” a prof. Pr. Mircea Păcurariu (ediţia din
2000).
Conform acesteia, primele dovezi ale răspândirii creştinismului în
spaţiul analizat apar după retragerea aureliană din Dacia, dar mai ales după
promulgarea Edictului de la Milano (313) de către împăratul Constantin cel
Mare. Între dovezile arheologice, se poate aminti un inel de aur pe care este
încrustat un delfin, iar deasupra lui un păun, simboluri ale creştinismului
timpuriu; acesta a fost descoperit la Băile Herculane şi este atribuit secolelor
III-IV, fiind de provenienţă orientală. S-au mai descoperit inele de bronz cu
cruce, pe malurile Caraşului şi la Sacoşu Turcesc, un opaiţ de bronz în
formă de peşte la Lipova etc, toate fiind databile în sec. IV-VI.
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Din actele primelor sinoade ecumenice rezultă că, începând cu secolul
al IV-lea, în provinciile romane sud-dunărene exista o organizare
bisericească temeinică, cu peste 40 de scaune episcopale; dintre acestea, 15
se situau chiar pe malul Dunării, în apropierea Banatului, de exemplu
Singidunum (Belgrad) şi Viminacium (Kostolac) în Moesia Superior, Aquae,
Bononia (Vidin), Ratiaria şi Oescus în Dacia Ripensis etc. Gh. Cotoşman
(1941) presupune chiar că episcopia de la Aquae ar trebui localizată la
Mehadia sau Băile Herculane, nu la sudul Dunării, plecând de la existenţa
(în Evul Mediu) a unei episcopii a Mehadiei. M. Păcurariu (2000) nu
exclude existenţa unei asemenea episcopii la Cenad, unde arheologii au pus
în evidenţă urmele unei bazilici cu baptisteriu, datată din sec. IV-VI.
Aceste episcopii se aflau, din anul 395, sub jurisdicţia Patriarhiei de la
Constantinopol. În anul 535, Justinian a ridicat pe locul satului său natal
(Tsaricin Grad, la 40 km de Niš) un nou oraş, cu numele Justiniana Prima,
care devine sediul unei arhiepiscopii, de care ar fi aparţinut şi eparhii norddunărene. Între acestea, documentele menţionează Recidiva (Arcidava? =
Vărădia) şi Litterata (Lederata, Banatska Palanca). Noua arhiepiscopie îşi
încheie existenţa în 602, odată cu intrarea slavilor şi avarilor în Peninsula
Balcanică. Aceştia nu aveau însă să schimbe caracterul creştin răsăritean al
populaţiei locale daco-romane.
Cucerirea treptată a acestei regiuni de către maghiari, convertiţi la
creştinismul de rit apusean de către regele Ştefan (cel Sfânt) în jurul anului
1000, generează un spaţiu de interferenţă a celor două mari confesiuni
creştine – ortodoxă, a Bizanţului, şi catolică, a Romei, cu puţin înainte de
Marea Schismă din 1054. Astfel, după înlăturarea lui Ahtum, urmaşul lui
Glad, voievod creştin, botezat la Vidin după Gesta Hungarorum (Cronica
Notarului Anonim), la Cenad este adus ca episcop Gerard (Gellért). El a
venit împreună cu 12 călugări de rit apusean (catolici), care ocupă mănăstirea cu hramul „Sfântul Ioan Botezătorul” care exista aici, iar călugării de rit
răsăritean (ortodocşi) au fost mutaţi la o altă mănăstire, „Sf. Gheorghe” de la
Oroslanoş (Maidan, Serbia). Rezultă aşadar că la începutul sec. al XI-lea
exista o viaţă creştină ortodoxă bine statornicită în aceste părţi, existând
posibilitatea ca maghiarii să înfiinţeze episcopiile catolice pe locul unde se
aflaseră episcopii ortodoxe, în opinia lui M. Păcurariu (op.cit.).
În aceeaşi epocă, într-o diplomă din 1020 dată de împăratul bizantin
Vasile al II-lea Bulgaroctonul, era amintită Arhiepiscopia de Ohrida, „a
tuturor bulgarilor şi vlahilor”, de care aparţineau 31 de episcopii, între care
şi cea de la Dibiscos, identificată de unii autori ca fiind Timişoara, dar mai
probabil se localiza la anticul Tibiscum, despre care persistă mărturii
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documentare şi arheologice până în Evul Mediu. În 1187, Arhiepiscopia de
Târnovo o înlocuieşte pe cea de Ohrida.
Pe măsură ce regii Ungariei se înstăpânesc asupra Banatului, măsurile
luate împotriva ortodoxiei se înăspresc. În 1279, Sinodul episcopilor catolici
din Ungaria hotăra a se interzice „schismaticilor” (ortodocşi) săvârşirea
slujbelor şi zidirea de biserici sau capele. În 1366, regele Ludovic cel Mare
decreta ca toţi preoţii „schismatici”, împreună cu familiile lor, să fie
expulzaţi din Regatul Ungariei dacă nu acceptă să se convertească la
catolicism. În 1428, regele Sigismund de Luxemburg dispunea ca în ţinutul
Caransebeşului (şi în general în Banat) nimeni să nu poată deţine titluri
nobiliare sau proprietăţi, dacă nu era catolic. După cum demonstrează
studiile mai vechi sau mai noi (Ligia Boldea, 2002), nobilimea românească
din Banat, şi cu precădere în Banatul de Severin şi districtele privilegiate,
era destul de numeroasă, şi dominantă în raport cu cea maghiară sau de altă
origine. Acest edict a însemnat primul pas spre înstrăinarea acestor nobili
români de poporul lor; chiar dacă la început trecerea la catolicism a fost
doar formală, cu timpul, generaţiile următoare au văzut în catolicism o
caracteristică a superiorităţii de clasă, care le conferea un statut aparte, odată
în plus, faţă de „vulg”. Acei nobili care au refuzat catolicizarea au fost
nevoiţi să renunţe la statutul nobiliar, la proprietăţi şi la privilegii, iar
urmaşii lor au devenit simpli iobagi.
Ortodocşii bănăţeni erau, de la începutul secolului al XIV-lea, sub
oblăduirea Mitropolitului Ungrovlahiei, care purta şi titlul de „exarh al
Ungariei şi al plaiurilor”. Este uneori menţionată şi o episcopie a Mehadiei,
aflată în subordinea Mitropoliei Severinului.
Despre o mitropolie a Transilvaniei se cunosc informaţii de la sfârşitul
secolului al XV-lea, când sediul acesteia era la Feleac. Aceasta îşi va muta
sediul în mai multe rânduri, stabilindu-se definitiv la Alba Iulia, în 1572.
Secolul al XVI-lea corespunde, pentru cea mai mare parte a
teritoriului analizat, cu ocupaţia turcească, care a determinat o sensibilă
rărire a populaţiei în arealul de câmpie al Banatului, şi o retragere a acesteia
înspre Transilvania şi Banatul de Lugoj-Caransebeş, aflat în subordinea
Principatului transilvănean până la 1658, când este cedat turcilor.
În cadrul Principatului, se manifestă încă din secolul al XVI-lea
Reforma, calvinismul devenind în scurt timp religie dominantă. Propaganda
catolică este înlocuită cu cea calvină, care totuşi dă rezultate slabe la
românii ortodocşi. În 1582 apare „Palia de la Orăştie”, care cuprinde două
cărţi ale Vechiului Testament, tipărite în româneşte sub înrâurirea
propagandei calvine. Iniţiatorul ei a fost episcopul româno-calvin Mihail de
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Turdaş, care a avut ca şi colaboratori – pentru traducerea în româneşte a
textului biblic - şi români bănăţeni: pe Herce Ştefan, din Caransebeş, şi
Peştişel Moisi din Lugoj. Din cauza propagandei calvine, unii preoţi
ortodocşi au fost nevoiţi să fugă din Banatul de Lugoj-Caransebeş în
Paşalâcul Timişoarei, unde otomanii nu diferenţiau confesiunile creştine,
considerându-i pe toţi „ghiauri”; după Gh. Ciuhandu (1940), stăpânirea
otomană nu a adus beneficii ortodoxiei, dar nici nu a ridicat obstacole în
calea răspândirii şi conservării datinilor strămoşeşti.
În secolul următor, ortodocşii din Banat – înmulţiţi şi ca urmare a
imigrărilor de sârbi de peste Dunăre – au mai mulţi episcopi şi mitropoliţi,
documentele fiind nesigure în această direcţie. Gh. Cotoşman (1941)
presupune chiar că scaunul episcopesc de la Mehadia s-ar fi mutat încă din
sec. XV la Caransebeş, iar primul episcop ar fi fost Partenie. Totuşi, primii
episcopi de Caransebeş sunt menţionaţi documentar abia la începutul sec. al
XVII-lea, iar despre Antonie se ştie că s-ar fi refugiat la Vârşeţ, din „pricina
prigoanei calvine”, în 1625. La 1613 este amintit în Banat şi un mitropolit,
Nifon, posibil predecesor al lui Iosif cel Nou.
În părţile Aradului, se cunoaşte un episcop, Daniil, la Lipova, în
1563; apoi Sava, între 1606 şi 1627. După căderea Lipovei înapoi sub turci,
scaunul episcopal s-a mutat probabil la Ineu, unde-l găsim „mitropolit” pe
Longhin Brancovici, unchiul viitorului mitropolit Sava Brancovici, în anul
1628.
Cea mai importantă personalitate ortodoxă a Banatului în secolul
XVII este însă mitropolitul Iosif (cel Nou), trecut în rândul sfinţilor de
Patriarhia Ortodoxă Română în 1950, canonizarea sa solemnă având loc în
6-8 octombrie 1956. El a fost mitropolit în Timişoara aflată sub turci, între
1650 şi 1653, venind de la Athos, de unde a fost trimis de însuşi patriarhul
ecumenic. În 1653 s-a retras la mănăstirea Partoş, unde a şi murit trei ani
mai târziu. Cu ocazia canonizării sale în 1956, moaştele sale au fost aduse
de la mănăstirea Partoş în catedrala metropolitană din Timişoara.
În secolele XVI-XVII, credincioşii ortodocşi din Paşalâcul Timişoarei
se aflau în răspunderea Patriarhiei de la Ipek, fondată la 1557 de Mehmed
Sokolovici. În a doua jumătate a sec. XVII, patriarhul a şi întreprins o
vizitaţie canonică în aceste ţinuturi, aproape exclusiv ortodoxe (Al.
Rădulescu, 2002).
În timpul războiului austro-turc de la sfârşitul veacului al XVII-lea,
patriarhul de la Ipek, Arsenie Cernoevici III emigrează din sudul Dunării cu
un număr însemnat de credincioşi ortodocşi sârbi. Prin Diploma conferită în
1690 de împăratul Leopold, credincioşii ortodocşi primesc o serie de
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privilegii, în schimbul serviciilor pe care aceştia le aduc în luptele contra
Semilunii turceşti. Aceste privilegii, care vor fi numite privilegii ilirice, vor
fi confirmate şi de împăraţii habsburgi ulteriori şi vor reprezenta un scut al
ortodoxiei în faţa catolicismului şi a Contrareformei. Deşi iniţial prevăzute
doar pentru sârbi, noii patriarhi, stabiliţi la Karlowitz (Sremski Karlovce),
şi-au extins autoritatea şi asupra celorlalţi ortodocşi din Ungaria şi Banat, în
principal români (Gh. Ciuhandu, op.cit.). Competenţa lor teritorială nu a
putut fi extinsă, în acel moment, şi asupra Transilvaniei, unde imperialii
făceau eforturi mari pentru trecerea la Unire a ortodocşilor. O excepţie s-a
făcut totuşi în cazul Ţinutului Hălmagiu, care a intrat sub autoritatea
episcopilor de Arad.
Emigrarea sârbilor cu preponderenţă în părţile Aradului, unde aveau o
pondere însemnată în alcătuirea regimentelor grănicereşti din confiniul tisamureşan după Pacea de la Karlowitz (1699), care consfinţea graniţa pe
Mureş, a determinat mutarea scaunului episcopesc de la Ineu la Arad în
anul 1706, episcop fiind Isaia Diacovici. De această episcopie ţineau şi
părţile Bihorului.
La Timişoara, mitropolia fondată de Iosif cel Nou a fost redusă la
rangul de episcopie ortodoxă sârbă, având o serie constantă de episcopi după
Pacea de la Passarowitz (1718), când şi Banatul intră în Imperiul
Habsburgic, ca Domeniu al Coroanei. Din punct de vedere al autorităţii
religioase, Episcopia Timişoarei iese de sub oblăduirea Patriarhiei de la
Ipek şi devine sufragană a noii Mitropolii de la Karlowitz.
Similar se întâmplă cu scaunul episcopal de la Caransebeş, mutat de
mai multe ori la Vârşeţ, existând şi opinii (combătute de Gh. Cotoşman,
1941) conform cărora existau serii paralele de episcopi, şi deci două episcopii diferite. Totuşi, unii episcopi purtau titlul de „episcop de Caransebeş şi
Vârşeţ”, ceea ce demonstrează existenţa unei singure episcopii pentru
jumătatea sudică a Banatului.
Aşadar, încă din prima jumătate a secolului al XVIII-lea se conturau
cele trei episcopii de astăzi, cu singura deosebire că, pe atunci, erau supuse
autorităţii mitropolitului de Karlowitz, şi erau conduse, în majoritatea
cazurilor, de sârbi. M. Păcurariu (2000) îl menţionează totuşi pe Gheorghe
Popovici (episcop de Timişoara, 1745-1757) ca fiind român; iar episcopi
precum Sinesie Jivanovici al Aradului (1751-1768) au adus numeroase
foloase comunităţilor cărora le serveau. Aceluiaşi Sinesie Jivanovici îi
datorăm şi o conscripţie completă a parohiilor ortodoxe din eparhia
Aradului, realizată în 1755 şi publicată recent de P. Vesa (2000). Conform
conscripţiei, în acel moment, funcţionau opt protopopiate cu 232 parohii
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ortodoxe, respectiv protopopiatele Arad (9 parohii), Buteni (88), Hălmagiu
(50), Pecica (3), Nădlac (4), Şiria (24), Vărădia (24) şi Zărand (30). Este
interesant de remarcat că fostul centru episcopal, Ineu, nu era nici măcar
centru de protopopiat! Este şi acesta, posibil, unul din motivele pe baza
căruia s-a argumentat că fosta episcopie a „Ienopolei” nu se referea la Ineu,
ci la Ienopolea sârbă – idee falsă şi combătută de istoricii contemporani.
După edictul de toleranţă a lui Iosif al II-lea (1781), privilegiile ilirice
îşi pierdeau relevanţa, iar ortodoxia era pusă pe picior de egalitate cu
celelalte culte din Imperiu. Este epoca de debut a manifestărilor naţionale,
care în spaţiul bănăţean (şi ardelean) s-au tradus prin eforturi deosebite de
desprindere de ierarhia ortodoxă sârbă, şi de numire a unor episcopi români.
În contextul deşteptării conştiinţei naţionale a sârbilor şi românilor, disputele au fost deosebit de aprige, încă de la Congresul „Naţional Iliric” de la
Timişoara din 1790; trebuie menţionat că, pe atunci, autorităţile austriece nu
diferenţiau pe români de sârbi, numindu-i împreună „natio illyrica”.
Episcopia de Caransebeş, localizată într-o regiune compact românească, a fost definitiv mutată la Vârşeţ în anul 1785 (Gh. Cotoşman,
op.cit.). Înainte de aceasta, ea era structurată pe şase protopopiate: Caransebeş, Vârşeţ (Vrsac), Mehadia, Lugoj, Vărădia şi Palanca Nouă (Banatska
Palanka), având în total 239 de parohii şi 29 de filii (idem).
În 1792 este fondat la Oradea Consistoriul Ortodox, dependent însă în
continuare de Episcopia Aradului.
Eforturile pentru numirea unui episcop român s-au concentrat în jurul
episcopiei Aradului, unde, în 1812, a fost înfiinţată Preparandia – prima
şcoală pentru învăţători români, iar în 1822 - Institutul Teologic. După
moartea ultimului episcop sârb în 1815, Curtea de la Viena amână nejustificat numirea unui episcop la Arad, scaunul rămânând vacant până în 1829!
Abia atunci se dă satisfacţie repetatelor cereri româneşti şi e numit episcop
arhimandritul Nestor Ioanovici, egumen la mănăstirea Bezdin, originar din
părţile Făgăraşului. Din nefericire, acesta păstoreşte doar un an; abia la
1735, Curtea din Viena catadicseşte să-l confirme pe Gherasim Raţ ca
episcop. Acesta a rămas episcop până în 1850, fiind un susţinător activ al
românilor şi al ortodoxiei. Născut în părţile Bihorului, a înlocuit limba
slavonă cu româna în Catedrala episcopală, a îndepărtat clericii sârbi din
Centrul Eparhial şi Institutul Teologic şi Pedagogic, a întors la Biserica
Ortodoxă majoritatea parohiilor care au trecut la Unire în perioada când
scaunul episcopesc rămăsese vacant (M. Păcurariu, op.cit.).
În timpul Revoluţiei de la 1848 românii dau din nou glas cerinţei lor
pentru o mitropolie proprie, separată de cea de la Karlowitz. Această
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revendicare nu va fi împlinită decât la 1864, când se reînfiinţează vechea
Mitropolie a Ardealului, cu sediul la Sibiu. Este de fapt şi momentul de
desprindere definitivă de ierarhia ortodoxă sârbă care, deşi a dat o mână de
ajutor ortodocşilor români în secolul al XVIII-lea, a reprezentat o piedică în
realizarea aspiraţiilor româneşti în prima jumătate a secolului al XIX-lea.
Primul mitropolit este Andrei Şaguna (1864-1873).
Noua mitropolie avea ca episcopii sufragane Episcopia Aradului,
precum şi reînfiinţata Episcopie a Caransebeşului (1865). Primul său
episcop a fost Ioan Popasu (1865-1889), dintre meritele căruia merită
amintită înfiinţarea Institutului Teologic şi Pedagogic din Caransebeş, a
revistei „Foaia Diecezană”, organ de cultură a românilor bănăţeni. A fost
propus ca mitropolit al Ardealului după moartea lui Şaguna, dar nu a fost
acceptat de cercurile naţionaliste maghiare pentru vederile sale „prea
româneşti”.
Cât priveşte episcopii Aradului, aceştia au ajuns în mod tradiţional
mitropoliţi: Procopie Ivaşcovici a fost mitropolit al Ardealului (1873-1874)
şi apoi Patriarh al sârbilor la Karlowitz (1874-1881); Miron Romanul,
episcop de Arad (1873-1874), a devenit mitropolit al Ardealului (18741898), la fel ca şi Ioan Meţianu (1875-1898 ca episcop de Arad, 1898-1916
ca mitropolit la Sibiu). Ioan Meţianu a pus bazele unei tipografii eparhiale şi
a înfiinţat revista „Biserica şi Şcoala” (1877); în perioada lui s-au construit
şi s-au reparat zeci de biserici.
Şi episcopii de Caransebeş au fost personalităţi remarcabile: Nicolae
Popea (1889-1908) a fost ales membru al Academiei Române, iar urmaşul
său în scaunul episcopal, Miron Cristea (1901-1910) urma să devină
primul Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române, în 1925.
Cele două episcopii aveau în subordine mai multe cercuri (protopopiate). Conform şematismului publicat în 1903 (Şematismul bisericei
ortodocse-orientale..., 1903), cercurile în care îşi exercitau autoritatea cele
două dieceze erau următoarele: Arad, Radna, Şiria, Giula (Gyula), Chişineu,
Ineu, Buteni, Hălmagiu, Timişoara, Vinga, Lipova, Comloş, Chizătău,
Birchiş, pentru Episcopia Aradului, Consistoriul din Arad, respectiv Oradea,
Pesteşu, Tinca, Beliu, Beiuş şi Vaşcău pentru Consistoriul din Oradea al
aceleiaşi episcopii. Dieceza Caransebeşului era structurată în cercurile:
Caransebeş, Valea Boului (Păltiniş), Lugoj, Zgribeşti, Făget, Coşava,
Buziaş, Jebel, Ghilad, Fizeş, Vârşeţ, Iam, Sasca Montană, Oraviţa Montană,
Reşiţa Montană, Bocşa Montană, Teregova, Mehadia, Bozovici şi Satu Nou
(situat în Serbia de azi).
Rezultă deci că, teritorial, competenţa celor două episcopii se împărţea
astfel: Episcopia Aradului – pe întreg teritoriul comitatelor Arad, Bihor,
264

www.cimec.ro
https://biblioteca-digitala.ro

Bichiş şi Cenad, precum şi jumătatea nordică a comitatelor Timiş şi Torontal, precum şi cercul Mureş (Birchiş) din comitatul Caraş-Severin; Episcopia Caransebeşului – în comitatul Caraş-Severin cu excepţia cercului
Mureş (Birchiş) şi în jumătatea sudică a comitatelor Timiş şi Torontal.
Imediat după Marea Unire se înfiinţează o nouă episcopie, de Oradea,
în 1920, având ca prim episcop pe Roman Ciorogariu (1920-1936); în
aceeaşi perioadă se înfiinţează şi alte episcopii, între care şi cea a Clujului.
Anul 1925 corespunde înfiinţării Patriarhiei Ortodoxe Române,
prin legea publicată în Monitorul Oficial din 25 februarie. La 1 noiembrie
acelaşi an are loc ceremonia înscăunării lui Miron Cristea ca patriarh
(1925-1939). La momentul înfiinţării Patriarhiei, Mitropolia Ardealului
cuprindea Arhiepiscopia Sibiului şi episcopiile Aradului, Caransebeşului,
Clujului şi Oradiei; în 1937 s-a înfiinţat Episcopia Maramureşului (cu sediul
la Sighet), iar în 1939 – prin decretul regal din 7 noiembrie - Episcopia
Timişoarei.
Noua episcopie prelua de la cele două episcopii vecine, a Aradului şi a
Caransebeşului, teritoriul corespunzător judeţului interbelic Timiş-Torontal.
Până la alegerea ierarhului titular, eparhia a fost gestionată de episcopul
Aradului, Andrei Magieru (1939-1940) şi de episcopul Oradiei, Nicolae
Popoviciu (1940-1941). Ca prim episcop al Timişoarei a fost înscăunat în
anul 1941 dr. Vasile Lăzărescu, fost episcop al Caransebeşului (1933-1940).
În această epocă, timp de zece ani (1936-1946), va fi construită Catedrala
metropolitană din Timişoara, în condiţiile grele impuse de război.
Imediat după război, Episcopia Timişoarei este ridicată la rangul de
Mitropolie a Banatului (3 iulie 1947), desprinzându-se aşadar din vechea
Mitropolie a Ardealului, având ca sufragane Episcopia Caransebeşului şi
Arhiepiscopia Timişoarei. Primul mitropolit al Banatului a fost dr. Vasile
Lăzărescu (1947-1961), înscăunat la 26 noiembrie.
În noul context al instaurării comunismului şi a unui regim „materialist-ateu”, Biserica Ortodoxă a fost supusă la numeroase presiuni din
partea statului. S-au desfiinţat abuziv unele eparhii, printre primele numărându-se şi Episcopia Caransebeşului (5 februarie 1949), unită cu cea a
Timişoarei, care devenea astfel Arhiepiscopia Timişoarei şi Caransebeşului.
Episcopia Aradului s-a afiliat Mitropoliei Banatului pentru a nu rămâne
aceasta cu o singură eparhie sufragană. Această situaţie a durat până în
1994, când Episcopia Caransebeşului a fost reînfiinţată. Mai mult, de câţiva
ani Mitropolia Banatului are eparhii şi peste hotare – Episcopia Ortodoxă
Română de la Gyula (Ungaria), înfiinţată în 1999, şi Episcopia Ortodoxă
Română de la Vârşeţ (Serbia), înfiinţată în 2001.
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În prezent, există o certă suprapunere între structurile administrative laice, ale Statului, şi cele ale Bisericii Ortodoxe Române.
Părţile constituente ale Patriarhiei sunt: mitropolia, eparhia (arhiepiscopie sau episcopie), protopopiatul, mănăstirea şi parohia.
Cele trei judeţe, Arad, Timiş şi Caraş-Severin, se află în totalitate în
cadrul Mitropoliei Banatului. Scaunul mitropolitan este întotdeauna ocupat
de arhiepiscopul Timişoarei. Din 1962, această înaltă funcţie îi revine Î.P.S.
dr. Nicolae Corneanu.
Cele trei eparhii, Arhiepiscopia Timişoarei, Episcopia Aradului şi
cea a Caransebeşului corespund celor trei judeţe analizate – Timiş, Arad şi
Caraş-Severin (fig. 43), cu precizarea că de Episcopia Aradului aparţin şi
credincioşii ortodocşi din judeţul Hunedoara.
Episcopia Aradului, Ienopolei şi Hălmagiului, cum este denumită în
mod complet, uneori adăugându-se „şi Hunedoarei” pentru a se înţelege
cuprinderea acestui judeţ, are în subordine nouă protopopiate, dintre care
patru pe teritoriul judeţului Arad: Arad, Ineu, Lipova şi Sebiş. Conform
datelor primite de la Episcopie, în anul 2005, în protopopiatul Arad se aflau
101 parohii, din care 28 în municipiul Arad. De aceste parohii aparţineau
patru filii (sate cu credincioşi ortodocşi, dar în mod obişnuit fără biserică).
Numărul parohiilor nu corespunde cu cel al bisericilor; astfel, în lucrarea lui
P. Vesa (2000), în protopopiatul Arad sunt menţionate 72 de biserici
ortodoxe. Dintre acestea, unele (cu precădere în municipiul Arad) deservesc
mai multe parohii. Tot în acest protopopiat există trei mănăstiri, între care
mănăstirea Hodoş-Bodrog, menţionată documentar din sec. XI, şi
mănăstirea Arad-Gai. Teritorial, protopopiatul Arad include aproape toată
partea de câmpie din judeţul Arad.
Protopopiatul Ineu este cel mai mic dintre cele aparţinând Episcopiei
Aradului, şi include 47 parohii, cu 16 filii. P. Vesa (op.cit.) menţionează
însă 60 de biserici, majoritatea filiilor fiind sate cu biserică, deservită însă de
preotul paroh din alt sat. Ca extensiune teritorială, protopopiatul Ineu
acoperă spaţiul corespunzător ieşirii Crişului Alb din depresiune în câmpie,
Depresiunea Cigherului, precum şi Câmpia Cermeiului şi Piemontul
Codrului (zona Beliu).
Protopopiatul Lipova are în subordine 57 de parohii cu 14 filii, situate
în bazinul Mureşului, de la intrarea în judeţ până la Sâmbăteni-Zăbrani,
respectiv întreaga Podgorie a Aradului, ajungând în nord până la Pâncota. Şi
aici, numărul de 71 de biserici menţionate de P. Vesa (op.cit.) ne asigură că
şi filiile deţin biserică proprie. În acest protopopiat se află şi mănăstirea
Feredeu.
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Protopopiatul Sebiş se extinde în bazinul Crişului Alb, de la intrarea
acestui râu în judeţ până la ieşirea spre câmpie, cuprinzând aşadar
Depresiunea Hălmagiu, Gurahonţ şi jumătatea estică a Depresiunii
Zărandului. În această arie aproape pur românească fiinţează 51 de parohii
ortodoxe, având 33 de filii. Numărul mare de filii se datorează dimensiunii
demografice reduse a unora dintre sate. Acestea au totuşi biserică, ba unele
sate chiar câte două biserici (de regulă una de lemn şi una de zid), astfel că
în total există 86 de biserici (P. Vesa, 2000).
În cadrul Arhiepiscopiei Timişoarei, conform datelor publicate în
Calendarul Arhiepiscopiei Timişoarei (2004) şi respectiv cele de pe
website-ul instituţiei în 2005 (http://www.mitropolia-banatului.home.ro/),
sunt organizate cinci protopopiate, cu 267 parohii şi 71 de filii.
Protopopiatul Timişoara includea (în 2004) 88 de parohii cu 19 filii,
iar în anul următor 91 de parohii, şi acelaşi număr de filii, creşterea având
loc exclusiv în municipiul Timişoara, de la 21 la 24 de parohii. În special în
Timişoara, multe biserici sunt încă în construcţie. Sub aspect teritorial,
protopopiatul se extinde în partea centrală a judeţului, în câmpia largă, de
divagare, a Timişului, în Câmpia Vingăi şi în extremitatea vestică a
Dealurilor Lipovei. Aici se află, lângă Şag, şi mănăstirea Timişeni.
Şi în protopopiatul Lugoj numărul parohiilor a crescut de la 62 (în
2004) la 64 (în 2005), ca urmare a înfiinţării de noi parohii la Lugoj (în
prezent sunt şase) şi la Buziaş (două). Acestora le sunt subsumate 15 filii.
Protopopiatul ocupă bazinul mijlociu al Timişului şi Begăi, respectiv
Câmpia Lugojului, Dealurile Lugojului, partea centrală a Dealurilor Lipovei
şi versantul nordic al Dealurilor Pogănişului.
În protopopiatul Făget numărul parohiilor a rămas acelaşi: 46, cu 20
de filii, numărul mare al acestora din urmă explicându-se tot prin dimensiunea demografică mai redusă a unora dintre aşezări, care altfel deţin biserici.
Protopopiatul se suprapune cu partea estică a judeţului Timiş, respectiv
bazinul superior şi parţial cel mijlociu al Begăi, până la Bethausen. În
această parte se află şi multe din bisericile de lemn ale judeţului Timiş,
precum şi mănăstirea Româneşti, sau „Izvorul lui Miron”, locul de zidire
fiind ales de viitorul patriarh, Miron Cristea, pe vremea aceea (1910)
episcop al Caransebeşului.
Protopopiatul Deta, situat în partea sud-vestică a judeţului, avea în
subordinea sa 35 de parohii în 2004, şi cu una mai puţin în anul următor,
când nu se mai regăseşte pe listă parohia Lăţunaş. De acestea aparţin 12 filii.
Se adaugă şi mănăstirile Săraca, cu existenţă neîntreruptă din evul mediu, şi
Cebza, reînfiinţată în 1996. Protopopiatul se extinde teritorial în câmpiile
înalte şi joase ale Bârzavei şi Moraviţei, pe teritoriul judeţului Timiş.
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În partea de nord-vest a judeţului funcţionează protopopiatul
Sânnicolau Mare, cu 30 de parohii şi 7 filii. În prezent se află în faza finală
de construcţie şi schitul Cenad (Morisena). Numărul mai mic de parohii se
datorează ponderii mai ridicate deţinute, în trecut, de credincioşii de alte
confesiuni, în particular catolici (etnici germani). Protopopiatul coincide cu
Câmpia Arancăi, Galaţcăi şi extremitatea vestică a Câmpiei Vingăi.
Pe baza Calendarului Creştin Ortodox (2004) editat de Episcopia
Caransebeşului, se poate reconstitui organizarea acesteia în patru protopopiate: Caransebeş, Reşiţa, Oraviţa şi Băile Herculane.
Protopopiatul Caransebeş are în subordine 75 de parohii, între care
11 în Caransebeş şi câte două în Oţelu Roşu şi Teregova. Din nefericire, nu
există date cu privire la filii. Acest protopopiat se localizează în bazinul
Timişului de pe teritoriul judeţului Caraş-Severin, incluzând deci şi
Culoarul Bistrei. Aici se află şi schiturile Piatra Scrisă (Armeniş), cele de
pe Muntele Mic, Staţiunea Semenic etc.
Protopopiatul Reşiţa, localizat în bazinele Bârzavei şi Pogănişului,
parţial în Munţii Aninei, Dognecei şi Semenicului, cuprinde 60 de parohii,
dintre care 12 în Reşiţa, patru în Bocşa şi câte două în Anina, Târnova şi
Zorlenţu Mare. În acest protopopiat se află şi mănăstirile de la Bocşa
(Vasiova) şi Brebu.
Protopopiatul Oraviţa, foarte cuprinzător spaţial, are însă doar 59 de
parohii, între care cele câte trei din Oraviţa şi Moldova Nouă. Include
teritoriul din vestul judeţului: Dealurile Oraviţei şi Depresiunea Caraşului,
precum şi rama montană vestică a Munţilor Banatului şi întreaga arie din
Clisura Dunării din judeţul Caraş-Severin. Între aşezămintele monahale, se
evidenţiază mănăstirea Călugăra de lângă Ciclova Montană, şi mănăstirea
de la Slatina-Nera.
Protopopiatul Băile Herculane include regiunea montană din sudvestul judeţului, respectiv bazinul Cernei şi Depresiunea Almăjului. Are
numărul cel mai mic de parohii din cadrul episcopiei, 41, dar acestea sunt
situate într-o arie aproape exclusiv românească. Singurele aşezări care
dispun de mai mult de o parohie sunt Băile Herculane (cu trei parohii) şi
Bozovici (cu două).
6.1.2.2. Biserica Ortodoxă Sârbă
Prezenţa sârbilor pe teritoriul Banatului datează, după unii autori, de
pe la 602, când slavii au ajuns prin aceste părţi ale Europei. Majoritatea
acestora s-a aşezat însă la sud de Dunăre, la nord de marele fluviu rămânând
probabil doar comunităţi izolate, care cu timpul au fost asimilate de
populaţia băştinaşă, românească.
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În general se admite că minoritatea sârbă din prezent are rădăcini mult
mai recente (S. Bugarski, 1995, L. Cerović, 1997). Astfel, ca urmare a
expansiunii otomane din secolele XIV – XVI, grupuri de sârbi s-au refugiat
la nord de Dunăre, în Regatul Ungariei, preponderent în Banat, unde au
găsit refugiu la fraţii lor ortodocşi români. Unele familii nobiliare, precum
Brancovici – la Şiria şi Ineu, au primit chiar domenii de la regii maghiari.
Această primă etapă de imigrare în grupuri mici a fost urmată de o
adevărată colonizare la sfârşitul secolului XVII şi începutul secolului XVIII.
Pe fondul războaielor dintre habsburgi şi otomani, patriarhul de la Ipek,
Arsenie Cernoevici III, a primit asigurări din partea împăratului Leopold I
că poporul sârb va beneficia de o serie de privilegii, atâta timp cât sârbii vor
lupta, alături de armatele Sfântului Imperiu, împotriva turcilor. Diploma
leopoldină din 1690 a confirmat privilegiile ilirice. Patriarhul, împreună cu
40000 de familii de credincioşi ortodocşi sârbi, au părăsit teritoriile de la
sud de Dunăre, stabilindu-se în Crişana şi Ungaria. Prin crearea regimentelor grănicereşti tisa-mureşene, majoritatea sârbilor imigraţi au devenit
grăniceri de-a lungul noilor graniţe stabilite de Pacea de la Karlowitz
(1699). După Pacea de la Passarowitz (1718), o bună parte din sârbi s-au
stabilit în Banat, în special în partea vestică şi sudică a acestuia. Dintre cei
care au rămas la nord de Mureş, în cadrul regimentelor grănicereşti,
majoritatea au emigrat în Ucraina de azi pe la mijlocul secolului XVIII, în
momentul desfinţării regimentelor, iar alţii s-au mutat la sud de Mureş.
Privilegiile ilirice au constituit, pentru sârbi, ca şi pentru români, un scut
împotriva tendinţelor asimilatoare ale Bisericii Catolice, într-o epocă a unei
Contrareforme agresive. Privilegiile au fost confirmate de împăraţii care sau succedat lui Lepold I – Carol VI, Maria Tereza, Iosif II, însă edictul de
toleranţă al acestuia din urmă, din 1781, a făcut ca acestea să devină
superflue, întrucât toate confesiunile au devenit egale, în teorie, în Imperiu.
Mitropolia ortodoxă şi-a avut sediul la Karlowitz (Sremski Karlovce) încă
de la începutul secolului al XVIII-lea.
Secolul al XIX-lea a fost dominat de disputele dintre români şi sârbi în
cadrul Bisericii Ortodoxe, comună ambelor naţiuni în acea epocă. Conflictele tot mai acutizate au condus la separarea ierarhică din anul 1864.
În cadrul statului român, după Marea Unire, toţi credincioşii ortodocşi
sârbi aparţin de Episcopia de la Timişoara. Aceasta este organizată în trei
protopopiate: Arad, Timişoara şi Socol (fig. 44). Conform datelor primite de
la Episcopia Ortodoxă Sârbă din Timişoara, protopopiatul Arad are în
componenţă 16 parohii, situate în partea vestică a judeţului Arad şi în partea
de nord-vest a judeţului Timiş, la care se adaugă mănăstirea Bezdin.
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Parohiile cu numărul cel mai mare de credincioşi (câteva sute) sunt:
Arad, Variaş, Gelu, Sânnicolau Mare şi Saravale. Unele parohii sunt vacante
(nu dispun de preot): Nădlac, Turnu şi Satchinez. Trebuie evidenţiat că
numărul sârbilor este în continuă scădere.
Protopopiatul Timişoara este cel mai mare, incluzând 26 de parohii în
judeţul Timiş, cu excepţia părţii nord-vestice a acestuia. Majoritatea parohiilor se localizează în partea vestică şi sud-vestică a judeţului, iar o mică
parte (patru parohii – Stanciova, Petrovaselo, Lucareţ şi Cralovăţ) în Dealurile Lipovei. Sârbii din Dealurile Lipovei sunt cunoscuţi şi sub denumirea de
muntenegreni, dar se crede că provin din Muntenegrul macedonean, nu din
actualul stat independent. Cele mai multe parohii se află în Timişoara – trei
(Cetate, Fabric, Mehala), cu numărul cel mai mare de credincioşi. Alte
parohii cu număr semnificativ de enoriaşi sunt: Cenei, Sânmartinu Sârbesc
şi Beregsău Mic. Ca şi în cazul protopopiatului Arad, câteva parohii sunt
vacante, numărul credincioşilor fiind foarte mic: Dejan, Livezile, Ivanda,
Gad, Lucareţ, Checea. De acest protopopiat aparţine şi mănăstirea
Sângeorge. Un număr mare de sârbi este concentrat în Defileul Dunării şi pe
cursul inferior al Nerei, aval de Lescoviţa. Aceştia sunt sub îngrijirea
spirituală a protopopiatului Socol, care are în subordine 13 parohii şi trei
mănăstiri (Zlatiţa, Baziaş şi Cusici). În ciuda numărului mic de parohii,
enoriaşii sunt mai numeroşi decât în celelalte protopopiate, depăşind 1000
de persoane la Moldova Veche şi Liubcova şi 200 de persoane în toate
celelalte parohii. O singură parohie – Sviniţa – se află în judeţul Mehedinţi,
celelalte fiind în judeţul Caraş-Severin, şi doar Reşiţa se află la depărtare
mai mare de centrul protopopesc.
6.1.2.3. Vicariatul Ortodox Ucrainean
Credincioşii ortodocşi ucraineni din România se află sub oblăduirea
spirituală a Vicariatului Ortodox Ucrainean de la Sighetu Marmaţiei, sub
directa ascultare a Patriarhiei Ortodoxe Române. Astfel, spre deosebire de
sârbi, ucrainenii sunt integraţi în structurile ierarhice ale Bisericii Ortodoxe
Române.
Vicariatul Ortodox Ucrainean de la Sighetu Marmaţiei are în componenţă două protopopiate: Sighetu Marmaţiei şi Lugoj. Ortodocşii ucraineni
din Banat aparţin de protopopiatul Lugoj (fig. 45). Ucrainenii din Banat sunt
pentru prima dată menţionaţi în număr mai mare sub numele de ruteni la
sfârşitul secolului XIX şi începutul secolului XX, când au emigrat din Maramureş şi Bucovina în aceste părţi, cu precădere în împrejurimile Lugojului
şi Caransebeşului, în Dealurile Pogănişului şi Dealurile Lugojului.
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Numărul lor a crescut prin imigraţie atât în perioada comunistă, cât şi
după 1990, când comunităţile de ucraineni au crescut numeric în mod
semnificativ.
Conform informaţiilor primite de la părintele protopop Ilie Albiciuc,
protopopiatul Lugoj a luat fiinţă la 1 noiembrie 1990, ca urmare a eforturilor
depuse de Uniunea Ucrainenilor din Banat (cu sediul la Lugoj) imediat după
Revoluţia din decembrie 1989. Ţelul Uniunii a fost edificarea bisericii ucrainene din Lugoj şi formarea unui centru protopopesc, prin alipirea la acesta a
tuturor parohiilor ucrainene bănăţene. Iniţial, protopopiatul nou înfiinţat
avea în componenţă cinci parohii: Cornuţel, Zorile, Copăcele, Criciova şi
Ştiuca, Lugojul fiind a şasea. Ulterior, parohia Copăcele a revenit în cadrul
structurilor româneşti, însă au luat naştere alte parohii în aşezările locuite de
ucraineni: Dragomireşti, Pădureni, Petroasa Mare, Caransebeş, Reşiţa,
Timişoara, Sânnicolau Mare, Soca şi Remetea Mică, astfel că în 2005
protopopiatul Lugoj avea în componenţă 14 parohii. Majoritatea lăcaşelor de
cult sunt încă în construcţie, cu excepţia celor de la Criciova, Zorile,
Cornuţel (biserici vechi), respectiv Lugoj, Ştiuca şi Dragomireşti (biserici
noi). La Remetea Mică, prin amabilitatea Episcopiei Romano-Catolice,
slujbele au loc în biserica catolică din localitate. În viitor, se are în vedere
înfiinţarea unor parohii noi în localităţile cu număr mare de ucraineni,
inclusiv în judeţul Arad, la Târnova.
6.1.2.4. Biserica Catolică de rit latin (romano-catolică)
Legenda Sfântului Gerard descrie împrejurările în care a luat naştere,
în jurul anului 1000, Episcopia romano-catolică de Cenad. Desigur, până la
Marea Schismă din 1054, nu putea fi vorba de „catolici” sau „ortodocşi”, ci
doar de „rit apusean” sau „rit răsăritean”. Legenda prezintă felul în care,
după cucerirea voievodatului lui Ahtum, în locul călugărilor de rit răsăritean
de la Morisena, au fost aduşi călugări de rit apusean în localitatea care avea
să preia numele învingătorului (şi totodată trădătorului) Chanadinus –
Cenad. Aceştia au fost primii catolici de pe teritoriul Banatului, data formală
(şi nu prea sigură) a înfiinţării Episcopiei de Cenad de către Sfântul Gerard
fiind anul 1030.
C. Juhász (1930) este cel care şi-a dedicat cercetările Episcopiei catolice de Cenad în perioada Evului Mediu, enumerând întreg şirul episcopilor,
precum şi alte amănunte, dar fără să precizeze prea multe despre
extensiunea geografică a Episcopiei. Din datele sale, rezultă că Episcopia
avea în subordine întreg teritoriul de la Mureş până la Dunăre, precum şi de
la Tisa până la Carpaţi, dar se extindea şi dincolo de Mureş, până pe creasta
Munţilor Zărandului şi până în apropiere de Crişul Alb. Limita de nord se
274

www.cimec.ro
https://biblioteca-digitala.ro

făcea cu arhidiaconatul Pâncotei, care aparţinea, oarecum ciudat Episcopiei
de Agria (Eger); acesta se alungea de-a lungul Crişului Alb, în comitatul
Zărand. Şi mai în nord, în Piemontul Codrului, aşezările aparţineau
întinsului domeniu al Episcopiei de Oradea.
Rezultă că în teritoriul studiat, în Evul Mediu, credincioşii catolici
aparţineau, în cea mai mare parte, de Episcopia de Cenad, şi, într-o mică
măsură, Episcopiilor de Agria şi Oradea.
Un document de mare importanţă pentru reconstituirea situaţiei
demografice a catolicilor în Evul Mediu îl constituie „registrele dijmelor
papale” din 1332-1337 (Rationes Iacobi Berengarii et Raimundi de
Bonifato, collectum decimarium sexannualium in Regno Hungariae, 13321337), deoarece în acestea erau trecute contribuţiile ridicate de către
delegaţii Papei de la bisericile catolice din întreg Regatul Ungariei.
În acestea (M. Bizerea, F. Bizerea, 1978), Episcopia Cenadului era
divizată în nouă arhidiaconate: unul la nord de Mureş (Ultramorisensis),
unul, al Aradului, pe ambele maluri ale Mureşului, şi celelalte şapte la sud
de Mureş: Cenad, de dincoace de Timiş (ex ista parte Tymisi), între cele
două Timişe (inter duos fluvios Tymisi), dintre Timiş şi Bârzava (de medio
Tymisi et Burza), Caraş (Caraşova), Sebeş (Caransebeş) şi Torontal.
Examinând repartiţia teritoriului de unde s-au încasat dijme, autorii
mai sus menţionaţi arată că acestea sunt localizate aproape exclusiv în
partea de câmpie din vestul Banatului, sudul şi estul Banatului rămânând pe
dinafară aproape cu totul. De aici, ei concluzionează că aceste părţi nu
făceau parte, la momentul respectiv, din Regatul Ungariei, ci din Banatul de
Severin, ca parte a Ţării Româneşti.
Este însă mai logic să presupunem că, pur şi simplu, aceste părţi ale
Banatului, cu excepţia cetăţilor şi târgurilor, nu aveau parohii catolice, cum
nu au nici astăzi, în ciuda colonizărilor. După V. Tulescu (1941), conform
aceloraşi registre de dijme, în comitatul Timiş existau 94 de parohii catolice,
la un număr de 1042 localităţi; în comitatul Caraş, 22 de parohii, raportat la
313 localităţi, iar în Keve, 16 parohii, faţă de 72 de localităţi. Dacă dijmele
s-ar fi luat şi de la locuitorii ortodocşi, cum presupun M. Bizerea şi F.
Bizerea (1978), ce fel de confesiune aveau locuitorii majorităţii localităţilor
bănăţene?
Chiar şi cifrele de mai sus indică un avans consistent al catolicismului,
pe fondul presiunii şi prigoanei exercitate asupra preoţilor ortodocşi.
Aceasta se va intensifica şi în secolele următoare, mulţi preoţi ortodocşi
fiind alungaţi şi înlocuiţi cu preoţi catolici. În 1428, Sigismund de Luxemburg interzicea oricui să mai deţină titluri nobiliare sau proprietăţi, dacă nu
era catolic.
275

www.cimec.ro
https://biblioteca-digitala.ro

În ciuda acestei campanii agresive de convertire la catolicism, acesta a
rămas, în linii mari, o confesiune a nobililor şi a slujbaşilor acestora, marea
masă a populaţiei păstrându-şi credinţa ortodoxă.
Unele surse (I.D. Suciu, 1968, citând şi alţi autori) indică chiar faptul
că la 1716 nu ar fi existat nici o parohie catolică în Banat, ca urmare a
„prăpădului turcesc”. Este totuşi posibil ca unele parohii să fi subzistat,
precum cele ale caraşovenilor, însă această asumpţie confirmă caracterul de
confesiune a clasei aristocrate a catolicismului în Banat. Nobilii, împreună
cu slujbaşii lor, au fugit de pe proprietăţile lor la momentul cuceririi turceşti,
iar masele largi ale populaţiei, care au rămas, nu erau catolice. Puţinii
catolici maghiari care locuiau în aceste părţi au trecut la Reformă în secolele
XVI şi XVII, iar alţii au fost asimilaţi de marea masă a populaţiei ortodoxe.
Odată cu încorporarea în Imperiu a Banatului, Episcopia de Cenad a
fost reînfiinţată la Timişoara în 1735. Spre deosebire de Transilvania, unde
Contrareforma s-a manifestat mai ales prin atragerea credincioşilor ortodocşi
la Unirea cu Roma, în Banat a fost aplicată o strategie a colonizărilor masive,
sub comanda directă a statului. Astfel, între 1720 şi 1783 au fost colonizaţi
peste 60000 de catolici, în cea mai mare parte germani, dar şi de alte naţii
(bulgari, maghiari, croaţi, şi chiar italieni, francezi şi spanioli). Colonizarea a
continuat, însă cu o amploare mai mică, şi după 1783, dar au fost aduse şi
persoane aparţinând altor confesiuni, şi în general statul nu a mai fost coordonatorul acestor colonizări. Între alţii, au fost aduşi în particular maghiari, pe
plantaţiile de tutun, şi cehi din Boemia (pemi), pentru munca la pădure, în
special în Munţii Almăjului şi Locvei. Numărul germanilor colonizaţi ulterior
anului 1783 a fost mult mai mic, însă populaţia colonizată până în acel
moment a crescut numeric pe cale naturală, dublându-se în scurt timp.
Episcopia de Cenad îşi extindea jurisdicţia până la Dunăre în sud, şi în
comitatul Arad la nord de Mureş. În teritoriul studiat, singurul teritoriu care
se afla sub jurisdicţia unei alte episcopii – cea de Oradea – era cel al satelor
din Piemontul Codrului (zona Beliu) – care şi din punct de vedere
administrativ aparţineau comitatului Bihor.
În primii ani ai epocii comuniste, prin abrogarea Concordatului cu
Vaticanul din perioada interbelică (act care conferea numeroase drepturi şi
privilegii Bisericii Catolice din România) şi interzicerea cultului grecocatolic, în urma aderării (puţin forţate) a acestora la Biserica Ortodoxă,
catolicismul a primit o dublă lovitură. Revoluţia de la 1989 a readus
lucrurile pe făgaşul lor normal.
În prezent, numărul enoriaşilor romano-catolici din Banat şi Arad
înregistrează o scădere dramatică, ca urmare a emigrării celei mai mari părţi
a populaţiei de etnie germană. Încetul cu încetul, maghiarii devin majoritari
în cadrul populaţiei catolice din Banat. Ca o consecinţă a emigrărilor
masive, Episcopia a decis reorganizarea structurilor sale în anul 1992.
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Episcopia de Cenad are actualmente o structură (fig. 46) formată din
patru arhidiaconate şi opt protopopiate (decanate). Arhidiaconatul Catedralei (Archidiaconatus Catedralis) are în componenţă doar catedrala
episcopală (Domul) din Timişoara. Arhidiaconatul de Timiş (Archidiaconatus ad Timisium) îşi extinde jurisidicţia teritorială asupra jumătăţii vestice
a judeţului Timiş şi o mică parte din judeţul Caraş-Severin (zona Măureni),
fiind format din protopopiatele Timişoara (cu 12 parohii, din care şapte în
Timişoara), Cenad (cu 9 parohii) şi Deta (cu 6 parohii). Limitele Arhidiaconatului de Mureş (Archidiaconatus ad Marusium) corespund în linii
mari cu cele ale judeţului Arad, extinzându-se foarte puţin în judeţul Timiş,
în Dealurile Lipovei. Este alcătuit din protopopiatele Arad (cu 11 parohii,
din care cinci în Arad), Vinga (cu şase parohii la sud de Mureş, inclusiv
Aradu Nou şi Lipova) şi Pâncota (cu 10 parohii, diseminate într-un teritoriu
foarte larg). Arhidiaconatul Montan (Archidiaconatus Montanus) cuprinde
aproape tot judeţul Caraş - Severin şi jumătatea estică a judeţului Timiş,
precum şi o mică parte din judeţul Mehedinţi. Are sediul în Reşiţa şi
cuprinde două protopopiate: Caraş (cu 11 parohii, din care 2 în Reşiţa şi
una în judeţul Mehedinţi) şi Severin (cu 8 parohii, din care una în judeţul
Mehedinţi).
Sub directa oblăduire a Episcopiei se mai află şi trei mănăstiri de
călugări (două la Timişoara şi una la Arad) şi şase de maici (patru la
Timişoara, una la Lipova şi una în Caransebeş), la care se adaugă şase
comunităţi religioase de femei (trei la Timişoara, şi câte una la Tirol, Băile
Herculane şi Rafnic).
În urma emigrării etnicilor germani, dar şi din alte cauze, conform
informaţiilor primite de la Episcopia de Cenad, în anul 1992 au fost
desfiinţate parohiile: Niţchidorf, Bencecu de Sus, Giarmata, Pişchia, Carani,
Satchinez, Brestovăţ, Iosifălău, Stanciova, Covaci, Săcălaz, Sânandrei,
Peciu Nou, Sânmihaiu German, Şag, Becicherecu Mic, Dudeştii Noi,
Şandra, Cenei, Iecea Mare, Iecea Mică, Comloşu Mic, Bulgăruş, Gottlob,
Grabaţ, Lenauheim, Periam Haulic, Sânpetru Mic, Sânpetru Nou, Variaş,
Comloşu Mare, Nerău, Teremia Mare, Saravale, Teremia Mică, Tomnatic,
Iosif, Dolaţ, Livezile, Ofseniţa, Voiteg, Jamu Mare, Măureni, Percosova,
Dejan, Stamora Germană, Cruceni, Grănicerii, Iohanisfeld, Sânmartinu
Maghiar, Uivar, Şimand, Vărşand, Macea, Sânmartin, Sânpaul, Utviniş,
Peregu Mare, Fântânele, Tisa Nouă, Aluniş, Frumuşeni, Bogda, Maşloc,
Remetea Mică, Zăbrani, Cruceni, Şagu, Săvârşin, Şiria, Cermei, Ţipar,
Odvoş, Sântana II, Buteni, Moneasa, Sebiş, Horia, Livada, Bozovici,
Steierdorf, Ersig, Tirol, Dognecea, Rafnic, Ciclova Montană, Brebu Nou,
Gărâna, Văliug, Mehadia, Nevrincea, Bethausen, Darova, Ghizela, Petroasa
Mare, Ştiuca şi Rusca Montană, în total 97 de parohii.
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Fig. 46.
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Unele dintre lăcaşele de cult romano-catolice din aceste localităţi au
fost date spre folosinţă altor culte, în special greco-catolicilor. Au existat
oferte făcute chiar şi ortodocşilor români, acolo unde nu exista biserică
ortodoxă, dar acestea au fost în general respinse, ortodocşii preferând să îşi
construiască singuri biserică (de exemplu la Frumuşeni).
6.1.2.5. Biserica Română Unită cu Roma (greco-catolică)
La sfârşitul secolului XVII, Sfântul Imperiu al habsburgilor şi-a extins
graniţele spre est în urma victoriilor armate împotriva turcilor. Religia
Imperiului era catolicismul, o confesiune minoritară însă în rândurile
populaţiei noilor teritorii imperiale – Transilvania, Crişana şi, din 1718,
Banatul, unde populaţia majoritară românească era de confesiune ortodoxă,
maghiarii erau în cea mai mare parte reformaţi şi unitarieni, iar saşii –
lutherani (evanghelici). Astfel, singura posibilitate pentru catolicism de a
deveni confesiunea cea mai importantă era atragerea de partea sa a
populaţiei majoritare, ortodoxe. Aceasta s-a înfăptuit mai ales în Transilvania, în vreme ce în Banat şi Crişana succesele Unirii cu Roma au fost mult
mai reduse, întrucât ortodocşii se bucurau de privilegiile ilirice conferite de
Diploma leopoldină. Preoţii ortodocşi, care treceau la Unire, beneficiau
teoretic de toate avantajele clerului catolic, aceasta fiind motivaţia principală
a acestora, la care se adăuga şi păstrarea ritului strămoşesc ortodox. Existau
doar patru puncte pe care noua Biserică Română Unită cu Roma trebuia să
le respecte, şi care o diferenţiau de cea ortodoxă, cel mai important fiind
acceptarea Papei de la Roma ca şef al bisericii.
Istoricul acestei confesiuni pe meleagurile bănăţene până în 1903 se
regăseşte în lucrarea coordonată de episcopul D. Radu (1903), „Dieceza
Lugoşului. Şematism istoric”. Astfel, după restabilirea scaunului episcopal
romano-catolic al Cenadului la Timişoara (1735), episcopul Falkenstein
propune diverse modalităţi prin care Unirea religioasă ar putea lua avânt şi
în părţile Banatului.
Printre aceste modalităţi, el propune înfiinţarea unei episcopii unite,
care să aibă jurisdicţie asupra Banatului, Ungariei (inclusiv Crişana), Serbiei
şi Valahiei. Rezoluţia imperială din 10 mai 1738 aprobă înfiinţarea noii
episcopii pe malul Dunării, la Moldova (Veche) sau Palanca (Banatska
Palanka), însă războiul cu turcii amână în mod nedefinit punerea în aplicare
a acestei idei. Noul episcop romano-catolic, Stanislavich, propune Lugojul
ca reşedinţă a viitoarei episcopii, în 1741.
Aceste idei nu luau însă în considerare numărul extrem de redus al
greco-catolicilor în Banat. La 1766, existau doar două parohii grecocatolice, la Timişoara şi Zăbrani.
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În 1777 se înfiinţa Episcopia greco-catolică de Oradea, care includea
în jurisdicţia sa teritorială şi Banatul. La Timişoara s-a înfiinţat un Vicariat,
dependent de episcopia orădeană. Numărul parohiilor greco-catolice a
crescut în Banat, mai ales în perioada 1832-1848, de la 2 la 22, pe fondul
conflictelor româno-sârbe din interiorul ierarhiei ortodoxe.
Evenimentele revoluţionare de la jumătatea secolului al XIX-lea au
marcat şi istoria acestei confesiuni. Greco-catolicii au cerut în mod insistent
independenţa faţă de Arhiepiscopia de Strigoniu (Esztergom) şi crearea a
două noi episcopii: Gherla şi Lugoj. Cererile au fost satisfăcute în 1853,
când se înfiinţează Dieceza Lugojului, cu 22 de parohii provenite de la
Dieceza de Oradea Mare şi 91 de parohii de la Dieceza Făgăraşului (în mare
majoritate, în comitatul Hunedoarei).
În anii care au urmat, numărul parohiilor creşte constant. La data
redactării „Şematismului” (1903), Dieceza era structurată în cinci decanate:
Decanatul Catedralei, Decanatul Timişoarei, Decanatul Oraviţei, Decanatul
Hunedoarei şi Decanatul Haţegului. Decanatul Catedralei avea în
subordine districtele protopopeşti ale Lugojului (cu 9 parohii), Buziaşului
(şase parohii) şi Vermeşului (şapte parohii); Decanatul Timişoarei avea în
componenţă districtele protopopeşti ale Timişoarei (opt parohii), Ciacovei
(şapte parohii) şi Torontalului (şase parohii); Decanatul Oraviţei era
alcătuit din districtele protopopeşti ale Oraviţei (opt parohii), Bocşei (şapte
parohii) şi Vărădiei (şapte parohii). În Decanatul Hunedoarei exista şi un
district protopopesc al Hălmagiului, iar în Decanatul Haţegului, districtul
protopopesc al Ulpiei Traiane includea şi parohiile Băuţaru Inferior, Băuţaru
Superior şi Bucova.
În afara acestora, în partea de nord a judeţului Arad fiinţau parohii
care aparţineau în continuare de Dieceza de Oradea.
După Marea Unire, Biserica Română Unită cu Roma se află în situaţia
de a fi recunoscută ca şi confesiune naţională, alături de Biserica Ortodoxă.
Dacă aceasta din urmă este socotită, conform Legii pentru regimul general
al cultelor (1928), ca biserică „dominantă în stat”, Biserica greco-catolică
este considerată ca „un cult naţional românesc cu întâietate faţă de celelalte
culte” (Cultele religioase în R.P.R., 1949). Epoca interbelică este totuşi o
perioadă dificilă, în care şicanele între cele două confesiuni „naţionale”
continuă. S-a constatat, încă de atunci, existenţa a două curente divergente
în sânul Bisericii Române Unite cu Roma: unul de apropiere faţă de Biserica
Ortodoxă Română, din sânul căreia acest cult s-a desprins, şi unul de
îndepărtare faţă de aceasta şi de apropiere faţă de romano-catolici, mai ales
ca urmare a Legii Concordatului (1929), care acorda drepturi şi privilegii pe
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care Biserica Catolică nu le avusese nici în Imperiul Austro-Ungar, fapt ce a
suscitat controverse şi polemici aprinse, şi care a atras numeroase critici din
partea ortodocşilor.
Imediat după al Doilea Război Mondial, puterea comunistă a încurajat
tendinţele unioniste din cadrul Bisericii Române Unite cu Roma, iar în
1948, mai mult sau mai puţin forţat, o bună parte a clerului greco-catolic a
trecut la ortodoxie. Statul comunist a decretat această fuziune ca fiind
completă, categorisindu-i pe cei care n-au trecut la ortodoxie drept „duşmani
ai poporului” şi aliaţi ai imperialismului reprezentat de Vatican.
După 1990, Biserica Română Unită cu Roma şi-a recăpătat identitatea,
dar nu neapărat şi patrimoniul sau enoriaşii. Procesul de recuperare a patrimoniului este unul lent şi de durată, în paralel desfăşurându-se, în condiţii
chiar şi mai vitrege, un proces de recâştigare a enoriaşilor.
Conform datelor puse la dispoziţie de reînfiinţata Episcopie de Lugoj,
reorganizarea se face plecând de la realităţile existente la finalul perioadei
interbelice, înainte de desfiinţare. Astfel, Episcopia lugojeană are în
subordine 10 districte protopopeşti, din care şase se află parţial sau total în
teritoriul studiat, iar patru în afara lui (în judeţele Hunedoara şi Alba). Cele
şase districte protopopeşti sunt (fig. 47): Timişoara (cu 22 de parohii),
Lugoj (cu 20 de parohii), Oraviţa (19 parohii), Reşiţa (11 parohii) şi Arad
(22 parohii), la care se adaugă Sarmisegetusa cu 21 de parohii, din care
numai trei sunt în judeţul Caraş-Severin. Majoritatea acestor parohii există
doar pe hârtie, întrucât majoritatea bisericilor greco-catolice nu au fost
retrocedate de către Biserica Ortodoxă, fapt care generează conflicte interconfesionale nedemne de secolul XXI.
O situaţie mai aparte se consemnează în judeţul Timiş, unde Î.P.S.
Nicolae Corneanu, mitropolit al Banatului şi arhiepiscop de Timişoara, a
manifestat înţelegere şi deschidere faţă de credincioşii greco-catolici. Sub
înţeleapta sa îndrumare, o serie de biserici, foste greco-catolice, au fost
cedate Episcopiei de Lugoj, între acestea numărându-se şi Catedrala
episcopală din Lugoj.
Un alt ajutor a venit din partea Episcopiei Romano-Catolice de Cenad
(Timişoara), care a pus la dispoziţia greco-catolicilor propriile lăcaşe de
cult, acolo unde enoriaşii romano-catolici sunt în număr foarte mic şi unde
există o comunitate greco-catolică semnificativă, de exemplu la Horia,
Vladimirescu, Oţelu Roşu, Cruceni, Frumuşeni, etc. În acelaşi timp, are loc
edificarea de noi lăcaşe de cult greco-catolice, unul dintre acestea fiind
recent inaugurat la Arad.
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Fig. 47.
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6.1.3. Organizarea spaţială a confesiunilor protestante
Pornită de la Wittenberg, Reforma n-a pus în discuţie numai autoritatea papală, ci întreaga ordine feudală, prin ridicarea împotriva bisericii
catolice, principalul sprijin al feudalismului. În particular, în Ungaria, Banat,
Crişana şi Transilvania, Reforma a fost favorizată de condiţiile politice
vitrege de la începutul secolului al XVI-lea: situaţia financiară grea, abuzurile Bisericii Catolice şi războiul civil care a urmat dezastrului de la Mohács
(1526). Principalii mesageri ai mişcării protestante în Banat, Crişana şi
Transilvania au fost studenţii care frecventau universităţile străine (Viena,
Cracovia şi chiar Wittenberg), precum şi negustorii (C. Popeţi, 1982).
Din punct de vedere doctrinar, protestantismul se concentrează în cele
patru principii ale Reformei: "Sola Scriptura" (Biblia este unicul izvor
autentic al revelaţiei divine), "Sola Fide" (mântuirea se câştigă numai în
urma credinţei), "Sola Gratia" (nu meritele omului, ci numai harul divin îl
salvează pe om în veşnicie) şi "Solus Christus" (numai Hristos este
mijlocitorul dintre Dumnezeu şi oameni).
Prin traducerile Bibliei, predici, prin şcoală şi tipografie, prin
prozelitism, Reforma a promovat laicizarea culturii şi răspândirea ei în
rândurile maselor. În Banat, numărul protestanţilor a fost însă mult mai mic,
pe de o parte din cauza slabei răspândiri a catolicismului (din rândurile
căruia provin protestanţii), şi pe de altă parte ca o consecinţă a ocupaţiei
otomane de după 1551-1552. Românii ortodocşi au fost refractari la
Reformă, cu unele excepţii semnificative doar sub aspect istoric sau cultural
(autorii lugojeni şi caransebeşeni ai Paliei de la Orăştie).
Confesiunile protestante sunt specifice minorităţilor naţionale, în
special maghiarilor, germanilor şi slovacilor.
Cultele protestante din România sunt: reformat calvin, evanghelic
lutheran de confesiune augustană, evanghelic lutheran sinodo-presbiterian şi
unitarian. Între acestea, cultul unitarian nu are în teritoriul analizat nici
măcar o parohie, cele mai apropiate fiind la Oradea şi în Valea Jiului
(Lupeni). Puţinii credincioşi unitarieni din Banat sunt de naţionalitate
maghiară şi sunt originari din Transilvania.
6.1.3.1. Biserica Reformată (Calvină)
Întemeietorul acestei confesiuni a fost Jean Calvin (1509-1564), preot
catolic francez, care a aderat iniţial la luteranism, şi apoi a dus mai departe
ideile luteranismului. Ideile calvinismului sunt concentrate şi sistematizate
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în „Catehismul de la Heidelberg” (1563) şi „A doua confesiune helvetică”
(1566).
În Transilvania şi Ungaria, Reforma calvină a pătruns imediat,
bucurându-se de numeroşi aderenţi în rândurile claselor avute ale populaţiei
maghiare, ale târgoveţilor şi, în mai mică măsură, în rândurile ţărănimii. În
1564, Biserica Reformată este recunoscută oficial de principele transilvănean Ioan Sigismund, hotărâre confirmată de Dieta de la Turda, şi în scurt
timp devine confesiune de stat, fiind sprijinită inclusiv militar de principii
calvini. În 1566, Dieta de la Sibiu impune chiar o ierarhie calvină a
românilor, care rămâne însă fără urmări. Între 1570 şi 1580 se înfiinţează
Episcopia Reformată din Transilvania.
În teritoriul analizat, cu excepţia Banatului de Lugoj-Caransebeş, unde
s-au făcut încercări nereuşite de convertire la Reformă a românilor
ortodocşi, calvinismul s-a răspândit (ca şi în alte părţi) în mod exclusiv în
rândurile maghiarilor. Populaţia maghiară, redusă numeric, se găsea doar în
câteva localităţi din nordul judeţului Arad, la Pădureni (azi, cartier al
oraşului Chişineu Criş), Zerind, Adea, Vânători, Adea şi Iermata Neagră, în
Câmpia Crişului Alb, precum şi la Sebiş. Acestea sunt de altfel parohiile
reformate care existau la începutul secolului al XVIII-lea, când regiunea
intră în Imperiul Habsburgic, iar biserica catolică lansează Contrareforma.
Celelalte parohii s-au înfiinţat mult mai târziu, majoritatea reformaţilor calvini din Banat fiind colonizaţi în secolul XIX pe domenii nobiliare
care aparţineau unor familii de această confesiune. De aici, ei s-au răspândit
şi în principalele oraşe ale regiunii.
După Marea Unire, parohiile reformate, ce aparţinuseră de episcopii
situate în afara graniţelor statului român (de exemplu, Episcopia Tiszántul
de la Debrecen), au fost reorganizate într-o nouă episcopie, cu sediul la
Oradea.
Eparhia de Oradea, numită „de Piatra Craiului” (Királyhágómelléki
Református Egyházkerület), are în componenţa sa nouă protopopiate, dintre
care două, Arad şi Timişoara, se află în teritoriul analizat (fig. 48).
Protopopiatul Arad include 19 parohii din judeţul omonim, dintre care
trei în municipiul Arad, la care se adaugă două filii (Mailat şi Cermei).
Protopopiatul Timişoara are sediul la Lugoj şi include 16 parohii din
judeţele Timiş şi Caraş-Severin, jumătate din acestea fiind localizate în
mediul urban: patru la Timişoara şi câte una la Reşiţa, Lugoj, Caransebeş şi
Jimbolia. La acestea se adaugă şi şase filii, din care cinci se află de
asemenea în oraşe.
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6.1.3.2. Cultele lutherane
Confesiunea evanghelică lutherană s-a răspândit cu precădere în
rândurile saşilor, iar în cele trei judeţe studiate, persoanele de această confesiune au imigrat din alte părţi ale Imperiului în special la sfârşitul secolului
al XVIII-lea şi în secolul al XIX-lea.
De fapt, primii lutherani au sosit în Banat imediat după 1716, făcând
parte din armatele autriece, din funcţionărimea care a participat la
organizarea Banatului ca domeniu al Coroanei sau din minerii care au fost
aduşi în vederea exploatării bogăţiilor subsolului, cu deosebire în Oraviţa,
Sasca şi în împrejurimi. Minerii lutherani au şi cerut un preot, care a fost
adus pentru puţin timp din Transilvania, după care a fost trimis înapoi (A.
Ţintă, 1972). În urma înăspririi măsurilor împotriva tuturor cultelor, altele
decât cel catolic, pe teritoriul Banatului, funcţionarii, militarii şi minerii
lutherani au fost obligaţi fie să treacă la catolicism, fie să părăsească
Banatul. De altfel, coloniştii care au venit în mod organizat în secolul XVIII
în Banat, până la edictul de toleranţă al lui Iosif al II-lea (1781), au fost
exclusiv romano-catolici.
Primele grupuri compacte de lutherani au fost colonizate la nord de
Mureş, la Mocrea, în 1753, fiind de etnie slovacă. G. Ciuhandu (1940) arată
cum aceştia erau discriminaţi de autorităţi, care nu au aprobat pentru mai
mulţi ani la rând ridicarea unui lăcaş de cult lutheran.
Principalele comunităţi lutherane din Banat au apărut abia la sfârşitul
secolului XVIII şi începutul secolului XIX. De exemplu, coloniştii germani
de confesiune lutherană din Liebling s-au stabilit în 1786, la doar câţiva ani
după edictul de toleranţă iosefin. La începutul secolului XIX au fost colonizaţi slovacii lutherani la Nădlac, cea mai importantă comunitate lutherană
actuală din teritoriul studiat. La Semlac, lutheranii au sosit în 1818-1819 din
localitatea Mezőberény, din Ungaria de astăzi, unde înaintaşii lor se stabiliseră, venind din Germania şi Slovacia, la începutul secolului XVIII.
În oraşele din Banatul montan, lutheranii s-au stabilit începând cu
sfârşitul secolului XVIII, fiind originari din Germania de azi, dar şi unii saşi
transilvăneni veniţi la lucru în uzinele sau minele din Reşiţa, Oţelu Roşu,
Steierdorf (Anina), Caransebeş, Lugoj sau Timişoara. Unele imigraţii sunt
chiar recente: la Fântânele au venit lutherani din Hodod (judeţul Satu Mare)
începând cu anul 1970, însă ulterior marea majoritatea au emigrat în Germania. La Oţelu Roşu, majoritatea lutheranilor provin din saşii transilvăneni
veniţi la lucru în anii 50-60 ai secolului XX.
În România, lutheranii sunt organizaţi în două culte: evanghelic de
confesiune augustană (al etnicilor germani), şi evanghelic lutheran sinodopresbiterial (al etnicilor maghiari şi slovaci).
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Credincioşii evanghelici lutherani de confesiune augustană din
Banat aparţin de protopopiatul Sebeş şi sunt organizaţi în două parohii:
Semlac şi Reşiţa (fig. 49). De parohia din Semlac aparţin lutheranii din
Liebling, Birda, Clopodia, Şemlacu Mic şi Deta, în general comunităţi
reduse numeric, de etnici germani şi slovaci. A existat în perioada
interbelică şi o mică bisericuţă lutherană la Şoşdea Nouă (Waldau), dar
localitatea a dispărut după război. Parohia Reşiţa include toate comunităţile
lutherane din spaţiul Banatului montan: Steierdorf (Anina), Caransebeş,
Oţelu Roşu, şi două filiale în judeţul Timiş, la Lugoj şi Ştiuca (Ebendorf).
Credincioşii lutherani sinodo-presbiteriali aparţin de protopopiatul
Baia Mare cu sediul la Cluj (maghiarii), respectiv de protopopiatul Nădlac
(slovacii). Lutheranii preponderent maghiari ce aparţin de protopopiatul
Baia Mare se concentrează în cele două mari oraşe, Arad şi Timişoara, unde
au sosit cu precădere în decursul secolului XIX, ca şi în localităţile rurale
Mocrea, Olari şi Satu Nou (localitate colonizată la sfârşitul secolului XIX).
Protopopiatul Nădlac include doar trei parohii lutherane de etnie slovacă:
Nădlac, Butin şi Vucova (fig. 49).
6.1.4. Organizarea spaţială a cultelor neoprotestante
Confesiunile neoprotestante au apărut în Banat la sfârşitul secolului
XIX şi începutul secolului XX. Discriminate uneori de diversele regimuri
politice care s-au succedat la putere în secolul XX, aceste culte au cunoscut
o epocă de înflorire şi dezvoltare după 1990. Numărul aderenţilor la cultele
neoprotestante a crescut în consecinţă, atât datorită prozelitismului, cât şi ca
urmare a unei natalităţi ridicate a populaţiei aparţinând acestor confesiuni.
6.1.4.1. Biserica Creştină Baptistă
Conform lucrării Repertoarul Bisericilor Creştine Baptiste din România (2003), credincioşii baptişti sunt organizaţi pe comunităţi, în limitele
teritoriului studiat fiinţând trei astfel de comunităţi (fig. 50): Timişoara
(Banat), Arad şi Valea Crişului Alb (cu sediul la Sebiş). Bisericile baptiste
maghiare se află în subordinea Convenţiei Baptiste Maghiare, organism
separat de Uniunea Bisericilor Creştine Baptiste din România.
Începuturile Bisericii Baptiste în spaţiul Banatului datează de la
sfârşitul secolului XIX, când cultul se răspândeşte la Curtici, Macea, Arad
etc. Şi în prezent, numărul şi ponderea credincioşilor baptişti din zona
Aradului este mai mare decât în orice altă parte a ţării.
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6.1.4.2. Biserica lui Dumnezeu Apostolică (Penticostală)
Biserica lui Dumnezeu Apostolică (penticostală) este organizată pe
comunităţi regionale. Comunitatea penticostală din Arad răspunde de toţi
aderenţii acestui cult din teritoriul studiat. La nivel local, aceştia sunt
organizaţi în grupuri de biserici (echivalentul parohiilor); în judeţul Arad
există 40, în Timiş 55 iar în Caraş-Severin, 18 (fig. 51).
Penticostalismul a pătruns în România din Ungaria de azi. Primul
român penticostal, considerat întemeietorul penticostalilor de la noi, a fost
arădeanul Pavel Budeanu, plecat în America înainte de 1910, unde a intrat în
contact cu ideile penticostale. Prima comunitate penticostală din România a
apărut la Păuliş, în 1922. De aici, cultul s-a răspândit în alte localităţi, în
special în vestul ţării şi marile oraşe, în ciuda interzicerii sale în 1925, şi din
nou în 1942. În anul 1950, cultul penticostal, recunoscut de autorităţile
comuniste, dar în continuare persecutat (ca orice cult în această perioadă), se
reorganizează. În toată această perioadă, sediul central al cultului a fost la
Arad.
Cultul baptist şi cel penticostal, împreună cu Biserica Creştină după
Evanghelie (care în Banat deţine doar cinci lăcaşe de cult, câte două la
Timişoara şi Reşiţa, şi unul la Caraşova), formează Alianţa Evanghelică din
România.
6.1.4.3. Biserica Creştină Adventistă de Ziua a Şaptea
Biserica Creştină Adventistă de Ziua a Şaptea are o structură formată
din „conferinţe”. Conferinţa Banat (fig. 52) include şi judeţele Arad (14
districte), Timiş (7 districte) şi Caraş-Severin (3 districte).
6.1.4.4. Organizaţia religioasă „Martorii lui Iehova”
Organizaţia religioasă Martorii lui Iehova este formată din
congregaţii, fiecare având între 60 şi 120 de membri. În fiecare judeţ există
mai multe congregaţii (fig. 53), cu cel puţin o „sală a regatului”.
6.1.5. Cultele necreştine
În afara cultelor creştine, în Banat există un număr relativ redus de
persoane de confesiune mozaică (israelită, iudaică), marea majoritate
locuind în cele două mari oraşe, Timişoara şi Arad. Cele două comunităţi
evreieşti au ca patrimoniu sinagogile din cele două oraşe: două în Timişoara,
Cetate şi Fabric, respectiv cele două din Arad, ambele în centrul oraşului,
aproape una lângă alta.
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Credincioşii musulmani din Banat sunt foarte puţini ca număr şi nu
dispun de nici un lăcaş de cult în teritoriul studiat. Majoritatea sunt imigranţi
din ţările arabe sau Turcia şi foarte puţini sunt imigraţi din regiuni din
România unde există populaţie musulmană (în particular din Dobrogea, şi
câţiva dintre turcii care locuiau cândva la Ada-kaleh).
6.2. ORGANIZAREA JUDECĂTOREASCĂ A SPAŢIULUI
BĂNĂŢEAN
6.2.1. Probleme generale. Scurt istoric
Nu dispunem de foarte multe informaţii în ceea ce priveşte existenţa şi
configuraţia sistemului de drept corespunzător societăţii geto-dace. Istoricul
Iordanes ne asigură că geţii aveau legi scrise. Deşi preoţii exercitau şi funcţii
judecătoreşti - asemeni druizilor celţi contemporani - marele judecător, forul
suprem rămâne regele.
După cucerirea romană, sud-vestul Daciei este inclus în provincia
Dacia Apulensis, preluând organizarea judiciară şi normele juridice ale
Imperiului. De pildă, cei doi funcţionari care conduceau oraşele autonome
aveau drept de judecată, iar în judecată se aplica ius gentium, adică dreptul
pe care-l aveau romanii pentru a reglementa raporturile dintre cetăţeni şi
peregrini. Este tolerat însă şi dreptul autohton, sub forma unor obiceiuri.
Evident că după retragerea aureliană instituţiile romane n-au supravieţuit în Dacia în aceeaşi formă. Normele juridice aplicate pe parcursul
unui veac şi jumătate au rămas însă în conştiinţa locuitorilor şi au constituit
esenţa acelui drept nescris numit „obiceiul pământului”. Ius valachicum
este un drept agrar-funciar, care s-a format în etapa naşterii şi dezvoltării
relaţiilor feudale, ca reglementare obişnuită în obştile săteşti. Actele ungureşti din Evul Mediu care menţionează drepturile românilor văd în acest
drept nescris privilegiul românilor de a-şi alege singuri conducătorii,
judecătorii şi pe cei care percepeau birul, ori posibilitatea de a fi judecaţi de
egalii lor.
În Banat, ius valachicum a declinat cu timpul în favoarea dreptului
feudal de stat, dar s-a păstrat ca obicei românesc, ca o formă de autonomie
locală (Gh. Ciulei, Gh. C. Ciulei, 1997). El se aplică deci în districtele româneşti menţionate de documentele vremii în Banat (Caransebeş, Lugoj,
Comiat, Bârzava, Caraş, Ilidia, Almăjul, Mehadia etc.) şi Zărand (Hălmagiu,
Vârfurile, Arăneag, Cladova). Aici se instituie o formă de jurisdicţie
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funciară – jurisdicţia cnezială, legată de pământul stăpânit de cneaz. În
virtutea acestui fapt, cnezii aveau dreptul să judece „orice fel de pricini ce sar isca pe pământul lor” (spune un document de la 1352). Numai faptele mai
grave – tâlhărie, furt, foc – erau remise spre scaunul de judecată al comitatului sau trimişilor speciali ai regelui în comitate.
După căderea Ungariei la Mohács (1526), cea mai mare parte a
teritoriilor locuite de români intră în Principatul Autonom al Transilvaniei.
Vestul şi centrul Banatului devin însă în 1552 paşalâc turcesc cu centrul la
Timişoara.
În ariile care intrau în alcătuirea principatului se aplică dreptul
feudal. Instanţele judecătoreşti sunt organizate pe sistemul scaunelor de
judecată:
- scaunul sătesc;
- scaunul senioral;
- scaunul de judecată al comitatului (prezidat de regulă de
vicecomite);
- scaunul voievodal;
- instanţa regală (de regulă, instanţă de apel).
În paralel sunt organizate şi anumite instanţe extraordinare: Dieta
pentru crimele de înaltă trădare, o jurisdicţie orăşenească în oraşele libere,
instanţele judecătoreşti ale Bisericii.
Colecţiile de legi folosite sunt Tripartitum-ul lui Werböczi (o codificare a dreptului scris şi nescris la 1517), Approbatele (1653) şi Compilatele (1669) – colecţii care cuprind normele elaborate de Dietă de la
constituirea Principatului autonom.
Pentru paşalâcul din Banat, regimul juridic era fixat la Constantinopol prin kanunnãme-le (coduri de legi) speciale, care ţineau însă seama de
ordinea juridică legală anterioară cuceririi. Acestea erau aplicate de kadiu
alături de legea musulmană bazată pe Coran. Se păstrează totodată pentru
cnezi dreptul de a judeca unele pricini şi neînţelegeri între sătenii creştini.
La 1718, Banatul trece sub autoritatea Austriei, iar la 1779 aceeaşi
zonă (alcătuită din comitatele Caraş, Timiş şi Torontal) este alipită
Ungariei din care făcea deja parte Aradul şi întregul Partium. Împăratul
Iosif al II-lea este cel care iniţiează separarea justiţiei de administraţie,
fixând scaun de judecată în fiecare comitat, tabla judecătorească de la Cluj
şi Tg. Mureş şi tabla regală, ca instanţă de apel. Tot la răscrucea secolelor al
XVIII-lea şi al XIX-lea încep să funcţioneze tribunale comerciale, înzestrate
cu o legislaţie proprie (de exemplu, la 1772 în regimentele grănicereşti
bănăţene se aplică legea falimentului).
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Dualismul austro-ungar inaugurat la 1867 aduce o serie de schimbări în structura justiţiei. Sunt aplicabile atât norme juridice maghiare
(dreptul cutumiar maghiar - Transilvania fără centru, est şi ţinuturile confinare bănăţene), cât şi legi austriece (Codul Civil din 1811 - centrul şi estul
Transilvaniei, plus ţinuturile confinare bănăţene). Practic, se disting două
arii de influenţă: în centrul şi estul Transilvaniei, precum şi în ţinuturile
bănăţene se aplică dreptul austriac, iar în rest, cel maghiar. Noul sistem
judiciar este unul extrem de complicat şi de costisitor, având următoarea
structură:
a) judecătorii de plasă – competenţa civilă, comercială şi
contravenţională minoră;
b) tribunalul de primă instanţă (comitat);
c) Tabla regală de la Târgu Mureş (din 1890 şi la Cluj, Oradea
şi Timişoara);
d) Curtea de al III-lea grad;
e) Curtea de casaţie (Curia maghiară).
Treptat, sunt organizate Parchetul (1871), notariatul public (1874) şi
Curtea administrativă (1896).
De exemplu, la 1921 (deci imediat după momentul istoric de la 1918),
Curtea de Apel Timişoara avea în jurisdicţia sa patru tribunale (fig. 54):
- Tribunalul Arad, cu 9 judecătorii, fiecare judecătorie exercitând
competenţa teritorială asupra mai multor comune - în total 278: Arad (12
comune), Baia de Criş (64), Buteni (54), Hălmagiu (34), Chereluş (25), Ineu
(29), Radna (40), Pecica (10), Şiria (11);
- Tribunalul Caransebeş, cu 4 judecătorii şi 105 comune: Bozovici
(19), Caransebeş (27), Orşova (29), Teregova (20);
- Tribunalul Lugoj, cu 5 judecătorii şi 287 comune: Bocşa Montană
(40), Făget (63), Lugoj (81), Oraviţa Montană (30), Sasca Montană (41);
- Tribunalul Timişoara, cu 11 judecătorii şi 243 comune: Aradul Nou
(18), Biled (15), Buziaş (25), Craceva (13), Deta (26), Lipova (28), Modoş
(26), Recaş (30), Sînnicolaul Mare (22), Timişoara (23), Vinga (17).
După Unirea cu România, aceste teritorii adoptă treptat legislaţia
românească. Deşi legile privitoare la unificarea administrativă şi organizarea
judecătorească sunt promovate la 1924-1925, extinderea legislaţiei civile s-a
făcut total doar în 1943, iar primul Cod Penal unificat a intrat în vigoare în
1937. Organizarea judecătorească era următoarea:
a) judecătorii urbane, rurale sau mixte;
b) tribunale în fiecare capitală de judeţ (adică la Arad,
Timişoara, Lugoj şi Oraviţa);
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c) Curţile cu juraţi – organizate pe lângă tribunale, judecă unele
crime şi delicte de presă;
d) Curţile de Apel (în total 12 în toată ţara, una din ele la
Timişoara pentru judeţele Arad, Timiş-Torontal, Caraş şi
Severin);
e) Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.
Legea civilă aplicabilă este Codul civil român de la 1865 (în vigoare şi
astăzi), iar în penal, noul cod din 1937. A fost organizat Ministerul Public.
După reorganizarea administrativă şi judecătorească din anul 1925, în
subordinea Curţii de Apel Timişoara rămân în principiu cele patru tribunale
din perioada interbelică, cărora li se adaugă şi Tribunalul Hunedoara.
În perioada dictaturii regale (11 februarie 1938 - 6 septembrie 1940),
prin legea pentru organizarea judecătorească din 20 august 1938 au fost
înlăturate curţile cu juraţi şi s-au creat două feluri de judecătorii, noutatea
fiind judecătoria comunală.
Perioada celor peste 40 de ani de comunism a avut impact şi asupra
justiţiei. Pentru o vreme, în paralel cu instanţele ordinare au funcţionat
Tribunalele poporului (instanţe extraordinare), organizate după modelul
sovietic. Acestea îi judecau pe duşmanii sistemului, nu însă pe baza unei
legi, ci pe baza aşa-numitei „conştiinţe revoluţionare”. Ministerul Public s-a
transformat în Procuratură, iar din structura justiţiei au dispărut Curţile cu
juraţi şi Curţile de Apel. Organizarea judecătorească rămânea deci una cu
judecătorii – tribunale – Tribunalul Suprem, ca cea mai înaltă instanţă.
Pentru domeniul penal, la nivelul primei instanţe au fost introduşi
asesori populari (persoane fără pregătire juridică) în completul de judecată.
Studiile arată însă că aceştia nu participau efectiv la actul de justiţie,
mulţumindu-se să confirme decizia judecătorului profesionist.
Codul civil român din 1864 a fost amputat în părţile care nu corespundeau moralei socialiste, iar noul Cod penal din 1969 a fost unul destul de
reuşit. Au fost suprimate însă jurisdicţiile comerciale şi administrative.
După 1989, s-a revenit în mare parte la organizarea judecătorească din
perioada interbelică, chiar dacă vechile Coduri nu au fost decât parţial
înlocuite. S-au reînfiinţat Ministerul Public şi Curţile de Apel, iar ca instanţă
supremă a fost instituită Curtea Supremă de Justiţie (devenită din 2003
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie). De asemenea, au fost reinstituite
jurisdicţiile comerciale (secţii comerciale la instanţe) şi administrative
(secţii de contencios administrativ).
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6.2.2. Organizarea judecătorească în prezent
6.2.2.1. Instanţele de judecată
În prezent, instanţele de judecată din România sunt organizate în conformitate cu prevederile Constituţiei României şi ale noii Legi nr.304/2004
privind organizarea judiciară.
Astfel, potrivit art.126 din Constituţia României, Justiţia se realizează
prin Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi prin celelalte instanţe judecătoreşti
stabilite de lege. Determinarea în concret a instanţelor de judecată este
făcută de Legea nr.304/2004, potrivit căreia instanţele de judecată sunt:
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, curţi de apel, tribunale, tribunale
specializate, instanţe militare şi judecătorii.
A. Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie este instanţa supremă din România.
Ea are personalitate juridică şi are sediul în municipiul Bucureşti. De
principiu, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie asigură interpretarea şi aplicarea
unitară a legii de către celelalte instanţe judecătoreşti, potrivit competenţei
sale. Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie este organizată în 4 secţii: Secţia
civilă şi de proprietate intelectuală, Secţia penală, Secţia comercială, Secţia
de contencios administrativ şi fiscal. Acestora li se adaugă două forme de
organizare speciale, Completul de 9 judecători şi Secţiile Unite, fiecare
având competenţă proprie.
Competenţa materială a fiecăreia dintre secţiile Înaltei Curţi de
Casaţie şi Justiţie este determinată expres de lege pentru fiecare materie
(civilă, penală, de proprietate intelectuală, comercială, de contencios administrativ şi fiscal).
Competenţa teritorială a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie este una
generală, pentru întreg teritoriul României.
B. Curţile de apel
Curţile de apel sunt instanţe cu personalitate juridică, în circumscripţia
cărora funcţionează mai multe tribunale şi tribunale specializate. În cadrul
curţilor de apel funcţionează secţii sau, după caz, complete specializate
pentru cauze civile, cauze penale, cauze comerciale, cauze cu minori şi de
familie, cauze de contencios administrativ şi fiscal, cauze privind conflicte
de muncă şi asigurări sociale, precum şi, în raport cu natura şi numărul
cauzelor, secţii maritime şi fluviale sau pentru alte materii.
În România există 15 curţi de apel, fiecare având competenţa teritorială asupra a 2-4 tribunale. Zona geografică care constituie obiectul de
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interes al lucrării noastre se află în jurisdicţia Curţii de Apel Timişoara
(tribunalele din judeţele Arad, Caraş-Severin şi Timiş).
Din punct de vedere al competenţei materiale, Curtea de Apel poate
judeca în principal următoarele categorii de cauze: litigii comerciale având o
valoare mai mare de 10 miliarde ROL; litigii de contencios administrativ şi
fiscal privind hotărâri emise de autorităţile publice centrale; infracţiuni
contra siguranţei statului (trădare, spionaj, subminarea puterii de stat,
complot); infracţiuni contra păcii şi omenirii; unele infracţiuni de corupţie;
infracţiuni săvârşite de judecătorii şi procurorii de la tribunale, precum şi de
către notarii publici; apeluri sau recursuri împotriva hotărârilor pronunţate
de instanaţele inferioare.
C. Tribunalele
Tribunalele sunt instanţe cu personalitate juridică, organizate la
nivelul fiecărui judeţ şi al municipiului Bucureşti, şi au, de regulă, sediul în
municipiul reşedinţă de judeţ. În circumscripţia fiecărui tribunal sunt
cuprinse toate judecătoriile din judeţ sau, după caz, din municipiul Bucureşti. În cadrul tribunalelor funcţionează secţii sau, după caz, complete specializate pentru cauze civile, cauze penale, cauze comerciale, cauze cu
minori şi de familie, cauze de contencios administrativ şi fiscal, cauze
privind conflicte de muncă şi asigurări sociale, precum şi, în raport cu natura
şi numărul cauzelor, secţii maritime şi fluviale sau pentru alte materii.
Pentru zona care ne interesează, există tribunale în fiecare reşedinţă de
judeţ: Tribunalul Arad (Arad), Tribunalul Timiş (Timişoara) şi Tribunalul
Caraş-Severin (Reşiţa). Aria de competenţă teritorială a fiecărui tribunal
este deci limitată la întinderea unui judeţ.
Competenţa materială a tribunalelor este în general limitată la următoarele categorii de cauze: litigii civile având o valoare mai mare de 5
miliarde ROL; litigii comerciale având o valoare de până la 10 miliarde
ROL; contenciosul fiscal în primă instanţă; contenciosul administrativ
privind acte emise de autorităţi publice locale; unele conflicte de muncă,
adopţii, punerea sub interdicţie, exproprieri; cereri în materie de creaţie
intelectuală şi de proprietate industrială; apeluri şi recursuri împotriva
hotărârilor judecătoriilor din propria circumscripţie teritorială.
D. Tribunalele specializate
Tribunalele specializate sunt instanţe fără personalitate juridică, care
pot funcţiona la nivelul judeţelor şi al municipiului Bucureşti şi au, de
regulă, sediul în municipiul reşedinţă de judeţ. Ele pot fi înfiinţate pentru a
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judeca oricare dintre următoarele categorii de cauze: cauze civile, cauze
penale, cauze comerciale, cauze cu minori şi de familie, cauze de contencios
administrativ şi fiscal, cauze privind conflicte de muncă şi asigurări sociale,
litigii maritime şi fluviale.
Tribunalele specializate sunt în curs de constituire. Deocamdată nu au
fost constituite tribunale specializate în Banat şi în părţile Aradului.
Conform aranjamentelor încheiate de România cu Uniunea Europeană, în
principiu tribunalele specializate ar trebui să înceapă să funcţioneze cel mai
târziu la data de 1 ianuarie 2008.
E. Instanţele militare
Potrivit Legii nr.304/2004, instanţele militare sunt: tribunalele
militare; Tribunalul Militar Teritorial Bucureşti; Curtea Militară de Apel
Bucureşti.
În municipiile Bucureşti, Cluj-Napoca, Iaşi şi Timişoara funcţionează
tribunale militare, care judecă în principal infracţiunile săvârşite de militarii
activi sau în rezervă sau infracţiunile săvârşite în legătură cu aceştia. Soluţia
existenţei doar a patru tribunale militare în România se explică prin aceea că
sunt relativ puţine cauze care au ca obiect infracţiuni comise de militari,
raportat la numărul total al cauzelor aflate pe rolul instanţelor comune de
judecată.
Tribunalul Militar Timişoara, constituit în zona noastră de interes, are
competenţa teritorială de a judeca infracţiunile săvârşite în judeţele Dolj,
Gorj, Hunedoara, Mehedinţi, Arad, Caraş-Severin şi Timiş. După cum se
poate observa, dată fiind poziţia geografică a Tribunalului Militar Timişoara, acesta polarizează practic cauzele militare din sud-vestul ţării.
F. Judecătoriile
Judecătoriile sunt instanţe fără personalitate juridică, organizate în
judeţe şi în sectoarele municipiului Bucureşti. Localităţile care fac parte din
circumscripţiile judecătoriilor din fiecare judeţ se stabilesc prin hotărâre a
Guvernului, la propunerea ministrului justiţiei, cu avizul Consiliului
Superior al Magistraturii. În raport cu natura şi numărul cauzelor, în cadrul
judecătoriilor se pot înfiinţa secţii sau complete specializate. În temeiul
Legii nr.304/2004, în cadrul judecătoriilor se vor organiza obligatoriu secţii
sau complete specializate pentru minori şi familie.
Competenţa materială a judecătoriilor este una subsidiară, judecătoriile având competenţa de a judeca toate cauzele care nu au fost date expres
în competenţa altei instanţe.
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Competenţa teritorială a fiecăreia dintre judecătoriile din judeţele
Arad, Caraş-Severin şi Timiş a fost determinată prin Hotărârea Guvernului
nr.337/1993 şi este sintetizată în tabelul 8. Precizăm totuşi că unele localităţi
şi-au schimbat statutul de la data acestei legi, respectiv localităţile Făget,
Pecica, Sântana, Recaş, Ciacova şi Gătaia, care apar în tabel drept comune,
au devenit între timp oraşe, fără ca acest fapt să modifice în vreun fel
competenţele teritoriale ale judecătoriilor.
Tabelul 8.
Competenţa teritorială a judecătoriilor din Banat (1993)
JUDEŢUL ARAD
Judecătoria

Municipii

Oraşe

Comune

ARAD

1
(Arad)

2
(Curtici,
Nădlac)

16
(Fântânele, Felnac, Iratoşu, Livada, Macea,
Pecica, Peregu Mare, Secusigiu, Semlac,
Şagu, Şeitin, Şiria, Şofronea, Vinga,
Vladimirescu, Zimandu Nou)

CHIŞINEUCRIŞ

-

1
(ChişineuCriş)

12
(Apateu, Grăniceri, Mîsca, Olari, Pilu,
Sântana, Sintea Mare, Socodor, Şepreuş,
Şimand, Zărand, Zerind)

GURAHONŢ

-

1
(Sebiş)

INEU

-

2
(Ineu,
Pâncota)

LIPOVA

-

1
(Lipova)

13
(Almaş, Brazii, Buteni, Chişindia, Dezna,
Dieci, Gurahonţ, Hălmagiu, Hălmăgel,
Igneşti, Moneasa, Pleşcuţa, Vârfurile)
13
(Archiş, Beliu, Bârsa, Bocsig, Cărand,
Cermei, Craiva, Hăşmaş, Seleuş, Şicula,
Şilindia, Tauţ, Târnova)
13
(Bata, Bârzava, Birchiş, Conop, Covăsânţ,
Dorgoş, Ghioroc, Păuliş, Petriş, Săvârşin,
Şiştarovăţ, Vărădia de Mureş, Zăbrani)
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JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN
Judecătoria

Municipii

Oraşe

Comune
8
(Bănia, Bozovici, Dalboşeţ, Eftimie
Murgu, Lăpuşnicel, Lăpuşnicu Mare,
Prigor, Şopotu Nou)

-

BOZOVICI

-

CARANSEBEŞ

3
1
(Caransebeş) (Băile
Herculane,
Oţelu Roşu)

MOLDOVA
NOUĂ

-

1
(Moldova
Nouă)

7
(Berzasca, Cărbunari, Gârnic, Pescari,
Pojejena, Sicheviţa, Socol)

ORAVIŢA

-

2
(Anina,
Oraviţa)

13
(Berlişte, Ciclova Română, Ciuchici,
Ciudanoviţa, Forotic, Goruia, Grădinari,
Naidaş, Răcăşdia, Sasca Montană,
Ticvaniu Mare, Vărădia, Vrani)

REŞIŢA

1
(Reşiţa)

1
(Bocşa)

16
(Berzovia, Brebu, Brebu Nou,
Caraşova, Doclin, Dognecea, Ezeriş,
Fârliug, Lupac, Măureni, Ocna de Fier,
Ramna, Târnova, Văliug, Vermeş,
Zorlenţu Mare)

25
(Armeniş, Băuţar, Bolvaşniţa, Buchin,
Bucoşniţa, Constantin Daicoviciu,
Copăcele, Cornea, Cornereva,
Domaşnea, Glimboca, Iablaniţa,
Luncaviţa, Marga, Mehadia, Mehadica,
Obreja, Păltiniş, Rusca Montană, Sacu,
Slatina-Timiş, Teregova, Topleţ, Turnu
Ruieni, Zăvoi)

JUDEŢUL TIMIŞ
Judecătoria

Municipii

Oraşe

Comune

DETA

-

1
(Deta)

11
(Balnoc, Ciacova, Denta, Gătaia, Giera,
Jamu Mare, Jebel, Liebling, Moraviţa,
Tormac, Voiteg)

FĂGET

-

-

13
(Bârna, Bethausen, Curtea, Dumbrava,
Făget, Fârdea, Margina, Mănăştiur,
Ohaba Lungă, Pietroasa, Tomeşti,
Traian Vuia)
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LUGOJ

1
(Lugoj)

1
(Buziaş)

17
(Balinţ, Bara, Belinţ, Boldur, Brestovăţ,
Coşteiu, Criciova, Darova, Gavojdia,
Ghizela, Nădrag, Niţchidorf, Racoviţa,
Secaş, Ştiuca, Topolovăţu Mare, Victor
Vlad Delamarina)

SÂNNICOLAU
MARE

-

1
(Sînnicolau
Mare)

10
(Beba Veche, Cenad, Comloşu Mare,
Dudeştii Vechi, Lenauheim, Lovrin,
Periam, Sînpetru Mare, Teremia Mare,
Variaş)

TIMIŞOARA

1
(Timişoara)

1
(Jimbolia)

26
(Becicherecu Mic, Biled, Bogda,
Cărpiniş, Cenei, Chevereşu Mare,
Dumbrăviţa, Foeni, Ghiroda, Giarmata,
Giroc, Giulvăz, Maşloc, Moşniţa Nouă,
Orţişoara, Peciu Nou, Pişchia, Recaş,
Remetea Mare, Sacoşu Turcesc,
Satchinez, Săcălaz, Sînandrei,
Sînmihaiu Român, Şag, Uivar)

După cum se poate observa (fig. 55), determinarea competenţei
teritoriale a judecătoriilor a fost realizată în principal pornind de la
principiul operativităţii. Astfel, s-a urmărit amplasarea judecătoriei într-un
punct geografic care să permită judecarea cu celeritate a tuturor cauzelor
(inclusiv sub aspectul descoperirii infracţiunilor), accesul facil al justiţiabililor la justiţie. Tocmai pentru acest considerent, localitatea aleasă pentru
amplasarea judecătoriei nu este întotdeauna cea mai importantă din punct de
vedere administrativ-teritorial (de exemplu, comuna Gurahonţ a fost
preferată oraşului Sebiş), ci localitatea din care justiţia poate fi administrată
cu un maxim de operativitate.
Numărul judecătorilor sau procurorilor de la fiecare instanţă este
determinat de numărul cauzelor aflate în atenţia instanţelor de judecată sau a
parchetelor.
6.2.2.2. Ministerul Public
Potrivit Constituţiei României, în activitatea judiciară, Ministerul
Public reprezintă interesele generale ale societăţii şi apără ordinea de drept,
precum şi drepturile şi libertăţile cetăţenilor. Ministerul Public îşi exercită
atribuţiile prin procurori constituiţi în parchete, în condiţiile legii.
304

www.cimec.ro
https://biblioteca-digitala.ro

Fig. 55.
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Parchetele funcţionează pe lângă instanţele de judecată, conduc şi
supraveghează activitatea de cercetare penală a poliţiei judiciare, în condiţiile legii. Parchetele sunt independente în relaţiile cu instanţele judecătoreşti, precum şi cu celelalte autorităţi publice.
În Banat sunt organizate parchete la nivelul fiecărei judecătorii, la
nivelul fiecărui tribunal şi la nivelul Curţii de Apel Timişoara.
Pe lângă fiecare instanţă militară funcţionează un parchet militar. Pe
lângă Curtea Militară de Apel Bucureşti funcţionează Parchetul Militar de
pe lângă Curtea de Apel Bucureşti, pe lângă Tribunalul Militar Teritorial
Bucureşti funcţionează Parchetul Militar de pe lângă Tribunalul Militar
Teritorial Bucureşti, iar pe lângă tribunalele militare funcţionează parchetele
de pe lângă tribunalele militare.
Procurorii militari exercită atribuţiile procurorilor obişnuiţi, pentru
materia dată în competenţa lor. În plus, parchetele militare efectuează
urmărirea penală în cauzele privind fapte penale comise de militari români
dislocaţi pe teritoriul altor state, în cadrul unor forţe multinaţionale, în
condiţiile în care, potrivit unei convenţii internaţionale, pe teritoriul statului
primitor poate fi exercitată jurisdicţia română.
6.2.2.3. Statutul judecătorilor şi procurorilor
În România, judecătorii şi procurorii, adică categoriile de funcţionari
publici reunite sub titulatura comună de magistraţi, se bucură de o protecţie
specială, de un statut special. Această situaţie se explică prin importanţa
deosebită a acestor categorii de funcţionari publici în procesul de administrare a justiţiei, în condiţiile în care autoritatea judecătorească reprezintă
una dintre cele trei puteri recunoscute într-un stat democratic.
Statutul magistraţilor este actualmente reglementat prin Legea
nr.303/2004.
Astfel, judecătorii numiţi de Preşedintele României sunt inamovibili şi
pot fi mutaţi prin transfer, delegare, detaşare sau promovare, numai cu
acordul lor, şi pot fi suspendaţi sau eliberaţi din funcţie în condiţiile
prevăzute de lege. Judecătorii sunt independenţi, se supun numai legii şi
trebuie să fie imparţiali.
Procurorii numiţi de Preşedintele României se bucură de stabilitate şi
sunt independenţi, în condiţiile legii. Procurorii care se bucură de stabilitate pot fi mutaţi prin transfer, detaşare sau promovare, numai cu acordul
lor. Ei pot fi delegaţi, suspendaţi sau eliberaţi din funcţie în condiţiile
prevăzute de lege.
Judecătorii şi procurorii sunt obligaţi ca, prin întreaga lor activitate, să
asigure supremaţia legii, să respecte drepturile şi libertăţile persoanelor,
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precum şi egalitatea lor în faţa legii şi să asigure un tratament juridic
nediscriminatoriu tuturor participanţilor la procedurile judiciare, indiferent
de calitatea acestora, să respecte Codul deontologic al judecătorilor şi
procurorilor şi să participe la formarea profesională continuă.
6.2.2.4. Auxiliarii justiţiei
Chiar dacă nu fac parte din autoritatea judecătorescă, avocaţii şi
notarii publici ajută la înfăptuirea justiţiei. Prin urmare, ei sunt veritabili
auxiliari ai justiţiei, a căror activitate trebuie reţinută, chiar şi în parte, în
contextul lucrării noastre.
A. Avocaţii
În conformitate cu dispoziţiile Legii nr.51/1995, profesia de avocat
este liberă şi independentă, cu organizare şi funcţionare autonome, în
condiţiile prezentei legi şi ale statutului profesiei. Profesia de avocat se
exercită numai de avocaţii înscrişi în tabloul baroului din care fac parte,
barou component al Uniunii Naţionale a Barourilor din România.
În exercitarea profesiei avocatul este independent şi se supune numai
legii, statutului profesiei şi codului deontologic. Avocatul promovează şi
apără drepturile, libertăţile şi interesele legitime ale omului.
Activitatea avocatului se realizează prin:
a) consultaţii şi cereri cu caracter juridic;
b) asistenţă şi reprezentare juridică în faţa instanţelor judecătoreşti,
a organelor de urmărire penală, a autorităţilor cu atribuţii jurisdicţionale,
a notarilor publici şi a executorilor judecătoreşti, a organelor administraţiei publice şi a instituţiilor, precum şi a altor persoane juridice, în
condiţiile legii;
c) redactarea de acte juridice, atestarea identităţii părţilor, a conţinutului şi a datei actelor prezentate spre autentificare;
d) asistarea şi reprezentarea persoanelor fizice sau juridice interesate
în faţa altor autorităţi publice cu posibilitatea atestării identităţii părţilor, a
conţinutului şi a datei actelor încheiate;
e) apărarea şi reprezentarea cu mijloace juridice specifice a drepturilor
şi intereselor legitime ale persoanelor fizice şi juridice în raporturile acestora
cu autorităţile publice, cu instituţiile şi cu orice persoană română sau străină;
f) activităţi de mediere;
g) activităţi fiduciare constând în primirea în depozit, în numele şi pe
seama clientului, de fonduri financiare şi bunuri, rezultate din valorificarea
sau executarea de titluri executorii, după încheierea procedurii succesorale
sau a lichidării, precum şi plasarea şi valorificarea acestora, în numele şi pe
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seama clientului, activităţi de administrare a fondurilor sau a valorilor în
care acestea au fost plasate;
h) stabilirea temporară a sediului pentru societăţi comerciale la sediul
profesional al avocatului şi înregistrarea acestora, în numele şi pe seama
clientului, a părţilor de interes, a părţilor sociale sau a acţiunilor societăţilor
astfel înregistrate.
Avocaţii stagiari pot exercita activităţile menţionate doar în faţa
judecătoriilor şi a celorlalte instituţii şi autorităţi publice. De asemenea, ei
nu pot autentifica acte juridice. Avocaţii definitivi pot pleda şi în faţa
tribunalelor sau a curţilor de apel, iar avocaţii definitivaţi în profesie de cel
puţin 6 ani pot pleda şi în faţa Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie.
Formele de exercitare a profesiei de avocat sunt, la alegere: cabinete
individuale, cabinete asociate, societăţi civile profesionale sau societăţi
civile profesionale cu răspundere limitată.
Baroul este constituit din toţi avocaţii dintr-un judeţ sau din municipiul Bucureşti. Sediul baroului este în oraşul de reşedinţă al judeţului,
respectiv în municipiul Bucureşti. Baroul are personalitate juridică, patrimoniu şi buget propriu. Uniunea Naţională a Barourilor din România U.N.B.R. este formată din toate barourile din România şi are sediul în
capitala ţării, municipiul Bucureşti.
B. Notarii publici
Potrivit dispoziţiilor Legii nr. 36/1995, activitatea notarială asigură
persoanelor fizice şi juridice constatarea raporturilor juridice civile sau
comerciale nelitigioase, precum şi exerciţiul drepturilor şi ocrotirea
intereselor, în conformitate cu legea. Activitatea notarială se realizează de
notarii publici prin acte notariale şi consultaţii juridice notariale, în
condiţiile prezentei legi. Notarul public este învestit să îndeplinească un
serviciu de interes public şi are statutul unei funcţii autonome.
Notarul public îndeplineşte următoarele acte notariale:
a) redactarea înscrisurilor cu conţinut juridic, la solicitarea părţilor;
b) autentificarea înscrisurilor redactate de notarul public, de parte
personal sau de avocat;
c) procedura succesorală notarială;
d) certificarea unor fapte, în cazurile prevăzute de lege;
e) legalizarea semnăturilor de pe înscrisuri, a specimenelor de
semnătură, precum şi a sigiliilor;
f) darea de dată certă înscrisurilor prezentate de părţi;
g) primirea în depozit a înscrisurilor şi documentelor prezentate
de părţi;
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h) actele de protest al cambiilor, al biletelor la ordin şi al cecurilor;
i) legalizarea copiilor de pe înscrisuri;
j) efectuarea şi legalizarea traducerilor;
k) eliberarea de duplicate de pe actele notariale pe care le-a întocmit;
l) orice alte operaţiuni prevăzute de lege.
În localităţile în care nu există notari publici, o parte dintre atribuţiile
acestora pot fi îndeplinite de secretarii consiliilor locale. Astfel, secretarii
consiliilor locale ale comunelor şi oraşelor, unde nu funcţionează birouri ale
notarilor publici, vor îndeplini, la cererea părţilor, următoarele acte
notariale:
a) legalizarea semnăturilor de pe înscrisurile prezentate de părţi;
b) legalizarea copiilor de pe înscrisuri, cu excepţia înscrisurilor sub
semnătură privată.
În circumscripţia fiecărei Curţi de apel funcţionează câte o Cameră a
Notarilor Publici, cu personalitate juridică. Din Cameră fac parte toţi
notarii publici care funcţionează în circumscripţia Curţii de apel. Notarii
publici din România se constituie în Uniunea Naţională a Notarilor Publici,
organizaţie profesională cu personalitate juridică.
După cum se poate observa raportat la informaţiile din figurile 56 şi
57, există anumiţi factori care determină polarizarea activităţii auxiliarilor justiţiei (în special a avocaţilor):
a) Organizarea instanţelor judecătoreşti şi a parchetelor
Acest factor determină în principal polarizarea avocaţilor, care îşi
stabilesc locul principal al activităţii în localităţile unde există instanţe de
judecată. În aceste localităţi, există o activitate permanentă pentru avocaţi,
întrucât justiţiabilii sunt cei care trebuie să se deplaseze pentru a avea acces
la justiţie.
Evident că municipiul Timişoara, unde există trei grade de jurisdicţie,
la care se adaugă instanţa militară, îşi adjudecă partea leului din activitatea
avocaţilor. Reşedinţele de judeţ, cu un dublu grad de jurisdicţie, polarizează
un număr semnificativ de avocaţi. Ne referim aici în special la municipiul
Arad, întrucât în Reşiţa, din cauza numărului mai redus de cauze (în special
din domeniul comercial sau vamal), numărul de avocaţi este redus (fiind
comparabil cu cel din municipiul Lugoj, unde funcţionează doar o
judecătorie).
Existenţa unei judecătorii într-o localitate determină polarizarea unui
minim număr de avocaţi.
b) Volumul activităţii instanţelor judecătoreşti şi a parchetelor
În raport de volumul activităţii instanţelor şi parchetelor, municipiile
Arad şi Timişoara sunt cele mai “productive” instanţe.
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Situaţia este un pic diferită în ceea ce priveşte localităţile în care sunt
organizate judecătorii. Dacă de regulă în fiecare localitate cu judecătorie
există minim 5 avocaţi, la Gurahonţ şi Bozovici există doar un singur
avocat. Acest lucru poate fi explicat prin volumul extrem de redus al
cauzelor în ariile teritoriale aflate în competenţa acestor judecătorii.
c) Mărimea geodemografică
Populaţia localităţii nu este neapărat un factor de polarizare în ceea ce
priveşte repartizarea avocaţilor. Activitatea avocaţilor este indisolubil legată
de activitatea instanţelor de judecată şi prin urmare ea se concentrează în
localităţile cu instanţe. Aşa se explică faptul că există localităţi cu peste
10.000 de locuitori în care nu există nici un cabinet avocaţial (Bocşa, Oţelu
Roşu), dar şi localităţi care la mai puţin de 6500 locuitori au 5 avocaţi
datorită faptului că în oraş funcţionează o judecătorie (Deta). Pe de altă
parte, pentru localităţile care dispun de instanţe de judecată, se constată o
directă proporţionalitate între numărul avocaţilor şi mărimea aşezării.
d) Activitatea economică
Aşa cum se poate observa, judeţele Arad şi Timiş, la nivelul cărora se
desfăşoară o activitate economică mai intensă şi mai diversificată, reuşesc să
polarizeze mai mulţi avocaţi şi să asigure o distribuţie mai bună a acestora
în teritoriu (există de pildă avocaţi chiar în localităţi cu 600-700 locuitori Şoimoş, Lugojel). În schimb, în judeţul Caraş-Severin, activitatea economică mai redusă influenţează atât numărul, cât şi distribuţia teritorială a
avocaţilor.
Cât priveşte activitatea notarilor publici, trebuie spus că aceasta nu
este în mod determinant influenţată de nici unul dintre criteriile de mai sus.
Reprezentarea grafică ne indică o repartizare teritorială relativ uniformă la
nivelul tuturor celor trei judeţe, chiar dacă subzistă anumite diferenţe: un
număr semnificativ mai mare de notari publici îşi concentrează activitatea în
judeţele Arad şi Timiş decât în judeţul Caraş-Severin; numărul notarilor din
cele cinci municipii reprezintă mai mult de 80% din totalul notarilor publici.
6.3. INSTITUŢIILE DE ÎNVĂŢĂMÂNT ŞI POLARIZAREA
EDUCAŢIONALĂ ÎN BANAT
Educaţia joacă un rol esenţial în societate, dar şi în organizarea
spaţiului geografic. Unităţile de învăţământ au o localizare exactă în spaţiu,
astfel încât ele contribuie la calitatea de locuri centrale a aşezărilor, şi
totodată ele sunt ierarhizate, în sensul că importanţa lor creşte o dată cu
rangul pe care acestea îl deţin. Se deosebesc astfel:
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aşezări cu şcoli cu clasele I-IV, cu capacitate redusă de
polarizare;
aşezări cu şcoli cu clasele I-VIII, cu capacitate medie de
polarizare;
aşezări cu licee, grupuri şcolare, şcoli de arte şi meserii, cu
capacitate ridicată de polarizare;
aşezări cu universităţi, colegii universitare, şcoli postliceale
etc.

6.3.1. Şcolile cu clasele I-IV
În anul şcolar 1999-2000, existau în total, în judeţul Arad, 299 de unităţi de învăţământ unde se predă la clasele I-IV, între care la 160 de unităţi
în mod exclusiv, 118 unităţi cu clasele I-VIII, 15 secţii în licee şi 6 unităţi de
învăţământ special (acesta fiind prezent şi în cadrul altor trei unităţi deja
numărate). Dintre acestea, 40 sunt în mediul urban şi 259 în rural.
În acelaşi an şcolar existau în judeţul Timiş 358 de instituţii de învăţământ primar, dintre care 153 cu predare exclusivă la acest nivel (preponderent în mediul rural – 137 de şcoli, faţă de 16 în mediul urban), alte 177
de şcoli cu clasele I-VIII (134 în mediul rural şi 43 în urban, din care 26
doar în Timişoara), 19 secţii în licee (9 la Timişoara, câte una la Lugoj şi
Făget, iar restul în mediul rural) şi 9 şcoli de învăţământ special (6 în
Timişoara, câte una la Lugoj, Recaş şi Găvojdia).
În anul şcolar 1999-2000 funcţionau în judeţul Caraş-Severin 277 de
unităţi de învăţământ cu predare la nivelul claselor I-IV, respectiv 118 şcoli
cu predare exclusivă la acest nivel, 146 şcoli cu clasele I-VIII, 8 secţii în
licee şi 5 şcoli speciale cu clasele I-VIII. Majoritatea acestora (209) sunt
localizate în mediul rural iar 68 sunt situate în mediul urban. Diferenţa
fundamentală dintre acestea este, de obicei, numărul destul de mic de elevi
care studiază în şcolile din mediul rural, comparativ cu cele din mediul
urban. Astfel, din cei aproximativ 18500 de elevi care studiau în ciclul
primar în anul şcolar menţionat, aproape 11000 erau înscrişi la şcoli din
mediul urban, şi doar 7500 în mediul rural, deşi numărul şcolilor rurale este
de trei ori mai mare.
În judeţul Arad există puţine aşezări (32) care nu dispun de învăţământ primar. Aceasta se datorează numărului mic de copii de vârstă şcolară
din aceste localităţi, iar uneori copiii lipsesc cu desăvârşire. Majoritatea sunt
situate în jumătatea de est a judeţului, în aria deluroasă şi montană, unde
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densitatea aşezărilor este maximă, iar dimensiunea demografică a acestora
este minimă; mai precis 10 în Dealurile Lipovei şi Culoarul Mureşului, 12 în
Depresiunile Cigherului, Zărandului, Gurahonţ, Hălmagiu şi dealurile
apropiate, 9 în Piemontul Codrului şi Câmpia Cermeiului şi doar una
(Bodrogu Vechi) în Câmpia Aradului. Pe categorii de mărime, 14 aveau în
1992 sub 100 de locuitori, 12 între 100 şi 200 (unele au coborât între timp
sub 100), 5 între 200 şi 300 şi doar unul peste 300 de locuitori (Baraţca, 309
în 1992). Trei sate (Baraţca, Neagra şi Vălani-Ciunteşti) au avut şcoală până
în 1999.
Şi în judeţul Timiş există puţine aşezări (29) care nu dispun de
învăţământ primar. Acestea sunt în general sate mici şi foarte mici (sub 100
de locuitori) care nu au suficienţi copii pentru a justifica prezenţa unei şcoli
primare, iar în unele cazuri copiii lipsesc cu desăvârşire. Majoritatea acestor
sate sunt situate în Dealurile Lipovei (19), aria cu cele mai serioase
probleme de ordin demografic din judeţ, iar celelalte sunt răspândite în
restul judeţului, cinci dintre ele în aria de câmpie din jumătatea vestică, iar
alte cinci în aria deluroasă şi montană din sud-estul şi estul judeţului (fig. 6).
Cele mai multe aparţin comunelor Bara (patru sate), Bogda (4) şi Secaş (3).
Din punct de vedere al mărimii demografice, majoritatea (22) aveau sub 100
de locuitori la Recensământul din 1992, unele fiind înregistrate chiar fără
locuitori (Checheş, Nadăş, Cireşu Mic, Bunea Mică); patru aşezări aveau
între 100 şi 200 de locuitori, iar trei sate aveau puţin peste 200 de locuitori
(Buzad 258, Cralovăţ 233, Gad 225). În cazul satelor unde numărul copiilor
de vârste corespunzătoare claselor primare ar atinge cifra cinci, s-ar putea
pune problema (re)înfiinţării şcolii. Deocamdată, aceşti copii sunt nevoiţi să
facă naveta până la cea mai apropiată şcoală, situată de obicei la mai puţin
de 5 km distanţă.
În judeţul Caraş-Severin există un număr mare de sate fără şcoală, 80,
în comparaţie cu judeţele Timiş şi Arad, ca urmare a dimensiunii demografice reduse a unor aşezări din aria montană. Multe dintre ele au fost pentru
prima dată recenzate în 1956. Se remarcă în acest sens satele aparţinătoare
comunei Cornereva (33 din cele 40 de sate ale comunei cu cele mai multe
sate din ţară nu au şcoală) şi Sicheviţa (15 din 19). Pe regiuni, cele 80 de
aşezări fără şcoală sunt distribuite astfel: în Munţii Ţarcu şi Cernei – 36, în
Munţii Almăjului şi ariile învecinate, inclusiv Defileul Dunării – 26, în
Munţii Semenicului şi Aninei – 8, în Câmpia Caraşului şi Dealurile Oraviţei
– 5, în Dealurile Pogănişului – 3 şi în Culoarul Bistrei şi Munţii Poiana
Ruscă – 2 (fig. 58).
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Marea majoritate a acestor aşezări (61 din 80) au mai puţin de 100 de
locuitori şi au fost înregistrate chiar fără locuitori (Drencova, în Defileul
Dunării). În consecinţă, populaţia şcolară este foarte redusă sau chiar
inexistentă, cunoscut fiind şi procesul de îmbătrânire demografică din aceste
sate. Alte 13 sate aveau în 1992 o populaţie cuprinsă între 100 şi 200 de
locuitori. Dintre acestea, la Valea Mare (com. Fârliug) şi Giurgiova au fost
reînfiinţate şcolile primare. Doar şase sate aveau peste 200 de locuitori:
Jitin, Dezeşti, Pogara de Sus şi Socolari, toate depăşind cu puţin pragul
menţionat, Cuptoare (Reşiţa) cu peste 400 de locuitori şi Borlovenii Vechi,
cu peste 600 de locuitori. Doar la Socolari s-a reînfiinţat şcoala primară.
Situaţia satelor Cuptoare şi Borlovenii Vechi este mai deosebită; deşi
ambele deţin potenţialul demografic necesar pentru înfiinţarea unei şcoli
primare, vecinătatea spaţială imediată a satelor Secu (pentru Cuptoare) şi
Pătaş (pentru Borlovenii Vechi), ambele având şcoli cu clasele I-VIII,
explică această absenţă.
Polarizarea la nivelul claselor I-IV este destul de restrânsă. Este
totuşi cazul acelor şcoli situate în comune cu un număr semnificativ de sate
fără şcoală, precum Cornereva, Sicheviţa, Şopotu Nou sau Dalboşeţ (judeţul
Caraş-Severin). Astfel se explică prezenţa unui număr relativ mare de elevi
în aşezări cu mai puţin de 100 de locuitori (1992): Dobraia (29 de locuitori,
12 elevi), Dolina (44 de locuitori, 28 elevi), Ineleţ (47 de locuitori, 9 elevi),
Gruni (59 de locuitori, 48 de elevi) din comuna Cornereva, Boina (com.
Dalboşeţ), Cârşie (com. Sicheviţa), Urzicari şi Valea Roşie (com. Şopotu
Nou).
Din fig. 59, încă de la prima vedere se poate concluziona că în aria de
câmpie numărul şcolilor este mai mic, dar unităţile au un număr mare de
elevi, în vreme ce în ariile deluroase şi montane, există numeroase unităţi
şcolare cu clasele I-IV, dar cu un efectiv redus de elevi, de cele mai multe
ori sub 25 de elevi şi o singură clasă. În municipiul Arad funcţionează 25 de
unităţi cu clasele I–IV, între care 4 şcoli cu predare exclusivă la acest nivel,
17 şcoli cu clasele I–VIII şi 4 licee (Liceul de Artă, Liceul “Elena Ghiba
Birta”, Şcoala Normală “Dimitrie Ţichindeal” şi Liceul German). În general,
efectivele de elevi sunt mai mari decât în restul judeţului, depăşindu-se 600
de elevi, de exemplu la Şc. Nr. 3 (682 elevi) sau Nr. 1 (677 elevi). În judeţ,
unităţile cu cel mai mare număr de elevi în clasele I-IV sunt: Grupul Şcolar
“Marienescu” Lipova 490 de elevi, Şc. Nr. 2 Sântana 458 elevi, Şc. Nr. 1
Sântana 436, Liceul Pâncota 412, Gr. Şcolar Nădlac 402, Şcoala cu clasele
I-VIII Ineu 398. La capătul opus, numeroase şcoli, care deţin doar clasele I –
IV, au sub 10 elevi: la Baia, Slatina de Criş, Valea Mare, Mermeşti, Feniş şi
Poiana câte 4 elevi.
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Anumite localităţi, mai extinse în spaţiu şi cu număr mare de elevi,
dispun chiar de un număr mai mare de unităţi de învăţământ cu clasele I-IV:
Pecica 5, Şimand 4, Ineu şi Şiria 3 (din care una specială) etc. Dimpotrivă,
surprinde că unele oraşe (Lipova, Pâncota, Chişineu Criş) au o singură
şcoală cu clasele I-IV (fig. 60).
În judeţul Timiş (fig. 61), situaţia este asemănătoare. Şcolile cu cele
mai mari efective de elevi din mediul rural sunt cele din Recaş (326 de
elevi), Giarmata şi Periam (282), Lovrin, Biled, Săcălaz, Gătaia, Cărpiniş,
Variaş, Cenad (toate cu peste 250 de elevi), în vreme ce efectivele minime
sunt înregistrate la şcolile din Pădurani (com. Mănăştiur), Pădureni (com.
V.V. Delamarina) şi Topolovăţu Mic (toate cu 5 elevi), Baloşeşti, Zorani,
Groşi şi Semlacu Mic (6 elevi), toate acestea fiind şcoli cu predare exclusivă
la acest nivel. Între şcolile cu predare exclusivă, cele mai mari sunt Şc.nr. 2
Jimbolia (140 de elevi), Şc.nr. 9 Timişoara (92), Şc.nr. 7 Lugoj (81), iar
dintre cele situate în localităţi unde nu există alt nivel de predare se remarcă
şcolile din Moşniţa Veche (80 de elevi), Răuţi (57), Sânpetru Mic (54),
Dolaţ, Cerneteaz, Sânmihaiu German (în jur de 50 de elevi).
În municipiul Timişoara, şi în general în mediul urban, efectivele de
elevi sunt mai ridicate, ca şi calitatea şi diversitatea învăţământului primar.
În Timişoara există 3 şcoli cu predare exclusivă, 26 de şcoli cu clasele I-VIII
şi 9 secţii în licee (Colegiul Bănăţean, J.L. Calderon, W. Shakespeare, N.
Lenau, Bartok Bela, D. Obradovici, Pedagogic, I. Vidu şi Liceul cu Program
Sportiv „Banatul”). În Lugoj fiinţează 2 şcoli cu predare exclusivă, 8 şcoli
cu clasele I-VIII şi o secţie în cadrul Grupului Şcolar „V. Branişte”. În
celelalte oraşe există în general o singură instituţie de învăţământ primar,
excepţie făcând Sânnicolau Mare, cu două şcoli cu clasele I-VIII, dar şi
Jimbolia, cu trei şcoli, din care două exclusive şi una cu clasele I-VIII, şi
Buziaş, care are şi o şcoală cu clasele I-IV în cadrul fostului IAS. Unele
unităţi au peste 500 de elevi, iar în Timişoara pot depăşi chiar şi 700;
recordmene în acest sens sunt Şc.nr. 7 cu 800 de elevi, Şc.nr.21 783,
Colegiul Bănăţean 770, Şc.nr.16 „Take Ionescu” 691 de elevi, iar în Lugoj,
Şcoala „Anişoara Odeanu” avea 673 de elevi doar la ciclul primar.
Diversitatea educaţiei este relevată îndeosebi de prezenţa unor clase de
predare intensivă a unor limbi de circulaţie internaţională, precum engleza
(liceele Shakespeare, Colegiul Bănăţean, Bartok, din Timişoara, şcolile nr.
2, 12, 13, 16, 18, 24, 25 şi 27 din Timişoara, şi nr. 4 şi 5 Lugoj), franceza
(liceul Calderon şi şcolile nr. 7, 15, 16, 18 şi 24 din Timişoara, precum şi
şcolile nr. 4 şi „Odeanu” Lugoj) sau germana (Şc. nr. 6 Timişoara). Se poate
remarca că în unele şcoli coexistă clase de predare intensivă a mai multor
limbi străine.
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În judeţul Caraş-Severin, cele mai mici efective de elevi apar tot la
şcolile primare, acesta fiind şi motivul pentru care acestea nu dispun şi de
clasele gimanziale. Cu doar două excepţii (şcoala Bârza – 92 de elevi, şi
şcoala Dealul Mare – Reşiţa, cu 77 de elevi), în toate şcolile cu clasele I-IV
se face predare simultană. Doar câteva şcoli au peste 40 de elevi (cele două
deja menţionate, Şc. Nr. 2 Caraşova 60 de elevi, Gârbovăţ 53, Ciclova
Montană 47, Iaz 45, Brădişoru de Jos 43 etc). În cazul acestora, ar putea fi
pusă în discuţie crearea ciclului gimanzial. Majoritatea acestor unităţi de
învăţământ au însă puţini elevi, chiar foarte puţini în câteva cazuri: Şumiţa 3
elevi, Boina, Calina, Cruşoviţa 4 elevi, Apadia, Petrilova, Urzicari,
Zorlencior, Măceşti 5 elevi. Fiind la limita funcţionabilităţii, unele au fost
deja desfiinţate (Boina, Calina, Cruşoviţa şi Zorlencior). Efectivele de elevi
sunt considerabil mai mari în cazul ciclului primar din şcolile generale sau
licee. În mediul rural, se depăşesc totuşi destul de rar 100 de elevi, în
localităţi mai mari, precum Teregova - 154 elevi, Măureni 149, Berzasca
116, Bozovici 107, Mehadia 102 elevi (fig. 62). Se constată însă şi situaţii
asemănătoare cu cele din şcolile cu predare exclusivă la clasele I-IV,
precum existenţa claselor simultane şi a unor efective reduse – doar 4 elevi
la şcoala Gărâna, care a fost desfiinţată între timp. Efective mari, de peste
500 de elevi, studiază la şcoli din mediul urban: Şc. Nr. 1 Bocşa 552 elevi,
Şc. Nr. 4 Moldova Nouă 531, Şc. Nr. 1 Oraviţa 531, Şc. Nr. 9 Reşiţa 523,
Şc. Nr. 8 Reşiţa 520 elevi.
Un tip special de polarizare este dat de şcolile cu predare în limbile
minorităţilor naţionale. Asemenea şcoli există în judeţul Arad la Variaşu
Mic, Zerindul Mic, Pecica, Sânpaul, Iermata Neagră, Satu Nou, Dorobanţi,
Zerind, Zimandu Nou şi Mailat, cu predare exclusiv în limba maghiară,
Chişineu Criş, Nădlac, Pâncota, Sânleani, Zimand Cuz, Fântânele, Ghioroc,
Iratoşu, Olari, Pecica, Peregu Mic, Sâmpetru German, Adea, Şimand şi
Ţipar cu secţii de limba maghiară, Nădlac, Viile Vechi – Nădlac şi Ţipar, cu
secţii de limba slovacă, Fântânele, Semlac, Sântana, Vladimirescu, Lipova
şi Pâncota, cu secţii de limba germană, Felnac, cu secţie de limba sârbă. În
judeţul Timiş, limbile de predare în aceste şcoli sunt maghiara, germana şi
sârba. Totodată, există şi secţii de predare în limbile minorităţilor, în unele
şcoli cu limba principală de predare româna. Şcoli cu predare exclusivă în
maghiară sunt la Otelec, Bodo, Pordeanu, Otveşti, precum şi la Liceul
Bartok Bela din Timişoara, iar secţii de predare în această limbă la Şc.nr.5
Lugoj, şcolile 1, 25 şi 26 Timişoara, Şc. Deta, Şc.nr.1 Jimbolia, Şc.nr.1
Sânnicolau Mare, şcolile din Dumbrăviţa, Dumbrava, Ţipari, Tormac şi
Cruceni.
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Deşi puţini germani au mai rămas, mulţi români îşi trimit copiii la
şcoli cu predare în limba germană, îndeosebi în clasele primare. Deşi la
acest nivel nu există nici o şcoală cu predare exclusivă în germană, secţii
există la liceele Lenau, Shakespeare şi Colegiul Bănăţean din Timişoara,
şcolile nr. 9 şi 13 Timişoara, nr. 1 Jimbolia, nr. 2 Sânnicolau Mare, Periam,
Buziaş, Deta, Bacova, Biled, Şag şi şcoala „Odeanu” Lugoj. Clase cu
predare exclusivă în limba sârbă există doar la liceul „Dositei Obradovici”
din Timişoara, dar secţii de predare în această limbă se întâlnesc şi la şcolile
nr. 19 Timişoara, nr. 1 Sânnicolau Mare, Cenei, Diniaş, Sânmartinu Sârbesc,
Sânpetru Mare, Saravale, Variaş, Gelu şi Beregsău Mic. Apreciem că la
nivelul şcolii primare polarizarea este destul de redusă şi toate şcolile cu
învăţământ în limbile minorităţilor se bazează aproape în totalitate pe elevi
din orizontul local. În judeţul Caraş-Severin, şcoli cu predare exclusivă în
limba sârbă există la Divici, Radimna şi Belobreşca, iar o secţie cu predare
în această limbă, la Socol. La Caraşova există o secţie de limba croată. Ceha
este limbă de predare la şcolile din Şumiţa, Sfânta Elena, Ravensca, Gârnic
şi Bigăr. Deşi nu mai există şcoli cu predare în limba germană, există
numeroase clase cu predare în germană, la Sadova Veche şi Tirol, dar cu
precădere în oraşe, la Şc. Nr. 2 Anina-Steierdorf, Şc. Nr. 2 Bocşa, Şcoala
Normală „C.D. Loga” Caransebeş, Şc. Nr. 1 Oţelu Roşu, Şc. Nr. 3 Oraviţa,
Liceul „D. Tietz” Reşiţa şi Şc. Nr. 8 Reşiţa. O clasă cu predare în limba
maghiară există la Şc. Nr. 2 Reşiţa.
Un alt tip special de polarizare este dat de şcolile ajutătoare, care în
judeţul Arad sunt în număr de şase: la Arad (2), Şiria, Ineu, Vărădia de
Mureş şi Petriş. Secţii de învăţământ special există şi la Şcoala Nr.2 Arad,
Grupul Şcolar “Marienescu” Lipova, Şcoala Felnac, cu număr mic de elevi.
În judeţul Timiş, acestea sunt prezente la Timişoara (6), Lugoj, Recaş şi
Gavojdia, iar în Caraş-Severin şcolile speciale sunt în număr de cinci: două
la Reşiţa, două la Caransebeş (au fuzionat între timp) şi una la Bocşa. Ele au
atât ciclul primar, cât şi cel gimnazial.
Şcolile din municipiul Arad au o ofertă mult mai largă decât cele din
judeţ, de exemplu clase cu predare intensivă a unei limbi străine – engleza la
Şc. nr. 4 şi Liceul “Elena Ghiba Birta”, franceza la şcolile nr. 12 şi 22,
germana la Liceul German; clase cu predare în limbile minorităţilor –
maghiară la şcolile nr. 1, 10, 12, 13, 21, germană la şcolile nr. 1 şi 21,
precum şi la Liceul German, clase vocaţionale – muzică la Liceul de Artă şi
sport (înot) la Şc. nr. 5. Clase speciale sunt la şcolile nr. 18 (penitenciar) şi
nr. 2, precum şi la Şcoala Ajutătoare şi la Centrul Şcolar Arad. În general
acestea adună elevi din municipiu şi uneori chiar din judeţ. În judeţul Timiş,
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se evidenţiază clasele vocaţionale, între care cele de la Liceul de Muzică „I.
Vidu” Timişoara şi de la Şcoala de Muzică şi Arte Plastice Lugoj. În judeţul
Caraş-Severin, clase speciale există doar în municipiul Reşiţa, şi anume:
intensiv engleză la şcolile 7 şi 8, intensiv franceză la Şcoala Nr. 7, intensiv
germană la Şcoala nr. 8. La Şcoala nr. 10 funcţionau o clasă pentru
deficienţi HIV şi două clase „Waldorf”. Clase de muzică fiinţează la Liceul
de Artă Reşiţa, la Oţelu Roşu, Oraviţa şi Caransebeş.
6.3.2. Învăţământul în clasele V-VIII
În anul şcolar 1999-2000 (fig. 63), în judeţul Arad, existau 142 de
unităţi unde se predă la acest nivel, între care 118 şcoli cu clasele I-VIII, 18
secţii în licee şi 6 şcoli cu învăţământ special (în plus, o secţie de acest fel la
Grupul Şcolar “A. Marienescu” Lipova); în judeţul Timiş existau 212 unităţi
unde se predă la acest nivel, între care 177 şcoli cu clasele I-VIII, 26 secţii
în licee şi 9 şcoli cu învăţământ special (acestea din urmă, aceleaşi ca în
cazul şcolilor primare), iar în judeţul Caraş-Severin 161, din care 146 de
şcoli cu clasele I-VIII, 9 secţii în licee, 5 şcoli speciale şi o şcoală
vocaţională (Şcoala Independentă de Muzică şi Arte Caransebeş). Cu toate
acestea, numărul total de elevi este mai mare, probabil datorită scăderii
natalităţii după 1989, ceea ce a afectat numeric generaţiile care în anul
şcolar 1999-2000 se aflau deja în clasele I-IV. În mod logic, numărul de
elevi din şcolile cu clasele V-VIII este în medie mai ridicat. Creşterea este
mult mai evidentă în mediul urban, unde în ciclul gimnazial studiază mai
mulţi elevi decât în ciclul primar, fapt care trebuie pus şi pe seama unei
atracţii exercitate de centrele urbane încă din clasele V-VIII.
Deoarece numărul unităţilor de învăţământ este mai mic, este normal
ca numărul mediu de elevi pe şcoală să fie mai mare, acesta fiind cazul
majorităţii şcolilor din jumătatea estică a judeţului Arad, unde o şcoală
deserveşte mai multe sate (fig. 65). Capacitatea de polarizare creşte, fiind în
medie 1-2 şcoli pe comună; trei comune nu dispun însă deloc de învăţământ
gimnazial: Bata, Igneşti şi Şiştarovăţ. Din punct de vedere numeric, cele mai
mari unităţi de acest fel din judeţ sunt unele din Arad (Şc. nr. 4 711 elevi,
altele cu peste 600), Grupul Şcolar “Marienescu” Lipova 620 de elevi,
Şcoala Ineu 522, Şcoala Nr. 1 Sântana 458, Liceul Sebiş 437. La “coadă” se
află câteva şcoli din mediul rural, cu 30-40 de elevi: Cuied 27, Fiscut 30,
Mărăuş 31, Tauţ 32, Mailat şi Şilindia 34, Nadăş 36, Peregu Mic 37, Drauţ
38 etc.
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Fig. 63
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Fig. 64
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Caracteristica de bază a acestor şcoli derivă din faptul că ele sunt
“concurate” la nivelul comunelor de alte unităţi de învăţământ, cu excepţia
Şilindiei, iar şcolile “concurente” se află de obicei în centrul de comună
(Buteni pentru Cuied, Şagu pentru Fiscut, Craiva pentru Mărăuş ş.a), de
asemenea cu unele excepţii (şcolile din Tauţ şi Nadăş se concurează
reciproc, iar şcolile din Ţipar şi Adea au mai mulţi elevi decât cea din Sintea
Mare, centrul de comună). În judeţul Timiş (fig. 66) sunt în medie două
şcoli pe comună; trei comune nu dispun însă deloc de învăţământ gimnazial:
Bara, Bogda şi Secaş, toate situate în Dealurile Lipovei. Din punct de vedere
numeric, cele mai mari şcoli sunt cele din municipiul Timişoara, depăşind
chiar 1000 de elevi în clasele V-VIII: Şc.nr. 7 cu 1103 elevi, Şc.21 1035, Şc.
25 852, Colegiul Bănăţean 851, Şc.16 „Take Ionescu” 833 etc. În restul
judeţului, cele mai mari efective de elevi sunt la Şc.nr.1 Jimbolia 705 elevi,
Şcoala „Anişoara Odeanu” Lugoj 685, Şc.nr.1 Sânnicolau Mare 500, Liceul
„T.Vuia” Făget 456 etc. În mediul rural se evidenţiază şcolile din Recaş
(340 de elevi), Gătaia (335), Giarmata (325), Periam (292), Teremia Mare
(258). La polul opus se situează câteva şcoli cu mai puţin de 25 de elevi,
situaţie care în judeţul Arad, de exemplu, nu se întâlneşte. Acestea sunt
concurate la nivelul comunei de alte şcoli, dar se situează la oarecare
distanţă de acestea şi se bazează, de obicei, doar pe elevi din satul propriu:
Ferendia şi Berini 18 elevi, Bunea Mare 22, Bucovăţ (com. Dumbrava) 25
de elevi. Puţin peste 25 de elevi, de asemenea ameninţate cu desfiinţarea,
sunt şcolile din Ohaba Forgaci 28 elevi, Urseni 29, Cladova 30.
În judeţul Caraş-Severin (fig. 67), cele mai mici efective de elevi se
înregistrau, în anul şcolar 1999-2000, la Gărâna şi Şcoala Specială Reşiţa,
câte 4 elevi. Dacă la Reşiţa au existat motive de continuare a activităţii
(preponderent de natură socială), şcoala din Gărâna a fost desfiinţată,
inclusiv la nivelul claselor primare, ceea ce face din Brebu Nou nu doar cea
mai mică comună din ţară ca număr de locuitori, ci şi singura fără nici o
unitate de învăţământ. Persistenţa şcolii din Gărâna cu efective foarte reduse
de elevi timp de mai mulţi ani se datorează condiţiei de izolare în care se
află comuna, situată pe platoul înalt al Semenicului, ceea ce făcea inoperabil
transportul elevilor la altă şcoală, în special iarna. Şcolile cu efective reduse
sunt cele care se află în concurenţă reciprocă la nivelul aceleiaşi comune.
Mai puţin de 30 de elevi sunt la Ravensca (9 elevi, supusă condiţiei de
izolare în Munţii Almăjului, încă funcţională), Valeapai (24 de elevi,
comuna Ramna, desfiinţată), Soceni (25 de elevi, comuna Ezeriş,
desfiinţată), Zorile (25 de elevi, aflată în concurenţă cu centrul de comună,
Copăcele), Bogâltin (26 de elevi), Lăpuşnicel (27 de elevi), Zăvoi (28),
Pârvova (29 de elevi, desfiinţată între timp în favoarea centrului de comună,
Lăpuşnicel), Copăcele, Mehadica şi Câmpia (toate cu 29 de elevi).
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Faţă de numărul de unităţi desfiinţate la nivelul claselor V-VIII, în
comparaţie cu anul şcolar 1999-2000, s-a reînfiinţat ciclul gimnazial la
şcoala Bigăr (comuna Berzasca), chiar şi cu numai 10 elevi, pentru a evita
transportul pe distanţa foarte mare ce desparte satul de centrul de comună.
Cele mai mari efective din mediul rural sunt în Culoarul Timiş-Cerna, la
Teregova (205 elevi), Topleţ (185), Armeniş (156), Slatina Timiş (139),
precum şi în centre de comună importante, precum Bozovici (153 de elevi),
Rusca Montană (152), Caraşova (150) şi Măureni (143 de elevi). În oraşe,
şcolile au efective mult mai mari, de exemplu 668 de elevi la Şc. Nr. 2
Reşiţa, 658 la Şc. Nr. 1 Oraviţa, 648 la Şc. Nr. 6 Reşiţa, 627 la Şc. Nr. 1
Bocşa, 600 la Şc. Nr. 4 Moldova Nouă şi 580 de elevi la Şc. Nr. 9 Reşiţa.
În judeţul Caraş-Severin, în mediul rural, o şcoală generală deserveşte
de regulă mai multe sate. Situaţiile sunt însă dintre cele mai diverse:
- cazul în care toate satele din comună dispun de şcoală generală (în
Câmpia Gătaiei: comunele Măureni şi Berzovia; în Culoarul Timiş-Cerna:
Bucoşniţa, Teregova şi Luncaviţa; la acestea se adaugă Lăpuşnicu Mare,
Ezeriş, Grădinari, Gârnic şi Coronini, precum şi comunele cu un singur sat:
Mehadica, Văliug, Eftimie Murgu şi Glimboca);
- situaţia mai des întâlnită în care două sau mai multe sate din comună
dispun de şcoală generală, polarizând celelalte aşezări (în Munţii Dognecei:
comunele Ramna, Lupac şi Doclin; în Depresiunea Caransebeş: Sacu, C.
Daicoviciu, Copăcele, Păltiniş, Buchin şi Turnu Ruieni; în Culoarul TimişCerna: Slatina Timiş, Cornereva, Cornea, Lăpuşnicel, Iablaniţa şi Mehadia;
în Depresiunea Almăjului: Bozovici, Prigor, Dalboşeţ şi Şopotu Nou; în
Defileul Dunării: Socol, Pojejena şi Berzasca; pe Culoarul Bistrei: Zăvoi şi
Băuţar);
- cazul obişnuit în care un singur sat, de obicei centrul de comună,
dispune de şcoală generală şi polarizează la acest nivel toate celelalte aşezări
(în Dealurile Pogănişului: comunele Vermeş, Fârliug, Zorlenţu Mare şi
Brebu; în Câmpia Caraşului şi împrejurimi: Forotic, Vărădia, Berlişte,
Răcăşdia, Ticvaniu Mare, Ciclova Română, Sasca Montană şi Naidăş; în
Munţii Semenicului şi Aninei: Târnova, Caraşova, Ciudanoviţa, Goruia şi
Brebu Nou; în Culoarul Bistrei: Obreja, Marga şi Rusca Montană; în
Culoarul Timiş-Cerna: Armeniş, Domaşnea, Vârciorova şi Topleţ; la acestea
se adaugă comunele Sicheviţa, Bănia şi Cărbunari).
În câteva cazuri, centrul de comună nu beneficiază de şcoală cu
clasele I-VIII: Doclin (şcolile generale sunt situate în satele aparţinătoare
Tirol şi Biniş), Brebu Nou (şcoala, cât a funcţionat, s-a aflat la Gărâna),
Buchin (o şcoală la Poiana, şi alta, desfiinţată la nivelul claselor V-VIII la
începutul anului şcolar 2003-2004, la Valea Timişului). Există însă şi o
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comună, Ciuchici, care nu dispune deloc de o şcoală cu ciclu gimnazial, deşi
numărul de elevi din clasele I-IV ar permite înfiinţarea acestuia.
În judeţul Arad, în spaţiul de câmpie, numărul aşezărilor care deţin
şcoli cu clasele I-VIII este mai mare de jumătate, practic doar câteva sate
mijlocii (Tisa Nouă, Mâsca, Satu Mare, Sânleani, Cuvin, Zimandcuz,
Aluniş) nu au această dotare importantă. Pe de altă parte, deşi în unele
cazuri revine un sat fără şcoală cu clasele respective la unul care are (unele
comune din Depresiunea Cigherului şi a Zărandului), în jumătatea de est
regula este ca doar centrul de comună să dispună de învăţământ gimnazial.
În câteva cazuri, şcoala este situată într-o altă localitate decât centrul de
comună: Groşeni (comuna Archiş), Ususău (Dorgoş), Iacobini (Brazii).
Doar rareori există două şcoli cu clasele I-VIII într-o singură comună:
Zăbrani (centrul de comună şi Chesinţ), Vârfurile (şi Avram Iancu), Craiva
(şi Mărăuş).
În judeţul Timiş, analizând distribuţia şcolilor cu clasele I-VIII, se
observă că în jumătatea vestică a judeţului, în special în partea nord-vestică
şi împrejurimile municipiului Timişoara, majoritatea aşezărilor dispun de
astfel de şcoală. Numeroase comune au această dotare în toate satele aparţinătoare: Maşloc (patru sate), Sânandrei, Sânpetru Mare, Cărpiniş, Lenauheim, Peciu Nou, Cenei (trei sate), Periam, Ghiroda, Giroc, Jebel,
Becicherecu Mic (două sate) etc. Explicaţia rezidă în dimensiunea demografică mare a aşezărilor din Câmpia Banatului în general şi din Câmpia
Torontalului în special, numărul satelor mici şi mijlocii fiind redus. Doar în
partea de câmpie de la sud de Timiş şi mai ales în Câmpia Gătaiei există
comune unde numărul de sate fără şcoală cu clasele I-VIII îl depăşeşte pe
cel al satelor care deţin această dotare (Ciacova, Gătaia, Sacoşu Turcesc,
Banloc, Giera).
Aceasta este însă regula în jumătatea de est a judeţului Timiş, dominată de relieful deluros sau montan, la care se poate adăuga, cu unele caracteristici asemănătoare, Câmpia Lugojului. Numărul aşezărilor este mai ridicat, scade însă dimensiunea lor demografică, şi creşte deci importanţa
locului (central sau nu) pe care o aşezare îl are în cadrul comunei. O singură
comună are şcoală în toate satele, trei la număr: Dumbrava, în Depresiunea
Făgetului. În câteva cazuri doar centrul de comună are o astfel de şcoală:
Ştiuca, Belinţ, Balinţ, Curtea, Tomeşti, Mănăştiur, Ghizela, Margina,
Nădrag, dar în multe cazuri există două aşezări sau chiar trei care atrag
copiii din satele înconjurătoare. Această dispersie în teritoriu a şcolilor, în
aşezări cu potenţial demografic redus, conduce la efective mici de elevi şi la
periclitarea procesului de învăţământ, în compensaţie pentru comoditatea
distanţei de parcurs. Comunele cu trei aşezări care dispun de şcoli cu clasele
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I-VIII sunt: Boldur (centrul de comună, Sinersig şi Ohaba-Forgaci), Bethausen (şi Cladova şi Cliciova), oraşul Făget (şi Brăneşti şi Bunea Mare). Se
observă că în cazul unora dintre aceste şcoli efectivele totale de elevi abia
ating cifra corespunzătoare în mod obişnuit unei singure clase, şi este de
aşteptat ca nivelul gimnazial să se desfiinţeze, asigurând însă mijloacele de
transport pentru deplasarea elevilor la cea mai apropiată şcoală.
Polarizarea este mai evidentă la acest nivel, fapt care poate fi dedus,
de exemplu, din dimensiunea demografică a unor sate dotate cu şcoli din
clasele I-VIII, precum Iacobini (277 locuitori în 1992), Mărăuş, Pleşcuţa,
Şilindia (sub 500 locuitori) în judeţul Arad. Aceste şcoli se bazează pe
aportul de elevi din satele învecinate (în clasele I-IV sunt doar 9 elevi, de
pildă, la Iacobini şi Mărăuş). În judeţul Timiş, se constată că 18 aşezări care
au şcoală cu clasele I-VIII fac parte din categoria satelor mici (sub 500 de
locuitori), iar alte opt aveau între 500 şi 600 de locuitori şi este posibil să fi
coborât şi ele sub 500 de locuitori. Comparativ cu judeţul Arad, unde doar
patru sate mici erau dotate cu gimnaziu, se remarcă o supraîncărcare a
teritoriului. Dacă situaţia este oarecum de înţeles în cazul unor centre de
comună (Brestovăţ, Ghizela, Bârna, Sudriaş, toate sub 400 de locuitori),
explicaţiile sunt mai diverse în cazul unor aşezări precum Mânăstire (249 de
locuitori), Percosova (304), ambele aparţinând comunei Gătaia, Poieni,
Dubeşti, Bunea Mare, Pogăneşti, pentru a menţiona doar pe cele sub 400 de
locuitori. Spre exemplu, şcoala Mânăstire este situată central, între satele
Sângeorge (vest, dublu ca mărime) şi Berecuţa (est), în vreme ce prezenţa
şcolii în Poieni este motivată de distanţa mare până la centrul de comună,
Pietroasa (9 km). Pe de altă parte, unele aşezări de mărime mijlocie, unele
chiar peste 1000 de locuitori, nu dispun de şcoală cu clasele I-VIII, cele mai
mari fiind Moşniţa Veche, Sculia, Chizătău şi Cerneteaz (în jur de 1000 de
locuitori). Majoritatea sunt sate de câmpie şi sunt situate la o distanţă
minimă de aşezarea polarizatoare, care exercită, în unele cazuri, o atracţie
încă de la nivelul claselor primare (Gătaia pentru Sculia, de exemplu). În
alte cazuri, şcoala este amplasată în satul cel mai „central”, chiar dacă nu
neapărat cel mai mare: Moşniţa Nouă este mai mică decât Moşniţa Veche,
dar este mai aproape de Albina sau de Rudicica.
Capacitatea de atracţie a elevilor din satele învecinate poate fi cel mai
uşor surprinsă apelând la indicele educaţional primar, care reprezintă
raportul dintre numărul de elevi din clasele V-VIII şi cel din clasele I-IV la
aceeaşi şcoală. În lipsa altor date, el poate oferi o imagine a aportului extern
de elevi la o şcoală în clasele gimnaziale, prin raportare la numărul de elevi
din clasele primare. Valoarea sa depinde şi de alţi factori, precum rata
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natalităţii şi abandonul şcolar, acestea contribuind la valori subunitare în
cazul şcolilor care nu beneficiază de aport extern de elevi.
Valorile supraunitare ale indicelui sunt cuprinse de obicei între 1 şi 2,
însă 16 şcoli din judeţul Arad deţin valori mai mari de 2, între care şcoala
Iacobini bate toate recordurile cu 7,56 (68 elevi în gimnaziu, 9 în clasele
primare), fapt datorat atracţiei unor sate cu efective superioare de elevi (de
exemplu Secaş, 30 elevi în clasele I-IV). Situarea şcolii în Iacobini a fost
determinată de accesul mai facil dinspre toate satele comunei Brazii.
Celelate şcoli sunt de asemenea situate în depresiunile de pe Crişul Alb
(Pleşcuţa 4,31, Hălmagiu, Hălmăgel, Vârfurile > 3, Gurahonţ, Bârsa > 2), în
Culoarul Mureşului (Conop, Vărădia > 3, Petriş, Ususău, Chesinţ) şi
Piemontul Codrului (Hăşmaş, Mărăuş > 3, Craiva). O excepţie este şcoala
Livada, în Câmpia Aradului (2,02, datorită satului Sânleani). La capătul
opus, cu valori subunitare minime, sub 0,7, sunt diferite şcoli din Câmpia
Crişului Alb (Nădab 0,47, Sintea Mare, Adea, Vânători), nordul Câmpiei
Aradului (Şimand, Sânmartin, Caporal Alexa) şi şcoala Covăsânţ. În cifre
absolute, numărul elevilor din clasele gimnaziale creşte cel mai mult în
raport cu cel din clasele primare în unele oraşe, îndeosebi în Arad (peste
1200 elevi în plus), Sebiş (170), Lipova (130).
În judeţul Timiş, 15 şcoli deţin valori mai mari de 2, între care şcoala
Sudriaş cu 7,00 (9 elevi în clasele I-IV şi 63 în clasele V-VIII), Mânăstire
6,29, Surducu Mic 5,92 şi V.V. Delamarina 4,60 au valorile cele mai mari.
În toate aceste cazuri nu a contat mărimea demografică, ci “centralitatea”
aşezării în raport cu celelate, între care unele mai mari şi cu mai mulţi elevi
în clasele primare (Jupani 26 de elevi, Susani 19, pentru Sudriaş, Traian
Vuia şi Săceni, pentru Surducu Mic, toate în aceeaşi comună: Traian Vuia!).
Celelalte şcoli cu valori mai mari de 2 sunt situate în Depresiunea Făget
(Margina 3,02, Făget, Balinţ, Curtea), în Dealurile Lipovei (Ghizela, Ohaba
Lungă) sau în dealurile piemontane ale Munţilor Poiana Ruscăi (Tomeşti,
Pietroasa, Pogăneşti, Gladna Română). Un alt caz aparte este şcoala
Percosova (3,33), care, ca şi şcoala Mânăstire, aparţine comunei Gătaia, dar
are un rol central mai puţin evident, polarizând doar satul Butin, mai mare,
şi eventual Şemlacu Mic. În câmpie predomină valori subunitare ale indicelui, ceea ce atestă lipsa unui aport extern de elevi, la care se poate adăuga
abandonul şcolar sau migrarea elevilor la oraşe (îndeosebi Timişoara) sau la
alte şcoli, încă din gimnaziu. Cele mai mici valori se întâlnesc în apropierea
municipiului Timişoara (Urseni 0,48, Giarmata Vii, Chevereşu Mare,
Berini, toate sub 0,7), în Câmpia Torontalului (Saravale 0,6, Tomnatic,
Hodoni), sau în alte părţi din câmpie – Checea 0,57, Alioş, Iohanisfeld,
Clopodia, toate exemplele având indici inferiori valorii de 0,8, situaţie care
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nu se poate imputa variaţiei ratei natalităţii. În cifre absolute, numărul
elevilor din ciclul gimnazial creşte cel mai mult în comparaţie cu cel primar
în municipiile Timişoara şi Lugoj, dar şi în oraşul Sânnicolau Mare.
În judeţul Caraş-Severin, cea mai ridicată valoare se înregistrează la
şcoala Şopotu Nou: 6,9 (69 de elevi în ciclul gimnazial, doar 10 în cel
primar), ca urmare a atracţiei exercitate de centrul de comună asupra celor
opt sate aparţinătoare, fără a socoti Ravensca, care deţine şcoală generală. O
valoare peste 3 se înregistra la Şcoala Valea Timişului (a cărei elevi au fost
mutaţi la Caransebeş), care polariza satele Buchin şi Prisian. Alte şcoli cu un
important aport extern de elevi (valori ale indiceului peste 2) sunt cele din
comunele cu o singură şcoală cu clasele I-VIII, precum Armeniş, Berlişte,
Topleţ şi Caraşova, sau cele ce polarizează sate mijlocii, precum Iablaniţa
(satul Petnic), Sacu (Tincova şi Jena, judeţul Timiş), Cuptoare (Cruşovăţ),
Rafnic (Vodnic), Belobreşca (Divici şi Şuşca), Delineşti (Ohabiţa şi
Apadia), Şopotu Vechi (Gârbovăţ), în condiţiile unui număr mic de elevi
autohtoni. De altfel, zece localităţi ce deţin şcoală generală au mai puţin de
500 de locuitori, din care unul sub 100 de locuitori (Gruni, comuna Cornereva), ceea ce denotă importanţa aşezării ca loc central în reţeaua locală de
aşezări. Din contră, există 34 de sate mijlocii, cu o populaţie cuprinsă între
500 şi 950 de locuitori, care nu deţin o şcoală cu clasele I-VIII. Doar opt
dintre acestea au peste 700 de locuitori (Petnic, Feneş, Cireşa şi Ruşchiţa
chiar peste 800), dar vecinătatea unei aşezări cu rol de loc central (Iablaniţa
pentru Petnic, Armeniş pentru Feneş etc) n-a făcut posibilă înfiinţarea
ciclului gimnazial în aceste localităţi.
La polul opus, cu valori net subunitare ale indicelui educaţional
primar, sunt şcolile Ramna (0,65), Gherteniş, Dognecea nr. 1 şi 2, Zăvoi
(0,7), Soceni, Vrani, Şoşdea, Globu Craiovei (0,75), Zlatiţa, Greoni, Luncaviţa (0,8) etc. Aceste valori indică o tendinţă de descreştere a numărului de
elevi în ciclul gimnazial în comparaţie cu cel primar. În cazul şcolii Ramna,
prin desfiinţarea şcolii din Valeapai şi polarizarea elevilor din acest sat,
indicele a redevenit pozitiv în anul şcolar 2003-2004.
Învăţământul în limbile minorităţilor la nivel gimnazial este prezent în
judeţul Arad la Dorobanţi, Peregu Mic, Satu Nou, Zimandu Nou, Adea şi
Zerind (şcoli cu limba de predare maghiară), Pecica, Chişineu Criş, Iratoşu
(cu secţii de limba maghiară), Sântana (secţie de limba germană) şi Nădlac
(secţie de limba slovacă). În judeţul Timiş, singurele şcoli cu predare
exclusivă în limba maghiară sunt cea din Otveşti şi Liceul „Bartok Bela” din
Timişoara, iar secţii de predare în această limbă există la şcolile 1 şi 25
Timişoara, Şc.nr. 5 Lugoj, Şc.nr.1 Sânnicolau Mare, Şc. 1 Jimbolia, Deta,
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Dumbrăviţa, Dumbrava şi Tormac. În limba germană se predă exclusiv la
Liceul „N. Lenau” din Timişoara, iar secţii există la Colegiul Bănăţean,
Liceul „W. Shakespeare”, Şc. 9 Timişoara, Şc. 2 Sânnicolau Mare, Şc.nr.1
Jimbolia, Şcoala „A. Odeanu” Lugoj, Deta şi Periam. Situaţia cea mai
nefericită se constată la limba sârbă, singura şcoală cu predare în această
limbă din judeţ fiind, la ciclul gimnazial şi liceal, Liceul „D. Obradovici”
din Timişoara. În mediul rural din judeţul Caraş-Severin, predarea se face la
toate şcolile în limba română, doar la Pojejena şi Belobreşca există clase cu
predare în limba sârbă.
Şcolile din municipiile reşedinţă de judeţ deţin supremaţia şi la acest
nivel în ceea ce priveşte calitatea şi diversitatea educaţiei. Se remarcă, în
Arad, clase de limba engleză intensiv la şcolile nr. 4, 5, 12 şi 21, liceele
“Ghiba Birta” şi “Pedagogic”, franceză intensiv la şcolile nr. 12 şi 22, precum şi la “Pedagogic”, clase de sport la şcolile nr. 11, 12, 18 şi 22, liceele
“Moise Nicoară” şi “Sportiv”, clase de artă sau muzică la Liceul de Artă,
învăţământ fără frecvenţă la Şcoala nr. 3, secţii cu predare în limba
maghiară la şcolile nr. 1, 10, 12, 13 şi 21 şi în limba germană, respectiv
clase de germană intensiv, la Liceul German.
În judeţul Timiş, în afara liceelor menţionate ca având clasele I-IV, şi
care deţin întreg ciclul învăţământului preuniversitar, se adaugă liceele C.D.
Loga, Electrotimiş, Arte Plastice şi Ion Mincu din Timişoara, C. Brediceanu
şi I. Hasdeu din Lugoj şi Grupul Şcolar Jimbolia. Creşte numărul de clase cu
predare intensivă a unei limbi de circulaţie internaţională; în afara celor deja
menţionate la ciclul primar, există clase de engleză intensiv la C.D. Loga,
Pedagogic, Şc.nr. 7 Timişoara, Grupul Şc. Jimbolia şi Liceul Brediceanu
Lugoj; franceză intensiv la şcolile nr. 5, 9 şi 27 Timişoara, „Brediceanu”
Lugoj, Liceul „T.Vuia” Făget, germană intensiv la şcolile nr. 7 şi 9
Timişoara şi Liceul „Brediceanu” Lugoj. Se remarcă că asemenea clase,
deosebit de atrăgătoare, nu există şi la şcolile din mediul rural. Între şcolile
vocaţionale, în afara celor menţionate la ciclul primar, se adaugă Liceul de
Arte Plastice şi clasele de sport din cadrul Liceului Sportiv „Banatul”,
ambele din Timişoara. În judeţul Caraş-Severin, oferta este mai variată la
oraşe, în special la Reşiţa, unde există clase cu predare în limba germană (la
Liceul „D. Tietz”), cu predare intensivă a unor limbi de circulaţie
internaţională: engleză la şcolile nr. 6, 7, 8, 9 şi 11, franceză la Liceul „T.
Lalescu” şi şcolile nr. 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11 şi 12, germană la şcolile nr. 6, 8 şi
12, clase de muzică şi arte plastice la Liceul de Artă, clase fără frecvenţă la
Şc. Nr. 6. Clase de limba germană există şi la Şcoala Normală „C.D. Loga”
Caransebeş.
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6.3.3. Învăţământul liceal, profesional şi de ucenici
În judeţul Arad funcţionau în anul şcolar 1999-2000 un număr de 40
de licee, grupuri şcolare, şcoli profesionale şi de ucenici, din care 23 în
municipiul Arad. Trebuie precizat că Liceul Sportiv, deşi funcţiona în
Vladimirescu, aparţinea tot de Arad. Între celelalte 17, câte două se aflau în
oraşele Lipova, Ineu şi Chişineu Criş, şi câte unul în oraşele Sebiş, Pâncota,
Nădlac, Curtici, şi satele Pecica, Sântana, Gurahonţ, Săvârşin, Miniş,
Cermei şi Beliu, toate centre de comună cu rol supracomunal, cu excepţia
Minişului. Ele pot fi clasificate astfel:
- licee teoretice (13, din care 5 în Arad şi 8 în judeţ);
- grupuri şcolare (18, respectiv 10 în Arad şi 8 în judeţ, din care 2
la Lipova);
- licee vocaţionale (5, toate în Arad: Liceul de Artă, Seminarul
Ortodox etc.);
- şcoli profesionale şi de ucenici (2, la Arad: Şc. de Meserii
UCECOM şi Şc. nr. 2);
- centre şcolare, de învăţământ special (2, unul la Arad şi altul la
Ineu).
Dintre acestea, o situaţie mai aparte au centrele şcolare, cel de la Arad
pentru nevăzători şi ambliopi, iar cel de la Ineu pentru elevi cu deficienţe
intelectuale sau unele boli mintale. În ambele cazuri indicele de autohtonie
este scăzut, doar 22,5% la Arad şi 1,5% la Ineu, ceea ce dovedeşte
importanţa lor naţională, aici studiind sute de elevi din alte judeţe.
Liceele, grupurile şcolare şi şcolile de meserii din Arad au o
importanţă judeţeană, practic din fiecare comună există cel puţin un elev la
studiu în Arad. Cu toate acestea, ponderea elevilor din afara municipiului
variază de la o unitate la alta şi se poate constata că cele mai bune licee sunt
cele care prezintă procentele cele mai ridicate de elevi localnici (deci
arădeni); liceele (devenite colegii naţionale din anul 2000) “Moise Nicoară”
şi “Elena Ghiba Birta” peste 86%, Lic. de Artă şi Lic. German peste 85%,
“Vasile Goldiş” aproape 80%. La capătul opus regula nu se mai respectă, în
sensul că de cea mai largă căutare din “exterior” nu se bucură cele mai slabe
unităţi, ci acelea care dispun de internate: Seminarul Ortodox în jur de 22%,
Grup Şcolar CFR şi Grup Şcolar Industrie Uşoară cu cca. 45% localnici.
Surprinde poziţia Liceului Pedagogic (51%) şi oarecum a Grupului Şc.
Economic-Administrativ (65%).
În Arad vin şi elevi din afara judeţului, din vecinătate (Hunedoara 76
elevi, Timiş 58, Bihor 23, Caraş-Severin 27, Alba 15), din nordul Transilvaniei (Maramureş 37, Bistriţa-Năsăud 12), nordul Moldovei (Botoşani 37,
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Suceava 23), şi chiar din Republica Moldova (23) sau Ungaria (1). Cei mai
mulţi studiază la Centrul Şcolar (105 elevi din afara judeţului), Grupul
Şcolar Ind. Uşoară (71) şi Seminarul Ortodox (63).
Totuşi, majoritatea elevilor provin din Arad, respectiv 2/3 din cei
10185, iar restul în bună parte din comunele învecinate, din Câmpiile
Mureşului şi Podgoria Aradului. Aceasta poate fi denumită aria de
influenţă apropiată a municipiului, cu valori mai reduse în acele localităţi
care dispun ele însele de liceu (Curtici, Pâncota, Nădlac, Pecica, Sântana şi
Miniş). Există însă şi o arie de influenţă difuză, depărtată, care corespunde cu numeroase sate, din partea estică a judeţului, în aria deluroasă şi
montană, situate la distanţă de alte centre liceale.
Din punct de vedere al dispunerii în spaţiul urban, se observă trei
areale de concentrare:
- în apropiere de malul Mureşului (“M.Nicoară”, “E.G.Birta”,
Pedagogic, Economic-Administrativ şi “A.Vlaicu”), în general licee de elită;
- în preajma Pieţei Catedralei şi Bisericii Sârbeşti (grupuri şcolare:
Ind. Alimentară, Ind. Uşoară, “H.Coandă”, “Csiky Gergely”, alte unităţi
precum Seminarul Ortodox, Centrul Şcolar, Şcoala de Arte şi Meserii
“Spiru Haret” UCECOM, Şc. nr. 2);
- în Piaţa Podgoria şi apropiere (Lic. de Artă “Sabin Drăgoi”, Lic.
Baptist, Grupul Şcolar “Iuliu Maniu” şi Grupul Şcolar Transporturi-CFR).
Celelalte unităţi funcţionează în diverse cartiere - Aradu Nou (Lic.
German, Grup Şc. Forestier), Şega - Calea Victoriei (“V. Goldiş”, Grup Şc.
“Construcţii, Ape şi Protecţia Mediului”), Grădişte (Lic. Penticostal) şi satul
Vladimirescu (Liceul Sportiv).
Cei mai mulţi elevi sunt înregistraţi la grupurile şcolare, peste 700 la
“Construcţii-Ape” (901 elevi), Economic-Administrativ, “A. Vlaicu”, “I.
Maniu”, în vreme ce numărul minim este deţinut de liceele vocaţionale, sub
200 la Lic. Penticostal (135 elevi), Lic. Baptist, Lic. de Artă, precum şi
Centrul Şcolar (142 elevi). În judeţ, cei mai mulţi elevi studiază la Grupul
Şc. “Mihai Viteazul” Ineu (842), însă nici o altă unitate nu are peste 500 de
elevi; în schimb, unele licee teoretice au mai puţin de 100 de elevi (Săvârşin
64, Cermei 76, Curtici 94). Învăţământ în limbile minorităţilor există la
Arad (maghiară, germană) şi Pecica (maghiară).
Analizând situaţia unităţilor liceale din afara municipiului Arad, se
poate constata că:
- o serie de licee şi grupuri şcolare sunt amplasate în aşezări din
zona de influenţă apropiată a Aradului sau a altui oraş, şi polarizează doar teritoriul administrativ propriu şi, eventual, câteva
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sate învecinate (Nădlac, Curtici, Pâncota, Pecica, Beliu, Sântana,
Cermei, Săvârşin, Miniş);
- un număr de opt licee şi grupuri şcolare fiinţează în cinci aşezări
(patru oraşe: Lipova, Ineu, Chişineu-Criş şi Sebiş, plus comuna
Gurahonţ) care polarizează teritorii mai extinse şi au aşadar un
rol de atracţie mai evident (fig. 65).
Studiul se limitează de cele mai multe ori la comună ca unitate
spaţială de analiză; doar acolo unde satele aceleiaşi comune au tendinţe
diferite, chiar divergente, s-a detaliat la nivel de sat. Este, de exemplu, cazul
comunei Păuliş, în cadrul căreia satul Sâmbăteni este polarizat de Arad, în
vreme ce Cladova – de Lipova. Cifrele din paranteză indică ponderea
elevilor din liceu, sau şcoală profesională şi de ucenici din comuna
respectivă care studiază la instituţia de învăţământ vizată. Totalul, de 100%,
este obţinut prin însumarea elevilor comunei la toate instituţiile de
învăţământ de acest nivel din judeţ, făcând aşadar abstracţie de posibilitatea
ca unii să studieze în alte judeţe.
Nu au fost luaţi în calcul seraliştii, deoarece mulţi dintre ei nu mai
sunt de vârstă şcolară, provenienţa lor este mai nesemnificativă, fiind deja
familişti, iar numărul lor redus nu afectează decât rareori datele prezente. Ca
să fim sinceri, datele lor nici nu sunt totdeauna completate, şi deci, greu de
supus analizei statistice.
În oraşul Lipova se află Grupul Şcolar Industrial „Atanasie Marienescu” şi Grupul Şcolar Agricol „Sever Bocu”, care cuprind şi secţii de
liceu teoretic (real şi uman), şcoală profesională şi de ucenici. Sunt situate în
centrul istoric al oraşului, aproape unul de altul şi de malul Mureşului, în
clădiri vechi, martore ale dramei din „Mara” lui Ioan Slavici. La liceu
(excluzând seralul), şcoală profesională şi de ucenici învăţau (în anul şcolar
1999-2000) 425 de elevi la „A. Marienescu” şi 246 la „Sever Bocu”; dintre
aceştia, 253 şi respectiv 91 erau din Lipova sau cele două aşezări
componente, Radna (Lipova II) şi Şoimoş (Lipova III), deci peste 50% din
elevi sunt autohtoni. La Lipova vin însă şi mulţi elevi din satele din
apropiere, un factor favorizant fiind şi existenţa internatelor; procentual,
aceştia sunt chiar majoritari la „Sever Bocu”. Aria principală de atracţie a
oraşului o constituie dealurile omonime din imediata apropiere, respectiv
comunele Dorgoş (93,1%), Şiştarovăţ (90%) şi Zăbrani (68,3%), precum şi
contactul cu Munţii Zărandului – în est, comuna Conop (77,6%), iar în vest,
satul Cladova (100%) şi, în măsură mai mică, satul Păuliş (31,5%). Multă
vreme, Culoarul Mureşului de la est de Lipova a fost polarizat de acest oraş,
azi însă, pe măsură ce se înaintează spre est, se constată o polarizare difuză;
de exemplu, doar 44,6% din elevii din comuna Bârzava se află la liceu în
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Lipova. Motivul rezidă în reînfiinţarea liceului din Săvârşin, pe de-o parte,
dar şi preferinţa pentru liceele din Arad, pe de altă parte, în rândul elevilor
care doresc o pregătire specială şi nu beneficiază de o alternativă în
vecinătate.
O situaţie asemănătoare se regăseşte în sudul Podgoriei Aradului,
unde fiinţează liceul din Miniş. Desfiinţarea sa începând cu anul şcolar
2000-2001 şi mutarea claselor existente la Grupul Şcolar „Sever Bocu” ar
putea modifica aria de atracţie a Lipovei, prin includerea comunelor Păuliş
şi, eventual, Ghioroc. Un număr relativ mic de elevi provin din teritorii mai
îndepărtate – Câmpia Vingăi, Câmpia Aradului (chiar şi din Arad, aşa cum
unii lipoveni studiază în Arad), jumătatea de nord a Podgoriei Aradului şi,
mai rar, de peste munţi, din Ţara Zărandului şi Depresiunea Cigherului.
În Ineu există Grupul Şcolar „Mihai Viteazul” şi, vis-a-vis de acesta,
în fosta Cetate, Centrul Şcolar, instituţie de învăţământ special, pentru copii
cu deficienţe intelectuale sau cu unele boli mintale. În cadrul Grupului
Şcolar „Mihai Viteazul” se asigură o pregătire complexă a elevilor, în clase
cu profile dintre cele mai diverse – real, uman, silvic, industrial şi, în urma
preluării claselor de la fostul Grup Şcolar din Şicula, agricol. Din cei 805
elevi care studiau aici (excluzând seralul) în anul 1999-2000, doar 392 erau
localnici, ceea ce indică o importantă capacitate de atracţie. Merită menţionat că, din motive evidente, indicele de autohtonie a Centrului Şcolar este
mult mai scăzut. Chiar dacă majoritatea elevilor săi, care se pregătesc în
cadrul şcolii profesionale, provin din judeţul Arad, profilul unic al instituţiei
atrage un flux de elevi din întreaga ţară, proces favorizat şi de condiţiile
mult îmbunătăţite de studiu şi de recuperare în urma unor investiţii străine
(olandeze). Învăţământul liceal din Ineu este preferat de elevii din comunele
înconjurătoare, respectiv Şicula (84,1%), Bocsig (81,4%), Seleuş (65%) şi
Târnova (57,8%, îndeosebi satele Chier, 85%, şi Dud, 80%). Acesta
reprezintă un model quasicircular de teritoriu polarizat. În realitate, în ciuda
prezenţei liceelor din Cermei şi Beliu, mulţi elevi din Câmpia Cermeiului şi
Piemontul Codrului vin la Ineu – de exemplu, din comunele Apateu (40,9%,
în cadrul căreia satul Moţiori 58,3%), Craiva (42,6%) şi Hăşmaş (43,8%,
din care satul omonim – 50%), sau din Depresiunea Cigherului – comunele
Şilindia (36,4%) şi, mai puţin, Tauţ (satul Nadăş, 46,2%). Un număr mai
redus de elevi provine din partea estică a Depresiunii Zărandului,
Depresiunile Gurahonţ şi Hălmagiu, Podgoria Aradului şi, mai rar, din
Câmpia Aradului sau din afara judeţului.
Oraşul Chişineu-Criş se mândrea încă în anul şcolar 1999-2000 cu
două licee – cel teoretic şi Grupul Şcolar Agricol. Din vara anului 2000 cele
două instituţii au fuzionat, rezultând Grupul Şcolar „M. Veliciu”, cu profil
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complex şi numeroase corpuri de clădire diseminate prin oraş. La Liceul
Teoretic studiau 201 elevi (excluzând seralul), în vreme ce la „Agricol” –
517 elevi, ceea ce înseamnă un total de peste 700. Dacă la primul dintre
acestea, majoritatea proveneau din localitate, la „Agricol” doar aproximativ
20% din totalul elevilor erau din Chişineu-Criş. În cazul acestui oraş,
teritoriul polarizat este reprezentat de acea parte a Câmpiei joase a Crişurilor
situată pe teritoriul judeţului Arad (excluzând comuna Zerind), coincidenţă
fericită a unei unităţi de relief cunoscute şi sub numele de Câmpia Crişului
Alb (G. Posea, 1997) cu aria de polarizare a unui oraş şi, parţial, cu limite
administrative. Este vorba despre comunele Socodor (87,5%), Sintea Mare
(81,4%), Pilu (76,9%), Şepreuş (71,7%), Mişca (70%) şi Grăniceri (66,1%),
la care se adaugă satele Nădab, aparţinător oraşului, şi Cintei (68,8%), care
aparţine, în mod curios, de comuna Zărand. Încă trei comune se află în raza
de interes – Şimand (44,3%), care este situat la limita Câmpiei Aradului şi
din acest punct de vedere, Apateu (20,7%, în cadrul căreia satul omonim
35,1%) şi Zerind (36,1%). În cazul acestei din urmă comune, este necesar de
precizat că procentul real este mult mai mic, o bună parte din elevi
(necuantificaţi) preferând liceele din Bekescsaba (Ungaria) sau Salonta
(judeţul Bihor, unde există şi secţie de limbă maghiară). La Chişineu-Criş se
deplasează şi elevi din alte părţi ale judeţului – Câmpia Aradului,
Depresiunea Zărandului, partea de SV a judeţului Bihor, dar şi din
Maramureş (16 elevi doar din Borşa!), îndeosebi la Grupul Şcolar Agricol,
care beneficiază şi de internat.
În clădirea modernă a liceului din Sebiş studiau nu mai puţin de 452
de elevi, excluzând seralul, în anul 1999-2000. Acest liceu nu dispune de
şcoală profesională, dar are o clasă de ucenici din anul 1999. Învăţământul
liceal din Sebiş este recunoscut prin rezultatele sale la nivel judeţean, iar
importanţa este relevată de procentul minoritar de elevi autohtoni. Aşezările
care contribuie la zestrea sa de elevi sunt cele din partea de est a Depresiunii
Zărandului – comunele Buteni (76%), Cărand (75%), Chisindia (73,3%),
Bârsa (61,9%), precum şi cele de pe văile care coboară din Munţii CodruMoma – comunele Igneşti (90,9%), Moneasa (71,1%) şi Dezna (69,9%). În
trecut, când încă liceul din Gurahonţ nu era înfiinţat sau reînfiinţat, Sebişul
atrăgea şi comunele din depresiunile Gurahonţ şi Hălmagiu. În prezent,
numărul elevilor proveniţi din aceste părţi este destul de mic, chiar
nesemnificativ. Puţini elevi vin şi din alte regiuni decât cele menţionate.
Oraşele Nădlac, Curtici şi Pâncota sunt situate în aria de polarizare
directă a municipiului Arad şi deci nu se poate vorbi despre o arie propriuzisă de provenienţă a elevilor de la liceele din aceste aşezări. Grupul Şcolar
„Gr. Tajovsky” din Nădlac dispunea totuşi de un număr mai mare de elevi –
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242 (excluzând seralul), din care 197 erau însă localnici. Ceilalţi proveneau
din satele cele mai apropiate – Şeitin, Semlac, Peregu Mare, dominate însă
de Arad, iar în cazul clasei (ultima generaţie) de pedagogie în limbile
slovacă şi cehă există elevi şi din judeţele Caraş-Severin, Bihor, Sălaj şi
Mehedinţi. La Nădlac există şi clase cu predare în limba slovacă.
Liceul Teoretic din Curtici avea doar 96 de elevi (la secţia real),
aproape toţi din localitate, funcţia sa atractivă fiind aproape complet
„mascată” de imediata apropiere a municipiului. Este suficient să amintim
că 67,3% din elevii acestui oraş preferă Aradul; trebuie însă menţionat că
liceul din Curtici este destul de recent şi nu a avut timp să se impună în
teritoriu.
La Pâncota învăţau 199 de elevi (1999-2000) în cadrul Liceului
Teoretic, cu clase de real şi uman. Dintre aceştia, 155 erau din oraş sau din
satul aparţinător, Măderat, iar marea majoritate a celorlalţi din satele
comunei Şiria. Secundar, la Pâncota vin elevi din satul Agrişu Mare
(comuna Târnova) sau din comuna Seleuş.
Dintre liceele din mediul rural, de o conjunctură favorabilă se bucură
cele din Gurahonţ, Săvârşin şi Sântana, care au oarecum asigurată o bază
stabilă de elevi. Liceul „I. Buteanu” din Gurahonţ deserveşte în primul
rând satele moţilor crişeni din Depresiunea Gurahonţ, al cărei centru este
satul omonim. Clasele de real şi uman însumau 271 de elevi, fără cei de la
seral, şi doar 53 erau din Gurahonţ. Ceilalţi proveneau fie din satele aparţinătoare, fie din comunele învecinate – Dieci (70,6%), Almaş (69%) şi Brazii
(65,6%) în primul rând, Pleşcuţa (55,2%) şi Vârfurile (47,4%) secundar. De
remarcat faptul că principala concurenţă o exercită municipiul Arad, în
ciuda distanţei, dar e posibilă şi o atracţie din afara judeţului (municipiul
Brad, de exemplu) pentru satele din Depresiunea Hălmagiu (comunele
Hălmagiu şi Hălmăgel).
Liceul Teoretic din Săvârşin s-a reînfiinţat în 1997 şi în anul şcolar
1999-2000 avea încă un număr redus de elevi – 67, din care doar 14 din
localitate. Pentru elevii din Culoarul Mureşului, Aradul încă prezintă o
atracţie deosebită, deşi distanţa e mare, iar mulţi mai merg încă la Lipova
sau în judeţul vecin, Hunedoara, pentru o calificare anume. Aceasta explică
de ce acest liceu nu şi-a creat o arie de polarizare – doar elevii din comuna
Petriş îl preferă în majoritate (55%), procentele în cazul altor comune fiind
însă încurajatoare – Săvârşin (44,8%), Birchiş (34,6%), Vărădia de Mureş
(31,1%).
Grupul Şcolar „Agricol” Sântana fiinţează într-un oraş cu peste
10000 de locuitori şi, datorită prezenţei atât a liceului, cât şi a şcolii
profesionale, atrage elevi de pe o arie relativ extinsă, în bună parte inclusă în
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cea a municipiului Arad. Astfel, deşi 257 elevi din Sântana urmau cursuri la
acest liceu (dintr-un total de 375, fără seral), ei reprezintă doar 57,6% din
totalul elevilor din comună, ceilalţi preferând Aradul. De asemenea, 48,6%
din elevii din comuna Olari vin la Sântana, şi, în procente nesemnificative,
din localităţi precum Pâncota, Măderat, Şimand, satele comunei Şiria, şi
altele din Câmpia Aradului, Câmpia Crişului Alb şi chiar din Depresiunea
Zărandului.
Liceul Teoretic „Gheorghe Lazăr” din Pecica, de asemenea situat
într-un oraş de peste 10000 de suflete, are de înfruntat şi mai puternic
concurenţa Aradului. Din cei 206 elevi ai liceului, în anul 1999-2000, 176
erau pecicani, dar ei reprezintă doar 62,9% din totalul elevilor din sat. Deşi
are secţie de predare în limba maghiară, singurele aşezări polarizate de acest
liceu sunt satele Sederhat şi, parţial, Peregu Mic; de asemenea, mai existau
elevi din Semlac.
Liceul Teoretic din Beliu avea, fără clasa de seral, 109 elevi, din care
doar 34 din sat. Deşi Beliu este un important centru al codrenilor, liceul n-a
reuşit să atragă majoritar decât comunele Archiş (64,9%) şi Beliu (61,7%),
şi mai puţin Craiva (39,3%) şi Hăşmaş (28,1%), fiind dominat de oraşul
Ineu, din vecinătate.
O situaţie similară se întâlneşte la Cermei, unde numărul elevilor era
şi mai mic în anul şcolar 1999-2000, doar 75, din care 46 localnici.
Polarizează doar comuna proprie (71,8%) şi satul Berechiu (52,9%, aparţine
comunei Apateu). Secundar, elevii mai provin şi din Şicula, Şepreuş,
Chişlaca şi chiar Ineu.
Cel mai nefericit caz îl reprezintă Grupul Şcolar Agricol din Miniş,
pentru care anul 1999-2000 a însemnat şi ultimul de existenţă. Cu toate că
are o îndelungată tradiţie în specializările viticultură şi horticultură, precum
şi o bază materială de invidiat, situarea sa într-un sat aparţinător comunei
Ghioroc, foarte aproape atât de municipiul Arad, cât şi de oraşul Lipova, şi
lipsa unor profile moderne, a generat o criză de candidaţi care a condus la
desfiinţarea sa din toamna anului 2000 şi transferul claselor existente la
Grupul Şcolar Agricol Lipova. În anul 1999-2000 studiau în cadrul său 118
elevi, din care 13 din Miniş şi 51 din toate satele comunei Ghioroc, în
ansamblu. Doar 42,2% din elevii din Ghioroc preferau însă acest liceu, iar
procentul este şi mai scăzut în rândul celorlalte comune din Podgorie,
atracţia municipiului Arad fiind prea mare. Doar în mod excepţional au
studiat la Miniş elevi din satele Câmpiei Aradului, la care se adaugă 11
maramureşeni. O parte a acestora şi-au cerut transferul în urma deciziei de
strămutare la Lipova.
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Analiza importanţei teritoriale a unităţilor de liceu, şcoală profesională
şi de ucenici, din oraşele mici şi aşezările rurale ale judeţului Arad,
evidenţiază pregnant, oarecum paradoxal, dominanţa municipiului Arad la
nivelul judeţului. În afara Câmpiei Aradului, Podgoriei Aradului şi Câmpiei
Vingăi, municipiul atrage numeroşi elevi din Culoarul Mureşului, Ţara
Zărandului, depresiunile Gurahonţ şi Hălmagiu, Câmpia Crişurilor, concurând serios unităţile liceale din aceste teritorii.
Apreciem că principala cauză rezidă în lipsa de flexibilitate a
organelor de conducere a liceelor respective în a oferi candidaţilor profile
care sunt în prezent „la modă”, precum informatică, limbi străine etc., care
la rândul său este determinată de lipsa unor cadre didactice calificate în
aceste domenii, iar în unele cazuri calitatea cadrelor didactice, dar şi a
elevilor, descurajează părinţii, care preferă să-şi trimită „odraslele” la Arad,
în ciuda costurilor ridicate. Pe de altă parte, chiar lipsa unor secţii de şcoală
profesională sau de ucenici determină plecarea unor elevi, fără examenul de
capacitate luat. Dintre aceştia mulţi abandonează studiile după clasa a opta
deoarece nu există şcoală profesională sau de ucenici în centrele liceale
situate în apropiere.
În judeţul Timiş existau în anul şcolar 1999-2000 un număr de 56 de
instituţii de învăţământ liceal şi profesional, net mai mare decât media pe
ţară, din care 34 în Timişoara, cinci în Lugoj, câte două în Sânnicolau Mare
şi Ciacova, iar restul în Jimbolia, Deta, Buziaş, Făget, Nădrag, Recaş,
Gătaia, Lovrin, Periam, Orţişoara, Peciu Nou, Biled şi Dudeştii Vechi, oraşe
sau centre de comună cu rol supracomunal. Se poate constata că liceele din
mediul rural sunt fie licee teoretice (majoritatea), fie şcoli profesionale
combinate cu clase de seral (Orţişoara, Biled), având aşadar o ofertă destul
de redusă comparativ cu cea din oraşe, o excepţie fiind Ciacova, care are
atât Liceul Teoretic „A. Mocioni”, cât şi Grupul Şcolar Agricol, însă
niciunul nu dispune de şcoală profesională. Pe ansamblu, aceste instituţii se
pot clasifica astfel:
- licee teoretice (19, din care 7 în Timişoara, 2 la Lugoj, 3 în alte
oraşe, 7 în mediul rural);
- grupuri şcolare (23, din care 16 în Timişoara, 3 în Lugoj, câte 1
la Jimbolia, Deta etc.);
- licee vocaţionale (9, toate în Timişoara: Liceul Baptist, Liceul
Penticostal, Liceul de Arte Plastice etc.);
- şcoli profesionale şi de ucenici (4: „Spiru Haret” Timişoara, la
Sânnicolau Mare, Biled şi Orţişoara);
- şcoli profesionale speciale (una singură, la Timişoara).
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După cum se remarcă în fig. 66, judeţul Timiş este dominat de cele
două municipii, Timişoara şi Lugoj, care polarizează teritorii întinse, ce
împreună dau aproximativ 75% din suprafaţa judeţului. Mai mult, liceele
timişorene includ în aria lor de atracţie şi aşezări care deţin ele însele liceu,
precum Lovrin, Orţişoara, Peciu Nou, Recaş, Biled, situate la distanţe mici
de reşedinţa de judeţ, şi minimizează importanţa teritorială a liceelor din
oraşele Jimbolia, Buziaş sau Deta. Cu toate acestea, indicele de autohtonie a
liceelor timişorene este foarte ridicat (72,8%) în comparaţie cu cele din
municipiile mai apropiate, Arad (66,5%) şi Lugoj (65,6%), ceea ce
înseamnă că aproape trei sferturi din cei peste 18000 de elevi de la liceele
din Timişoara sunt localnici şi „doar” în jur de 4500 de elevi provin din alte
localităţi, ba chiar din alte judeţe. Spre deosebire de municipiul Arad, unde
nici un liceu nu avea peste 90% elevi din localitate, în Timişoara câteva
licee depăşesc această cifră, în frunte cu liceele „W. Shakespeare” (98%),
„C.D. Loga” (94%), „N. Lenau” (92,4%), „G. Moisil”, „J.L. Calderon”,
„Colegiul Bănăţean” (în jur de 90%), considerate în general licee foarte
bune şi mai greu accesibile copiilor instruiţi în mediul rural. Multe alte licee
şi grupuri şcolare au autohtonie destul de ridicată (peste 75%), însă câteva
fac excepţie de la regulă şi se remarcă prin indici reduşi, chiar sub 50%:
Liceul Romano-Catolic „Gerhardinum” (25,8%), Grupul Şcolar Silvic
(28%) şi Liceul „Transporturi CFR” (40,7%), cu arie vastă de atracţie,
inclusiv în afara judeţului, care dispun şi de internate, şi puţin peste 50%
licee precum „Industrie Alimentară”, „Industrie Uşoară” sau Şcoala Profesională Specială.
În Timişoara vin mulţi elevi din alte judeţe (aproximativ 1000), în
special cele vecine, jumătate din Caraş-Severin (aproape 500), apoi Arad
(peste 150); din Oltenia (Mehedinţi 50, Gorj şi Dolj aproape 20), Maramureş (aproape 60), Hunedoara (26), nordul Moldovei (Botoşani, Suceava),
Transilvania (Alba, Cluj), iar în numere reduse din aproape toată ţara,
inclusiv Bucureşti, sau din alte ţări (Moldova, Ucraina, Serbia şi chiar
Germania). Cu toate acestea, majoritatea elevilor din afara Timişorii vin din
aria de câmpie din imediata apropiere a municipiului, dar şi de la distanţe
mai mari. Practic, singura concurenţă se manifestă în apropierea celorlalte
oraşe, a căror ofertă liceală este suficient de diversă şi calitativ ridicată
pentru a atrage elevii. Însă la distanţe egale este preferată Timişoara (cazul
comunei Cărpiniş: 104 elevi din satele comunei studiază la licee din
Timişoara şi doar 35 la Grupul Şcolar Jimbolia), iar în unele cazuri chiar
sate aparţinând altor oraşe sunt polarizate de municipiu (Bacova, aparţinând
oraşului Buziaş: 37 de elevi la Timişoara şi doar 17 la Buziaş). Astfel,
oraşul Jimbolia atrage, prin Grupul Şcolar, doar comunele Comloşu Mare şi
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Lenauheim, iar Liceul Teoretic din Buziaş – comuna Niţchidorf. Chiar dacă
mai primesc elevi şi din alte localităţi, acestea sunt polarizate de alte centre
liceale (criteriul fiind unul strict statistic, contează ponderea în care elevii
dintr-un sat se deplasează la un liceu). În sud-estul judeţului, liceele din
Ciacova, Deta şi Gătaia reuşesc cu greu să-şi contureze o arie de atracţie,
concurându-se atât reciproc, cât şi cu Timişoara. Grupul Şcolar Forestier
Deta atrage doar comunele învecinate (Banloc la vest, Voiteg la nord, Denta
şi Moraviţa la sud), în vreme ce comuna Jamu Mare intră în aria de atracţie
a Timişorii! Liceele din Ciacova polarizează doar comuna omonimă şi
Giera, precum şi satul Livezile (com. Banloc), dar la Grupul Şcolar Agricol
vin inclusiv elevi din Timişoara. În partea de nord-vest, cele două licee din
Sânnicolau Mare (Teoretic şi Grupul Şcolar) au reuşit să-şi creeze o arie de
atracţie destul de întinsă, incluzând comunele Teremia Mare, Cenad, Beba
Veche şi Sânpetru Mare, ca şi satul Tomnatic (com. Lovrin), în ciuda
concurenţei exercitate de liceele teoretice (de importanţă teritorială redusă)
din Periam, Lovrin şi Dudeştii Vechi. Acestea se bazează aproape în
exclusivitate pe elevi din orizontul local, care nu au posibilităţile materiale
de a studia în altă parte, cazuri similare fiind şi la Recaş, Peciu Nou,
Orţişoara, Biled sau Nădrag. Toate aceste licee sau grupuri şcolare polarizează, în cel mai bun caz, teritoriul propriei comune.
În municipiul Lugoj fiinţează (în anul şcolar 1999-2000) două licee
teoretice („C. Brediceanu” şi „Iulia Hasdeu”) şi trei grupuri şcolare: „A.
Vlaicu”, „V. Branişte” cu profil industrial, şi „Şt. Odobleja”, cu profil
agricol. Indicele de autohtonie scade în ordinea de mai sus, de la unul foarte
ridicat („Brediceanu” 91,2%) la sub 50% („Odobleja” 42,1%). Din totalul
de 2760 de elevi (fără a lua în calcul seraliştii), 1810 sunt din Lugoj, alţii
peste 800 sunt din restul judeţului şi 118 din afara judeţului (din care 78 din
Caraş-Severin). Aria de atracţie a acestor licee este de altfel destul de largă,
cuprinzând Câmpia Lugojului în vest până la canalul Bega-Timiş de la
Topolovăţu Mic-Hitiaş, Dealurile Lipovei de la est de valea Chizdiei,
Depresiunea Făget până în dreptul oraşului omonim, Dealurile Lugojului şi
Surducului până aproape de Tomeşti. Comunele Margina, Tomeşti, Curtea
şi Pietroasa, deşi preponderent polarizate de Făget, oferă la rândul lor elevi
liceelor lugojene. Culoarul Timişului în amonte de Lugoj este regiunea cel
mai clar atrasă de acest municipiu. Existenţa Grupului Şcolar Metalurgic din
Nădrag face ca aceasta să fie singura comună din regiune care nu este direct
polarizată de Lugoj.
Prezenţa liceului „Traian Vuia” din Făget este deosebit de importantă
pentru teritoriul din estul judeţului Timiş, dar deocamdată liceul nu dispune
de şcoală profesională, pierzând astfel potenţiali elevi.
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Lipsa diversităţii, şi uneori a calităţii procesului de învăţământ, este de
altfel una din principalele cauze care determină elevii care au liceu în
propria localitate să se îndrepte spre instituţiile consacrate din Timişoara şi
Lugoj. Pe de altă parte, este nevoie de clase de şcoală profesională sau de
ucenici pentru acei elevi care nu şi-au luat examenul de capacitate, dar
doresc să continue; absenţa unor astfel de clase determină cote ridicate ale
abandonului şcolar în rândul elevilor din mediul rural.
În judeţul Caraş-Severin, învăţământul liceal, profesional şi de ucenici
era reprezentat de 29 de unităţi în anul şcolar 1999-2000. Dintre acestea,
mai mult de jumătate sunt concentrate în cele două municipii, Reşiţa (zece)
şi Caransebeş (şase), iar restul sunt situate în oraşele Bocşa, Oraviţa (câte
două), Oţelu Roşu, Anina, Moldova Nouă, Băile Herculane şi comunele
Mehadia, Bozovici, Caraşova, Prigor şi Topleţ. În perioada 2000-2003 s-au
înfiinţat încă două şcoli de meserii, la Teregova şi Berzasca, precum şi
Liceul Baptist Reşiţa.
Cele 29 de unităţi de învăţământ liceal şi profesional se pot clasifica
astfel:
- licee teoretice (12, incluzând şi Liceul Pedagogic Caransebeş,
care deţine preponderent clase teoretice);
- grupuri şcolare (12, toate în mediul urban, din care 4 la Reşiţa şi
3 la Caransebeş);
- licee vocaţionale (Liceul cu Program Sportiv Reşiţa, Liceul de
Artă Reşiţa şi Seminarul Teologic Caransebeş);
- şcoli de arte şi meserii, sau de ucenici (două, la Topleţ şi Prigor).
Studiul polarizării la acest nivel are la bază analiza datelor cu privire
la domiciliul elevilor din toate cele 29 de unităţi amintite. De cele mai multe
ori, comuna este unitatea elementară de analiză; doar acolo unde satele
aceleiaşi comune au tendinţe diferite s-a detaliat la nivel de sat. Un exemplu
este comuna Forotic, în cadrul căreia satul Comorâşte este polarizat de
Oraviţa, iar Surducu Mare – de Reşiţa. Nu au fost luaţi în calcul elevii de la
seral, întrucât s-a considerat, ca şi în studiile anterioare (Rusu, 2001; 2002a,
2002b), că aceştia au caracteristici aparte, mulţi nu mai sunt de vârstă
şcolară, sunt încadraţi în muncă, iar datele lor nu sunt totdeauna prezente în
acte, şi deci nu se supun analizei statistice.
În municipiul Reşiţa studiază în licee şi grupuri şcolare aproape 5000
de elevi, din care peste 4000 sunt reşiţeni. Liceele reşiţene au un număr
ridicat de elevi autohtoni, în medie 81,5%, ceea ce denotă extinderea redusă
a ariei de polarizare a muncipiului, care cuprinde doar câteva comune din
nord-vestul judeţului. Reşiţa polarizează puternic comunele din Munţii
Semenicului, Aninei şi Dognecei: Târnova (93,4% din elevi merg la liceu în
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Reşiţa), Dognecea (93,5%), Văliug (92,9%), Brebu Nou (85,7%), Lupac
(83,3%) şi Goruia (81,8%); într-o măsură mai mică cele de pe valea
Pogănişului şi Depresiunea Ezeriş: Brebu (93,8%), Ezeriş (88,9%), Zorlenţu
Mare (70%), Vermeş (57,1%), Fârliug (38,5%). Spre nord, unităţile reşiţene
suferă concurenţa celor două licee din Bocşa, astfel că doar în anumite
localităţi procentele depăşesc 50%: Berzovia 48,5% (din care satul Fizeş
75%, iar Gherteniş 57,9%), Doclin 43,3%, Forotic 44,1% (satul Surducu
Mare 87,5%), Măureni 30,6% (comună polarizată de Gătaia, judeţul Timiş),
Ramna 25,3%. Spre sud, liceul din Caraşova determină ca doar 45,7% din
elevii acestei comune să se îndrepte spre Reşiţa (din care satul Iabalcea
72,7%). O situaţie aparte este cea a comunei Cărbunari; deşi la mare distanţă
de reşedinţa de judeţ, 90,5% din elevii din comună vin să studieze la Reşiţa,
marea majoritate la Grupul Şcolar Metalurgic, pe fondul unei tradiţii
puternice.
Dintre unităţile de învăţământ liceal şi profesional din Reşiţa, cel mai
ridicat indice de autohtonie îl au liceele teoretice şi vocaţionale, unde peste
80% din elevi sunt reşiţeni (Liceul Teoretic nr. 2 „Traian Vuia” 95,5%,
Liceul „Traian Lalescu” 93,3%, Liceul „D. Tietz” 90,5% etc), în vreme ce la
grupurile şcolare procentul este ceva mai scăzut, până la 70% („Economic”
69,2%, „Metalurgic” 70,3%). Rezultă că majoritatea elevilor din afara
Reşiţei se înscriu la acestea din urmă. Grupurile şcolare deţin şi cele mai
mari efective de elevi, peste 600: 717 la „Construcţii Montaj”, 706 la
„Construcţii Maşini” etc, urmate de liceele teoretice („T. Lalescu” 600 elevi,
Liceul Teoretic nr. 2 „T. Vuia” 529 etc), iar liceele vocaţionale au cei mai
puţini elevi (Liceul cu Program Sportiv 173, Liceul de Artă 120). O
concluzie interesantă vizează relaţia dintre poziţia în cadrul oraşului a
liceelor şi preferinţa elevilor din alte localităţi. Astfel, Grupul Şcolar de
Construcţii Maşini, situat în centrul oraşului, la mică distanţă de şoseaua
spre Oraviţa, este preferat de majoritatea elevilor din Lupac, Dognecea,
Grădinari sau Berlişte. Grupul Şcolar Metalurgic, localizat mai spre nordul
oraşului, este preferat de elevii din Târnova, Văliug, Răcăşdia, Sasca
Montană, Cărbunari sau Ciclova Română. Majoritatea elevilor din Culoarul
Timiş-Cerna (Armeniş, Slatina Timiş, Teregova, Lăpuşnicel, Mehadia) sau
din alte arii mai îndepărtate ale judeţului (Socol, Berzasca, Ciudanoviţa,
Măureni) studiază la Grupul Şcolar Economic. Pentru elevii care vin de la
Ezeriş sau Păltiniş, Grupul Şcolar de Construcţii Montaj este cea mai
probabilă destinaţie, în vreme ce elevii din comuna Brebu Nou coboară la
Liceul „D. Tietz”, de lângă fabrică, singurul cu secţie de predare în limba
germană.
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Repartiţia spaţială a unităţilor de învăţământ în municipiul Reşiţa este
asimetrică: majoritatea se află în nordul oraşului, în cartierul Govândari,
unde există chiar dublete: Liceul Teoretic nr. 2 şi Liceul cu Program
Sportiv, Liceul Teoretic nr. 3 „Mircea Eliade” lângă Gr. Şc. „Construcţii
Montaj”. Fac excepţie liceele „T. Lalescu”, „D. Tietz”, Grupul Şcolar de
Construcţii Maşini şi Grupul Şcolar Metalurgic, situate în centru sau în
Lunca Pomostului.
Spre deosebire de Reşiţa, liceele din Caransebeş sunt multe (şase)
raportat la populaţia oraşului, şi jumătate din elevi provin din afara
localităţii, indicele mediu de autohtonie fiind de 50,5%. Elevii din Caransebeş sunt mai numeroşi la Liceul „Traian Doda” (75,4%) şi la Grupul
Şcolar de Construcţii Maşini (72,5%), în vreme ce ei reprezintă doar 6,8%
din total la Seminarul Teologic, unde doar jumătate dintre elevi sunt din
judeţul Caraş-Severin. Efectivele cele mai mari de elevi sunt la Grupul
Şcolar Forestier (640 elevi) şi Grupul Şcolar „Auto” (507 elevi), urmate de
Liceul Pedagogic (sau Şcoala Normală „C.D. Loga” – 463 elevi), la aceste
unităţi numărul elevilor din Caransebeş fiind sub 50%.
Aria de atracţie a liceelor din Caransebeş este mai extinsă decât a
celor din Reşiţa, cuprinzând Culoarul Timişului şi vecinătatea acestuia,
precum şi cea mai mare parte a Depresiunii Domaşnea-Mehadia. Cel mai
puternic polarizate sunt comunele din Depresiunea Caransebeş: Buchin
(98,1% din elevi preferă grupurile şcolare din Caransebeş), Turnu Ruieni
(94,2%), Păltiniş (82,4%), Obreja (68,8%). Pe cursul superior al Timişului,
ponderea elevilor care vin la Caransebeş este ridicată la Bolvaşniţa (89,8%),
Bucoşniţa (82,3%), Armeniş (67,1%), Teregova (61,3%), Slatina Timiş
(56,3%), dar este ceva mai redusă în bazinul râului Bela Reca: Cornereva
(70,3%), Domaşnea (63,3%), Luncaviţa (45,2%), Mehadica (44,4%),
Cornea (34,8%), Iablaniţa (26,2%) şi Lăpuşnicel (25%). Spre nord, aria de
atracţie se extinde de o parte şi de cealaltă a Timişului până la ieşirea din
judeţ, cuprinzând comunele C. Daicoviciu (79,2%), Sacu (66%) şi Copăcele
(57,7%). Pe Culoarul Bistrei, liceele din Caransebeş reprezintă a doua
opţiune, după Oţelu Roşu, pentru majoritatea elevilor (Marga 25,6%,
Glimboca 24,1%).
Comparativ cu Reşiţa şi Caransebeş, celelalte oraşe din judeţ au arii de
polarizare mai restrânse. Semnificativă rămâne aria de atracţie a liceelor din
Oraviţa, Moldova Nouă, Oţelu Roşu, parţial Bocşa şi comuna Bozovici.
În Oraviţa funcţionează două unităţi, Liceul Teoretic (425 elevi) şi
Grupul Şcolar Agricol (368 elevi), din care primul are un indice de
autohtonie de aproape 70%, iar al doilea puţin peste 50%. Aria de polarizare
a celor două licee cuprinde comunele din Câmpia Caraşului şi Dealurile
349

www.cimec.ro
https://biblioteca-digitala.ro

Oraviţei: Ciclova Română (81,6% din elevii care urmează liceul preferă
Oraviţa), Vrani (75%), Naidăş (71,4%), Grădinari (65,9%), Răcăşdia şi
Berlişte (ambele 64,3%), Ticvaniu Mare (60%), Ciudanoviţa (50%), Sasca
Montană (48,4%), Vărădia (40,7%), Forotic (38,2%, din care satul Forotic
55,6%). În cifre absolute, se remarcă comunele Grădinari şi Răcăşdia, cu
peste 25 de elevi la cele două unităţi din Oraviţa.
Grupul Şcolar Industrial din Moldova Nouă avea 763 de elevi (din
care 73% localnici) în anul şcolar 1999-2000, aproape cât cele două licee
din Oraviţa împreună. Aria sa de polarizare cuprinde comunele din Defileul
Dunării din judeţul Caraş-Severin, respectiv Coronini (79,3%), Pojejena
(74,8%), Gârnic (74,4%), Sicheviţa (68,6%) şi, într-o măsură mai mică,
comunele de la capetele vestic şi estic ale defileului, respectiv Socol
(28,1%) şi Berzasca (18,6%, din care satul Liubcova 37,5%).
Asemănător ca profil şi număr de elevi este Grupul Şcolar Industrial
din Oţelu Roşu (778 elevi, din care 59,1% localnici). Această unitate atrage
comunele de pe Culoarul Bistrei, amonte de Oţelu Roşu, respectiv Zăvoi
(81,3%), Rusca Montană (77,2%), Băuţar (77%), Marga (64,1%), iar în aval
doar comuna Glimboca (72,2%), în timp ce pentru comuna Obreja (23,4%)
liceul din Oţelu Roşu reprezintă a doua opţiune după Caransebeş.
Liceul Teoretic „Eftimie Murgu” din Bozovici reprezintă singura
unitate liceală din Depresiunea Almăjului, o arie exclusiv rurală. Deşi are
efective mici de elevi comparativ cu alte unităţi liceale (243 de elevi, din
care doar 20,6% sunt din Bozovici), aria sa de atracţie include toate cele
şapte comune din Ţara Almăjului, astfel: Lăpuşnicu Mare (70,7%),
Bozovici (68,8%), Bănia (64,4%), Dalboşeţ (61,7%), Şopotu Nou (56,5%),
Eftimie Murgu (49,2%) şi Prigor (45,6%, în cadrul căreia satul Pătaş
63,2%).
La Bocşa funcţionează două unităţi de învăţământ liceal şi profesional: Liceul Teoretic (296 elevi) şi Grupul Şcolar Industrial (385 elevi).
Acestea deservesc în primul rând cel de-al treilea oraş al judeţului, indicele
de autohtonie fiind foarte ridicat, 83%, ca urmare a concurenţei exercitate de
municipiul Reşiţa asupra ariei potenţiale de atracţie a acestora. În aria de
polarizare a celor două licee din Bocşa se numără doar comunele Ocna de
Fier (87,5%) şi Ramna (63%), la care se adaugă parţial comunele Doclin
(46,7%, în cadrul căreia satul Biniş 55,6%) şi Berzovia (33,3%, din care
satul Berzovia 45,3%).
Celelalte unităţi de învăţământ liceal au o importanţă locală. Astfel, la
Grupul Şcolar Industrial Anina 93,9% din elevi sunt din localitate. În alte
situaţii, aria de polarizare include cu dificultate şi localitatea în care se află
liceul, de exemplu doar 58,1% din elevii de liceu din Mehadia preferă
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Liceul „Nicolae Stoica de Haţeg” din comuna lor. Acest liceu se află însă în
creştere numerică a efectivelor de elevi şi este posibil să-şi extindă influenţa
şi asupra altor comune din Depresiunea Domaşnea-Mehadia. El este în
concurenţă atât cu liceele din Caransebeş, cât şi cu Liceul Teoretic din Băile
Herculane, care însă are preponderent elevi din oraş (indicele de autohtonie
este 67%), şi liceele din Orşova. Liceul Teoretic Caraşova are efective
reduse de elevi (48 în anul şcolar 1999-2000), iar 91,7% sunt localnici.
Efective asemănătoare de elevi se regăsesc şi la cele două şcoli de meserii
(sau de ucenici) din Prigor (50 elevi) şi Topleţ (42 de elevi). Acestea nu
reuşesc însă să atragă preponderent nici măcar elevii din localitatea unde
funcţionează. Elevii din comuna Topleţ preferă (în proporţie de 55,7%) cele
două licee din municipiul Orşova, în judeţul Mehedinţi.
O situaţie aparte o constituie elevii care studiază în afara judeţului. În
afară de cei care preferă localităţile din imediata vecinătate a limitei de judeţ
(Orşova, Gătaia), este interesant de subliniat atracţia deosebită a municipiului Timişoara. În anul şcolar 1999-2000, aproape 500 de elevi cărăşeni
studiau la licee timişorene. Dintre aceştia, majoritatea provin din mediul
rural, în unele comune ponderea lor fiind semnificativă (Cornea 42,4%,
Vărădia 40,7%, Socol 34,4%, Teregova 20,2% etc). Principalele areale de
atracţie sunt Culoarul Timiş-Cerna, Defileul Dunării şi Depresiunea
Almăjului, iar unităţile cele mai căutate sunt Grupul Şcolar CFR (118 elevi
din judeţul Caraş-Severin!), Grupul Şcolar Silvic, Liceul Pedagogic, Liceul
Teoretic „Dositei Obradovici” (în limba sârbă). În municipiul Lugoj studiau
78 de elevi din judeţul Caraş-Severin, majoritatea la Grupul Şcolar Agricol
„Odobleja”. Aria de provenienţă a acestora corespunde cu nord-estul
judeţului, cea mai reprezentativă comună fiind Sacu.
6.3.4. Învăţământul superior
Acesta se desfăşoară în centrele universitare Timişoara, Arad, Reşiţa
şi Lugoj. În Timişoara fiinţează mai multe universităţi de stat: Universitatea
de Vest, Universitatea Tehnică, Universitatea de Ştiinţe Agricole şi
Medicină Veterinară a Banatului, Universitatea de Medicină şi Farmacie, la
care se adaugă patru universităţi private („Mihai Eminescu”, „Tibiscus”,
„Banatului” şi „Ioan Slavici”). Timişoara este centrul universitar cel mai
reprezentativ pentru regiune, şi care atrage cei mai mulţi studenţi.
Celelalte centre universitare sunt relativ recente, deşi Aradul a dispus
de instituţii de învăţământ superior în perioada interbelică, iar în epoca
comunistă aici a funcţionat un institut de subingineri. Cele două universităţi,
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cea de stat, „Aurel Vlaicu”, şi cea particulară, „Vasile Goldiş”, îşi recrutează
studenţii atât din orizontul local, cât şi din alte judeţe din ţară.
În Reşiţa s-a înfiinţat, după 1990, Universitatea de stat „Eftimie
Murgu”, iar în Lugoj, o instituţie privată, Eurouniversitatea Drăgan.
În Timişoara, principalul centru universitar al regiuni, ideea înfiinţării
unei instituţii de învăţământ superior datează încă de la sfârşitul secolului
XVIII şi începutul secolului XIX. În anul 1806 se înfiinţează Seminarium
cleri juniores Diocesis Csanadiensis, care pregătea preoţi romano-catolici
pentru parohiile din Dieceza Cenadului. Spre mijlocul veacului al XIX-lea
se instituie, în 1841, Facultatea de Filosofie, şi apoi cea de Drept (1845),
luând astfel naştere Institutul Universitar de Filosofie şi Drept. Evenimentele din 1848 şi conduita revoluţionară a studenţilor au făcut ca această
instituţie să fie desfiinţată în 1849. La începutul secolului XX se cristalizează acţiunile pentru înfiinţarea unui Institut Politehnic la Timişoara,
precum şi a unei Academii de Drept.
Abia după Unirea din 1918, se înfiinţează Şcoala Politehnică din
Timişoara, în baza Decretului Regal nr. 4822/11 noiembrie 1920, al cărei
prim rector (director) a fost Traian Lalescu. Funcţionează iniţial cu o singură
facultate cu două secţii, care în 1933 se transformă în două facultăţi
distincte: Electromecanică şi Mine-Metalurgie. Din 1941 se adaugă Facultatea de Construcţii. În 1948, când are loc reforma învăţământului, îşi
schimbă denumirea în „Institutul Politehnic”, care funcţiona cu patru
facultăţi: Mecanică, Electrotehnică, Construcţii şi Chimie Industrială. Din
1962 se adaugă Facultatea de Mecanică Agricolă, transferată de la Craiova.
În 1990 îşi schimbă denumirea în „Universitatea Tehnică”, iar din 1995,
Universitatea „Politehnica” din Timişoara. În cei peste 80 de ani de
funcţionare, a pregătit peste 50000 de ingineri, aproximativ 10000 de
subingineri, 2000 de absolvenţi de cursuri postuniversitare şi s-au acordat
peste 1000 de diplome de doctor inginer (I. Munteanu, Rodica Munteanu,
2002). În anul şcolar 1999-2000 avea în compunere 9 facultăţi cu 67 de
specializări, peste 10000 de studenţi şi aproape 1500 de cadre didatice. În
anul şcolar 2005-2006, funcţionau aceleaşi nouă facultăţi: Facultatea de
Automatică şi Calculatoare, Facultatea de Electronică şi Telecomunicaţii,
Facultatea de Electrotehnică şi Electroenergetică, Facultatea de Chimie
Industrială şi Ingineria Mediului, Facultatea de Construcţii şi Arhitectură,
Facultatea de Hidrotehnică, Facultatea de Management în Producţie şi
Transporturi, Facultatea de Mecanică şi Facultatea de Inginerie din
Hunedoara.
Universitatea de Vest din Timişoara a fost înfiinţată oficial prin
Decretul-Lege nr. 660 din 30 decembrie 1944, dar aplicarea decretului-lege
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a fost abrogată, cu excepţia Facultăţii de Medicină. În anul 1948 se pun
bazele Institutului Pedagogic, prin Decretul 177 din 3 august 1948,
înfiinţându-se Facultatea de Matematică-Fizică, iar în 1956 se adaugă
Facultatea de Filologie, cu cinci specializări. În anul 1959-1960 se introduc
specializările pedagogice de trei ani: istorie-geografie, biologie, chimie,
muzică, arte plastice, educaţie fizică. Prin H.C.M. nr. 999 din 27 septembrie
1962, Institutul Pedagogic de 5 ani se transformă în Universitatea
Timişoara. Celor două facultăţi menţionate, se adaugă în 1967 şi Facultatea
de Ştiinţe Economice, apoi facultăţile Institutului Pedagogic de 3 ani. În
1970 existau 12 facultăţi cu 20 de specializări. Prin decretul 209/1977 se
desfiinţează facultăţile pedagogice de 3 ani, fapt care a însemnat un recul
semnificativ pentru Universitatea timişoreană (op.cit., p. 411-412). Din anul
1990, situaţia se schimbă radical, înfiinţându-se toate facultăţile Institutului
Pedagogic de 3 ani, precum şi altele (Drept etc.), iar în 1994 denumirea
Universităţii devine cea actuală, Universitatea de Vest din Timişoara. Baza
materială a cunoscut o evoluţie asemănătoare, actualul edificiu central
datând din 1962-1965. Universitatea de Vest din Timişoara, împreună cu
Universitatea „Politehnica”, deţine un campus universitar de mari dimensiuni, care include numeroase facultăţi, cantine şi cămine studenţeşti. În anul
şcolar 1999-2000, avea 11 facultăţi, cu 66 de specializări, aproape 13000 de
studenţi şi peste 700 de cadre didactice. Cele 11 facultăţi care funcţionează
şi în prezent sunt: Matematică şi Informatică, Fizică, Chimie-BiologieGeografie, Litere, Istorie şi Teologie, Sociologie şi Psihologie, Ştiinţe
Economice, Drept, Arte Plastice, Muzică, Educaţie Fizică şi Sport, şi, în
fine, Ştiinţe Politice, Filosofie şi Ştiinţe ale Comunicării.
Universitatea de Medicină şi Farmacie „Victor Babeş” din Timişoara îşi începe activitatea la 18 iulie 1945 ca Facultate de Medicină,
numele fiind schimbat în Institutul de Medicină începând cu anul 1948, cu
trei specializări: medicină generală, pediatrie, igienă, ultima desfiinţată
aproape imediat după acel an. Din 1963 îşi începe activitatea Facultatea de
Stomatologie, la care se va adăuga în 1993 Colegiul de Tehnică Dentară, iar
din 1995, Facultatea de Farmacie. În prezent, funcţionează patru facultăţi:
Medicină, cu specializările medicină generală şi fiziokinetoterapie,
Medicină Dentară şi Farmacie. În anul şcolar 1999-2000 avea patru facultăţi
(cele trei de mai sus, plus Colegiul Universitar Medical), cu opt specializări,
aproape 4000 de studenţi şi peste 500 de cadre didactice (op.cit., p. 409413). În perioada de la înfiinţare, din amfiteatrele acestei instituţii au plecat
peste 13000 de cadre medicale, din care 3000 de persoane din alte state.
Bazele actualei Universităţi de Ştiinţe Agricole a Banatului din
Timişoara au fost puse în anul 1945, când se promulga Decretul-Lege nr.
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617 pentru înfiinţarea Facultăţii de Agronomie în cadrul Şcolii Politehnice.
În urma reformei din 1948, facultatea devine instituţie independentă, cu
numele de Institutul Agronomic şi o singură facultate. Din 1955 este
transferată de la Arad Facultatea de Zootehnie şi Medicină Veterinară. În
anul 1980 este inaugurat impresionantul campus de pe Calea Aradului, cu
un spaţiu de aproape 7000 m2. În anul 1985, cele două facultăţi se contopesc
într-una singură, cu trei secţii, dar se revine la o structură diversificată după
1990, înfiinţându-se noi facultăţi şi specializări. Denumirea de Universitatea
de Ştiinţe Agricole a Banatului datează din 1991, iar din 1995 se numeşte
Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului din
Timişoara. În anul şcolar 1999-2000 cuprindea şase facultăţi, cu 15 specializări, peste 3000 de studenţi şi peste 500 de cadre didactice. În prezent, are
aceeaşi structură cu şase facultăţi, respectiv: Agricultură, Horticultură,
Management Agricol, Medicină Veterinară, Tehnologia Prelucrării Produselor Agroalimentare şi Zootehnie şi Biotehnologii.
Între universităţile private din Timişoara, prima instituţie autorizată să
funcţioneze a fost Universitatea „Tibiscus”, a cărei activitate a început în
anul 1991 cu cinci facultăţi. S-a numit iniţial Institutul de Studii şi Educaţie
Permanentă, iar actuala denumire datează din 1998. Prin Legea 484/2002 a
fost acreditată şi inclusă în sistemul naţional de învăţământ ca instituţie de
învăţământ superior privat. În prezent, funcţionează cu un număr de nouă
facultăţi, respectiv Calculatoare, Design, Drept şi Administraţie Publică,
Educaţie Fizică, Jurnalistică, Limbi Moderne, Muzică, Psihologie, şi Ştiinţe
Economice.
Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir” din Bucureşti are la
Timişoara o Facultate de Management Turistic şi Comercial, care funcţionează din 1991.
Universitatea Banatului din Timişoara, înfiinţată în 1994, continuă
activitatea Universităţii Ecologice, care şi-a început activitatea în 1991. În
2001, avea cinci facultăţi autorizate, Ştiinţe Economice, Drept, Ştiinţe ale
Comunicării, Ştiinţe ale Naturii şi Informatică, Sociologie-Psihologie.
Universitatea „Ioan Slavici” din Timişoara ia fiinţă în 2002, şi are în
structura sa Facultăţile de Inginerie şi de Ştiinţe Economice.
Universitatea „Mihai Eminescu” din Timişoara funcţionează din
2004 cu facultăţile Contabilitate şi Informatică de Gestiune, Economia
Comerţului, Turismului şi Serviciilor şi Psihologie-Asistenţă Socială.
Spre deosebire de universităţile de stat timişorene, cele private au un
număr destul de mic de studenţi.
În Arad, ideea de înfiinţare a unei universităţi a fost difuzată în opinia
publică începând cu epoca interbelică şi în preajma celui de-al doilea război
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mondial. La 1 ianuarie 1945, un grup de intelectuali s-au asociat ideii
episcopului Andrei Magieru de a solicita înfiinţarea la Arad a facultăţilor de
teologie, filozofie, drept şi litere. Se argumenta în mod deosebit pentru
ridicarea rangului Academiei Teologice existente în oraş la cel de Facultatea
de Teologie. Efectele acestor solicitări au fost nule, ba mai mult, în 1948
Academia Teologică a fost desfiinţată.
Acceaşi reformă a învăţământului din 1948 a dus la înfiinţarea în acel
an a Facultăţii de Medicină Veterinară, a doua cu acest profil din ţară, după
cea de la Bucureşti. Din păcate, în 1955-1957 această instituţie a fost mutată
la Timişoara, în cadrul Institutului Agronomic. Între anii 1948 şi 1957,
facultatea a dat 5679 de absolvenţi (Monografia Aradului..., 1999). Pentru
scurt timp a funcţionat la Arad şi un institut pedagogic de doi ani, menit a
asigura învăţătorilor o pregătire universitară de scurtă durată. Au fost în total
cinci serii de absolvenţi, prima în 1961, şi ultima în 1965. Din considerente
de ordin practic, în 1972 s-a înfiinţat în Arad Institutul de Subingineri, aflat
în subordinea Politehnicii timişorene. Acesta a dat numeroase generaţii de
absolvenţi cu diplomă de subinginer, care au activat în întreprinderile
arădene sau şi-au continuat studiile la Timişoara.
În 1990, pe bazele fostului Institut de Subingineri, ia fiinţă, în baza
H.G. nr. 567 din 15 mai 1990, Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad,
singura instituţie de învăţământ superior de stat din Arad. Iniţial axată pe
Facultatea de Inginerie (1990), şi apoi pe cea de Teologie (1991), tânăra
universitate arădeană şi-a extins continuu aria curiculară, înfiinţându-se
numeroase facultăţi şi specializări. În prezent, funcţionează opt facultăţi:
Inginerie, Inginerie Alimentară, Turism şi Protecţia Mediului, Ştiinţe
Umaniste şi Sociale, Ştiinţe Economice, Teologie Ortodoxă, Ştiinţe Exacte,
Ştiinţe ale Educaţiei şi Asistenţă Socială, Educaţie Fizică şi Sport, însumând
un total de 33 de specializări, la care se adaugă patru colegii şi patru
departamente. În universitate învăţau în anul şcolar 2003-2004 peste 9000
de studenţi, majoritatea provenind din judeţul Arad.
Imediat după Revoluţie se pun şi bazele învăţământului superior privat
din Arad, din iniţiativa inspirată a profesorului Aurel Ardelean. Iniţial
constituită în 1990 ca secţie în cadrul Universităţii Ecologice, cu două
facultăţi: Drept şi Marketing-Comerţ, din 1991 Universitatea de Vest
„Vasile Goldiş” devine instituţie de învăţământ independentă. Prin numeroasele facultăţi şi specializări înfiinţate şi acreditate, această universitate
este cea mai mare instituţie de învăţământ superior privat din această parte a
ţării, reprezentând un concurent serios şi pentru universitatea de stat „Aurel
Vlaicu” din Arad. Competiţia constantă între cele două unităţi de învăţământ, deşi a degenerat uneori în scandaluri de presă neavenite, a determinat
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creşterea calitativă şi progresul ambelor universităţi. În anul şcolar 20052006, în cadrul Universităţii de Vest „Vasile Goldiş” funcţionau următoarele facultăţi: Ştiinţe Juridice, Ştiinţe Economice, Medicină Generală şi
Dentară, Educaţie Fizică şi Sport, Ştiinţe Umaniste, Politice şi Administrative, Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei, Informatică, Ştiinţe ale Naturii şi
Inginerie, cu numeroase specializări, departamente şi secţii, inclusiv în oraşe
din nord-vestul ţării (Zalău, Baia Mare, Satu Mare).
Şi Reşiţa este un centru universitar tânăr, aici funcţionând
Universitatea „Efitimie Murgu”. În anul 1971 la Reşiţa se înfiinţează
Institutul de Subingineri, cu un an înaintea celui din Arad, ca parte a
Institutului Politehnic „Traian Vuia” din Timişoara. Pe baza acestuia ia
fiinţă în 1990 Facultatea de Inginerie, subordonată aceleiaşi Universităţi
Tehnice din Timişoara, cu cinci specializări: Tehnologia construcţiilor de
maşini, Utilajul şi tehnologia sudurii, Electromecanică, Deformări plastice şi
tratamente termice şi Turnarea metalelor. În anul 1992 se înfiinţează, ca
instituţie independentă, actuala universitate, cu două facultăţi: Inginerie şi
Drept şi Ştiinţe Economice, care din 1995 devine Facultatea de Ştiinţe
Economice şi Administrative. În anul academic 2005-2006, funcţionau
aceleaşi două facultăţi, cu un total de 12 specializări, şi un număr de câteva
mii de studenţi, majoritatea provenind din judeţul Caraş-Severin.
În Lugoj fiinţează după 1990 Universitatea Europeană „Drăgan”,
instituţie privată de învăţământ superior, fondată de Iosif Constantin
Drăgan. În anul şcolar 2005-2006, aceasta avea două facultăţi, Ştiinţe
Economice şi Drept, cu studenţi provenind mai ales din orizontul local.
6.4. INSTITUŢIILE Ş I SERVICIILE MEDICO-SANITARE Ş I
POLARIZAREA MEDICALĂ ÎN BANAT
Sistemul sanitar are o structură ierarhică, piramidală, în funcţie de
gravitatea problemei populaţia apelând la una dintre diversele „verigi” ale
sistemului, cel mai adesea la medicul de familie, medicul stomatolog sau la
farmacie, şi doar în situaţii mai deosebite la spitale.
La baza piramidei stau medicii de familie, a căror prezenţă în teritoriu
poate fi semnalată începând cu nivelul satelor mari sau al centrelor de
comună; în general, locuitorii din satele mijlocii şi mici au medicul de
familie în altă localitate decât cea în care domiciliază, cel mai adesea în
centrul de comună.
Medicul de familie sau medicul generalist este un licenţiat în medicină
care acordă îngrijire personală, primară şi continuă populaţiei, indiferent de
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vârstă, sex sau boală. El cooperează cu alţi colegi medici şi nemedici şi ştie
cum şi când să intervină în tratament, prevenţie şi educaţie pentru
promovarea sănătăţii pacienţilor şi familiilor acestora. La medicul de familie
se poate apela pentru afecţiuni acute, cronice, tratamente de orice fel,
certificate de incapacitate de muncă, prenupţiale, precum şi orice altă
adeverinţă care atestă starea de sănătate. În fiecare an, medicul de familie
este obligat să facă un control medical de bilanţ al fiecărui pacient, aceste
controale fiind eşalonate după luna de naştere a pacientului.
Doar persoanele asigurate prin Casa de Asigurări de Sănătate pot să se
înscrie la un medic de familie, respectiv următoarele categorii de persoane:
salariaţii (conform adeverinţei de la locul de muncă care atestă plata
contribuţiei pentru sănătate), şomerii (în baza adeverinţei de şomaj),
pensionarii (pe baza cuponului de pensie) şi orice altă persoană care are
efectuată plata la zi la una dintre casele de asigurări judeţene.
În anul 2004, conform datelor obţinute de la Direcţiile Judeţene de
Sănătate Publică, în Banat erau 1073 medici de familie, respectiv 477 în
judeţul Timiş, 373 în judeţul Arad şi 223 în judeţul Caraş-Severin (fig. 68).
Majoritatea acestora, în special în mediul rural, utilizau cabinetele medicale
în sistem „comodat”, activând în foste dispensare sau clinici medicale. De
asemenea, ponderea medicilor de familie din mediul urban depăşeşte 50%.
În mediul urban şi cu precădere în oraşele mari au luat naştere şi numeroase
cabinete private de medicina familiei, în locaţii amenajate de către medicii
respectivi.
În mediul rural, deşi ar trebui să existe cel puţin un medic de familie
în fiecare comună, se constată că există comune care nu sunt deservite de
nici un medic, dintre care cele mai multe se află în judeţul Caraş-Severin:
Brebu Nou, Berlişte, Ciudanoviţa, Cornereva şi Ramna, apoi în judeţul
Timiş, comunele Mănăştiur şi Secaş, iar în judeţul Arad, comuna Şiştarovăţ.
De obicei, în aceste comune activează, în anumite zile ale săptămânii,
medici de familie din comunele sau oraşele învecinate, sau locuitorii se
deplasează în altă localitate la medicul de familie la care sunt afiliaţi pentru
tratament.
Şi în satele care nu beneficiază de prezenţa zilnică a unui medic de
familie, există zile în care medicul de familie din centrul de comună sau din
satul cel mai apropiat face vizite pacienţilor. În unele dintre aceste sate sunt
amenajate spaţii speciale, pentru cabinet medical, în care medicul de familie
vine o dată sau de mai multe ori pe săptămână.
Din păcate, medicii de familie nu domiciliază uneori în localitatea
unde se află cabinetul, astfel încât, în situaţii de urgenţă, bolnavii trebuie să
apeleze direct la spitalul cel mai apropiat.
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Conform Legii Spitalelor nr. 270 din 18 iunie 2003, spitalul este o
unitate sanitară cu paturi, de utilitate publică, cu personalitate juridică,
proprietate publică sau privată, care asigură servicii medicale, ce pot fi:
preventive, curative, de recuperare şi paleative, de îngrijire în caz de
graviditate şi maternitate, precum şi a nou-născutului. În sensul acestei legi,
spitalul general este spitalul care are organizate în structură minimum trei
din cele patru secţii de bază, respectiv medicină internă, pediatrie,
obstetrică-ginecologie şi chirurgie. În Banat, unele spitale au o singură
secţie, dar şi compartimente cu specificul menţionat în lege. Spitalul de
specialitate este cel care asigură asistenţa medicală într-o singură
specialitate. Spitalul clinic este spitalul care are în componenţa sa minim
două clinici în specialităţi diferite, care desfăşoară asistenţă medicală,
activitate de învăţământ şi cercetare ştiinţifică medicală şi de educaţie medicală continuă. În Banat, singurele spitale clinice sunt cele din Timişoara şi
Arad, unde îşi desfăşoară activitatea cadre didactice şi studenţi ai facultăţilor
de profil din aceste două municipii. Spitalul de urgenţă este cel care
dispune de o structură complexă de specialităţi şi are în dotare aparatură
medicală corespunzătoare, personal medical specializat, şi care deserveşte o
arie extinsă. Întrucât în Banat nu există spitale de urgenţă, acest statut a fost
implementat spitalelor judeţene din Timişoara şi Arad, care astfel sunt
spitale clinice judeţene de urgenţă. Spitalul universitar este spitalul localizat
în centre universitare medicale, în structura căruia toate secţiile de
specialitate sunt clinici universitare. Acesta este cazul Spitalului Universitar
CFR din Timişoara, care nu se află în subordinea Direcţiei de Sănătate
Publică Timiş, ci a Facultăţii de Medicină şi Farmacie din oraş. Centrele de
sănătate reprezintă unităţi sanitare cu sau fără paturi, care asigură asistenţa
medicală de bază pentru populaţia din spaţiul învecinat, în minim două
specialităţi. Spitalul de boli cronice asigură spitalizarea îndelungată a
pacientului, în funcţie de patologia şi gravitatea bolii acestuia.
Spitalele orăşeneşti şi comunale sunt specifice nivelului oraşelor
mici sau aşezărilor comunale care polarizează teritorii largi (Gurahonţ,
Bozovici). În municipii şi în reşedinţele de judeţ fiinţează spitale municipale şi judeţene cu un număr mai mare de secţii şi de medici. Spitalele
judeţene au competenţe teritoriale extinse la nivelul întregului judeţ.
Timişoara este centrul spitalicesc cel mai important, cu numeroase unităţi
specializate.
În total, în Banat fiinţează 38 de unităţi spitaliceşti, inclusiv centre de
sănătate (fig. 69). Dintre acestea, şapte se află în Timişoara, trei în Arad, şi
câte unul în alte 26 de localităţi, cu precizarea că la Buziaş şi Chişineu Criş
funcţionează câte două unităţi, din care una este centrul de sănătate.
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În total, fiinţează 24 de spitale teritoriale, 11 spitale specializate (din
care cinci în Timişoara, iar restul în localităţi mici, fiind în mod obişnuit
Spitale de Psihiatrie) şi trei centre de sănătate (Chişineu Criş, Ciacova şi
Buziaş), în condiţiile în care centrul de sănătate din Sântana a primit curând
statut de spital, iar la Chişineu Criş, în afara centrului de sănătate,
funcţionează singurul spital privat din această parte a ţării, SC Terapeutica
SA, o idee valoroasă, care ar merita implementată şi în alte părţi, mai ales în
condiţiile închiderii unor secţii sau chiar a unor spitale. Din motive de
natură financiară, de exemplu, s-a ridicat problema închiderii mai multor
unităţi spitaliceşti din teritoriul studiat, deocamdată acestea funcţionând, dar
cu număr redus de secţii şi paturi, iar la Ineu construcţia clădirii noi a
spitalului a rămas neterminată.
În cele trei reşedinţe de judeţ, spitalele deţin un număr mare de secţii,
din care majoritatea se află în clădirile „centrale” ale spitalelor, dar altele
funcţionează în clădiri separate, diseminate prin oraş, şi uneori cunoscute la
rândul lor sub denumirea de „spital”. Clădirile centrale ale spitalelor
judeţene au fost construite în anii 70 de autorităţile comuniste, fiind în general edificii de tip bloc cu mai multe etaje şi cu desfăşurare spectaculoasă şi
pe orizontală, ca şi pe verticală. Ele contrastează cu clădirile secţiilor care îşi
desfăşoară activitatea altundeva, şi care de obicei sunt moştenite din
perioadele istorice anterioare, unele necesitând lucrări de reparaţii capitale.
Tabelul 9.
Spitalele şi centrele de sănătate din Banat în anul 2004
Nr.
crt.

Spitalul

Localitatea

1.

Clinic Judeţean de Urgenţă

Timişoara

2.

Clinic Municipal

3.

Clinic de Urgenţă pentru Copii „Louis Ţurcanu”

4.

Clinic de Boli Infecţioase şi Pneumologie
„Victor Babeş”

Nr. de Nr. de Nr. de
paturi secţii medici
1346

23

Timişoara

921

15

228

Timişoara

542

9

115

Timişoara

360

4

41

5.

Clinic de Obstetrică şi Ginecologie „Dr. Dumitru Timişoara
Popescu”

273

6

60

6.

Universitar CFR

Timişoara

205

?

?

7.

Institutul de Boli Cardiovasculare

Timişoara

196

?

?

8.

Clinic Judeţean de Urgenţă

Arad

799

17

94

9.

Clinic Municipal

Arad

565

14

59

10. Clinic de Obstetrică-Ginecologie „Dr. Salvator
Vuia”

Arad

285

7

30

11. Judeţean

Reşiţa

1030

20

94
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380

12. Municipal

Lugoj

450

7

50

13. Municipal

Caransebeş

416

10

37

14. Orăşenesc

Ineu

80

1

8

15. Orăşenesc

Deta

70

1

11

16. Orăşenesc

Făget

130

4

16

17. Orăşenesc

Sânnicolau Mare

135

4

17

18. Orăşenesc

Oraviţa

310

6

20

19. Orăşenesc

Moldova Nouă

175

3

18

20. Orăşenesc

Oţelu Roşu

120

2

17

21. Orăşenesc

Anina

55

1

4

22. „Dr. Karl Diel”

Jimbolia

125

2

15

23. Teritorial

Gurahonţ

50

1

9

24. Comunal

Bozovici

80

1

7

25. Boli Cronice

Bocşa

60

1

6

26. Boli Cronice

Sebiş

100

2

6

27. Boli Cronice

Lipova

115

3

8

28. Boli Cronice

Sântana

30

1

6

29. Privat SC „Terapeutica” SA

Chişineu Criş

82

1

7

30. Psihiatrie şi Măsuri de Siguranţă

Gătaia

450

5

12

31. Psihiatrie şi Măsuri de Siguranţă

Jebel

405

6

15

32. Psihiatrie

Mocrea

115

2

3

33. Psihiatrie

Căpâlnaş

85

1

1

34. Centrul de Recuperare pentru Copii „Cr. Şerban” Buziaş

40

1

3

35. Centrul de Sănătate

Buziaş

35

1

7

36. Recuperare neuro-psiho-motorie

Dezna

75

1

3

37. Centrul de sănătate

Chişineu Criş

40

1

4

38. Centrul de sănătate

Ciacova

25

1

4

Unele spitale au şi secţii externe, respectiv în afara oraşului; spre
exemplu, Spitalul Judeţean Arad avea secţii externe la Ghioroc, Pâncota şi
Moneasa, Spitalul Oraviţa, secţiile externe de la Marila, Spitalul Sânnicolau
Mare, secţia externă Lovrin etc. Aceste secţii externe, deşi încă mai există,
prezintă unele ambiguităţi ale statutului lor actual.
Teritorial, fiecare spital avea arondată până în 1999 câte o circumscripţie, conform hărţii ataşate. Din acel an, fiecare medic de familie are
posibilitatea de a-şi trimite pacientul la ce spital doreşte, iar asiguratul are de
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asemenea dreptul de a se prezenta la orice spital, în caz de urgenţă. În
general, structura ierarhică este clară şi rămâne în continuare valabilă, chiar
dacă numai ca model. Astfel, în caz de necesitate, fiecare pacient va apela în
primul rând la medicul de familie, care în mod normal, tot în funcţie de
gravitatea bolii, îl va trimite la spitalul teritorial cel mai apropiat. De aici,
dacă boala nu se poate trata, sau există soluţii mai bune altundeva, următorul
pas îl reprezintă spitalul judeţean, care are astfel arondat întregul judeţ,
pentru cazurile care depăşesc competenţa spitalelor teritoriale. În situaţiile
cele mai grave, bolnavii sunt nevoiţi să apeleze la serviciile spitalelor
specializate din Timişoara, care astfel polarizează întreaga regiune de vest a
ţării, la concurenţă (destul de mică) cu unităţile specializate din ClujNapoca. În cazuri excepţionale, este necesar transferul spre Bucureşti sau
spre alte spitale din ţară, uneori chiar în străinătate.
În unele localităţi urbane mici, respectiv centre rurale mai mari, s-au
format centre de permanenţă, care asigură asistenţă medicală de urgenţă
non-stop pentru persoanele din localitate sau cele din împrejurimi. Astfel de
centre de permanenţă (în proiect dotate şi cu ambulanţă), funcţionează, în
judeţul Arad, la Nădlac, Pecica, Vinga, Curtici, Şiria şi Pâncota, fiecare
având între cinci şi şapte medici; în judeţul Timiş, la Gătaia, Teremia Mare,
Ciacova, Sacoşu Turcesc, Dudeştii Vechi, Fibiş şi Recaş, toate cu câte patru
medici, iar în judeţul Caraş-Severin, la Băile Herculane, Bocşa şi Berzovia,
cu câte cinci medici fiecare. Mai există şi unităţi medico-sociale, acestea
funcţionând doar în judeţul Arad, la Lipova, Ineu, Gurahonţ, Ghioroc şi
Săvârşin (aici spitalul a ars, şi deocamdată există în proiect înfiinţarea unui
centru de sănătate).
Numărul medicilor specialişti este direct proporţional cu cel al
spitalelor, majoritatea acestora având, în paralel cu activitatea din ambulatorul spitalului, şi cabinete particulare. Majoritatea medicilor specialişti se
concentrează în cele două oraşe mari (fig. 70). În total există 256 de medici
specialişti în judeţul Arad, din care 196 în municipiul Arad; 213 cabinete
medicale de specialitate în judeţul Timiş, din care 177 în Timişoara şi 21 în
Lugoj (numărul de medici care lucrează în acestea fiind probabil dublu), şi
193 de medici specialişti în judeţul Caraş-Severin, din care 94 în Reşiţa şi
46 în Caransebeş. Medicii specialişti sunt prezenţi aproape peste tot acolo
unde există şi spital, şi în mod izolat în localităţi fără spital sau centru de
sănătate, ca de exemplu la Vladimirescu, Iablaniţa, Poiana Mărului, Peciu
Nou, Curtici, Pecica, Pâncota sau Moneasa. Pe de altă parte, există şi oraşe,
ca Făget sau Jimbolia, unde există spital, nu însă şi cabinete ale unor medici
specialişti, populaţia apelând exclusiv la cabinetele din ambulatorul
spitalului.
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Medicii stomatologi, deşi aflaţi în număr mare în reşedinţele de judeţ,
au o repartiţie mai largă în teritoriu, până la nivelul unor comune mai mari.
Spre deosebire de medicii de familie, care (cu deosebire în mediul rural) au
„moştenit” cabinetele din fostele dispensare medicale sau din policlinici,
medicii stomatologi deţin în general cabinete private. În judeţul Timiş
funcţionează 474 medici stomatologi (din care 363 în Timişoara), în judeţul
Arad - 269 de medici stomatologi, din care 180 în municipiul Arad, iar în
judeţul Caraş-Severin - 112 medici stomatologi, din care 56 în Reşiţa.
Rezultă un total de 855 medici stomatologi, la nivelul anului 2003, conform
datelor furnizate de Direcţiile Judeţene de Sănătate Publică (fig. 71). Se
constată concentrarea exagerată a acestora în cele două mari municipii, unde
unui medic stomatolog îi revin mai puţin de 1000 de locuitori, în vreme ce
arii rurale extinse sunt slab deservite. Cei mai puţini medici stomatologi
sunt în judeţul Caraş-Severin, unde există destul de puţine aşezări rurale
deservite, între care Bolvaşniţa, Armeniş, Grădinari, Zăvoi, Sasca Montană,
ba chiar şi unele sate care nu sunt centre de comună, precum Bucova sau
Zlatiţa. În judeţele Arad şi Timiş, cabinetele stomatologice se întâlnesc în
mod obişnuit până la nivel de centru de comună, în special în jumătatea
vestică a acestor judeţe, în spaţiul de câmpie, unde şi aşezările rurale sunt
mai mari. Şi în aceste judeţe se pot semnala, insular, cazuri în care un medic
stomatolog îşi are cabinetul în sate care nu sunt centre de comună, de
exemplu Horia, Cruceni, Charlotenburg, Chişoda.
Farmaciile au o repartiţie în teritoriu oarecum asemănătoare cu a
cabinetelor stomatologice, până la comunele mari sau de rang supracomunal
(fig. 72). Spre deosebire de cabinetele medicale şi stomatologice, a căror
funcţionare este dată de legile pieţii, farmaciile se înfiinţează numai cu
acordul Colegiului Farmaciştilor, şi trebuie să respecte regula conform
căreia o farmacie poate să funcţioneze dacă deserveşte minim 15000 de
locuitori în mediul rural şi 3000 de locuitori în mediul urban. De exemplu,
într-un oraş cu 300000 de locuitori pot să existe maxim 100 de farmacii.
Farmaciile din mediul rural, în mod logic, trebuie să deservească mai multe
comune pentru a ajunge la cifra de 15000 de locuitori amintită.
În teritoriul studiat, mai funcţionează şi farmaciile aparţinând vechii
reţele de stat („Arcatim”), dar majoritatea unităţilor farmaceutice sunt unităţi
private. În total, există 333 de farmacii în cele trei judeţe conform datelor
furnizate de Colegiul Farmaciştilor din fiecare judeţ, respectiv 151 farmacii
în judeţul Timiş (din care 92 în Timişoara şi 12 în Lugoj), 125 de farmacii
în judeţul Arad (din care 69 în municipiul Arad) şi 57 în judeţul CaraşSeverin (din care 27 în Reşiţa şi 9 în Caransebeş). În această cifră au fost
incluse şi farmaciile care funcţionează în cadrul unităţilor spitaliceşti.
365

www.cimec.ro
https://biblioteca-digitala.ro

Fig. 71.

366

www.cimec.ro
https://biblioteca-digitala.ro

Fig. 72.

367

www.cimec.ro
https://biblioteca-digitala.ro

Şi în cazul farmaciilor se constată o subdezvoltare a acestui sector în
judeţul Caraş-Severin, unde farmaciile din mediul rural sunt rare (Topleţ,
Bozovici, Sacu şi Mehadia). În schimb, în judeţele Arad şi Timiş, multe
localităţi rurale, chiar situate unele lângă altele în spaţiul de câmpie, deţin
farmacie. Se remarcă prezenţa acestora, în mod excepţional, chiar şi în sate
care nu sunt centre de comună, precum Utvin, Chizătău, dar în majoritatea
cazurilor farmaciile sunt prezente în centre de comună mari sau în localităţi
de rang supracomunal. În oraşe, numărul farmaciilor este mai ridicat, în
general în funcţie de populaţia oraşului. Se evidenţiază oraşul Bocşa, cu şase
farmacii, Ineu şi Sânnicolau Mare cu câte patru, etc.
SPITALE DE
SPECIALITATE

SPITALE JUDEŢENE

SPITALE TERITORIALE
(MUNICIPALE, ORĂŞENEŞTI, COMUNALE)

FARMACII

CABINETE
STOMATOLOGICE
CABINETE MEDICINĂ
GENERALĂ
(MEDICI DE FAMILIE)

POPULAŢIE
(„ASIGURAŢI”)
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6.5. INSTITUŢIILE CULTURALE
Prin „instituţii culturale” se înţelege în primul rând opera, teatrele şi
cinematografele, muzee, biblioteci, case de cultură, cămine culturale, librării
etc. Unele dintre acestea sunt în mod deosebit importante în localităţi mai
mici, altele au fost organizate în perioada comunistă pe criterii strict
administrative (fiecare comună trebuia să aibă, de exemplu, un cămin
cultural, o bibliotecă etc).
Tabelul 10.
Instituţiile culturale din Banat

Localitatea

Operă

Timisoara
Arad
Reşiţa
Lugoj
Caransebeş
Oraviţa
Lipova
Deta
Jimbolia
Buziaş
Herculane
Ciacova
Beliu
Şiria

1

Filarmonici
1
1

Teatre
4
2
1
1

Cinematografe

Nr.
reprezentaţii
săptămânale
(cinema)

2
2
1

63
35
8

x

Muzee
9
4
3
3
2
1
2
1
3
2
1
1
1
1

Opera Naţională Română din Timişoara a luat fiinţă prin DecretulLege nr. 254 din 30 martie 1946, primul director al acestei instituţii fiind
artista Aca de Barbu.
Timişorenii se bucuraseră însă de spectacole de operă şi de operetă
începând chiar din secolul al XVIII-lea. La sfârşitul secolului al XIX-lea,
sub conducerea lui Bruno Walter, au fost prezentate la Timişoara 15 lucrări
din creaţia universală, momentul de vârf fiind anul 1898. În perioada
interbelică s-a încercat o reînviere a teatrului muzical, prin stabilirea la
Timişoara a trupei Leonard-Maximilian (1920). Teatrul Liric de Operetă ia
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naştere în acelaşi an, dar un incendiu devastator a distrus sala de spectacole,
costumele şi decorurile trupei. Opera Română din Cluj a venit deseori cu
spectacole la Timişoara, iar în perioada Diktatului de la Viena, între 1940 şi
1945, aceasta s-a mutat în oraşul de pe Bega, cu numele de Opera Română
din Cluj-Timişoara. O parte din soliştii Operei clujene au rămas la Timişoara şi după 1945, pentru a da imboldul necesar înfiinţării Operei
timişorene.
Încă de la înfiinţare, Opera timişoreană şi-a desfăşurat activitatea în
clădirea actuală, având o sală de spectacole cu 711 locuri. Clădirea, cunoscută iniţial sub numele de Palatul Culturii, a fost construită de arhitecţii
Helmer şi Fellner între 1871 şi 1875. Inaugurarea a avut loc la 22
septembrie 1875, cu un spectacol festiv susţinut de Teatrul Naţional din
Budapesta, cu piesa „Domnia femeii” de Sz. Ede (I. Munteanu, Rodica
Munteanu, 2002). Clădirea a fost însă puternic devastată de incendii în 1880
şi apoi în 1920, fiind nevoie de o reconstrucţie în fiecare dintre cazuri. În
perioada interbelică, reconstrucţia s-a făcut cu planurile arhitectului Duiliu
Marcu, clădirea fiind reinaugurată la 15 ianuarie 1928.
Prima stagiune a Operei timişorene a debutat în 27 aprilie 1947 cu
„Aida” de Verdi. În primii zece ani, au fost montate 41 de spectacole de
operă, operetă şi balet, cu artişti din ţară şi din străinătate.
Începând cu 1952 şi până în 1990, Opera timişoreană a susţinut
microstagiuni în regiunea Banatului şi împrejurimi, la Arad, Reşiţa, Deva,
Lugoj, Bocşa, Ciacova etc., iar din 1953 s-au organizat anual turnee în
marile oraşe ale ţării. Primul turneu peste hotare a avut loc în anul 1956, în
Bulgaria. Începând cu stagiunea 1968-1969, Opera timişoreană organizează
Festivalul „Timişoara Muzicală”, care se desfăşoară anual, iar din 1993 are
şi un caracter internaţional.
După 1990, Opera timişoreană cunoaşte un reviriment al activităţii
sale şi o deschidere totală spre valorile universale în domeniul artistic (a se
vedea şi pagina web, www.ort.ro). De la înfiinţare şi până în anul 2004, pe
scena lirică timişoreană s-au montat 187 de premiere, din care 16 premiere
absolute şi 23 de premiere naţionale. O stagiune obişnuită a Operei durează
zece luni, perioadă în care se susţin aproape 100 de spectacole, cu o
frecvenţă de opt până la zece spectacole lunar.
În Timişoara fiinţează şi Filarmonica „Banatul”, ale cărei începuturi
datează din 1871. Şi în Arad, în cadrul Palatului Cultural, funcţionează
Filarmonica de Stat, cu o activitate permanentă începând din 1883.
În aceeaşi clădire cu Opera îşi mai desfăşoară activitatea şi instituţiile
de teatru din oraş: Teatrul Naţional „Mihai Eminescu”, Teatrul Maghiar
de Stat „Csiky Gergely” şi Teatrul German de Stat.
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Primele mărturii despre o viaţă teatrală în Timişoara apar încă din
1753, când se face menţiune despre o „întreprindere teatrală”, care mijlocea
reprezentaţiile unor trupe ambulante maghiare şi germane. Aceste reprezentaţii au devenit spre sfârşitul secolului al XVIII-lea şi în secolul al XIX-lea
tot mai dese, având loc în încăperi amenajate special ale Primăriei rasciene,
iar, din 1782, întreaga clădire (situată pe actuala stradă Gheorghe Lazăr) a
fost pusă la dispoziţia diverselor trupe de teatru. N. Ilieşiu (2003) prezintă in
extenso toţi directorii instituţiei teatrale timişorene de la Iosif Schmallöger
(1784) până la Gustav Löcs (1873-1874), sub conducerea căruia teatrul se
mută în edificiul nou. În 1828 apare prima revistă timişoreană de teatru,
„Thalia”, în limba germană.
Primele încercări teatrale româneşti la Timişoara au loc în a doua
jumătate a secolului al XIX-lea, odată cu înfiinţarea „Astrei” (1861) şi, în
particular, a „Societăţii Diletanţilor din Timişoara”. Primul spectacol de
teatru în limba română a avut loc pe 1 martie 1870 în cartierul Fabric, într-o
sală a hotelului „Tigrul”, jucându-se „Fantasma” de Lerescu. În anii următori, la Timişoara au poposit şi trupe de actori profesionişti, între care cea a
lui Pascaly (1871) şi cea a lugojanului George Augustin Petculescu (18811882).
În acest răstimp, ia însă fiinţă Teatrul „Franz Joseph”, inaugurat la
22 septembrie 1875 în clădirea tocmai terminată a Palatului Culturii.
Aceasta a fost prima clădire din Timişoara construită special pentru a găzdui
diverse producţii artistice, aici având loc spectacole în limbile germană şi
maghiară. Stagiunea teatrală dura de la 1 octombrie până în Duminica
Floriilor, dar şi vara aveau loc spectacole în aer liber la „Arena” din cartierul
Fabric. Începând cu anii 1880 spectacolele teatrale în limba maghiară au
devenit tot mai dese, în ciuda faptului că se bucurau de un public mult mai
puţin numeros decât cele de limba germană. După N. Ilieşiu (2003), „până
în anul 1882 toate reprezentaţiile teatrale erau în limba germană. Când şi
când – foarte rar – dacă se rătăcea vreo trupă maghiară în Timişoara pentru
câteva reprezentaţii” (op.cit., p. 230). Teatrul s-a împărţit între trupa
germană şi cea maghiară, favorizată de autorităţi. În 20 noiembrie 1898,
Consiliul comunal hotărăşte că, „de aici înainte pe scena teatrului din
Timişoara nu se pot juca decât piese în limba maghiară” (ibidem, p. 231).
Această situaţie a durat până la Marea Unire, când Teatrul Comunal revine
în egală măsură tuturor trupelor de teatru.
Perioada 1920-1945 se caracterizează prin lupta pentru un teatru
românesc la Timişoara. Această lipsă a fost parţial suplinită, în anumite
perioade, de companii şi trupe stabilite temporar în oraş: trupa LeonardMaximilian (1920), trupa Migri (1922), Teatrul Naţional din Craiova
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(ianuarie-mai 1928), Teatrul Naţional din Cluj (1940-1945). Nu exista însă
un colectiv permanent şi stabil în oraş, deşi Teatrul de Vest exista formal
din 1934. Acesta funcţiona însă prin înjghebări locale provizorii ale
colectivelor de amatori şi, prin turneele trupelor de artişti profesionişti din
alte oraşe (I. Munteanu, Rodica Munteanu, 2002).
Pe 24 mai 1945, se întocmeşte şi se trimite un memoriu reprezentanţilor Frontului Naţional Democrat, în care se arată necesitatea înfiinţării unei
instituţii teatrale profesioniste şi permanente la Timişoara. În vara aceluiaşi
an, Comisia Locală a Sindicatelor Unite din Timişoara alcătuieşte nucleul
trupei teatrale permanente, din actori amatori ai echipelor sindicale şi din
absolvenţii Conservatorului de Muzică şi Arte Dramatice din Cluj, refugiat
în anii războiului la Timişoara.
Prin adresa 5621 din 18 octombrie 1945, Ministerul Artelor a aprobat
înfiinţarea primului teatru profesionist din Timişoara, numit „Teatrul
Muncitoresc al Poporului”, secţia Timişoara. În data de 8 decembrie 1945
are loc premiera primei producţii artistice a noului teatru, spectacolul de
revistă „Ne daţi voie”. Inaugurarea oficială a primei stagiuni survine la 25
decembrie 1945, cu piesa „Ion al Vădanei” de N. Kiriţescu.
Ca şi celelalte teatre din ţară, Teatrul timişorean a fost filială a
Teatrului Poporului din Bucureşti, iar în 1949 devine Teatru de Stat. Din
1966 până în 1970 s-a numit „Teatrul Matei Millo”, iar din februarie 1971 –
„Teatrul Naţional Timişoara”. Prin Hotărârea de Guvern nr. 694 din 4
septembrie 1995, numele poetului naţional, Mihai Eminescu, este atribuit
teatrului naţional timişorean.
Activitatea Teatrului Naţional din Timişoara poate fi analizată prin
prisma a cinci perioade (a se vedea şi pagina de web a insituţiei,
www.infotim.ro/tnt/tnt.htm). În prima perioadă, 1945-1956, spectacolele au
vizat mai ales masele muncitoare, multe piese fiind jucate chiar în incinta
unor ateliere sau în halele unor intreprinderi. Perioada 1956-1970 este
considerată ca fiind cea mai fertilă din istoria teatrului timişorean, având loc
numeroase premiere şi spectacole antologice, la conducerea instituţiei fiind
actorul Gheorghe Leahu. După 1971, rigorile ideologice impuse teatrului se
accentuează progresiv, opţiunile regizorilor îndreptându-se spre piesa românească de actualitate. Începând cu anul 1979, se constată un oarecare
reviriment, în condiţiile existente, şi prin organizarea Festivalului Dramaturgiei Româneşti Actuale, cu patru ediţii între 1980 şi 1987. Ultima perioadă
este cea de după 1990, şi s-a caracterizat iniţial prin ample frământări,
schimbări de directori, plecări şi veniri de actori şi regizori etc. Uneori,
abandonul cenzurii ideologice a lăsat loc mediocrităţii şi lipsei de valoare.
Teatrul timişorean s-a redresat însă şi în prezent sunt puse în scenă nume372
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roase spectacole valoroase. Din 1995 a fost reluat, într-o formulă nouă, şi
Festivalul Dramaturgiei Româneşti, care în 2006 se află la ediţia a 12-a.
Teatrul German de Stat Timişoara (Deutsches Staatstheater
Temeswar) s-a înfiinţat ca secţie germană a Teatrului de Stat din Timişoara
începând cu 1 ianuarie 1953, iar din 1956 este o instituţie culturală de sine
stătătoare. Din 1956 până în 2004 au fost jucate peste 330 de premiere şi sau desfăşurat peste 9000 de spectacole, majoritatea pe scena timişoreană,
dar şi în majoritatea localităţilor cu populaţie germană din ţară, precum şi în
străinătate – în special în fosta R.D.G. în perioada comunistă, iar după 1990
în toate ţările de limbă germană (Germania, Austria, Elveţia), dar şi în
Ungaria sau Serbia. De asemenea, la Timişoara sunt permanent invitate
trupe din Germania sau alte ţări, care susţin spectacole în limba germană.
Cum minoritatea germană din Timişoara şi Banat a scăzut numeric în mod
semnificativ, la marea majoritate a spectacolelor teatrale în limba germană
se asigură traducerea simultană, în cască, în limba română. Teatrul de Stat
German din Timişoara este susţinut financiar de Consiliul Judeţean Timiş.
Teatrul Maghiar de Stat „Csiky Gergely” din Timişoara (Temesvári Allami Csiky Gergely Szinház) a fost la rândul său înfiinţat ca o secţie
în cadrul Teatrului de Stat timişorean, începând cu anul 1953. Trupa a fost
alcătuită din membrii grupului teatral maghiar care exista pe lângă Sfatul
Popular al oraşului Timişoara. Primul spectacol a avut loc pe 3 mai 1953, cu
piesa „Maşenca” de Afinogenov. În aceşti ani se amenajează şi sala de
teatru pusă la dispoziţia secţiilor maghiară şi germană (actuala sală
„Studio”, cu 300 de locuri). Din 1 octombrie 1958, prin hotărâre a Consiliului de Miniştri, secţia se transformă în Teatrul Maghiar de Stat din
Timişoara. În 1990, acesta ia şi numele dramaturgului maghiar Csiky
Gergely, care s-a născut pe meleaguri bănăţene. În prezent, teatrul maghiar
timişorean caută să-şi îmbunătăţească şi să-şi diversifice paleta preocupărilor artistice şi teatrale, introducând piese de teatru de păpuşi în maghiară,
sau organizând „Sărbătoarea SalTimBancilor”, împreună cu Primăria
Timişoara.
Teatrul pentru Copii şi Tineri „Merlin” este singura instituţie
teatrală timişoreană care nu-şi are sediul în clădirea Operei. Cunoscut mai
degrabă ca Teatrul de Păpuşi, acesta s-a înfiinţat ca secţie în cadrul
Teatrului de Stat la 30 aprilie 1949. Primul spectacol, „Fetiţa pădurii”, a
avut loc într-un edificiu de pe str. Rodnei. În 1956, Teatrul de Păpuşi,
denumit atunci „Pipăruş Pătru”, devine instituţie separată de Teatrul de Stat
şi se mută în sediul de pe Bd. Tinereţii (Regele Carol) nr. 3, unde activează
până în prezent. Şi această activitate are tradiţii pe meleaguri timişorene, în
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perioada interbelică fiind binecunoscut teatrul de păpuşi ambulant condus de
Maria Kerenyi (I. Munteanu, Rodica Munteanu, 2002).
Activitatea teatrală are şi la Arad o bogată tradiţie care premerge
înfiinţarea propriu-zisă a actualului Teatru de Stat „Ioan Slavici”. Primul
document ce atestă prezenţa unei trupe teatrale este din 1787, când Philip
Berndt, conducătorul trupei, cere magistratului orăşenesc permisiunea de a
juca în Arad. Există însă dovezi indirecte ale existenţei anterioare a unui
teatru, căci între străzile Aradului de pe harta oraşului din 1752 apare şi una
cu numele „Theatergasse” (actuală Vasile Goldiş); chiar dacă numele acesteia a fost adăugat în 1783, este prea mare coincidenţa ca această stradă să
dea exact în locul unde se afla „Arena” (actuala Piaţă a Catedralei),
construită pe proprietatea lui Sava Thököly, unde au avut loc reprezentaţii
artistice în aer liber până în anul 1857. Pe perioada de iarnă, reprezentaţiile
se ţineau în hanul „Trei Crai”, edificat lângă „Arenă” şi demolat în 1909
(Arad. Monografia oraşului, 1999). Un alt loc unde s-au desfăşurat reprezentaţii teatrale este „Casa Milici”, menţionată pentru prima dată la 1798.
Viaţa teatrală a Aradului a început efectiv odată cu Teatrul Vechi al
lui Jacob Hirschl. Hirschl şi-a exprimat dorinţa de a construi un teatru încă
de la venirea sa în Arad, prin 1787. Aprobarea o va obţine de la împăratul
Francisc doar în 1812, iar construcţia teatrului s-a realizat în 1816-1817,
probabil pe locul fostei Case Milici (op.cit, p. 284). Trupa care a deschis
prima stagiune teatrală la Arad a fost cea a lui Johann Cristoph Kunz, în
toamna anului 1817, dar nu se cunosc piesele din repertoriu. În 27 februarie
1818 pe scena Teatrului are loc prima reprezentaţie a elevilor Preparandiei
arădene (op.cit., p. 288), posibil în limba română. Teatrul Vechi al lui Jacob
Hirschl este prima clădire de piatră, la noi în ţară, destinată exclusiv
activităţii teatrale (ibidem).
Clădirea Teatrului Vechi a devenit neîncăpătoare şi necorespunzătoare
exigenţelor culturale ale unui oraş aflat în plin progres economic în a doua
jumătate a secolului al XIX-lea, astfel încât s-a ridicat problema edificării
unui nou teatru începând cu anul 1862. O decizie fermă în acest sens s-a
luat în 1868, stabilindu-se şi locul (cel actual). Pe 3 august 1871, lucrarea a
fost încredinţată, în urma unui concurs, arhitectului Skalnitzky. Ea a durat
mai bine de doi ani, între 1872 şi 1874. Oficialităţile au ales ca primi
directori ai Teatrului pe Aradi Gerö şi Tarner. Noul edificiu a fost inaugurat
în mod festiv în 21 septembrie 1874, cu un spectacol al unei trupe de actori
de la Teatrul Naţional din Budapesta, în public fiind prezent şi împăratul
Francisc Iosif (op.cit., p. 302). Ca şi în cazul Timişoarei, Teatrul arădean a
fost victima unui incendiu devastator pe 18 februarie 1883, în urma căruia a
ars aproape în întregime. A fost reconstruit în acelaşi loc în următorii ani, de
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Halmay Andor. Pe scena Teatrului au avut loc, până la Marea Unire,
exclusiv spectacole în limba maghiară.
Stagiunile teatrale au fost susţinute de diverse trupe, dintre cele cu o
longevitate deosebită remarcându-se cea a lui Szendrey Mihály (19061934). În repertoriu erau incluse şi numeroase opere şi operete. Pentru a se
susţine din punct de vedere financiar, trupa lui Szendrey organiza numeroase spectacole – aproape zilnice - 225 în şase luni ale anului 1908, 313 în
stagiunea 1910-1911 etc. (ibidem).
La Arad au venit numeroase trupe româneşti în turneu, între care cele
conduse de Mihail Pascaly, Matei Millo, G.A. Petculescu etc. Se constituie
şi trupe locale de amatori, multe jucând pe scena Casei Naţionale din
Pârneava, inaugurată în 1902 (op.cit., p. 292).
În perioada interbelică, numărul reprezentaţiilor româneşti creşte, ca
urmare a turneelor organizate de diverse trupe de actori profesionişti din
ţară, şi a înfiinţării de trupe de diletanţi pe plan local. Aceste spectacole
teatrale aveau acum loc pe scena Teatrului comunal, fostul Teatru
„maghiar”. În partea din faţă a clădirii funcţiona şi un restaurant aparte,
„Palace”. Ca şi în cazul Timişoarei, urbea de pe Mureş resimţea însă acut
necesitatea înfiinţării unei trupe de teatru cu activitate permanentă şi stabilă.
Aceasta va avea loc abia în 1945, când se înfiinţează, ca şi în alte
oraşe din ţară, Teatrul Poporului. Teatrul de amatori de până atunci se
profesionalizează, şi prin aducerea unor actori profesionişti de la Bucureşti,
Iaşi sau Cluj. Pentru secţia maghiară au fost angajaţi actori de la Budapesta
şi Cluj.
Din 4 noiembrie 1948, Teatrul Municipal îşi schimbă denumirea în
Teatrul Român de Stat, apoi Teatrul de Stat din Arad. Stagiunea inaugurală a fost deschisă cu piesa „O scrisoare pierdută” de I.L. Caragiale, pe data
de 27 noiembrie 1948. În anul 1949 secţia maghiară se desfiinţează. În anul
1957 are loc un nou incendiu de proporţii, ceea ce a determinat autorităţile
să reconstruiască clădirea, conform planurilor originale, în 1959-1960. În
1967, în interioriul Teatrului s-a amenajat Sala Studio, cu o capacitate de
100 de locuri, unde au loc spectacole de mai mică anvergură. În 2001, sala
Studio a mai cunoscut o „redefinire”, ocazie cu care a devenit aproape
impracticabilă pentru eventuale spectacole de teatru. Sala Mare are o
capacitate de 562 de locuri.
Teatrul arădean a cunoscut aceleaşi perioade caracteristice pentru
toate instituţiile teatrale româneşti, menţionate mai sus pentru Teatrul
Naţional din Timişoara. De la înfiinţare şi până în anul 2004 au fost puse în
scenă aproape 400 de premiere şi în jur de 15000 de reprezentaţii. Stagiunea
teatrală are loc în perioada septembrie-iunie. Din anul 2004, Teatrul de Stat
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din Arad a luat şi numele scriitorului Ioan Slavici, bard al plaiurilor arădene
şi al Podgoriei.
Din 1995, la Arad se organizează anual, în luna octombrie, Festivalul
Naţional de Teatru Clasic, ajuns în 2006 la a 12-a ediţie. De asemenea, au
loc manifestări teatrale ale trupelor liceale de amatori – Festivalul Internaţional de Teatru Liceal Francofon „Amifran”, care are deja o îndelungată
tradiţie, 13 ediţii până în 2006, şi un Festival de Teatru în limba engleză,
denumit „Teenplay”. Totodată, în mai se desfăşoară şi Festivalul de Teatru
de Cameră şi Underground, care în 2005 s-a aflat la a treia ediţie. Acest din
urmă festival are loc pe scena Teatrului Vechi.
Teatrul de Marionete din Arad a luat fiinţă la 7 mai 1951, ca secţie
a Teatrului de Stat din Arad, de care s-a desprins ulterior. În luna mai, din
doi în doi ani, această instituţie organizează Festivalul Internaţional de Artă
şi Animaţie „Euromarionete”. Acest festival a ajuns în 2005 la a 7-a ediţie.
În anul 2002 s-a înfiinţat la Arad Teatrul Maghiar, care însă nu are
momentan un statut cert. Scena a fost montată pe str. Mihai Eminescu, la
sediul publicaţiei maghiare „Nyugati Jelen”, dar este utilizată foarte rar de
trupe de teatru.
Nevoia şi apetenţa de cultură, de îmbogăţire spirituală şi delectare
estetică a generat şi la Reşiţa înfiinţarea Teatrului de Stat, inaugurat la 1
iunie 1949. Evenimentul festiv a cuprins în program piesa „Cumpăna” de
Lucia Demetrius. Până în 1984 (P. Călin, 1983), colectivul teatrului reşiţean
a montat în scenă 213 premiere, din care 121 din literatura dramaturgică
românescă. Sigur, de la anul considerat şi până în prezent numărul premierelor probabil s-a dublat. După 1990, conform obiceiului instaurat în ţară, şi
teatrul reşiţean a primit un nume, cel al lui George Augustin Petculescu,
promotor al teatrului românesc în părţile Banatului şi lider al celei mai
importante trupe ambulante de teatru românesc din Banat la sfârşitul
secolului al XIX-lea.
Localuri propriu-zise de teatru există şi la Lugoj şi Oraviţa. Istoria
Teatrului Municipal „Traian Grozăvescu” din Lugoj îşi are începuturile
în anul 1841, când, pe data de 10 mai, avea loc un spectacol de teatru şcolar
atestat de documente. În 1847, „Societatea Românească Cantatoare
Theatrale” prezintă primele piese în limba română. Începând cu anii 1870,
Lugojul cunoaşte o puternică afirmare a vieţii teatrale româneşti, ca o
consecinţă a formării trupei locale a lui G.A. Petculescu, deseori însă plecată
în turnee prin Transilvania, Crişana şi Banat. În primul deceniu al secolului
XX înviorarea activităţii teatrale româneşti este dată de filiala „Societăţii
pentru Fond de Teatru Român”. În perioada interbelică, în Lugoj au activat
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mai multe societăţi teatrale de amatori, între care „Asociaţia Română de
Teatru Thalia”.
Actualul teatru ia fiinţă în anul 1963, ca teatru popular cu stagiune
permanentă, primul de acest fel din Banat. Sunt introduse anual piese noi în
repertoriu, care astfel se diversifică, fiind tot mai mult pe gustul
spectatorilor lugojeni. Pe lângă numeroasele spectacole prezentate la sediu
şi în ţară, actorii amatori lugojeni au efectuat şi turnee în străinătate, mai
ales după 1990. Din anul 1992, o dată la doi ani, municipalitatea şi teatrul
lugojan organizează Festivalul Internaţional de Teatru Neprofesionist, ajuns
la a şaptea ediţie.
Spre deosebire de teatre, cinematografele au cunoscut o epocă de
continuă decădere după 1990, ca urmare a unei concurenţe tot mai acerbe
din partea televiziunii prin cablu. Majoritatea cinematografelor care existau
în regiune, inclusiv în mediul rural, s-au desfiinţat, şi în prezent mai
fiinţează două cinematografe în Timişoara („Capitol” şi „Timiş”), două în
Arad („Dacia” şi „Arta”, acesta din urmă cu două săli a câte 250, respectiv
60 de locuri) şi unul în Reşiţa („Dacia”). Conform Legii Cinematografiei nr.
630 din 27 noiembrie 2002, mai funcţionau la acea dată şi următoarele
cinematografe: „Cultural”, cu 242 de locuri, în Reşiţa, „Studio” şi „Dacia”
în Timişoara, cu câte 708 respectiv 500 de locuri, şi „Victoria”, cu 331 de
locuri, în Lugoj.
Cinematografele unde mai rulează filme sunt cele din reşedinţele de
judeţ, unde şi afluenţa spectatorilor este mai mare. În general, cinematografele care au rezistat sunt cele care au avut dintotdeauna un regim
privilegiat, unde anumite filme erau difuzate pentru prima dată, unde s-au
efectuat cele mai mari lucrări de modernizare, şi totodată, au sălile cu
capacitatea cea mai mare. Astfel, sala cinematografului „Capitol” are 1079
de locuri, iar grădina de vară a aceluiaşi cinematograf, peste 2000 de locuri;
cinema „Dacia”, din Arad, beneficiază de o sală de 741 de locuri, iar
cinematograful omonim din Reşiţa, 634 de locuri.
Muzeele sunt destul de numeroase. Fiecare judeţ are câte un muzeu
judeţean sau teritorial, la care se adaugă muzee diverse în oraşele principale,
precum şi colecţii muzeale, uneori de istorie locală şi etnografie, în anumite
localităţi rurale. De exemplu, în judeţul Arad funcţionează în prezent 15
muzee, dintre care patru se află în Arad: Complexul Muzeal Arad (în Palatul
Cultural), Colecţia de Istorie a Muzicii, Teatrului şi Cinematografului „Iosif
Sârbuţ”, Colecţia muzeală a mănăstirii „Sfântul Simion Stâlpnicul” şi
Muzeul de Artă. Celelalte muzee se localizează la Lipova (Muzeul Orăşenesc şi Colecţia de Carte Veche şi Icoane „Ştefan Crişan”), Bodrogu Nou
(colecţia muzeală a mănăstirii Hodoş-Bodrog), etc. Mai cunoscute sunt
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muzeele memoriale din Şiria (Ioan Slavici şi Emil Monţia) şi Zăbrani
(Adam Müller Guttenbrunn), în vreme ce muzeele locale de etnografie din
Beliu, Buteni, Birchiş şi Temeşeşti sunt mai puţin renumite. Un muzeu cu
un specific aparte este cel organizat la Miniş, la Staţiunea de Cercetări
Viticole: Muzeul Viei şi Vinului.
Judeţul Timiş deţine un total de 25 de muzee, din care nouă se află în
Timişoara. Desigur, cel mai cunoscut este Muzeul Banatului, la care se
adaugă secţiile de etnografie (de la „Bastion”) şi de ştiinţele naturii ale
acestuia, Muzeul de Artă, Muzeul Satului Bănăţean „Pădurea Verde”,
colecţiile muzeale de artă bisericească ale Arhiepiscopiei Timişoarei,
Episcopiei Romano-Catolice, Episcopiei Sârbe, a Mitropoliei Ortodoxe a
Banatului, şi Muzeul Militar. În Lugoj se află Muzeul de Istorie, Etnografie
şi Artă Plastică, şi colecţia muzeală a Protoieriei Ortodoxe a Lugojului,
precum şi Casa Personalităţilor Lugojene. Oraşul Jimbolia se evidenţiază
prin prezenţa a trei muzee, din care două cu caracter memorial: „Dr. Karl
Diel” şi „Stefan Jäger”, plus Muzeul Pompierilor. O altă casă memorială
amenajată ca muzeu este cea de la Lenauheim, „Nikolaus Lenau”. În
localităţi urbane precum Deta, Ciacova sau Buziaş s-au amenajat muzee
orăşeneşti, care prezintă specificul localităţii. De asemenea, tot în Buziaş
funcţionează expoziţia de artă populară „Iulia Folea Troceanu”. Dintre
localităţile rurale care deţin muzee de interes local, se remarcă comunele
Cenad şi Teremia Mare, în Centrul Cultural din această ultimă localitate
fiind amenajate cinci expoziţii cu caracter permanent.
În judeţul Caraş-Severin fiinţau 15 muzee sau colecţii muzeale. În
municipiul Reşiţa, Muzeul Banatului Montan este găzduit de o frumoasă
clădire modernă din cartierul Govândari. Tot în municipiul de pe Bârzava se
află şi Muzeul Locomotivelor cu Abur, şi colecţia de artă veche
bisericească. În Oraviţa, vechiul teatru este amenajat pentru a găzdui
Muzeul de Istorie a Teatrului şi Oraşului Oraviţa, iar în acelaşi oraş se
găaseşte şi expoziţia permanentă de istoria farmaciei montanistice. La
Caransebeş se află Muzeul Judeţean de Etnografie şi a Regimentului de
Graniţă, precum şi colecţia muzeală a Bibliotecii Seminarului Teologic
Ortodox. În apropiere de Caransebeş, la Jupa, este amenajat ca muzeu situl
vechiului oraş roman Tibiscum. Un muzeu deosebit se află la Ocna de Fier:
colecţia de mineralogie estetică a fierului „Constantin Gruescu”. La Băile
Herculane, ca şi la Buziaş, se află un muzeu al staţiunii, iar muzee săteşti
funcţionează la Bănia, Gornea şi Ilidia. O interesantă expoziţie în aer liber
este cea a morilor de pe valea Rudăriei, rezervaţia mulinologică din comuna
Eftimie Murgu.
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6.6. INSTITUŢIILE Ş I SERVICIILE FINANCIARE,
BANCARE ŞI DE ASIGURĂRI
6.6.1. Probleme generale
În perioada comunistă, până în 1989, activităţile financiare, bancare şi
de asigurări se desfăşurau exclusiv prin intermediul instituţiilor de stat. Un
rol important îl avea Banca Naţională a României, precum şi băncile
specifice (Banca de Investiţii, Banca Agricolă, Banca Română de Comerţ
Exterior), la care se adăuga Casa de Economii şi Consemnaţiuni (singura
bancă deschisă populaţiei). În domeniul asigurărilor monopolul era deţinut
de ADAS (astăzi ASIROM).
După 1990 a avut loc o „explozie” a instituţiilor bancare şi de asigurări în România, în concordanţă cu potenţialul ridicat – şi încă insuficient
valorificat – al acestei pieţe. În anii 90 numărul băncilor a crescut continuu,
cu scurte intervale de stagnare şi chiar involuţie, şi ca urmare a unor
falimente spectaculoase (Bancorex, Bankcoop, FNI, Banca Internaţională a
Religiilor etc). În ultimii ani, tendinţa mereu crescătoare a numărului de
instituţii bancare şi de asigurări se menţine, în paralel cu scăderea ponderii
capitalului de stat în acest domeniu, remarcându-se privatizarea a numeroase
bănci, între care şi Banca Comercială Română (BCR), iar în viitorul
apropiat se pregăteşte privatizarea CEC.
6.6.2. Unităţile fiscale teritoriale ale Ministerului Finanţelor
Publice
La nivelul fiecărui judeţ, Ministerul Finanţelor Publice este reprezentat de o Direcţie Generală a Finanţelor Publice, localizată în reşedinţa
de judeţ. Conform anexei nr. 1 la Ordinul Ministerului Finanţelor Publice
nr. 1820 din 2003, respectiv Regulamentului „de organizare şi funcţionare al
Direcţiilor Generale ale Finanţelor Publice judeţene”, acestea reprezintă
unităţi teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice, prin care se realizează,
în mod unitar, strategia şi programul Guvernului în domeniul finanţelor
publice, şi se aplică politica fiscală a statului.
Conform articolului 2 din acelaşi Regulament, Direcţiile Generale ale
Finanţelor Publice îşi desfăşoară activitatea în baza legilor, ordonanţelor de
Guvern, a ordinelor şi instrucţiunilor elaborate de Ministerul Finanţelor
Publice. Ele au în componenţă: Direcţia metodologie şi administrarea
veniturilor statului, Direcţia trezorerie şi contabilitate publică, Direcţia
controlului fiscal, Garda Financiară, serviciile interne (serviciul sau biroul
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de resurse umane, salarizare şi pregătire profesională; serviciul financiar,
contabilitate şi buget propriu; serviciul administrativ, arhivă şi de gestionare
a formularelor), servicii şi compartimente independente (compartimentul de
presă, compartimentul de relaţii publice, compartimentul de audit intern,
compartimentul de inspecţie, compartimentul de soluţionare a contestaţiilor
pentru inspecţii, serviciul juridic, serviciul de soluţionare a contestaţiilor,
serviciul de tehnologia informaţiei, compartimentul de control financiar
preventiv, biroul de contabilitate a creanţelor bugetare).
În conformitate cu articolul 3 al aceluiaşi Regulament, Direcţiile
Generale ale Finanţelor Publice judeţene au următoarele atribuţii principale:
- organizează activitatea de înregistrare fiscală a plătitorilor de impozite şi taxe din judeţ, de impunere, urmărire şi încasare a veniturilor bugetului de stat, a bugetelor locale potrivit legii şi a mijloacelor din veniturile
extrabugetare;
- analizează şi coordonează aplicarea de către organele de executare
din cadrul unităţilor subordonate a dispoziţiilor legale în vigoare privind
procedurile de executare silită a persoanelor fizice şi juridice care nu-şi
îndeplinesc obligaţiile către bugetul de stat;
- organizează acţiuni de control fiscal la persoanele fizice şi juridice
cu privire la îndeplinirea obligaţiilor financiare şi fiscale, evidenţa şi
vărsarea impozitelor şi taxelor la bugetul de stat;
- organizează, în conformitate cu prevederile legale, activitatea de
trezorerie şi contabilitate publică la nivel teritorial, asigurând încasarea
veniturilor şi efectuarea cheltuielilor pe bugete, precum şi exercitarea
controlului prevăzut de normele legale;
- verifică şi avizează, potrivit legislaţiei, documentele justificative
prezentate de agenţii economici, în care se solicită acordarea de subvenţii,
prime, diferenţe de preţ de la bugetul de stat;
- administrează contul curent al Trezoreriei judeţene, deschis la
Sucursala judeţeană a BNR, urmărind în mod deosebit încasarea veniturilor
statului, efectuarea decontării cheltuielilor instituţiilor publice, existenţa
soldului, precum şi a angajamentelor asupra acestuia;
- organizează şi urmăresc derularea activităţii privind vânzarea şi
răscumpărarea certificatelor de trezorerie, asigurând efectuarea la timp a
tuturor operaţiunilor de încasări şi plăţi etc.
În îndeplinirea atribuţiilor lor, Direcţiile Generale ale Finanţelor
Publice judeţene au dreptul (art. 4) de a aplica sancţiunile prevăzute de lege
pentru abaterile înregistrate în domeniul financiar, contabil şi fiscal; de a
coordona aplicarea, de către organele de executare, a procedurilor de executare silită, în cazul creanţelor bugetare ale Ministerului Finanţelor Publice,
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neplătite la termen; şi de a aproba, în condiţiile prevăzute de lege, înlesniri
la plată, precum şi restituiri de impozite, taxe şi alte vărsăminte obligatorii la
buget, cât şi repunerea în termen a cererilor şi contestaţiilor.
În subordinea Direcţiilor Generale ale Finanţelor Publice judeţene se
află Administraţiile Finanţelor Publice municipale, orăşeneşti şi, uneori,
comunale.
În judeţele Arad, Timiş şi Caraş-Severin, există 29 de Administraţii
ale Finanţelor Publice, astfel: 12 în judeţul Arad, 7 în judeţul Timiş şi 10 în
judeţul Caraş-Severin (fig. 73). Se observă că judeţul Timiş, cu populaţia
cea mai numeroasă şi economia cea mai dezvoltată, are cele mai puţine
Administraţii! Situaţia poate fi parţial explicată prin faptul că, în cazul
Administraţiilor Finanţelor Publice, nu s-a căutat neapărat o „egalizare” a
competenţelor teritoriale ale acestora, ci mai degrabă a fost luat în calcul
criteriul accesibilităţii. Ori, în judeţul Timiş, predominând relieful de
câmpie, accesibilitatea persoanelor fizice şi juridice la sediile Administraţiilor este bună, în ciuda distanţei mai mari de parcurs. Cu toate acestea, este
necesară înfiinţarea de noi Administraţii ale Finanţelor Publice în acest
judeţ, cel puţin în oraşele nou declarate (Recaş, Gătaia şi Ciacova), acestea
fiind singurele localităţi urbane din teritoriul analizat care nu dispun de o
asemenea instituţie.
În judeţul Arad, cele 12 Administraţii ale Finanţelor Publice sunt
localizate în municipiul Arad şi toate cele nouă oraşe (Chişineu Criş,
Curtici, Ineu, Lipova, Nădlac, Pâncota, Pecica, Sântana şi Sebiş), precum şi
în comunele Gurahonţ şi Săvârşin. În anii 90, pentru puţin timp, au
funcţionat Administraţii Financiare comunale (Percepţii Rurale) şi la Şiria,
Ghioroc, Buteni şi Beliu.
În judeţul Timiş, Administraţii ale Finanţelor Publice (A.F.P.) se
găsesc în municipiile Timişoara şi Lugoj şi în cinci oraşe (Buziaş, Deta,
Făget, Jimbolia şi Sânnicolau Mare). Cum am menţionat, cele trei oraşe
declarate ca atare în 2004, Recaş, Gătaia şi Ciacova, nu deţin momentan
această instituţie. De asemenea, spre deosebire de celelalte două judeţe, nu
există nici o comună în care să funcţioneze A.F.P. Astfel de Administraţii
Financiare comunale au existat la Timişoara (pentru zona rurală din jurul
municipiului, separat de A.F.P. a municipiului), la Recaş şi Periam.
În judeţul Caraş-Severin, cele 10 Administraţii ale Finanţelor Publice
au sediul în cele două municipii – Reşiţa şi Caransebeş, în toate cele şase
oraşe (Anina, Băile Herculane, Bocşa, Moldova Nouă, Oraviţa şi Oţelu
Roşu) şi în două comune: Bozovici şi Teregova.
Din punct de vedere teritorial, fiecare Administraţie a Finanţelor
Publice deserveşte localitatea de reşedinţă şi comunele din apropiere.
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Fig. 73.
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În judeţul Arad, arondarea teritorială este una logică, luând în
considerare criteriul accesibilităţii şi distanţei. Surprinde totuşi faptul că
nici o comună nu este arondată A.F.P. a oraşului Nădlac, care deserveşte
aşadar o singură localitate. În judeţul Timiş, cele două Administraţii
municipale acoperă o arie foarte întinsă, comparativ cu Administraţiile
orăşeneşti. S-ar impune ca între Timişoara şi Lugoj, sarcinile să fie
preluate de o nouă A.F.P., a oraşului Recaş, care ar echilibra şi zona de
deservire a A.F.P. a oraşului Buziaş, în prezent extinsă nejustificat spre
nord. În judeţul Caraş-Severin, există o A.F.P. cu o singură localitate
arondată – Anina, în vreme ce Administraţiile comunale, Teregova şi
Bozovici, deservesc arii destul de întinse. Se constată o reducere a zonei
acoperite de Administraţiile municipale (Reşiţa şi Caransebeş)
comparativ cu cele similare din judeţul vecin, Timiş.
Criteriul de arondare a contribuabililor la o Administraţie a Finanţelor Publice este sediul, în cazul persoanelor juridice, şi domiciliul, în
cazul persoanelor fizice.
Administraţiile Finanţelor Publice municipale, orăşeneşti şi comunale desfăşoară activităţi operative pentru aplicarea politicii fiscale a
statului la nivelul teritoriului arondat. Ele au următoarea structură organizatorică minimală: compartimentul Administrarea Veniturilor Statului,
serviciul Trezorerie şi Contabilitate Publică, compartimentul Control
Fiscal – Persoane Fizice şi compartimentul Servicii Interne. Administraţiile Finanţelor Publice din municipii au o structură organizatorică
mai diversificată, incluzând şi: serviciul Tehnologia Informaţiei,
compartimentul juridic, serviciul de gestiune registru contribuabili şi
declaraţii fiscale – persoane juridice, compartimentul Gestiune Dosare
Fiscale, serviciul de colectare, executare silită – persoane juridice,
serviciul de colectare, executare silită – persoane fizice, compartimentul
cu atribuţii specifice speciale pentru monitorizarea societăţilor cu
rambursări de TVA, restituiri şi compensări de impozite şi taxe, biroul
asistenţă contribuabili persoane juridice, biroul asistenţă contribuabili
persoane fizice, compartimentul aplicare acorduri fiscale internaţionale,
compartimentul bilanţuri, serviciul încasare şi evidenţa veniturilor
bugetare, serviciul verificarea şi decontarea cheltuielilor publice, compartimentul administrarea conturilor agenţilor economici, serviciul
administrarea contabilităţii trezoreriei statului şi serviciul casierie tezaur,
vânzare şi gestiune a titlurilor de stat şi certificatelor de trezorerie.
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6.6.3. Instituţiile şi serviciile bancare
În România, reforma sistemului bancar a început în 1990-1991, când a
fost elaborată o nouă legislaţie bancară, conformă unei economii de piaţă.
Au fost stabilite două nivele: cel al băncii centrale – Banca Naţională a
României (BNR) şi cel al instituţiilor financiare, cărora prin lege li s-a
acordat statutul de bănci comerciale.
BNR este banca centrală a ţării, instituţia de emisiune monetară a
statului român. Înfiinţată în 1880, BNR este o instituţie publică independentă şi are ca obiectiv principal asigurarea şi menţinerea stabilităţii preţurilor, în conformitate cu Legea nr. 312 din 2004 privind statutul BNR.
BNR are funcţiile de formulare şi aplicare a politicii monetare, precum şi a
politicilor: valutară, a creditului şi de plăţi. Totodată, BNR are atribuţiile de
autorizare şi supraveghere în sistemul bancar.
În teritoriu, BNR este reprezentată de 19 sucursale, dintre care trei de
gradul I (Timiş, Cluj şi Iaşi) şi 16 de gradul II, între care şi sucursala Arad.
Reţeaua teritorială a BNR a fost reorganizată în anul 2000, când agenţiile
BNR şi-au încetat activitatea. Totodată, de la 1 septembrie 2003 şi-au
încetat activitatea trei sucursale BNR, între care şi cea a judeţului Hunedoara, responsabilităţile acesteia fiind preluate de sucursala Arad. Astfel, în
prezent, cele două sucursale BNR din Banat răspund, fiecare, de câte două
judeţe: sucursala Timiş de judeţele Timiş şi Caraş-Severin, iar sucursala
Arad de judeţele Arad şi Hunedoara.
Conform BNR, la începutul anului 2006, în România erau înregistrate
şi autorizate să funcţioneze 39 de bănci comerciale, faţă de 47 în 1998.
Această scădere a numărului de bănci s-a produs pe fondul falimentelor
înregistrate în anii 1999-2000 (Credit Bank, Albina, Columna, Bancorex,
Bankcoop, B.I.R.), a preluării anumitor bănci de către altele, deja existente
pe piaţa românească, a unor fuziuni între bănci comerciale diverse. Băncile
comerciale sunt fie persoane juridice române, fie sucursale ale unor bănci
străine. Numărul şi ponderea băncilor străine pe piaţa românească a crescut
constant, în special prin privatizarea marilor bănci de stat româneşti (BCR,
Banca Agricolă, BRD, Bancpost etc.). O situaţie aparte a avut Casa de
Economii şi Consemnaţiuni (CEC). Aceasta a fost organizată printr-o lege
specială (Legea nr. 66 din 1996) ca o societate pe acţiuni cu capital de stat.
Deşi CEC era abilitată să presteze întreaga gamă de activităţi bancare, avea
un grad sporit de autonomie faţă de capacitatea de supraveghere şi control a
BNR. Abia în anul 2005, prin Ordinul Ministerului de Finanţe nr. 979 din 8
iulie 2005, publicat în M.O. nr. 635 din 19 iulie, este aprobat noul statut al
CEC, care consacră reorganizarea acesteia după modelul băncilor
comerciale obişnuite, ţinta fiind privatizarea CEC.
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141

ATM-uri

22

ATM-uri

7

16
3

17

Agenţii

ATM-uri

Agenţii

ATM-uri

10

6

Agenţii

25

16

ATM-uri

ATM-uri

5

Agenţii

Agenţii

9

Agenţii

Agenţii

73

27

Localitatea

2

Timişoara

Bănci

Arad
16

1

11

8

13

4

13

4

11

3

4

90

44

22

Reşiţa
4

1

2

2

5

1

4

2

10

2

3

27

13

7

Lugoj
3

1

1

1

3

1

1

1

3

1

1

17

8

8

Caransebeş
2

1

1

1

1

1

3

1

4

1

1

11

7

7

Chişineu Criş
1

1

1

1

2

1

1

5

5

5

Sânnicolau Mare
2

1

3

1

2

1

1

7

4

4

Făget
1

1

1

1

1

1

4

4

4

Moldova Nouă1
1

1

1

1

2

2

4

4

3

Deta
1

1

3

1

1

4

3

3

Oţelu Roşu
1

1

1

1

1

1

3

3

3

Ineu
1

1

2

1

1

3

3

3

Bocşa
1

1

2

2

3

3

2

Buziaş
1

1

1

1

2

3

3

Lipova
2

1

1

2

3

3

Oraviţa
2

1

2

2

3

2

Pecica
1

1

1

1

3

2

2

1

1

1

1

1

3

2

2

Nădlac
1

1

1

1

3

2

2

Pâncota
1

1

1

1

2

2

2

1

1

1

1

2

2

2

Băile Herculane

2

Inclusiv Moldova Veche.
Sucursale, reprezentanţe, agenţii, puncte de lucru etc.
3
Celelalte 54 de agenţii CEC sunt reprezentate doar pe hartă.
4
Mai există ATM-uri ale Raiffeisen Bank la Anina, Sântana, Gătaia, Lovrin, Ciacova, Cenad, Gurahonţ, Nădab şi Hodoni.

1

Bancpost

Banca
Transilvania

BRD

BCR

Raiffeisen Bank

CEC

Total

Banca
Curtici

Unităţile bancare şi banconatele (ATM-urile) din Banat

Jimbolia
2

1

1

2

2

2

Sebiş
1

1

1

1

2

2

Jebel
1

1

2

2

Bozovici
1

1

1

2

2

Tabelul 11.

Recaş
1

1

1

1

2

2

Periam
1

1

2

2

43

8

35

22

56

25

58

25

774

18

973

355

259

Total
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2

1

1

2

2

1

1

1

1

1

ATM-uri

Agenţii

ATM-uri

Agenţii

ATM-uri

Agenţii

ATM-uri

4

ATM-uri

Agenţii

2

Agenţii

1

3

ATM-uri

ATM-uri

1

Agenţii

1

1

ATM-uri

Agenţii

6

2

6

Agenţii

ATM-uri

13

ATM-uri

Agenţii

3

3

ATM-uri

Agenţii

3

Agenţii

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

3

1

1

2

3

3

7

1

2

3
2

2

5

1

1

1

Mai există un ATM al Băncii Ion Ţiriac la Buchin.
Mai există un ATM al Băncii Romexterra la Şandra.

Banca
Italo-Romena

ABN-AMRO
Bank

OTP Bank

HVB Bank

Banca
Românească

Alpha Bank

Romexterra Bank

San Paolo IMI
Bank

ING Bank

Banca
Ion Ţiriac

Banca
Com. Carpatica

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

1

3

3

2

3

2

5

3

92

2

3

6

9

9

261

5

10

14
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Eximbank

Citigroup Bank

Romanian
International

Eurom Bank

Emporiki Bank

Finans Bank

ProCredit Bank

Piraeus Bank

Unicredit

Volksbank

1

1

ATM-uri

Agenţii

ATM-uri

Agenţii

ATM-uri

Agenţii

1

1

1

Agenţii

ATM-uri

2

ATM-uri

2

1

ATM-uri

Agenţii

1

1

ATM-uri

Agenţii

1

1

ATM-uri

Agenţii

1

1

ATM-uri

Agenţii

1

1

ATM-uri

Agenţii

1

Agenţii

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Dintre cele 39 de bănci comerciale prezente în România, 27 au
sucursale, reprezentanţe, agenţii sau puncte de lucru, iar majoritatea şi
bancomate (ATM-uri), şi în teritoriul studiat. O singură bancă – Sanpaolo
IMI – are sediul central în regiune, mai exact la Arad. Din tabelul 11, rezultă
în mod evident că băncile sunt concentrate în cele două mari oraşe: toate
cele 27 sunt prezente la Timişoara iar 22 la Arad. Un număr de 17 bănci nu
deţin unităţi în afara acestor două oraşe. Şi celelalte 10 bănci, deşi au o reţea
mai mult sau mai puţin extinsă în teritoriu, îşi concentrează unităţile bancare
şi ATM-urile tot în cele două mari oraşe, unde au un număr mare de agenţii,
majoritatea deschise în ultimii ani la nivelul marilor cartiere, pentru a se
apropia de potenţialii clienţi. Desigur, cele două aşezări urbane mari
concentrează şi majoritatea agenţilor economici, un motiv în plus pentru
extindere şi crearea unei reţele cât mai vaste – în special de ATM-uri – în
interiorul oraşelor. Astfel, din totalul de 259 de unităţi bancare existente la
nivelul întregii regiuni la începutul anului 2006, cele două oraşe deţin 117
(45%), iar din ponderea bancomatelor este şi mai ridicată – 231 dintr-un
total de 355, ceea ce reprezintă 65 %.
Excluzând Timişoara şi Aradul, doar Reşiţa deţine în mod obişnuit
mai mult de o agenţie a unei bănci, în condiţiile în care în acest oraş,
reşedinţă de judeţ, sunt prezente doar şapte bănci. Ca număr de bănci
existente, chiar şi municipiul Lugoj depăşeşte Reşiţa, având în plus Banca
Ţiriac, iar municipiul Caransebeş are aceleaşi şapte bănci ca şi Reşiţa. În
aceste localităţi însă, fiecare bancă este prezentă printr-o singură agenţie,
similar şi cu celelalte localităţi. Doar la Bocşa, Oraviţa şi Moldova Nouă
(deoarece am inclus şi Moldova Veche), numărul băncilor nu corespunde cu
cel al agenţiilor, deoarece există câte două agenţii CEC.
În total, există 85 de aşezări (fără Moldova Veche) care deţin unităţi
bancare sau ATM-uri. Dintre acestea, jumătate (47) beneficiază de o singură
unitate bancară, respectiv CEC, alte patru nu au nici măcar CEC, dar deţin
ATM-uri ale altor bănci comerciale (Nădab, Hodoni, Buchin şi Şandra), iar
alte şapte deţin o agenţie CEC şi un ATM al unei alte bănci comerciale (în
speţă, Raiffeisen Bank). Rezultă un total de 27 de aşezări cu minim două
unităţi bancare – dintre care una este întotdeauna CEC, iar o singură
localitate dintre acestea (Periam) este lipsită de ATM.
Rezultă un rol primordial al CEC în dezvoltarea reţelei bancare, cu
deosebire în mediul rural, unde practic nu are concurenţă. Din totalul de 85
de aşezări amintit mai sus, CEC este prezentă în 81. Comparativ, următoarea
bancă, Raiffeisen Bank, este prezentă în doar 30 de aşezări (dintre care doar
în 11 are agenţii, iar în restul – doar bancomate), iar BCR în 16 aşezări. Cu
excepţia CEC, toate celelalte bănci comerciale s-au concentrat aproape
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exclusiv asupra aşezărilor urbane. În aşezările rurale sunt prezente puţine
agenţii – Banca Comercială Carpatica la Jebel şi, din 2006, la Bozovici, şi
Bancpost la Periam. Raiffeisen Bank deţine doar bancomate, într-un număr
de şase localităţi rurale, Banca Ţiriac la Buchin şi Romexterra Bank la
Şandra. Au existat şi situaţii în care băncile au renunţat la unităţile din
mediul rural, cum a fost cazul BCR, ale cărei agenţii din Beliu, Cermei,
Nădrag etc şi-au încetat activitatea.
În aşezările urbane, cu excepţia municipiilor menţionate anterior, băncile au căutat să-şi deschidă unităţi cu precădere acolo unde concurenţa era
minimă. Astfel, fără a lua în calcul CEC, doar la Chişineu Criş, Sânnicolau
Mare şi Făget (oraşe cu o dezvoltare economică impetuoasă în ultimii ani)
există mai mult de două bănci comerciale. Câteva oraşe, cu deosebire cele
noi (Gătaia, Ciacova, Sântana), precum şi Anina (aflat în declin economic)
nici nu deţin vreo agenţie bancară cu excepţia CEC. Alte 10 oraşe au o
singură unitate bancară în oraş, deşi şapte au şi bancomate ale altor bănci.
Câte două bănci (în afară de CEC) sunt prezente în alte şase oraşe: Moldova
Nouă, Deta, Oţelu Roşu, Ineu, Buziaş şi Lipova, unele dintre acestea având
şi ATM-uri ale altor bănci (în special, Raiffeisen Bank).
Ţinând cont de evoluţia rapidă a reţelei teritoriale a unor bănci în
ultimul timp, se poate spune însă că în viitor concurenţa va fi mai acerbă şi
la nivelul oraşelor mici şi chiar a localităţilor rurale.
În profil teritorial, banca cu reţeaua cea mai extinsă este CEC (fig.
74). Aceasta are 37 de unităţi în judeţul Arad, 43 în judeţul Timiş şi 17 în
judeţul Caraş-Severin, un total de 97 de unităţi în 81 de localităţi.
Majoritatea acestora sunt localizate în spaţiul de câmpie, unde şi aşezările
sunt mai mari. De fapt, principalul criteriu în dezvoltarea reţelei (care are
acest aspect încă din perioada comunistă) pare să fi fost dimensiunea
demografică a aşezărilor, şi mai puţin considerentele legate de eventualul rol
polarizator al unor aşezări.
Se constată totuşi că nu s-au deschis filiale CEC în aşezări rurale mari
din apropierea marilor oraşe, precum Vladimirescu, Săcălaz, Ghiroda,
Dumbrăviţa. În judeţul Caraş-Severin, numărul agenţiilor CEC pare prea
mic, fiind deservite mult prea puţine aşezări rurale comparativ cu celelalte
două judeţe. Surprinde mai ales lipsa unor astfel de unităţi în localităţi cu rol
supracomunal, precum Mehadia, Topleţ (ambele însă în apropiere de Băile
Herculane), Caraşova sau Berzasca. Şi în judeţul Timiş se remarcă numărul
relativ mic de unităţi din jumătatea estică, unde nu sunt deservite localităţi
cu profil industrial (unele propuse la un moment dat şi ca viitoare oraşe)
precum Nădrag, Tomeşti sau Margina, însă există CEC într-o comună mică,
precum Balinţ.
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Unităţi CEC apar în centre de comună mijlocii sau mici îndeosebi în
judeţul Arad, unde se poate vorbi de o suprareprezentare: Craiva, Tauţ,
Peregu Mare, Vârfurile, Zerind, Sintea Mare etc, dar şi în judeţul Timiş, în
partea vestică: Uivar, Giulvăz sau Tormac.
Din punct de vedere al cotei de piaţă, CEC a înregistrat o scădere
continuă. În anii 90, CEC a fost constant pe „podiumul” băncilor româneşti,
după BCR şi BRD, dar în anul 1998 mai avea doar 9,8% din piaţă. Pe
fondul politicii agresive de atragere a clienţilor declanşată de celelalte bănci
şi a scandalului FNI, în care imaginea CEC a fost afectată, cota de piaţă a
acesteia a coborât continuu, până la aproximativ 6,9% în 2003, 5,9% la
sfârşitul anului 2004 (când se afla încă pe locul patru) şi 4,4% la sfârşitul
anului 2005, când se situa abia pe locul şapte în topul băncilor româneşti.
Este posibil ca în urma noilor măsuri luate pentru reorganizarea CEC,
cota de piaţă a acesteia să crească din nou. Obiectivul pentru următorii treicinci ani este revenirea între primele trei bănci din România şi, pe termen
scurt, o cotă de piaţă de peste 5%. Aceasta va depinde şi de felul în care va
fi gestionată privatizarea CEC, pentru care s-au „înscris în cursă” şase bănci:
Dexia, EFG Eurobank Ergasias, OTP Bank, National Bank of Greece,
Raiffeisen Bank şi Monte dei Piaschi di Siena.
Din decembrie 2005, CEC a emis şi primele carduri, inaugurând cu
această ocazie şi câteva sute de bancomate proprii. Din nefericire, reţeaua de
ATM-uri CEC, în plină expansiune în 2006, nu fusese dată publicităţii la
data redactării acestei lucrări.
Primele trei bănci din România, conform cotei de piaţă, sunt, din
2001, în ordine: Banca Comercială Română (BCR), Banca Română pentru
Dezvoltare – Groupe Société Générale (BRD) şi Raiffeisen Bank (moştenitoarea fostei Bănci Agricole). Ele aveau şi în 1998 o pondere semnificativă
în peisajul bancar românesc, deţinând peste 60% din cota de piaţă
(incluzând şi Bancorex). Aceleaşi trei bănci sunt şi cel mai bine reprezentate
în teritoriul analizat, ca număr de unităţi bancare şi de ATM-uri, după CEC,
la începutul anului 2006. BCR şi BRD au un uşor avans din punctul de
vedere al unităţilor, în vreme ce Raiffeisen Bank are un avantaj consistent ca
număr de ATM-uri, cu precădere ca urmare a dezvoltării reţelei de
bancomate în oraşele mijlocii, mici şi localităţile rurale.
Raiffeisen Bank Romania a rezultat din fuziunea, încheiată la 26
iunie 2002, a celor două entităţi deţinute de Raiffeisen Zentral Bank
Oesterreich AG (RZB) în România: Raiffeisenbank (Romania), înfiinţată în
1998 ca subsidiară a RZB, şi Banca Agricolă, privatizată de grupul austriac
în 2001, şi care s-a numit, în 2001-2002, Banca Agricolă – Raiffeisen. După
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achiziţionarea Băncii Agricole, noii proprietari au implementat un plan de
investiţii semnificativ, cu rezultate excelente, materializate în profituri
semnificative şi o creştere constantă a cotei de piaţă. Astfel, de la 3,4% în
2001, printr-o campanie agresivă de atragere a clienţilor, Raiffeisen Bank a
crescut la 6,9% în 2003 şi 9,2% la sfârşitul anului 2004, după care s-a
înregistrat un uşor recul. La sfârşitul anului 2005 această bancă deţinea
8,8% cotă de piaţă, dar şi-a consolidat poziţia a treia. Raiffeisen Bank se
numără printre băncile care vizează preluarea CEC, pe care ar putea-o
rentabiliza cu succes, având în vedere experienţa sa cu Banca Agricolă, la
rândul său o entitate bancară cu deosebită semnificaţie în mediul rural.
În cele trei judeţe analizate, Raiffeisen Bank are o reţea de 18 unităţi
(fig. 75), din care 10 în cele trei reşedinţe de judeţ. Celelalte opt agenţii sunt
localizate în municipiile Lugoj şi Caransebeş, şi în oraşele Chişineu Criş,
Sânnicolau Mare, Deta, Lipova, Oraviţa şi Sebiş. Raiffeisen Bank a renunţat
la unele unităţi ale fostei Bănci Agricole, în mediul rural sau oraşe mici, dar
a rentabilizat şi modernizat unităţile existente. Spre deosebire de alte bănci,
Raiffeisen Bank nu a deschis atât de multe ghişee de cartier în marile oraşe,
ceea ce explică decalajul faţă de numărul de unităţi al BCR şi BRD, în
schimb colaborează cu reţeaua de hiper-market-uri Selgros, unde
funcţionează agenţii Raiffeisen Bank.
Raiffeisen Bank excelează prin numărul ridicat de ATM-uri, multe din
acestea situate în aşezări unde nu (mai) există agenţii, în special în oraşe
mici şi în mediul rural, cu deosebire acolo unde există agenţi economici ai
căror angajaţi îşi primesc salariile pe carduri emise de această bancă. Se
remarcă judeţul Caraş-Severin, unde Raiffeisen Bank deţine cel mai mare
număr de ATM-uri chiar şi în municipiile Reşiţa şi Caransebeş. Totodată,
Raiffeisen Bank este singura instituţie bancară care are deschise ATM-uri în
localităţi care nu sunt nici măcar centre de comună (Nădab şi Hodoni). Din
cele 28 de aşezări urbane din teritoriul studiat, Raiffeisen Bank lipseşte doar
în patru (Ineu, Pecica, Jimbolia şi Recaş).
Banca Comercială Română (BCR) s-a desprins din Banca Naţională
a României în 1990, preluând activităţile comerciale ale acesteia. Principala
bancă comericală de stat a României, a fost mereu lider de piaţă, dar cu o
cotă în continuă scădere. În ultimii ani, aceasta a scăzut de la 29,3% în 2003
la 26,1% la sfârşitul anului 2004, dar cunoaşte o uşoară revigorare – 26,3%
la sfârşitul anului 2005. De altfel, în acest an s-au depus eforturi consistente
ca banca să constituie o resursă cât mai atractivă în vederea privatizării, care
a avut în sfârşit loc la sfârşitul anului 2005, prin preluarea pachetului
majoritar de acţiuni de către Erste Bank Austria.
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Această privatizare constituie cea mai semnificativă achiziţie pe piaţa
bancară românească de până acum. BCR a depăşit un moment mai dificil în
anul 2000, când a preluat o parte din Bancorex, şi a fost ţinta zvonurilor
unui eventual faliment, pe fondul unor prăbuşiri generalizate în sistemul
băncilor populare şi a falimentului FNI.
Cu excepţia CEC, BCR a avut cea mai vastă reţea în teritoriul studiat,
fiind doar recent egalată de BRD. BCR nu a mai deschis noi unităţi bancare
în ultimii ani, ba mai mult, a renunţat la agenţiile din mediul rural, astfel
încât, în acest moment, toate cele 25 de unităţi BCR sunt situate în mediul
urban (fig. 75). Totuşi, BCR rămâne banca cu cea mai vastă reţea teritorială
de unităţi, fiind prezentă în 16 localităţi. Spre deosebire de Raiffeisen Bank,
BCR deţine ATM-uri doar în acele localităţi unde există şi agenţii ale
acestei bănci, astfel încât numărul bancomatelor este mai mic. În schimb,
BCR a investit în mod deosebit în extinderea reţelei de bancomate în marile
oraşe, 60% din ATM-urile acestei bănci fiind localizate în Timişoara şi
Arad. Prezenţa ATM-urilor în aproape toate cartierele nu a adus însă cu sine
şi deschiderea de unităţi de „cartier”, ceea ce a permis băncilor concurente
să atragă spre sine o parte din clienţi.
Privatizarea BCR, aflată în acest moment la început, va determina
probabil schimbări majore în evoluţia băncii şi chiar a întregului sistem
bancar românesc.
BRD – Groupe Société Générale provine din Societatea Naţională de
Credit Industrial, înfiinţată în 1923 şi naţionalizată în 1947 de statul român
sub numele de Banca de Credit pentru Investiţii, redenumită apoi în 1957
Banca de Investiţii. Aceasta obţine monopolul pentru finanţarea pe termen
mediu şi lung a activităţilor industriale din România. În 1990, acest monopol este suprimat, iar instituţia se organizează ca bancă comercială, cu
numele de Banca Română pentru Dezvoltare. În decembrie 1998, pachetul majoritar de acţiuni este cumpărat de Société Générale, care iniţiază o
amplă campanie de investiţii şi retehnologizare a unităţilor bancare. Din
2001, BRD este cotată la bursă, iar din 2003 a fost redenumită BRD Groupe Société Générale, în vederea unei mai bune vizibilităţi a grupului de
care această bancă aparţine.
BRD a avut în ultimii ani o cotă de piaţă constantă, în jurul a 13%,
poziţionându-se pe locul doi între instituţiile bancare româneşti. BRD a
cunoscut o dezvoltare remarcabilă în anul 2005, crescând de la 13% în 2004
la 15% la sfârşitul anului 2005. Această creştere a fost posibilă ca o
consecinţă directă a unei strategii incisive de dezvoltare a segmentului de
retail. Astfel, lansat în octombrie 2004, programul BRD Express a definit un
concept nou de agenţie bancară, în relaţia cu clienţii persoane fizice, care se
bazează pe proximitatea faţă de clientela potenţială.
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Sub această siglă, BRD a deschis un număr mare de agenţii noi, de
dimensiuni mici şi cu număr redus de angajaţi, dar care procesează toată
gama operaţiunilor curente, atât în cartierele marilor oraşe, cât şi în oraşe
mici, unde BRD nu avusese nici o unitate bancară.
În acest fel, BRD a egalat BCR ca număr total de agenţii în cele trei
judeţe, şi se află foarte aproape şi din punctul de vedere al bancomatelor
(fig. 75 şi 76). Şi ca urmare a acestui program, BRD este în 2006 banca cu
cele mai multe unităţi în Timişoara – 10, deschise în mai toate cartierele
importante. În ultimul an s-au înfiinţat agenţii BRD şi în oraşe mici: Făget,
Moldova Nouă, Deta, Oţelu Roşu, Buziaş, Pecica şi Recaş, dar această
bancă nu este încă atât de bine reprezentată teritorial ca şi BCR.
Din punctul de vedere al ATM-urilor, BRD se remarcă prin investiţii
deosebite, în special în reşedinţele de judeţ, unde sunt concentrate peste
75% din bancomate, din totalul de 56. Şi în acest caz, BRD deţine numărul
cel mai mare de bancomate la nivelul Timişoarei (25), dintre toate băncile
comerciale. În afara celor trei municipii reşedinţă de judeţ, BRD deţine trei
bancomate la Lugoj, două la Sânnicolau Mare şi câte unul în toate celelalte
localităţi unde există agenţii. O parte din acestea au fost deschise recent, la
unităţile bancare de tip BRD Express. BRD nu deţine bancomate în
localităţi unde nu există agenţie proprie, fapt ce explică, ca şi în cazul BCR,
decalajul faţă de Raiffeisen Bank.
Banca Transilvania este o bancă autohtonă cu capital privat, înfiinţată în decembrie 1993 la Cluj-Napoca, autorizată să funcţioneze de către
BNR din ianuarie 1994, devenită operaţională în 16 februarie 1994 prin
deschiderea sucursalei Cluj-Napoca. În anii următori au loc majorări succesive de capital, odată cu extinderea reţelei teritoriale, cu precădere în spaţiul
transilvan. În 1997, Banca Transilvania a fost prima societate bancară cotată
la Bursa de Valori Bucureşti.
Încă din această perioadă, Banca Transilvania a renunţat la statutul de
bancă regională, propunându-şi să devină o bancă semnificativă la nivel
naţional. La sfârşitul anului 2004, Banca Transilvania a intrat în topul
primelor 10 bănci româneşti, cu o cotă de piaţă de 3%, iar la sfârşitul anului
2005 a mai urcat două poziţii, până pe locul opt, cu o cotă de piaţă de 3,84%
şi o creştere a activelor băncii în cursul anului 2005 cu 104%.
Evoluţia pozitivă a fost generată şi de extinderea fără precedent a
reţelei de unităţi bancare de mici dimensiuni în 2004 şi 2005. Ca şi BRD,
Banca Transilvania a înfiinţat numeroase agenţii “de cartier” în marile
oraşe, însă s-a extins mai puţin în oraşele mijlocii şi mici. În Banat, se
constată o creştere semnificativă a numărului de unităţi bancare, ajungând la
22 la începutul anului 2006, dar aproape trei sferturi din acestea sunt
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localizate în Arad (unde este lider absolut, cu opt agenţii, dublu faţă de
băncile situate pe poziţia a doua) şi Timişoara. Celelalte agenţii sunt
prezente în celelalte municipii (Reşiţa, Lugoj, Caransebeş) şi în trei oraşe
mici din judeţul Arad (Chişineu Criş, Ineu şi Nădlac). De altfel, se constată
o mai bună reprezentare a acestei bănci în judeţul Arad, comparativ cu
celelalte două judeţe, Timiş şi Caraş-Severin (fig. 77 şi 78).
Numărul de bancomate a crescut în acelaşi ritm, acestea fiind însă de
asemenea concentrate (în proporţie de 75%) în cele două mari municipii. În
Timişoara, numărul bancomatelor depăşeşte de mai bine de două ori
numărul agenţiilor, în vreme ce în Arad recordul de agenţii nu este dublat de
unul similar în ceea ce priveşte ATM-urile. În toate celelalte localităţi,
bancomatele sunt amplasate doar la unităţile bancare, cu excepţia unui ATM
la Pecica, unde nu există (încă) agenţie BT.
Bancpost a fost înfiinţată în 1991 ca bancă universală, comercială şi
de economii, ca urmare a restructurării sectorului comunicaţiilor. Procesul
de privatizare al băncii a fost demarat în 1998, iar în anul următor General
Electric şi Banco Portugues de Investimento au cumpărat 45% din acţiunile
băncii. Banca EFG Eurobank Ergasias din Grecia a cumpărat în mod repetat
acţiuni de la cei doi investitori, iar în anul 2002 a achiziţionat un ultim
pachet de 17% din acţiuni, deţinut de stat, devenind acţionarul majoritar al
acestei bănci.
Conform website-ului băncii, la începutul anului 2004 a fost iniţiat un
amplu proces de restructurare, care vizează repoziţionarea reţelei de unităţi
pe piaţă şi optimizarea operaţiunilor, odată cu implementarea unui sistem
informatic centralizat cu performanţă ridicată (FlexCube), adoptarea unei
identităţi corporative care să reflecte apartenenţa la grupul Eurobank EFG,
precum şi sporirea atractivităţii ofertei de produse şi servicii.
În ultimii ani, Bancpost a avut o cotă de piaţă constantă, între 4,6% (la
sfârşitul anului 2004) şi 4,5% la sfârşitul anului 2005, când se situa pe
poziţia a şasea între băncile din România.
În Banat, numărul de unităţi bancare aparţinând Bancpost este redus,
acestea fiind prezente doar în cele cinci municipii şi, în mod curios, în
comuna Periam (fig. 77). Bancpost deţine mai mult de o agenţie doar la
Timişoara.
Bancpost ocupă locul al doilea în rândul emitenţilor de carduri de pe
piaţa românească, astfel că numărul mic de agenţii este compensat de
numărul mare de ATM-uri, de peste cinci ori mai multe! Cele 43 de
bancomate sunt localizate predilect în Timişoara şi Arad, celelalte fiind
situate în celelalte trei municipii şi în oraşul Curtici (fig. 78). La Periam,
deşi există un punct de lucru, nu există ATM.
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Banca Comercială Carpatica a luat naştere în 1999, la Sibiu.
Capitalul băncii este integral privat, românesc şi străin. În ultimii ani, banca
sibiană şi-a extins considerabil reţeaua de unităţi, cu precădere în
Transilvania.
În teritoriul studiat, sunt prezente 14 unităţi aparţinând acestei
bănci, repartizate destul de uniform, cu o preferinţă totuşi pentru judeţul
Timiş, unde s-au deschis agenţii şi în oraşe mici (Făget, Buziaş) şi chiar
comune (Jebel), spre deosebire de judeţul Arad, unde banca este prezentă
doar în municipiul reşedinţă de judeţ. Extinderea reţelei de unităţi
continuă şi în 2006, recent fiind deschise şi agenţiile din Caransebeş şi
Bozovici (fig. 77 şi 78).
Deşi în mod obişnuit, fiecare unitate bancară este însoţită şi de un
bancomat, Banca Comercială Carpatica nu are ATM-uri la una din agenţiile
din Arad, şi deocamdată nici la cele din Caransebeş, Bozovici şi Buziaş.
Banca Comercială „Ion Ţiriac” a fost înfiinţată în 1991 de renumitul
om de afaceri al cărui nume îl poartă. În prezent, banca se află în plin proces
de fuziune cu HVB Bank, rezultând HVB Ţiriac Bank. La această fuziune ar
urma să se alăture şi Banca Unicredit. Viitoarea bancă ar urma să
moştenească reţeaua bine dezvoltată a Băncii Ţiriac şi rezultatele foarte
bune de pe piaţă ale HVB Bank.
Banca Ţiriac a înregistrat un uşor regres din punct de vedere al cotei
de piaţă în ultimii ani, ieşind din clasamentul primelor zece bănci din
România la sfârşitul anului 2004.
În teritoriul studiat, banca deţine doar cinci unităţi (fig. 79 şi 80),
dintre care trei în Timişoara, celelalte două în Arad şi Lugoj. Numărul
bancomatelor este mult mai numeros, însă exclusiv în localităţile menţionate
mai sus, cu excepţia unui ATM situat în comuna Buchin, de altfel singura
prezenţă a băncii în judeţul Caraş-Severin.
ING Bank a fost prima bancă străină care a deschis o sucursală în
România, oferind servicii complete, în octombrie 1994. De atunci şi până în
prezent, banca a avut o evoluţie mereu pozitivă pe piaţa românească, în
prezent situându-se pe un loc fruntaş în ierarhia băncilor din România.
Axată iniţial pe domeniul corporatist, banca olandeză a intrat serios pe
piaţa de retail, fapt ce i-a adus o creştere semnificativă a activelor şi a cotei
de piaţă, urcând de pe locul şase în 2003 (cu 4,26% din piaţă), pe locul cinci
în 2004 (cu 5,62%) şi pe locul patru la sfârşitul anului 2005, cu o cotă de
5,3% din piaţă.
Aceste rezultate au fost posibile ca urmare a unei extinderi fără
precedent a unităţilor bancare până la nivelul cartierelor, în marile oraşe, sub
sigla „ING Office” – în general agenţii de mici dimensiuni.
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În acelaşi mod s-au înmulţit şi bancomatele (numite şi multimate,
exclusiv pentru clienţii ING Bank).
În Banat, ING Bank este prezentă doar în cele două mari municipii, cu
un total de nouă unităţi şi tot atâtea ATM-uri, din care şase la Timişoara şi
trei la Arad.
Banca Comercială Sanpaolo IMI este singura bancă al cărei sediu
central (în România) se află în regiunea studiată. Această bancă este
moştenitoarea West Bank, înfiinţată în 1996 la Arad, acest nume fiind
folosit până în 2003. Noua bancă a luat naştere prin fuziunea dintre grupul
Cardine, acţionarul majoritar al West Bank, şi grupul italian Sanpaolo IMI,
în 2002.
Banca este prezentă cu câte două unităţi în cele două mari municipii,
iar alte două agenţii se găsesc la Chişineu Criş şi Lipova. În fiecare dintre
oraşe se află doar un singur bancomat, iar la Lipova niciunul (fig. 79 şi 80).
Toate celelalte 17 bănci deţin unităţi exclusiv la nivelul celor două
oraşe mari, Timişoara şi Arad. În mod excepţional, Romexterra Bank are
ATM-uri şi în alte aşezări, la Nădlac, Pecica şi Şandra, în directă legătură cu
exploatările petroliere. De altfel, această bancă, a cărei denumire a fost până
în 2004 Banca de Credit şi Dezvoltare ROMEXTERRA, a fost înfiinţată în
1993 de către salariaţi ai Societăţii Naţionale a Gazului Metan – ROMGAZ
S.A. – cu sprijinul efectiv al conducerii acestei societăţi, iar din 1998 au
devenit acţionari şi salariaţi ai Societăţii Naţionale a Petrolului – PETROM
S.A., companie cu care banca întreţine relaţii deosebit de bune.
Între aceste bănci cu o reţea dezvoltată doar la nivelul oraşelor mari se
numără şi unele cotate între primele zece din România: HVB Bank, Alpha
Bank şi ABN-AMRO Bank.
HVB Bank este prezentă în România încă din 1998, ca subsidiară a
Bank Austria Creditanstalt (BA-CA), sub această denumire funcţionând
până în 2001. În cadrul HVB Group, BA-CA este responsabilă pentru
întreaga activitate din Europa Centrală şi de Est, având cea mai mare reţea
din această parte a continentului. HVB Bank a avut rezultate deosebite în
România, situându-se pe poziţia a cincea la sfârşitul anului 2005, cu o cotă
de piaţă de 4,9%, o creştere semnificativă. Prin fuziunea cu Banca Ţiriac,
HVB Bank se va situa pe o poziţie şi mai favorabilă, obiectivul fiind o cotă
de minim 10% din piaţă. În Banat, banca este momentan prezentă doar în
Timişoara şi Arad, dar în 2006 urmează să fie inaugurate agenţii noi, la
Reşiţa şi Caransebeş, dar şi în cele două municipii unde este deja prezentă.
Alpha Bank este una dintre cele mai importante bănci cu capital
străin din România. A fost înfiinţată în 1993 sub numele de Banca
Bucureşti, iar din 2000 şi-a schimbat denumirea pentru a sublinia aparte403
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nenţa la grupul grecesc Alpha. La sfârşitul anului 2005, Alpha Bank se situa
pe poziţia a noua între băncile din România, cu o cotă de piaţă de 3,82%.
Are două unităţi şi patru ATM-uri în Timişoara şi câte unul în Arad.
ABN-AMRO Bank reprezintă o importantă bancă olandeză, intrată
pe piaţa românească în 1995. În ultimii ani a avut o evoluţie descendentă a
cotei de piaţă, ca urmare a orientării preponderent corporatiste şi mai puţin
înclinate spre persoanele fizice. La sfârşitul anului 2005 se situa pe poziţia a
zecea, cu o cotă de piaţă de 3,78%. Sucursala Timişoara a fost înfiinţată în
1998 şi deserveşte judeţele Timiş şi Caraş-Severin, iar sucursala Arad – în
2000, deservind judeţele Arad şi Hunedoara.
Banca Românească a fost înfiinţată în 1993 ca o bancă comercială
universală, cu capital integral privat. Din decembrie 2003 pachetul majoritar
de acţiuni la această bancă a fost achiziţionat de National Bank of Greece.
Momentan este prezentă doar în Timişoara şi Arad, dar acţionarii băncii
anunţă o extindere semnificativă.
OTP Bank România este parte a grupului maghiar OTP, a cărui
activitate a debutat în 1992 având la bază fosta casă de economii şi consemnaţiuni din Ungaria. În România, OTP Bank a luat naştere ca urmare a
achiziţionării (în 2005) a Băncii Comerciale ROBANK, înfiinţată în 1995.
OTP Bank susţine o politică rapidă de expansiune, având în plan deschiderea a numeroase sucursale în anul 2006, deja acestea fiind inaugurate la
Timişoara şi Arad. OTP Bank participă şi la licitaţia pentru CEC, banca
maghiară având deja experienţă cu DSK Bank (echivalentul CEC din
Bulgaria).
Banca Italo-Romena este prima companie mixtă italo-română în
domeniul bancar. Banca s-a înfiinţat în 1996 şi activează din 1997, având ca
principal acţionar grupul „Veneto Banca” şi sediul central la Treviso.
Principalii clienţi sunt oamenii de afaceri italieni din România. Banca are
agenţii la Timişoara şi Arad.
Volksbank România a intrat pe piaţa românească din mai 2000 şi are
ca acţionar majoritar grupul austriac Volksbank International AG. În prezent
are sucursale şi ATM-uri la Timişoara şi Arad.
UniCredit Bank este moştenitoarea Demirbank, denumire sub care a
activat de la înfiinţare, în 1997, şi până în 2002. Banca a fost achiziţionată
de grupul italian UniCredit, orientat spre Europa Centrală şi de Est, unde
deţine o poziţie de lider regional. În prezent, banca se află în plin proces de
fuziune cu HVB Bank şi Banca Ţiriac.
Piraeus Bank este parte a grupului grecesc omonim, care a preluat în
2000 Banca de Credit PATER, înfiinţată în 1995. Banca utilizează o strategie bine pusă la punct de atragere a clienţilor, în special persoane fizice.
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ProCredit Bank este una dintre puţinele bănci „de nişă”, orientânduse exclusiv spre finanţarea microîntreprinderilor şi întreprinderilor mici şi
mijlocii. Banca s-a înfiinţat în 2002, când a preluat activitatea
Microenterprise Credit Romania (MCR). Până în 2004 a funcţionat sub
denumirea de Banca de Microfinanţare MIRO. Are sucursală la Timişoara,
iar de curând s-a inaugurat şi sucursala Arad.
Finans Bank este moştenitoarea Băncii de Credit Industrial şi
Comercial, înfiinţată în 1993, şi achiziţionată de grupul turcesc Fiba (Finans
Bank) în 2000. Deţine o sucursală şi un ATM în Timişoara, şi curând se va
inaugura şi sucursala din Arad.
Cinci bănci au sucursale sau agenţii doar în Timişoara: Emporiki
Bank, Eurom Bank, Romanian International Bank, Citigroup Bank şi
Eximbank. Acestea sunt în general bănci cu o cotă redusă de piaţă şi o
activitate restrânsă.
O situaţie aparte, demnă însă de a fi relevată, este cea a cooperativelor de credit. Întocmai ca şi băncile, acestea au apărut în a doua
jumătate a secolului al XIX-lea şi au proliferat îndeosebi în mediul rural,
unde au fost cunoscute şi sub denumirea de „bănci populare săteşti”. Spiru
Haret a fost iniţiatorul primei legi a cooperaţiei şi susţinătorul acestor
cooperative de credit, începând cu anul 1898. În perioada interbelică şi apoi
în epoca comunistă, cooperativele de credit au desfăşurat activităţi
financiare conforme cu legislaţiile specifice din acea vreme.
După 1990, activitatea cooperaţiei de consum şi de credit a fost
reglementată prin Decretul – Lege nr. 67/1990. Operaţiunile cu caracter
financiar au fost efectuate numai pentru membrii cooperatori.
Din octombrie 1996 şi până în iunie 2000, baza legală pentru activitatea cooperativelor de credit a fost Legea nr. 109/1996 privind organizarea
şi funcţionarea cooperaţiei de consum şi a cooperaţiei de credit. Prin această
lege, cooperativele de credit au primit şi denumirea de bănci populare, în
ciuda legii bancare 33/1991, unde este interzisă utilizarea cuvântului
„bancă”, în afara instituţiilor financiare autorizate de BNR.
Cum capitalul minim necesar pentru înfiinţarea unei astfel de „bănci
populare” nici nu era menţionat, ci numai numărul minim de membri
cooperatori (100), oricine putea înfiinţa o astfel de „bancă”, cu 100 de buletine. Denumirea de cooperativă de credit dispare aproape complet sau este
scrisă cu litere foarte mici.
Nici noua lege bancară 58/1998, în care se stipula interzicerea folosirii
cuvântului „bancă” de către orice instituţie care nu are autorizaţie de la
BNR, nu a schimbat situaţia. Băncile populare au proliferat, atrăgând un
număr mare de clienţi persoane fizice datorită dobânzilor mai mari practi405
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cate la depozite în comparaţie cu băncile comerciale. Mulţi dintre aceşti
clienţi au rămas cu „buzele umflate” atunci când unele bănci populare şi-au
închis porţile.
Totuşi, în septembrie 1998 şi iunie 1999, s-a interzis înfiinţarea de noi
cooperative de credit, prin hotărâre de guvern. Falimentul în lanţ a multora
dintre băncile populare, în frunte cu Banca Populară Română (BPR), care nu
funcţionau într-un sistem autorizat, reglementat şi controlabil, a determinat
autorităţile să adopte Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 97 din iulie
2000, aprobată şi modificată de Parlamentul României prin Legea 200/2002,
cu modificările şi completările ulterioare.
Din denumirea cooperativelor de credit dispare, începând cu anul
2000, cuvântul „bancă”, care a indus în eroare atâţia deponenţi. În plus,
BNR are posibilitatea de a supraveghea şi controla activităţile bancare
efectuate în cadrul cooperaţiei de credit. Pagina de internet a BNR conţine
Registrul Organizaţiilor Cooperatiste de Credit.
În esenţă, sistemul organizaţiei cooperatiste de credit funcţionează în
prezent pe trei nivele organizatorice: o casă centrală (CREDITCOOP),
autorizată de BNR la 6 septembrie 2002, sucursale ale acesteia şi
cooperativele de credit afiliate la casa centrală. În teritoriul analizat, există
două sucursale ale CREDITCOOP, la Timişoara şi Arad (fig. 81). Fiecare
are în subordine câte cinci cooperative de credit: cea din Timişoara pe cele
din judeţele Timiş şi Caraş-Severin, iar cea din Arad pe cele din judeţul
omonim.
Conform legislaţiei în vigoare, cooperativele de credit sunt asociaţii
autonome, apolitice şi neguvernamentale, al căror scop principal este
desfăşurarea activităţilor bancare în vederea întrajutorării membrilor lor. O
cooperativă de credit este constituită dintr-un număr variabil de membri
cooperatori, are capitalul social variabil, acesta fiind alcătuit din părţi
sociale de valoare egală.
Casa Centrală coordonează activitatea cooperativelor de credit afiliate,
având atribuţii de reprezentare, control şi supraveghere, îndeplinind totodată
şi funcţia bancară pentru unităţile din reţea. Aceasta presupune efectuarea
operaţiunilor în numerar, precum şi a transferului de fonduri în exclusivitate
prin intermediul Casei Centrale şi a sucursalelor acesteia. De asemenea,
Casa Centrală garantează în întregime obligaţiile cooperativelor de credit
afiliate, şi de aceea ea constituie rezerva mutuală de garantare, pe baza
cotizaţiilor cooperativelor de credit afiliate.
La data de 31 decembrie 2003, reţeaua CREDITCOOP includea Casa
Centrală cu 21 de sucursale, 547 de cooperative de credit şi 375 de puncte
de lucru ale acestora.
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Ţinând seama de faptul că până la 31 mai 2004 cooperativele de credit
aveau obligaţia de a realiza un venit minim al fondurilor proprii de 3
miliarde de lei (ROL), Casa Centrală a elaborat o strategie bazată pe fuziuni
între cooperativele de credit. Astfel, acele unităţi care au estimat că nu pot
atinge pragul impus de reglementările legale în vigoare, au fuzionat cu acele
cooperative de credit care aveau un nivel mai bun din punct de vedere
economic şi financiar. La data de 25 februarie 2004, BNR a aprobat cererile
de fuziune întocmite de 504 cooperative de credit, între care 98 absorbante
şi 406 absorbite la nivel naţional. Aceste fuziuni au avut loc în cursul anului
2004, la sfârşitul căruia CREDITCOOP mai avea 16 sucursale şi 124
cooperative de credit cu 769 puncte de lucru (majoritatea cooperativelor de
credit absorbite devenind sedii secundare sau puncte de lucru ale
cooperativelor de credit absorbante).
În judeţele Arad, Timiş şi Caraş-Severin funcţionează zece
cooperative de credit, astfel: „Măgura” Buteni, „Libertatea” Chişineu-Criş,
„Crişana” Gurahonţ, „Lipovana” Lipova şi „Mureşul” Arad – în judeţul
Arad; „Denteana” Denta, „Banatul” Lugoj, „Unirea” Sânnicolau Mare şi
„Begacoop” Timişoara – în judeţul Timiş, şi o singură unitate în judeţul
Caraş-Severin: „Caransebeşana” Caransebeş.
În 2004, fiecare dintre aceste cooperative de credit a fuzionat prin
absorbţie cu un număr impresionant de alte cooperative de credit din acelaşi
judeţ. Fostele cooperative de credit au devenit puncte de lucru ale
cooperativelor absorbante.
În judeţul Arad, au dispărut următoarele cooperative de credit:
„Albina” Curtici, „Agricultorul” Vinga, „Unirea” Şeitin, „Furnica” Şiria,
„Speranţa” Pecica – absorbite de Cooperativa de Credit „Mureşul” din Arad;
„Crişul Alb” Ineu, „Cermeiana” Cermei, „Ogorul” Târnova, „Mureşana”
Săvârşin – absorbite de Cooperativa de Credit „Crişana” din Gurahonţ;
„Dumbrava” Şepreuş, „Pîncotana” Pâncota, „Solidaritatea” Sântana,
„Viitorul” Secusigiu – absorbite de Cooperativa de Credit „Libertatea” din
Chişineu Criş; „Podgoria” Ghioroc absorbită de Cooperativa de Credit
„Lipovana” Lipova şi „Codrul” Beliu absorbită de Cooperativa de Credit
„Măgura” din Buteni. Rezultă un raport de 15 cooperative absorbite la cinci
absorbante.
În judeţul Timiş, numărul de unităţi absorbite a fost acelaşi (15),
raportat la doar patru cooperative de credit funcţionale în prezent. Astfel,
cooperativele „Hărnicia” Periam, „Varieşana” Variaş şi „Luceafărul”
Becicherecu Mic au fost absorbite de Cooperativa de Credit „Unirea”
Sânnicolau Mare; „Recăşana” Recaş, „Buzieşana” Buziaş, „Făgeţeana”
Făget, „Timişul” Gavojdia şi „Bega” Balinţ – de Cooperativa de Credit
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„Banatul” Lugoj; „Jebeleana” Jebel, „Cetate” Ciacova, „Şumigul” Gătaia,
„Poieniţa” Jamu Mare şi „Unirea” Peciu Nou – de Cooperativa de Credit
„Denteana” Denta, iar Cooperativa de Credit „Begacoop” Timişoara a
fuzionat doar cu „Cărpinişana” Cărpiniş şi „Înfrăţirea” Jimbolia.
În judeţul Caraş-Severin, toate cooperativele de credit, zece la număr
fără a include unitatea absorbantă, au fuzionat cu Cooperativa de Credit
„Caransebeşana” din Caransebeş. Este vorba despre: „Nera” Bozovici,
„Timişul” Constantin Daicoviciu, „Progresul” Dalboşeţ, „Izvorul” Mehadia,
„Vadu Craiovei” Petnic, „Răcăşdiana” Răcăşdia, „Creditul Reşiţean” Reşiţa,
„Bradul Moşului” Teregova, „Nicolae Bălcescu” Oraviţa şi „Bârzava”
Bocşa. A mai funcţionat şi Cooperativa de Credit „Caraşul” din Reşiţa, a
cărei autorizaţie de funcţionare a fost retrasă în 2003.
Prin aceste fuziuni, caracterul predominant rural al cooperativelor de
credit s-a schimbat întrucâtva, majoritatea unităţilor existente fiind
amplasate în mediul urban.
Conform reglementărilor în vigoare, fiecare cooperativă de credit are
o rază de operare fixă în teritoriu, care nu poate fi încălcată. Astfel,
depozitele nu se acceptă decât de la membrii cooperatori, precum şi de la
persoanele fizice şi juridice care au domiciliul stabil sau sediul social în raza
teritorială a acelei cooperative de credit. De asemenea, se pot acorda credite
doar acelor persoane fizice sau juridice care au domiciliul sau sediul social
în raza de competenţă teritorială a respectivei cooperative de credit. În felul
acesta, teritoriile arondate fiecărei cooperative de credit devin foarte
importante.
6.6.4. Companiile de asigurări şi serviciile în domeniul
asigurărilor
În România, primele societăţi de asigurare apar în secolul al XIX-lea,
fiind în general reprezentanţe ale unor companii străine. Prima societate
românească de asigurări, DACIA, ia fiinţă în anul 1871, fiind urmată de
altele. Până la primul război mondial, companiile ofereau preponderent
asigurări de incendiu şi de viaţă. În perioada interbelică au apărut numeroase
alte societăţi de asigurare, dintre care unele erau succesoare ale unor
societăţi străine. Activitatea în domeniul asigurărilor a cunoscut un moment
de maxim în a doua jumătate a anilor 30, când numărul companiilor de
asigurări depăşea 20. În timpul războiului, societăţile de asigurare au
cunoscut un declin numeric şi valoric. În urma naţionalizării din anul 1948,
companiile care rezistaseră pe piaţă au trecut în proprietatea statului.
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În anul 1952 s-a înfiinţat Administraţia Asigurărilor de Stat – ADAS –
instituţie specializată în activitatea de asigurare, reasigurare şi de comisariat
de avarie. Aceasta îşi desfăşura activitatea sub conducerea Ministerului
Finanţelor, creându-se astfel un monopol de stat în domeniul asigurărilor.
Această situaţie a durat până în 1990.
După Revoluţie, au apărut importante schimbări legislative care au
condus la înlăturarea monopolului statului, apariţia unui număr mare de
societăţi de asigurare şi la stabilirea unui climat concurenţial pe piaţa
asigurărilor din România.
În urma Hotărârii de Guvern nr. 1279 din 8 decembrie 1990 privind
înfiinţarea unor societăţi comerciale pe acţiuni în domeniul asigurărilor
începând cu data de 1 ianuarie 1991, ADAS şi-a încetat activitatea, iar
activul şi pasivul acestei companii au fost preluate de ASIGURAREA
ROMÂNEASCĂ S.A., ASTRA S.A şi CAROM S.A.
Legea nr. 47 din 16 iulie 1991 privind constituirea, organizarea şi
funcţionarea societăţilor comerciale din domeniul asigurărilor este cea care
reglementează activitatea în domeniul asigurărilor în România. Se înfiinţează numeroase companii de asigurare, ca societăţi pe acţiuni sau societăţi
cu răspundere limitată, cu avizul prealabil al Oficiului de supraveghere a
activităţii de asigurare şi reasigurare din cadrul Ministerului Economiei şi
Finanţelor.
În anul 1994 ia naştere Uniunea Naţională a Societăţilor de Asigurare
şi Reasigurare din România – UNSAR – la iniţiativa a 13 companii din acest
domeniu.
Pe piaţă au apărut şi numeroase societăţi de intermediere în asigurări,
care joacă rolul de agenţi dar şi de brokeri de asigurare. Termenul de
„broker de asigurare” a fost introdus de Legea 32/2000 privind societăţile de
asigurare şi supravegherea asigurărilor. Prin aceeaşi lege s-a înfiinţat
Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, organism independent, autonom,
cu rol de reglementare, control şi supraveghere a pieţei asigurărilor. Scopul
principal al Comisiei este apărarea drepturilor asiguraţilor şi promovarea
stabilităţii activităţii de asigurare în România. Societăţile autorizate de
Comisia de Supraveghere a Asigurărilor sunt înregistrate în Registrul asiguratorilor şi brokerilor de asigurare, care poate fi consultat pe pagina de
internet a Comisiei (www.csa-isc.ro/ra/). La începutul anului 2006 funcţionau în România 37 de companii de asigurări şi 314 brokeri de asigurare.
Dintre aceştia, în Banat activează 27 de companii de asigurare
(considerând separat companii precum Omniasig şi Omniasig Asigurari de
Viaţă, BCR Asigurări şi BCR Asigurări de Viaţă – în tabelul 12 acestea apar
împreună) şi un număr de cel puţin 13 brokeri de asigurare, situaţia fiind
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mai ambiguă în privinţa acestora din urmă. Rezultă un total de 40 de
companii şi brokeri de asigurare.
Considerând Omniasig şi Omniasig Asigurări de Viaţă, respectiv BCR
Asigurări şi BCR Asigurări de Viaţă ca fiind practic parte din acelaşi grup,
numărul total poate fi redus la 38. Jumătate dintre acestea – şase companii şi
toţi brokerii de asigurare – sunt prezente în maxim două aşezări, în mod
obişnuit Timişoara sau Arad, sau ambele, singurele excepţii fiind compania
Certasig, cu o agenţie la Jimbolia, şi compania Gerroma, cu agenţii la
Timişoara şi Reşiţa.
Spre deosebire de bănci, companiile de asigurare nu sunt obligate să
aibă agenţii numeroase, inclusiv în cartierele oraşelor mari. O bună parte din
activităţile acestora se realizează prin intermediul agenţilor, care încheie
poliţe de asigurare cu clienţii în numele firmei, fără ca să fie nevoie ca
clientul să se deplaseze la o unitate a respectivei companii. Agenţii de
asigurare nu pot fi localizaţi cu exactitate în teritoriu, întrucât aceştia îşi pot
desfăşura activitatea oriunde, indiferent de domiciliul lor stabil.
Astfel, numărul de unităţi ale companiilor de asigurare este ceva mai
redus decât în cazul băncilor, totalul fiind de 243. Numărul maxim de unităţi
într-o localitate îl deţine Omniasig (inclusiv Omniasig Asigurări de Viaţă),
cu şase agenţii şi sucursale la Timişoara. În marea majoritate a cazurilor,
companiile de asigurări au câte o singură unitate într-o localitate, unele
excepţii făcând companiile mari, în municipiile reşedinţă de judeţ.
Concentrarea atât de evidentă a băncilor în cele două mari municipii
nu mai este atât de evidentă în cazul companiilor de asigurări. Totuşi, şi în
acest caz, 40% dintre unităţi sunt situate în Timişoara şi Arad la nivelul
întregii regiuni.
În 32 de aşezări din Banat fiinţează unităţi ale unor companii de
asigurări, un număr mult mai redus decât în cazul băncilor (unde, totuşi,
valoarea mare se datorează CEC-ului). Majoritatea acestora sunt aşezări
urbane, iar în cadrul aşezărilor rurale se remarcă prezenţa punctelor de
trecere a frontierei: Cenad, Turnu, Vărşand şi Moraviţa. De altfel, această
localizare a favorizat şi aşezări urbane precum Nădlac sau Jimbolia, care
deţin un număr impresionant de agenţii de asigurare, dacă raportăm la talia
celor două oraşe. Este evidentă proliferarea companiilor de asigurări în ariile
din apropierea frontierei sau pe drumurile principale care duc spre ţările
vecine; în acelaşi fel sunt prezenţi şi agenţi de asigurare, al cărui număr nu-l
cunoaştem cu precizie, dar care sar în ochi ca urmare a anunţurilor cu „carte
verde” întâlnite la fiecare pas în aşezările de graniţă.
Între companiile de asigurări, cinci par să aibă un număr aproape egal
de unităţi: Allianz-Ţiriac, Unita, Ardaf, Omniasig şi Asirom.
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52

2

2

2

6

1

3

3

Agenţii3

Allianz-Ţiriac

Unita

Ardaf

Omniasig

Asirom

Astra

RAI

Arad

2

2

1

4

3

1

2

45

29

Reşiţa
1

1

3

2

1

1

23

18

Lugoj
1

1

1

1

2

1

13

12

Sânnicolau Mare
2

1

1

1

1

1

1

11

10

1

1

1

1

1

1

10

10

Caransebeş

2

Inclusiv Moldova Veche.
Inclusiv brokeri de asigurare (cu caractere înclinate).
3
Sucursale, reprezentanţe, agenţii, puncte de lucru etc.
4
Asirom mai are două agenţii la Anina şi Pâncota.
5
Astra are încă o agenţie la Moraviţa.
6
RAI are încă o agenţie la Lovrin.

1

31

Timişoara

Companii2

Localitatea
Nădlac
2

1

1

1

1

9

7

Chişineu Criş
1

1

1

2

1

1

8

7

Jimbolia
1

1

1

1

1

7

7

Ineu
1

1

1

1

1

7

7

Sebiş
1

1

1

1

1

6

6

Lipova
1

1

1

1

5

5

Moldova Nouă1
1

1

1

1

1

5

5

Oraviţa
1

1

1

4

4

Deta
1

1

1

1

4

4

Băile Herculane
1

1

1

1

4

4

Făget
1

1

1

1

4

4

Bocşa
1

1

1

3

3

1

1

1

3

3

Pecica

Repartiţia teritorială a companiilor de asigurare şi a brokerilor de asigurare

Turnu
1

1

3

3

Vărşand
1

1

3

3

Cenad
2

3

2

Oţelu Roşu
1

1

2

2

Tabelul 12.

Buziaş
1

1

2

2

156

165

204

21

21

21

22

243

38

Total
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2

1

5

1

1

2

1

3

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

BT Asigurări

Carpatica

Agras

Asitrans

Asiban

Generali

Ceccar-Romas

ING Asigurări

ABC

Interamerican

Aviva

Gerroma

AIG-Life

Grawe

PetroAs

Astop

Garanta

1

1

1

1

1

1

1

1

3

2

1

2

1

1

3

3

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1
1

BCR Asigurări mai are încă o agenţie la Curtici.
Agras mai are încă două agenţii la Giarmata şi Becicherecu Mic.

Certasig

2

BCR Asigurări

1

1
1

1

1

1
1

1

1
1

1

1

2

2

2

2

3

3

4

4

5

6

6

6

7

72

8

13

131
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1

1

1

1

Noblesse

Quality Asig

Transworld

1

Marsh

Nemes

1

LondonBrokers

1

1

AON Romania

Ar-West

1

ECG Romania

1

1

Conimpex

Al-Broker

1

Asigest

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Allianz-Ţiriac este compania de asigurări cu cea mai ridicată cotă de
piaţă în România, 20,7% în anul 2004. Societatea a luat naştere în 1994, sub
numele de „Asigurări Ion Ţiriac” (ASIT), fiind parte a grupului financiar a
cunoscutului om de afaceri. Compania mixtă, cu capital integral privat, a
fost achiziţionată în august 2000 de grupul german Allianz, cel mai mare
grup de asigurări din Europa, care a cumpărat 51% din acţiunile ASIT. Din
2002, noua companie, Allianz-Ţiriac Asigurări, a devenit lider pe piaţa
asigurărilor din România.
În Banat, Allianz-Ţiriac are 22 de unităţi (sucursale, agenţii şi puncte
de lucru) în 20 de localităţi – câte două în Timişoara şi Arad şi câte una în
celelalte oraşe (fig. 82). Compania este prezentă exclusiv în mediul urban,
însă acoperă aproape toate aşezările din această categorie, cu excepţia
oraşelor Ineu, Pâncota, Curtici şi Anina şi a câtorva oraşe declarate recent
(Sântana, Recaş, Ciacova, Gătaia) – unde de altfel nu există nici o companie
de asigurare.
O reţea aproape la fel de vastă are şi compania Unita (fig. 82),
explicabil dacă se ia în considerare că aceasta s-a înfiinţat în 1990 la
Timişoara, fiind prima societate de asigurare cu capital integral privat din
România. Unita şi-a început activitatea în ianuarie 1991 cu asigurări de
viaţă, iar din 1996 practică întreaga gamă de asigurări. În anul 2001,
pachetul majoritar de acţiuni a fost achiziţionat de grupul austriac Wiener
Städtische. La sfârşitul anului 2004, Unita se clasa pe poziţia a şasea între
companiile de asigurări din ţară, conform primelor de asigurare subscrise. În
2006, acţionarul majoritar şi-a schimbat numele din Wiener Städtische în
Vienna Insurance Group.
În teritoriul analizat, societatea are 21 de sucursale, agenţii şi filiale, în
19 localităţi urbane – câte două la Timişoara şi Lugoj şi câte una în celelalte
oraşe. Practic, este prezentă în aceleaşi localităţi ca şi Allianz-Ţiriac, mai
puţin în Nădlac şi Pecica, în schimb are o agenţie la Ineu, unde grupul
german lipseşte.
Societatea de asigurare şi reasigurare ARDAF este o companie
înfiinţată în 1992 la Cluj-Napoca, cu capital integral privat şi românesc.
Deşi are sediul central în Transilvania, compania şi-a creat o reţea teritorială
la nivel naţional, fiind bine reprezentată şi în spaţiul bănăţean. Cu toate
acestea, conform primelor subscrise, societatea se clasa abia pe poziţia a
opta la nivel naţional la sfârşitul anului 2004, în ciuda unei creşteri
semnificative în raport cu anii anteriori.
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În cele trei judeţe, ARDAF deţine 21 de sucursale şi agenţii (fig. 82),
fiind bine reprezentată mai ales la nivelul reşedinţelor de judeţ – trei unităţi
la Arad şi câte două la Timişoara şi Reşiţa. Comparativ, societatea are o
reţea mai consistentă în judeţul Arad – 10 unităţi, între care două la
Chişineu Criş, şi un număr de agenţii sunt localizate în punctele rutiere de
trecere a frontierei – la Vărşand, Turnu, Nădlac şi Jimbolia.
Societatea de asigurări Omniasig s-a înfiinţat în 1995, prin cumpărarea portofoliului societăţii Mondragon, fondată în 1992. Grupului Omniasig
i s-a adăugat, din 1998, şi Omniasig Asigurări de Viaţă. În anul 2005,
pachetul majoritar de acţiuni al acestei companii, deţinut de TBIH Holding
Company NV, a fost preluat de grupul austriac Wiener Städtische, intenţia
acestuia fiind de a-şi consolida poziţia pe piaţa asigurărilor din România.
Noua sa denumire este, din 2006, Vienna Insurance Group.
De câţiva ani, Omniasig este clasată în mod constant pe podiumul
companiilor de asigurări din România, având o cotă de piaţă de aproximativ
12,7% la sfârşitul anului 2004.
Împreună cu Omniasig Asigurări de Viaţă, compania aparţinând
concernului austriac deţine tot 21 de unităţi în teritoriul studiat, dar într-un
număr mai mic de localităţi, acestea fiind concentrate în proporţie de peste
50% în cele trei reşedinţe de judeţ – şase la Timişoara, patru la Arad şi trei
la Reşiţa (fig. 83). Omniasig mai are puncte de lucru în alte opt oraşe, având
la rândul său preferinţă pentru judeţul Arad, în vreme ce în celelalte două
judeţe este prezentă doar în municipiile Lugoj şi Caransebeş, şi în oraşul
Sânnicolau Mare.
ASIROM este urmaşa vechii societăţi ADAS, şi până în anul 2002 a
fost lider absolut al pieţei asigurărilor din România. În ultimul timp,
compania a înregistrat o scădere continuă a cotei sale de piaţă, dar rămâne în
continuare pe poziţia a doua cu o cotă de piaţă de 15,4% la sfârşitul anului
2004.
Între companiile de top, este singura care nu are decât o singură
unitate în fiecare localitate, deci cele 20 de sucursale şi agenţii corespund cu
acelaşi număr de oraşe. Dezvoltată exclusiv în mediul urban, compania este
singura existentă în aşezări precum Anina sau Pâncota (fig. 83).
La o oarecare distanţă de aceste cinci companii, care deţin reţeaua
teritorială cea mai extinsă în teritoriul analizat, se situează societăţile de
asigurare Astra, RAI, BCR Asigurări şi BT Asigurări.
Ca şi ASIROM, Astra Asigurări s-a desprins în 1991 din fosta
companie de stat ADAS, preluând activele şi pasivele corespunzătoare
societăţilor mixte din străinătate (cu participarea ADAS), asigurărilor şi
operaţiunilor de reasigurare în relaţiile cu străinătatea.
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De atunci, compania s-a extins în continuu, ocupând la sfârşitul anului
2004 locul şapte în ierarhia companiilor de asigurări din România.
În Banat, Astra Asigurări are 16 unităţi, trei la Timişoara, două la
Arad şi câte una în alte 13 localităţi (fig. 83). Faţă de societăţile amintite mai
sus, Astra Asigurări pare să-şi fi dezvoltat mai bine reţeaua în judeţul Timiş,
unde se află jumătate dintre unităţi, inclusiv una situată în mediul rural, la
punctul de trecere frontieră Moraviţa (unde, de altfel, nu are concurenţă).
Deşi nu se află între primele zece companii din România, Roumanie
Assurance International (RAI Asigurări) deţine un număr semnificativ de
unităţi în judeţele Arad şi Timiş, acestea fiind grupate în mod evident de-a
lungul graniţei.
Compania româno-belgiană cu capital integrat privat îşi desfăşoară
activitatea începând cu anul 1992, deţinând încă de la înfiinţare şi până în
prezent locul 1 pe segmentul de piaţă al asigurărilor medicale de călătorie în
străinătate.
Astfel se explică prezenţa, chiar şi cu câte două agenţii, în localităţi
precum Sânnicolau Mare, Cenad, Nădlac, şi câte una la Lovrin, Vărşand,
Turnu, toate situate pe drumurile care duc spre frontieră sau chiar la ieşirea
din ţară (fig. 84).
BCR Asigurări a luat naştere în 2002, ca parte a grupului financiar
BCR. Din această companie s-a desprins, în 2005, BCR Asigurări de Viaţă.
În aceşti ani de la înfiinţare, compania a cunoscut o dinamică accentuat
pozitivă, situându-se la sfârşitul anului 2004 pe poziţia a noua în rândul
companiilor de profil din România.
În Banat, BCR Asigurări (inclusiv BCR Asigurări de Viaţă) deţine 13
unităţi, din care şapte (mai mult de jumătate) sunt localizate în reşedinţele
de judeţ (fig. 84). Celelalte şase locaţii sunt: municipiile Lugoj şi
Caransebeş şi oraşele Sânnicolau Mare, Jimbolia, Ineu şi Curtici, în acest
din urmă oraş fiind singura societate de asigurări. Se observă similarităţi
între localităţile care au agenţii bancare ale BCR, respectiv agenţii ale
companiei de asigurări omonime.
Asemenea concordanţe sunt evidente şi în cazul BT Asigurări
Transilvania, companie a grupului ce deţine şi Banca Transilvania – grupul
financiar BT. Compania s-a înfiinţat în 1994, având sediul central la ClujNapoca. De la înfiinţare şi până în prezent, societatea şi-a extins mereu
reţeaua teritorială şi gama de produse specifice pe care este autorizată să le
ofere.
În Banat, BT Asigurări deţine cinci unităţi la Timişoara, trei la Arad şi
câte una la Reşiţa, Lugoj, Lipova, Ineu şi Vărşand (fig. 84).
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Şi Carpatica Asig este o companie care aparţine unui grup financiar
cunoscut şi pe piaţa bancară, grupul Carpatica. Societatea a fost înfiinţată în
1996 cu denumirea de ASA ASIGURĂRI ATLASSIB, fiind integrată în
holdingul Atlassib, cu sediul central la Sibiu. În 2004, numele companiei a
fost schimbat în cel actual, menit a scoate în evidenţă apartenenţa la grupul
financiar Carpatica.
În regiunea analizată, compania este prezentă cu opt unităţi, câte una
în fiecare din cele trei reşedinţe de judeţ şi municipiul Lugoj, precum şi în
oraşul Sânnicolau Mare şi punctele de trecere frontieră de la Nădlac, Cenad
şi Turnu (fig. 85).
Compania de asigurări AGRAS a fost fondată în 1992, având ca
obiect principal asigurările în domeniul agriculturii. În 1999, a devenit
prima (şi, până în prezent, singura) companie de asigurări listată la Bursa de
Valori Bucureşti. În 2000, Omniasig devine acţionarul principal la Agras,
iar în 2001 şi-a schimbat denumirea în AGRAS-OMNIASIG, ca urmare a
absorbţiei companiei Omniasig-Asigurări Agricole. Din 2002, acţionarul
principal este compania UNITA S.A., membră a grupului Wiener Städtische
(actualmente Vienna Insurance Group). În 2005, AGRAS a transferat
portofoliul de asigurări generale non-agricole către UNITA. De la înfiinţare,
compania îşi menţine poziţia de lider pe piaţa asigurărilor agricole.
Agenţiile AGRAS se localizează în cele trei reşedinţe de judeţ, în
oraşele Chişineu Criş şi Oraviţa, precum şi în localităţile rurale Giarmata şi
Becicherecu Mic (fig. 85).
ASITRANS a luat naştere în 1994, fiind o companie axată pe
asigurări de tip „carte verde”, acestea reprezentând 33,2% din subscrierile
realizate în 2005. Societatea deţine câte două unităţi în Timişoara, Arad şi
Nădlac şi una în Reşiţa (fig. 85).
ASIBAN este o companie bine poziţionată pe piaţa asigurărilor, fiind
clasată pe locul cinci ca sume subscrise între societăţile de profil din
România la sfârşitul anului 2004. Compania a luat fiinţă în decembrie 1996,
având cinci acţionari fondatori: BCR, BRD – Groupe Société Générale,
CEC, Banca Transilvania şi Întreprinderea de Semnalizări şi Automatizări
Feroviare. Strategia companiei este, printre altele, şi extinderea continuă a
reţelei teritoriale. La începutul anului 2006, Asiban avea o repartiţie
echilibrată a agenţiilor, câte una în cele cinci municipii şi o a şasea în oraşul
Sânnicolau Mare (fig. 86).
La sfârşitul anului 2004, GENERALI Asigurări se situa pe poziţia a
zecea în topul companiilor de profil din România, în ciuda faptului că nu a
intrat pe piaţa asigurărilor auto obligatorii (RCA) decât în anul 2005.
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După o epocă de glorie a acestei companii italo-austriece pe piaţa
românească în perioada antebelică şi interbelică, a urmat o pauză forţată
începând cu anul 1948, societatea revenind în România în 1993, sub numele
de Generala Asigurări S.A, cu capital mixt italo-român. Acţionarul majoritar
era societatea italiană Assicurazioni Generali. Din 1999, acţionarul majoritar
al GENERALI Asigurări este Generali Holding Vienna. Compania este
prezentă doar în cele trei reşedinţe de judeţ, dar are trei unităţi în Timişoara
şi două la Arad (fig. 86).
Aceeaşi repartiţie în teritoriu, dar cu trei agenţii la Arad şi două la
Reşiţa, faţă de numai una în Timişoara, o are compania piteşteană Ceccar –
Romas (fig. 86), fondată în 1998. Aceasta practică majoritatea formelor de
asigurări, altele decât cele de viaţă. Din 2005 este membră a grupului
financiar OTP.
În ciuda reţelei încă slab dezvoltate în profil teritorial, ING Asigurări
de Viaţă era a patra companie de profil din România, la sfârşitul anului
2004, fiind de departe lider pe segmentul asigurărilor de viaţă, poziţie pe
care o deţine încă din 1999. Grupul olandez a intrat pe piaţa românească de
asigurări în 1997 cu numele Nederlanden Asigurări de Viaţă, iar din 2001
şi-a schimbat numele în ING Nederlanden Asigurări de Viaţă, numele actual
datând din 2004. Compania deţine sucursale în cele trei reşedinţe de judeţ,
în municipiul Lugoj şi în oraşul Sebiş (fig. 87).
ABC Asigurări Reasigurări este o companie înfiinţată în 1997, care
şi-a început activitatea în domeniul asigurărilor în anul 2000, fiind specializată în asigurări în breasla constructorilor. Societatea a fost achiziţionată
de Hidroconstrucţia S.A. în anul 2000, iar începând cu acelaşi an structura
acţionariatului se extinde, incluzând alte firme de construcţii şi salariaţi ai
acestora. În Banat, societatea este prezentă în cele trei reşedinţe de judeţ şi
în municipiul Caransebeş (fig. 87).
În aceleaşi locaţii poate fi găsită şi firma Interamerican România, membră a grupului Eureko B.V., prezentă pe piaţa românească din
1995. Compania are rezultate bune mai cu seamă în segmentul asigurărilor de viaţă.
Şi unele dintre celelalte companii de asigurare, cu o reţea teritorială
restrânsă la maxim trei localităţi, sunt specializate pe asigurări de viaţă:
Aviva, AIG-Life şi Grawe, toate situate între primele zece societăţi din ţară
pe acest segment de asigurări. Altele, precum Gerroma, PetroAs sau
Certasig au ca obiect asigurările generale. În fine, Garanta oferă atât
asigurări generale, cât şi de viaţă.
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Dintre cei 13 brokeri de asigurare (conform Registrului CSA), unul
singur are mai mult de un sediu – Astop, în ambele oraşe mari din spaţiul
analizat. Ceilalţi au sediul fie în Timişoara, fie în Arad, numărul fiind egal
în cele două metropole regionale, câte şase în fiecare.
Aderarea României la structurile europene va produce în mod cert şi
schimbări în domeniul asigurărilor. Traiectoria pieţei de profil din România
va urma, probabil, pe aceea a altor state din Europa de Est care au aderat
deja la Uniunea Europeană, rezultând o accelerare a ritmului de dezvoltare
macroeconomică, şi inclusiv în domeniul asigurărilor.
6.7. INSTITUŢIILE Ş I SERVICIILE DIN DOMENIUL
TRANSPORTURILOR ÎN BANAT
Posibilităţile de transport şi comunicaţii ale unei localităţi pot constitui
un important criteriu de avansare ale acesteia în ierarhie (precum situarea
de-a lungul aşa-ziselor „linii de forţă” feroviare şi rutiere), dar pot apărea şi
premisele unei declasări, atunci când localitatea nu este, de exemplu, deservită de calea ferată, sau se găseşte izolată, departe de căile rutiere importante. O analiză mai detaliată a căilor de comunicaţie va fi realizată în
capitolul corespunzător, în acest subcapitol fiind analizate doar acele
instituţii şi servicii relaţionate în mod direct cu acestea.
Aeroporturile se localizează la periferia celor două oraşe mari,
Timişoara şi Arad, ambele fiind aeroporturi internaţionale.
Aeroportul Internaţional „Traian Vuia” din Timişoara, situat la o
distanţă de circa 12 km nord-est de centrul oraşului, este cel mai mare
aeroport din ţară, după Aeroportul Internaţional „Henri Coandă” din
Bucureşti.
Primul aeroport al Timişoarei datează din perioada interbelică şi se
localiza la câţiva kilometri spre sud de cel actual, în apropiere de comuna
Moşniţa Veche. Prima cursă a aterizat pe pista „Aeroportului Comunal
Timişoara” la 17 iulie 1935.
Aeroportul a fost mutat pe actuala locaţie, lângă satul Giarmata-Vii, în
anul 1960. În 1964 a fost inaugurat terminalul pentru cursele interne, care
legau Timişoara de capitală prin intermediul companiei TAROM. După
finalizarea lucrărilor de extindere, în 1980, sosesc pe aeroport şi primele
curse internaţionale.
Din anul 1998, aeroportul timişorean a intrat într-un amplu proces de
modernizare şi restructurare. Începând cu data de 6 ianuarie 2003, aeroportul poartă numele lui Traian Vuia, fiu al plaiurilor Banatului.
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Creşterea capitalului privat pe piaţa românească, dezvoltarea economică de ansamblu şi apariţia unui număr mare de investitori străini în Banat
a făcut ca numărul de curse aeriene de pe aeroportul timişorean să fie tot
mai mare, de la an la an.
Conform datelor publicate de Societatea Naţională „Aeroportul
Internaţional Timişoara - Traian Vuia” S.A. pe site-ul web www.aerotim.ro,
în anul 2005 au operat în mod regulat de pe acest aeroport un număr de 11
companii aeriene, în ordine alfabetică: Austrian Airlines, Alpi Eagles,
Alitalia, Air Europa, Blue Air, Carpatair, Club Air, Lufthansa, Malev,
Nouvelle Air şi TAROM. S-au înregistrat, în medie, 36 de zboruri pe zi, şi o
medie de 1200 de pasageri procesaţi pe zi. Aceste date de trafic variază în
funcţie de mai mulţi factori, între care cel mai semnificativ este sezonalitatea. Pentru anul 2006 sunt anunţate intrarea pe aeroportul din Timişoara a
unor noi companii aeriene, între care My Way Airlines (companie italiană,
cu curse spre Veneţia şi Bergamo), Skyservice Airlines (care şi-a exprimat
intenţia de a opera pe relaţia spre Toronto) şi Dauair (ce va introduce curse
regulate spre Dortmund). În numele agenţiei de turism J’Info Tours, se vor
oferi curse charter cu o frecvenţă săptămânală spre Palma de Mallorca şi
Barcelona, în perioada de vară.
În primăvara anului 2006, de pe aeroportul Timişoara plecau şi soseau
săptămânal 221 de curse regulate de pasageri, dintre care 157 de curse
internaţionale şi 64 de curse interne. Aceasta reprezintă o medie de aproximativ 32 de zboruri zilnic. Faţă de anul 2003 (R. Rusu, 2004a), numărul de
zboruri săptămânale a crescut considerabil, atunci fiind înregistrată o medie
de 115 zboruri săptămânal, din care 74 de curse internaţionale şi 41 de curse
interne. Se evidenţiază mai cu seamă dublarea numărului de zboruri
internaţionale.
La Aeroportul Internaţional Timişoara îşi are sediul Carpatair, compania aviatică care operează majoritatea zborurilor din capitala Banatului.
Prin „hub”-ul de la Timişoara, Carpatair conectează o serie de aeroporturi
din România, Ucraina şi Republica Moldova cu aeroporturi din Italia,
Germania şi, din 2006, Franţa. Astfel, Carpatair are curse regulate zilnice
spre următoarele destinaţii din Italia: Ancona, Bergamo, Florenţa, Roma,
Veneţia şi Verona, şi de trei ori pe săptămână spre Bologna, Napoli şi
Torino. Spre Germania, Carpatair are zboruri spre München (de două ori pe
zi, cu excepţia zilelor de week-end), Düsseldorf şi Stuttgart (zilnic), iar din
2006, s-a introdus şi relaţia spre Frankfurt/Main (de trei ori pe săptămână).
Tot din 2006 este disponibilă destinaţia Paris (Roissy-Charles de Gaulle), cu
aceeaşi frecvenţă a zborurilor, de trei ori pe săptămână.
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Majoritatea zborurilor internaţionale ale Carpatair sunt conectate cu
zboruri interne sau spre ţările vecine din est, Ucraina (Lvov) şi Moldova
(Chişinău). Carpatair are meritul de a fi readus un număr semnificativ de
aeroporturi româneşti în circuitul internaţional, chiar dacă nu prin curse
internaţionale directe. Astfel, Carpatair operează zboruri zilnice dinspre şi
înspre Timişoara de pe aeroporturile din Bacău, Bucureşti Otopeni, Iaşi,
Oradea, Sibiu şi Târgu Mureş, şi de trei ori pe săptămână din Cluj-Napoca,
Constanţa, Suceava şi (din 2006) Satu Mare. Cursele spre Chişinău şi Lvov
au, de asemenea, o frecvenţă zilnică.
În afară de Carpatair, pe aeroportul timişorean mai operează un număr
de şapte companii aeriene de transport de persoane: Club Air, TAROM,
Malev, Alitalia, Austrian Airlines, Lufthansa şi Alpi Eagles. Club Air este
de fapt compania tour-operatorului internaţional Via Club, care oferă curse
regulate în regim charter spre Italia. Din Timişoara, există curse spre Verona
(de cinci ori pe săptămână), Palermo, Bari (de trei ori pe săptămână) şi spre
Pescara (de două ori pe săptămână). Unele curse pleacă din Bucureşti şi fac
escală la Timişoara. TAROM a renunţat la cursa spre New York prin
Timişoara, şi în prezent are doar curse interne, spre Bucureşti Otopeni
(„Henri Coandă”), cu o frecvenţă de la una până la patru ori pe zi. Malev
Hungarian Airlines operează zborurile spre Budapesta, zilnic sau de două
ori pe zi. Alitalia oferă curse regulate cu o frecvenţă ridicată (de trei ori pe
zi) spre aeroportul Malpensa din Milano. Austrian Airlines este compania
austriacă care are zboruri spre Viena, de două ori pe zi. Lufthansa operează
zilnic (exceptând duminica) pe relaţia spre München. Compania italiană
Alpi Eagles oferă zboruri zilnice spre Veneţia.
Aeroportul internaţional din Arad se află pe actualul amplasament
din 1935, când a început construcţia aerogării, în 1953 fiind terminată
construcţia pistei, a căilor de rulare şi a platformelor de beton. Aeroportul
este situat la periferia vestică a muncipiului, în apropiere de liziera pădurii
Ceala, la o distanţă de aproximativ 4 km de centrul oraşului.
Anterior construcţiei actualului aeroport, exista un alt aeroport situat
în cartierul Gai, în nord-vestul oraşului. În perioada interbelică, începând cu
1922, pe acest vechi aeroport făceau escală zborurile regulate ale „Companiei franco-române de navigaţie aeriană”, pe ruta Paris – Praga –
Bucureşti – Constantinopol.
Până după 1990, pe aeroportul Arad opera doar compania naţională,
TAROM, cu zboruri regulate zilnice, spre capitală, şi zboruri de sezon spre
Constanţa (Aeroportul Mihail Kogălniceanu). Spre sfârşitul anilor 90, din
Arad s-a putut pleca spre destinaţii din Italia (Ancona, Treviso) şi Germania
(Stuttgart), însă cursele interne nu mai păreau rentabile, TAROM renunţând
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în cele din urmă la ele. A fost o scurtă perioadă, din timpul războiului din
fosta Iugoslavie, când aeroportul din Arad a preluat toate zborurile care în
mod normal se desfăşurau pe aeroportul din Timişoara (devenind astfel al
doilea aeroport din ţară). Până la urmă s-a revenit la normal, şi cursele
internaţionale, ca şi cele interne, s-au redus ca număr, ajungându-se ca în
anul 2003 (R. Rusu, 2004a) să mai existe doar 13 zboruri săptămânale, şase
externe şi şapte interne. În 2004, au încetat cursele regulate de pasageri,
inclusiv cele interne preluate pentru o scurtă perioadă de timp de Angel
Airlines. Aeroportul a deservit doar zboruri pentru transportul de mărfuri,
pentru care există un terminal cargo de dimensiuni mari. Al doilea factor de
favorabilitate îl reprezintă zona liberă Arad-Curtici, din care jumătate se află
lângă calea de rulare a aeroportului.
În anul 2006 s-au reluat cursele de pasageri de pe aeroportul Arad,
operate de compania Blue Air pe rute externe, spre Verona (Brescia) şi spre
Valencia, cu o frecvenţă de două ori pe săptămână. Cursele spre Verona
(Brescia) au fost mutate de pe aeroportul din Timişoara în ianuarie 2006, dar
se pare că vor fi întrerupte din motive comerciale. Cursele spre Valencia au
fost introduse din februarie 2006, zborurile Bucureşti-Valencia făcând
escală comercială la Arad. În acest fel, s-a realizat şi legătura internă Arad Bucureşti.
Un caz special îl reprezintă aeroportul din Caransebeş, localitate de
dimensiuni neobişnuit de mici pentru a deţine un aeroport, dar situată totuşi
în relativa apropiere a unor centre urbane mai mari (Reşiţa, Hunedoara,
Deva, Lugoj), care ar putea fi deservite la rândul lor de acest aeroport.
Iniţial, acesta a fost un aeroport militar, transformat într-unul civil în epoca
comunistă, fiind inaugurat ca atare în 1979. În perioada de după 1979 au
avut loc o vreme zboruri regulate, dar şi în sistem charter (operate de
TAROM) spre capitală. În prezent este primul aeroport privat din România,
deţinut de omul de afaceri Iosif Armaş. Nu mai există curse regulate, ci doar
charter.
În ceea ce priveşte transportul feroviar, s-au utilizat datele prezente
în ultima ediţie din Mersul Trenurilor (valabil din 11 decembrie 2005 până
în 9 decembrie 2006). Faţă de analiza anterioară (R. Rusu, 2004a), nu se
constată schimbări majore. Oraşele mari – Timişoara şi Arad – au un număr
mai mare de staţii CFR (inclusiv halte, puncte de oprire etc), din care o bună
parte sunt gări ale cartierelor care, la momentul construcţiei căilor ferate (a
doua jumătate a secolului XIX), aveau încă statut aparte. Atât în cazul
acestor oraşe, ca şi în celelalte situaţii în care o localitate are mai mult de o
staţie CFR, s-a luat în considerare traficul feroviar din gara considerată
principală (Timişoara Nord, Arad, Reşiţa Sud ş.a.). În afara numărului total
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de plecări (care reprezintă şi numărul total de trenuri, pentru toate staţiile
care nu sunt capăt de linie), s-au mai introdus, ca elemente de referinţă,
numărul de trenuri de altă categorie de viteză decât cele personale (deci
Inter-City, Rapide şi Accelerate), precum şi numărul de trenuri internaţionale. Au fost considerate trenuri internaţionale doar cele care pleacă peste
hotare, deci cele care au o destinaţie externă, nu şi cele care vin din străinătate, dar au ca destinaţie un oraş din ţară (Bucureşti, de cele mai multe ori).
Se remarcă quasi-egalitatea ce se manifestă între Timişoara şi Arad la
acest capitol, ca urmare a situării mai bune a oraşului Arad pe principala axă
feroviară care face legătura dintre România şi vestul Europei. Aparenta
superioritate a Aradului se datorează, mai ales, faptului că Timişoara reprezintă punct de plecare (respectiv capăt de linie) pentru mai multe trenuri
decât Aradul şi, pe de altă parte, traficului feroviar mult mai intens ce se
desfăşoară pe magistrala 2 (200), pe valea Mureşului, inclusă în coridorul
IV european, şi tranzitată de mai multe trenuri internaţionale de călători, în
direcţia Budapesta.
Municipiile Lugoj şi Caransebeş, situate pe magistrala 1 (rebotezată
de câţiva ani 900), sunt mai bine deservite decât Reşiţa din punctul de
vedere al transportului feroviar. Traficul foarte redus pentru Reşiţa, comparativ cu situaţia prezentată în 2004 (R. Rusu, 2004a), îşi are explicaţia în
schimbarea de optică cu privire la gara reşiţeană de referinţă. Astfel, în
lucrarea respectivă, s-a făcut referire la gara Reşiţa Nord, de unde pleacă un
număr exact dublu de trenuri, dar trebuie specificat că jumătate din acestea
se îndreaptă spre Reşiţa Sud, ceea ce poate fi considerat ca transport urban.
Prin municipiul Lugoj trece un număr mai mare de trenuri decât
Caransebeşul, deşi ambele sunt la intersecţia a câte două căi ferate. Totuşi,
calea ferată de la Caransebeş la Bouţari este una fără nici o altă legătură
feroviară, de când nu se mai poate trece peste Poarta de Fier a Transilvaniei,
înspre Haţeg – Subcetate. În contrast, căile ferate secundare cu plecare din
Lugoj – spre Buziaş şi Ilia – sunt tranzitate de numeroase trenuri, inclusiv
accelerate şi un tren rapid.
La nivelul oraşelor mici apare prima aşezare care nu dispune de ieşire
la calea ferată: Moldova Nouă. În cazul său, transportul fluvial compensează
parţial absenţa căii ferate. În contrast cu aceasta, alte localităţi au chiar patru
gări (cazul oraşului Bocşa). Densitatea ridicată a căilor ferate din Banat a
făcut ca majoritatea oraşelor să fie situate pe una sau mai multe căi ferate, şi
să aibă un număr relativ ridicat de trenuri care le tranzitează staţia CFR, din
direcţii diferite. Ies în evidenţă aşezări urbane precum Lipova (31 de plecări
zilnice din gara Radna), Sântana (27), Băile Herculane (care nici nu este nod
feroviar, şi are 26 de plecări/zi), Buziaş (24), Sânnicolau Mare (22), Gătaia
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(21), Ineu (18), Deta (14), Jimbolia, Recaş şi Făget (13). Numărul mare de
trenuri cu plecare din Curtici se explică prin amenajarea acestei gări ca
punct feroviar de trecere frontieră. Şi prin unele localităţi rurale, mai ales
cele situate pe căile magistrale sau cele care sunt noduri feroviare, trece un
număr semnificativ de trenuri: Săvârşin (26 de plecări zilnic, din cauza
localizării pe magistrala 2), Lovrin (25 de trenuri/zi, nod feroviar), Jebel
(23, nod feroviar), Periam (19, nod feroviar), Orţişoara şi Vinga (18) etc.
Pentru unele oraşe mici, prezenţa gării este foarte discretă: trei trenuri care
pleacă zilnic din Anina, patru din Nădlac etc.
Pentru majoritatea oraşelor mici şi a localităţilor rurale importante (de
rang supracomunal), se constată că doar aşezările situate pe magistrale
feroviare sau pe căi ferate principale (Curtici, Sântana, Lipova, Săvârşin,
Făget, Băile Herculane, Chişineu Criş, Buziaş) sunt deservite şi de alte
trenuri decât cele personale. În mod curios, deşi sunt situate pe căi ferate
importante, unele localităţi nu beneficiază de opririle trenurilor de viteză,
cum este, de exemplu, cazul gărilor Recaş, Teregova, Topleţ sau Mehadia
pe magistrala 1 (900). Dacă pentru Topleţ sau Mehadia explicaţia ar putea fi
distanţa mică până la gara Băile Herculane, sau chiar Orşova, pentru
celelalte două staţii CFR credem că s-ar impune oprirea trenurilor accelerate. Comparativ, pe magistrala 2 trenurile accelerate opresc la Săvârşin, iar
pe linia Lugoj – Ilia, acceleratele opresc în Margina, Făget şi chiar
Mănăştiur.
Traficul feroviar este dominat de prezenţa a trei categorii de trenuri:
cele locale (personale), cele pe distanţe lungi, pe rute interne, şi cele
internaţionale. O importanţă mai mare o au ultimele două categorii, în
vreme ce trenurile locale deservesc mai mult navetiştii, fapt care iese în
evidenţă la o cercetare sumară a orarelor acestor trenuri.
Traficul internaţional este canalizat, aproape în totalitate, spre Curtici.
Singura excepţie este trenul internaţional Bucureşti – Belgrad, prin Băile
Herculane, Caransebeş, Lugoj şi Timişoara Nord, care iese din ţară pe la
Stamora Moraviţa. Din Timişoara pleacă trei trenuri internaţionale
(„Crişul”, „Bega” şi „Traianus”) spre Budapesta, prin Arad şi Curtici; trenul
„Traianus” are în componenţă un vagon de dormit cu destinaţia München,
iar „Bega” conexează în gara Budapest Keleti cu trenul cu destinaţie
Veneţia, care în anii trecuţi pleca chiar din Timişoara. Şi din Arad pleacă
două trenuri zilnic spre Ungaria, de data aceasta doar până la Békéscsaba. În
afara acestora, din Arad spre Budapesta se poate ajunge cu unul din cele
patru trenuri care vin de la Bucureşti („Pannonia”, „Dacia”, „Ister” şi
„Transbalkan”). Dintre acestea, două îşi continuă drumul şi mai departe de
capitala Ungariei: „Pannonia” până la Praga, iar „Dacia”, la Viena. Şi aceste
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trenuri sunt conexate cu altele, cu plecare din Praga sau Viena, spre alte
oraşe din Europa Centrală (în special din Germania şi Franţa). În direcţie
opusă, aproape toate trenurile internaţionale se opresc la Bucureşti Nord,
doar „Transbalkan” traversează Dunărea, spre Sofia şi Salonic. Pentru micul
trafic transfrontalier, din Jimbolia pleacă zilnic spre Kikinda (Serbia) două
trenuri personale.
Tabelul 13.

Aeroporturi

Zboruri / săptămână

Internaţionale

Staţii CFR

Nr. de trenuri / zi

Din care IC, R, A

Internaţionale

Autogări

PETROM

Rompetrol

OMV

Lukoil

MOL

Dealeri auto

Service auto

Principalii indicatori, instituţii şi servicii din domeniul transporturilor

Timişoara

1

221

157

7

73

23

4

2

5

1

5

5

8

11

46

Arad

1

6

4

4

78

33

10

2

11

3

2

5

3

5

27

3

13

2

1

2

2

2

10

Localitatea

Reşiţa
Lugoj
Caransebeş

1

x

Benzinării

2

47

24

1

1

3

4

41

17

1

1

2

1
1

1
3

Sânnicolau Mare

2

22

1

2

Oraviţa

1

10

1

1

Lipova

1

31

10

1

2

1

1

1

4

1

1

1

1

1

1

Ineu

1

18

Chişineu Criş

2

15

Bocşa

4

10

Moldova Nouă

1

2

10

1

1

Sebiş

1

11

1

1

Deta

1

14

Făget

1

13

1

1

1

1

Gurahonţ

1

12

Mehadia

2

11

Săvârşin

1

26

Jimbolia

1

13

Nădlac

1

4

Curtici

1

25

Pâncota

1

11

1
1

1

1

1

1

Oţelu Roşu

Bozovici

7
3

1

1

6

1
1

1

1
1

10

1

1

2

1

10

1

1
18

1

1
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1
3

Anina

1

3

Buziaş

1

24

8

Băile Herculane

1

26

14

Pecica

1

9

Sântana

2

27

Ciacova

2

10

Gătaia

2

21

Lovrin

1

25

Recaş

1

13

Dudeştii Vechi

1

10

Peciu Nou

1

7

Cermei

1

7

1

1

1
1

Periam

2

19

Jebel

2

23

Orţişoara

1

18

1

Vinga

1

18

1

Hălmagiu

1

12

Şimand

1

12

Teregova

1

12

Topleţ

1

12

Ghioroc

1

14

Vladimirescu

1

14

Giroc

1

10

Biled

1

11

Cărpiniş

1

14

1

1

4

1

1

Trenurile de viteză (accelerate, rapide şi inter-city) de pe rutele interne
utilizează exclusiv căile ferate magistrale, şi cele principale, respectiv
magistrala 1 (Bucureşti – Băile Herculane – Caransebeş – Lugoj – Timişoara), magistrala 2 (Bucureşti – Deva – Ilia – Săvârşin – Radna – Arad),
rutele principale Timişoara – Arad – Chişineu Criş – Oradea, Timişoara –
Buziaş – Lugoj – Făget – Ilia şi Caransebeş – Reşiţa. Majoritatea trenurilor
conectează cele două oraşe mari cu capitala ţării, Bucureşti. Astfel, de la
Timişoara spre Bucureşti pleacă zilnic şapte trenuri (un accelerat, două
inter-city şi cinci rapide), pe ruta prin Lugoj, Caransebeş, Băile Herculane şi
Oltenia, şi un accelerat prin Buziaş, Lugoj, Făget, Ilia, Deva şi apoi spre
Sibiu, Braşov şi valea Prahovei. Există şapte trenuri şi de la Arad spre
Bucureşti, din care patru sunt trenuri internaţionale, un rapid, un inter-city şi
un accelerat, acesta din urmă urmând ruta prin Petroşani şi valea Jiului (ca şi
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„Transbalkan”). Un alt traseu solicitat este cel spre Transilvania şi Moldova,
care se face cu trenurile accelerate Timişoara – Iaşi, fiecare circulând pe altă
rută. Unul urmează traseul prin Arad – Oradea – Cluj-Napoca, altul prin
Aradu Nou – Radna – Ilia – Deva – Cluj-Napoca, iar al treilea prin Buziaş –
Lugoj – Ilia – Deva – Cluj-Napoca. Din Cluj-Napoca, toate cele trei
accelerate utilizează acelaşi traseu, prin Dej, Ilva Mică, Vatra Dornei,
Suceava, Paşcani şi, în cele din urmă, Iaşi. Un alt tren accelerat care face
legătura între aceleaşi provincii istorice, dar pe o rută mai sudică, este
Timişoara – Galaţi, care de câţiva ani circulă prin Arad – Radna – Ilia, de
unde merge pe traseul consacrat, prin Deva, Alba Iulia, Războieni, Târgu
Mureş, Miercurea Ciuc, Adjud, Tecuci.
Legătura cu nordul ţării este asigurată de trenurile Timişoara – Baia
Mare (prin Arad, Oradea, Satu Mare) şi Timişoara – Sighetu Marmaţiei
(prin Arad, Deva, Alba Iulia, Cluj-Napoca, Dej, Salva).
De un succes deosebit s-au bucurat în ultimii ani, de când au fost
(re)introduse, şi trenurile inter-city, tip “Săgeata Albastră”. Două perechi de
astfel de trenuri circulă pe traseul Timişoara – Arad – Oradea – Cluj-Napoca
şi retur. Un astfel de tren circulă şi de la Timişoara la Reşiţa, dar nu pe ruta
directă (prin Jebel şi Gătaia), ci prin Lugoj şi Caransebeş. Din Reşiţa pleacă
şi un tren rapid, ramură a unuia dintre rapidele care fac legătura între
Timişoara şi Bucureşti, astfel ca şi reşedinţa judeţului Caraş-Severin să aibă
o legătură feroviară directă cu capitala.
Dintre trenurile personale, o menţiune aparte trebuie făcută despre
cele care au mers de accelerat, introduse în ultimii ani de CFR. Acestea au
regim (ca preţ) de personal, dar opresc doar în unele staţii. În Banat s-au
introdus două asemenea perechi de trenuri, unul pe relaţia Timişoara – Arad
– Radna – Deva – Simeria - Petroşani – Târgu Jiu, şi un al doilea cu plecare
tot din Timişoara, spre Drobeta Turnu Severin, prin Lugoj, Caransebeş şi
Băile Herculane.
Pentru reţeaua rutieră, s-a analizat repartiţia autogărilor şi a
localităţilor care reprezintă “puncte de plecare” pentru cursele regulate cu
autocare sau microbuze (fără să aibă neapărat autogări), a benzinăriilor – în
special a celor care fac parte din reţele naţionale, a service-urilor autorizate
de RAR şi a dealerilor auto.
Autogările se găsesc în aproape toate oraşele din regiune. Timişoara
şi Aradul au autogări separate pentru cursele interne şi cele internaţionale,
iar autobuzele spre anumite destinaţii de interes local pot pleca şi din alte
părţi ale oraşului decât de la autogară. Reşiţa are o singură autogară, iar la
Lugoj şi Caransebeş autobuzele de pe rutele naţionale sau internaţionale nu
mai intră în autogară, ci opresc lângă şoseaua principală. Majoritatea oraşe434
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lor mici deţin la rândul lor o autogară, de unde pleacă curse de autobuz spre
localităţile rurale înconjurătoare, şi opresc anumite curse pe distanţe lungi.
S-au luat în considerare şi acele localităţi care, deşi nu au propriu-zis amenajată o autogară, constituie punct de plecare pentru curse de interes local.
Benzinăriile reprezintă un indicator aproximativ al mijloacelor auto
dintr-o anumită localitate sau dintr-un anumit spaţiu, fie că proprietarii
acestor mijloace auto au domiciliul în localitatea respectivă, fie că sunt în
tranzit. În consecinţă, majoritatea benzinăriilor se întâlnesc, pe de o parte, în
oraşele mari, iar numărul lor scade o dată cu importanţa demografică a
localităţii; iar pe de altă parte, acestea pot avea localizări chiar şi în afara
aşezărilor, cu condiţia de a fi situate pe o şosea importantă (de obicei, pe
drumurile naţionale şi, mai cu seamă, pe cele europene). Evident, atunci
când ambele condiţii sunt îndeplinite, şi numărul de benzinării (ca şi de alte
servicii pentru traficul rutier) creşte proporţional.
Benzinăriile Petrom sunt continuatoarele fostei reţele de stat (PECO)
de dinainte de 1989, fiind în 2004 preluate de compania austriacă OMV.
Reţelei Petrom îi aparţin cele mai numeroase benzinării, în total 57. Astfel,
se constată prezenţa unui număr dublu de benzinării Petrom în Arad (11,
incluzând şi pe cele două din afara oraşului, spre Nădlac) faţă de Timişoara
(cinci, inclusiv cea de la ieşire spre Lipova, de fapt în Dumbrăviţa), poate şi
ca urmare a unor factori subiectivi, respectiv prezenţa sucursalei Petrom la
Arad, sau situarea acestui oraş pe principala magistrală rutieră care face
legătura cu Europa Occidentală. La Timişoara există în schimb un număr
mare de benzinării particulare. În cadrul oraşelor mijlocii, sunt prezente câte
două-trei benzinării Petrom, iar în cazul oraşelor mici, câte una, rar două (la
Lipova, de exemplu). Se remarcă faptul că anumite localităţi (Moldova
Nouă, Buziaş, Băile Herculane, Ciacova, Sântana) nu au nici o benzinărie
Petrom, această absenţă fiind compensată de existenţa unor benzinării
particulare. În schimb, un număr important de bezinării Petrom se află în
apropiere de punctele de trecere a frontierei: câte două la Turnu şi Vărşand,
şi una la Moraviţa. Benzinării Petrom se întâlnesc şi în localităţi mici, dar pe
drumurile principale, de exemplu la Şag (pe DN 59), Juliţa (pe DN 7),
Nădab (în apropiere de DN 79, iniţial chiar pe drum, până s-a făcut deviaţia
prin afara localităţii), etc.
Compania Rompetrol, înfiinţată în 1974 ca ramura internaţională a
industriei petroliere româneşti, a fost privatizată în 1998, devenind cea mai
mare companie privată cu capital românesc. Este mai bine dezvoltată în alte
părţi ale ţării, şi relativ recent şi-a extins reţeaua şi în vestul ţării, având doar
şase benzinării în teritoriul studiat, din care trei în Arad, şi câte una în
Timişoara, Săvârşin şi Caransebeş.
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Compania austriacă OMV a intrat pe piaţa românească în 1998 şi a
deschis prima benzinărie în anul următor. Au urmat numeroase altele,
principalul succes fiind însă cel înregistrat în 2004, prin achiziţionarea
PETROM. Actualmente, benzinării proprii ale OMV se găsesc doar în cele
două oraşe mari, cinci în Timişoara şi două în Arad, şi una în municipiul
Lugoj.
Compania rusă Lukoil a intrat pe piaţa din România în 1998, când a
achiziţionat rafinăria ploieşteană Petrotel. De atunci, numărul benzinăriilor
Lukoil a crescut considerabil, fiind în acest moment compania cu cea mai
extinsă reţea după Petrom, în Banat având 21 de benzinării. Aproape
jumătate din acestea sunt amplasate în cele două mari oraşe, Timişoara şi
Arad, iar celelalte, pe şoselele principale, la Şimand şi Chişineu Criş pe DN
79, la Pecica pe DN 7, la Caransebeş (trei benzinării) şi Topolovăţu Mare pe
DN 6 etc. Este demn de remarcat că, în judeţul Caraş-Severin, Lukoil deţine
benzinării la Bocşa şi Oraviţa, dar nu şi la Reşiţa, cum de altfel nici în Lugoj
nu există nici o astfel de benzinărie.
Compania maghiară MOL a decis extinderea în România în 1993,
având primul sediu central în Arad, în 1994, iar din 2000 sediul central al
MOL Romania s-a mutat la Cluj-Napoca. În aceşti ani, reţeaua a cunoscut o
extindere constantă, iar între 2003 şi 2005, prin parteneriatul cu Shell, a
preluat şi toate benzinăriile acestei companii, în România. Până la momentul
actual, benzinăriile sunt localizate exclusiv în oraşe mari şi mijlocii. Din
totalul de 14 benzinării, opt se află în Timişoara, trei la Arad, două la Reşiţa
şi una la Lugoj.
În afara benzinăriilor care aparţin unor reţele naţionale, menţionate
mai sus, există şi numeroase benzinării locale, care deservesc mai ales
localităţile urbane mici sau localităţile rurale. Desigur, unele dintre acestea
se localizează şi în oraşele mari şi mijlocii, unde sunt însă nevoite să
înfrunte competiţia acerbă a companiilor mari.
O altă situaţie demnă de interes este cea a repartiţiei dealerilor auto.
Firmele care intermediază vânzările de automobile se găsesc doar în oraşele
mari şi mijlocii, până la nivelul 4 inclusiv, dar nu şi în localităţi de rang
inferior. Astfel, Timişoara are o poziţie privilegiată, cu 11 dealeri auto
(numărul continuă să crească!), urmată de Arad (cinci), în vreme ce oraşele
mijlocii au câte una-două firme, care vând în general automobile fabricate în
România (Dacia sau Daewoo).
Repartiţia service-urile auto autorizate este oferită de site-ul de pe
internet al Registrului Auto Român (RAR). Se constată prezenţa acestora cu
precădere la nivelurile superioare, mai precis până la nivelul municipiilor;
de la nivelul acesta în jos, doar sporadic se mai consemnează câte un service
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auto în unele localităţi urbane (Sânnicolau Mare, Ineu, Bocşa, Moldova
Nouă, Oţelu Roşu), şi în localităţi situate pe principala axă rutieră a regiunii,
respectiv în apropierea punctului de trecere a frontierei. (Nădlac – trei,
Pecica).
6.8. SERVICIILE POŞ TALE Ş I DE TELECOMUNICAŢII
DIN BANAT
Compania Naţională Poşta Română are o reţea vastă de unităţi,
deservind practic toate localităţile ţării. Ea este organizată pe Direcţii
Regionale, judeţele Arad, Timiş, Caraş-Severin şi Hunedoara fiind deservite
de Direcţia Regională de Poştă Timişoara (fig. 88). Aceasta are în
subordine Oficiile judeţene din reşedinţele de judeţ, Oficiile zonale (OPRM)
– câte patru în fiecare judeţ, care deservesc arii rurale extinse, şi apoi (fig.
89) oficii poştale (urbane sau rurale), ghişee poştale (urbane sau rurale),
agenţii poştale (exclusiv în mediul rural, în mod obişnuit în aşezări mijlocii
sau mici) şi circumscripţii poştale – care nu au propriu-zis sediu, ci factorul
poştal are obligaţia să treacă prin toate satele arondate circumscripţiei (de
obicei sate mici, apropiate unul de celălalt).
Unitatea de bază este oficiul poştal, care are un volum mare de
activitate, având activităţi de prezentare şi de distribuţie. Are cel puţin trei
angajaţi: diriginte, oficiant şi factorul poştal. Toate oraşele au cel puţin un
oficiu poştal, iar oraşele mari deţin unităţi poştale la nivelul fiecărui cartier.
Oficiile poştale din oraşe au preponderent o activitate de prezentare, având
mai mulţi angajaţi pe această latură a activităţii decât pe cea de distribuire.
În oraşele mari şi, uneori, în cele mijlocii, se află şi oficii poştale
specializate exclusiv pentru activitatea de distribuire, numite OPDC (Oficiu
Poştal de Distribuire Centralizat). Astfel de oficii există şi la Timişoara,
Arad şi Lugoj. Oficiile poştale se întâlnesc şi în mediul rural, în general în
reşedinţele unor comune mari, şi mai rar în sate care nu sunt centre de
comună (Agrişu Mare, de exemplu).
În mediul urban, anumite oficii sunt organizate ca Oficii Judeţene (în
reşedinţa de judeţ), care au în subordine toate unităţile poştale din judeţul
respectiv, sau ca Oficii Poştale Rurale Mecanizate (OPRM), până de curând
numite oficii zonale, care răspund de un anumit număr de oficii, ghişee,
agenţii şi circumscripţii poştale din mediul rural. Fiecare OPRM are
arondată o arie rurală destul de extinsă, fiind în total câte patru în fiecare
judeţ. Astfel, în judeţul Arad, OPRM se întâlnesc la Ineu, Sebiş şi Lipova, la
care se adaugă cel din reşedinţa de judeţ; în judeţul Timiş, la Sânnicolau
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Mare, Lugoj şi Deta, la care se adaugă cel din Timişoara; iar în CaraşSeverin, la Oraviţa, Caransebeş şi Băile Herculane, plus cel din Reşiţa.
Ghişeul poştal este o unitate de dimensiuni medii, şi care este uneori
întâlnită şi în oraşe, ca unitate exterioară a unui oficiu poştal, dar cel mai
adesea se întâlneşte în mediul rural, de obicei în centrele de comună care nu
deţin oficiu poştal sau în sate mai mari, care nu sunt centre de comună. Au
în mod obişnuit doi angajaţi: un oficiant (care preia şi rolul dirigentelui de la
oficiul poştal, în sensul organizării activităţii ghişeului), care lucrează
efectiv la ghişeu şi execută activităţi de prezentare şi vânzare, şi factorul
poştal, care se ocupă de distribuire.
Agenţia poştală este o unitate de dimensiuni mici, cu un singur
angajat, factorul poştal, şi îşi are sediul de cele mai multe ori la domiciliul
acestuia. Factorul poştal îndeplineşte toate atribuţiile, atât cele de prezentare
şi vânzare (la sediu), cât şi cele de distribuţie. De obicei, agenţiile poştale se
localizează în aşezări rurale mijlocii, uneori mici, rareori în centre de
comună (doar în comunele cu număr foarte redus de locuitori).
Circumscripţia poştală este de fapt o unitate teritorială, nu una
poştală. În acest caz, întrucât circumscripţia nu are sediu, factorul poştal are
obligaţia de a face simultan, pe traseu, atât activitatea de prezentare, cât şi
cea de distribuţie. De cele mai multe ori, sunt grupate într-o circumscripţie
poştală mai multe sate de dimensiuni mici, apropiate între ele ca distanţă.
Practic, sistemul poştal include toate localităţile ţării, întrucât chiar şi
acele sate mici care nu au agenţie poştală sau nu sunt incluse într-o
circumscripţie poştală, sunt arondate unei unităţi poştale din apropiere.
În domeniul telefoniei, compania Romtelecom a deţinut monopolul
telefoniei fixe până în anul 2000. Numărul abonaţilor Romtelecom, deşi
foarte mare, este însă în scădere ca urmare a concurenţei din partea
telefoniei mobile şi a celorlalte reţele de telefonie fixă dezvoltate în ultimii
ani, în special RDS şi UPC. Magazine Romtelecom (fig. 90) sunt prezente
doar în municipiile Timişoara, Arad, Reşiţa şi Lugoj, însă produsele
Romtelecom pot fi achiziţionate şi prin intermediul a numeroase alte
companii, între care cea mai largă repartiţie teritorială o are Poşta Română.
Telefonia mobilă a cunoscut un avânt remarcabil în ultimii zece ani.
În prezent, pe piaţa telefoniei mobile din România activează patru companii:
Orange, Vodafone, Zapp şi Cosmote.
Magazine proprii ale acestora se află doar în oraşele mari, şi uneori în
oraşele mijlocii, reşedinţă de judeţ. Distribuţia se face însă în majoritatea
cazurilor prin intermediul distribuitorilor. Cea mai vastă reţea de distribuţie
o au cele două companii care deţin cea mai largă cotă de piaţă, Orange
(fostă Dialog) şi Vodafone (fostă Connex).
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Fig. 88.
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Fig. 89.
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Fig. 90.
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Întrucât reţeaua distributorilor Orange nu este publică momentan, am
analizat doar pe cea a companiei Vodafone (fig. 91), moştenită în cea mai
mare parte de la Connex.
Astfel, firme care comercializează produse Vodafone se localizează în
aproape toate localităţile urbane ale regiunii (cu mici excepţii: Anina,
Curtici, unele dintre oraşele noi – Ciacova, Gătaia, Recaş), precum şi în
unele localităţi rurale importante (Gurahonţ, Teregova, Berzasca). În oraşele
mari, numărul acestora a crescut foarte mult, fiind prezente numeroase
magazine.
Compania Zapp are o reţea de distribuţie limitată la oraşele mari şi
mijlocii (fig. 92), la care se adaugă şi unele oraşe mici (Ineu, Oţelu Roşu).
Şi compania Zapp are în plan o extindere semnificativă a reţelei de
distribuţie.
Cosmote este parte din grupul OTE, de care aparţine şi fosta companie
naţională de telefonie fixă, Romtelecom. Reţeaua lor de distribuţie este
aproape similară cu cea a Romtelecom (fig. 90), fiind prezenţi cu magazine
în oraşele reşedinţă de judeţ şi în municipiul Lugoj. Fiind o companie tânără
(moştenitoare a „defunctei” Cosmorom), Cosmote se află în prima etapă de
extindere a reţelei de distribuţie.
6.9. MAGAZINELE, PIEŢELE Ş I POLARIZAREA COMERCIALĂ ÎN
BANAT
Magazinele universale erau relativ puţine în România comunistă.
Aproape fiecare oraş mare sau mijlociu dispunea de un magazin universal,
construit în anii 70, pe mai multe etaje, cu scări rulante etc. Acestea („Bega”
la Timişoara, „Ziridava” la Arad, „Nera” la Reşiţa, „Timiş” la Caransebeş
etc) sunt în prezent schimbate ca statut faţă de perioada respectivă, tinzând a
se transforma într-un soi de „shopping centres”, unde fiecare raion este
deţinut de o altă firmă.
Hipermarketurile şi supermarket-urile sunt apariţii relativ recente pe
piaţa românească, şi deocamdată cele mai importante dintre ele, respectiv
cele aparţinând unor lanţuri de magazine deţinute de companii străine
(Metro, Selgros, de tip „cash&carry”, sau Billa, Profi) se întâlnesc fără
excepţie în oraşele mari, în speţă Timişoara şi Arad. Ele vin să acopere un
vid pe piaţa de desfacere românească, şi au o dinamică surprinzătoare, astfel
încât există premisele unei extinderi a reţelelor şi la nivelul oraşelor mijlocii.
O excepţie face supermarket-ul Artima, care a „atacat” exact acest segment
de piaţă, al oraşelor mijlocii, deschizând supermarket-uri la Reşiţa, Lugoj,
Caransebeş şi chiar într-un oraş mic – Sânnicolau Mare.
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Magazinele specializate avute în vedere sunt acelea care comercializează bunuri cu utilizare de lungă durată (instalaţii, produse electronice şi
electrocasnice, calculatoare), şi aparţin unor reţele cunoscute pe plan
naţional. Se constată că aceste magazine pot fi întâlnite până la nivelul
municipiilor, şi mai rar în oraşele mici, unde în schimb există magazine
aparţinând unor societăţi comerciale locale. Atât magazinele de instalaţii
(Romstal, Ariston), cât şi cele care comercializează produse electronice şi
electrocasnice (Flanco, Altex, Romanel, Rombiz, Domo, Cosmo, Mondo,
Ana Electronics, Quasar), îşi împart aceeaşi piaţă, a oraşelor mijlocii şi
mari. Oraşele mici dispun de asemenea magazine, dar ele nu fac parte dintro reţea naţională; astfel de magazine se întâlnesc de altfel destul de frecvent
şi în oraşele mari (Coraura la Arad, cu 5 magazine, Franck la Timişoara etc.)
Între localităţile urbane mici care dispun de un supermarket se numără
Sânnicolau Mare, unde s-a deschis un supermarket Artima.
Pieţele sunt răspândite în toate localităţile urbane, în municipii chiar
până la nivel de cartier. Aceste pieţe urbane au în general un caracter
permanent. În mediul rural, pieţele zilnice se întâlnesc doar în aşezările mari
sau cele de rang supracomunal. În multe aşezări rurale se “face” piaţă doar o
dată pe săptămână, iar în unele aşezări se ţin târguri la anumite intervale de
timp, uneori doar anual, la o dată cunoscută.
Tabelul 14.

Cosmo

Ana Electronics

Quasar

1

1

1

1

1

Ariston

1

Mondo

2

1

Romanel

1

1

Rombiz

1

1

Altex

1

5

Domo

1

1

2

Flanco

1

Reşiţa

1

Romstal

Arad

1

Artima

2

Profi

1

Billa

Metro

1

Kaufland

Selgros

Timişoara

Oraş

Real

Magazin general

Repartiţia magazinelor generale, a supermarketurilor şi a magazinelor specializate

3

2

3

2

2

3

1

3

2

2

1

1

1

3

1

2

Lugoj

1

1

1

1

Caransebeş
Sânnicolau
Mare

1

1

1

1

1

1

1
1

2
1
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Capitolul 7

IDENTIFICAREA Ş I IERARHIZAREA
AŞ EZĂRILOR CU ROL DE LOC CENTRAL
DIN BANAT Ş I ZONELE DE INFLUENŢĂ ALE
ACESTORA LA DIFERITE NIVELE IERARHICE
7.1. PROBLEME GENERALE. IERARHIZAREA AŞ EZĂRILOR
LA NIVEL NAŢIONAL
Aşa cum s-a afirmat şi în capitolul introductiv, spaţiul geografic
funcţional nu reprezintă un sistem închis, izolat, ci funcţionează ca un
sistem deschis, între el şi alte sisteme limitrofe având loc un permanent
schimb de masă, energie şi informaţii. Legăturile economice intense,
deplasările de populaţie, alţi factori de natură politică, socială şi administrativă concură la asigurarea unei unităţi naţionale indestructibile. Acest
caracter se asigură prin însăşi ierarhia sistemului naţional de aşezări, la
nivelul superior aflându-se capitala ţării, Bucureşti (I. Ianoş, 1987).
V. Surd (2003) întrevede nouă nivele ierarhice de centre de comandă,
care asociază tot atâtea sisteme teritoriale: centrul subcomunal (Sc), centrul
de comună (C), centrul supracomunal (Spc), centre de coordonare urbană la
nivel local (L), zonal (Z), judeţean (J), regional (R), provincial (P) şi
naţional (N).
În România, principala modalitate de ierarhizare a aşezărilor umane,
în general, şi urbane, în special, a avut la bază criteriul cel mai la îndemână,
şi anume cel demografic, la care s-a adăugat, în unele cazuri, cel
administrativ, prin aceasta înţelegându-se fie funcţia de reşedinţă de judeţ,
fie rangul de municipiu, oraş sau comună (caz în care localitatea nu este
considerată urbană). Prin urmare, cele mai multe ierarhii au avut în vedere
relaţia „talie – rang”, folosind cifrele absolute ale populaţiei oraşelor pentru
a le grupa pe diferite trepte iererhice (S. Neguţ, 1997). Cea mai cunoscută
ierarhie de acest gen este cea a lui V. Cucu (1970), care grupează:
- oraşe foarte mari (Bucureşti);
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- oraşe mari, de peste 100 000 de locuitori, care sunt la rândul lor
divizate pe trei trepte ierarhice (peste 300 000, între 200 000 şi 300 000,
între 100 000 şi 200 000);
- oraşe mijlocii, având între 20 000 şi 100 000 de locuitori, divizate în
mai multe grupe – în funcţie de pragul de 50 000 de locuitori (mijlocii mari
– peste 50 000; mijlocii mici – sub 50 000), respectiv în funcţie de criteriul
administrativ – cele care sunt reşedinţe de judeţ, şi cele care nu sunt, sau
cele care sunt municipii şi cele care nu sunt etc.;
- oraşe mici, sub 20 000 de locuitori, la rândul lor divizate în funcţie
de pragul de 10 000 de locuitori.
Fără nici o îndoială, cu ocazia fiecărui recensământ, şi chiar între
recensăminte, oraşele au urcat sau au coborât în aceste ierarhii, în funcţie de
dinamica populaţiei rezidente. Criteriul demografic este util, însă nu ţine
cont de importanţa reală a oraşului pentru regiunea pe care acesta o polarizează. Spre deosebire de majoritatea aşezărilor rurale, a căror arie de
influenţă este foarte redusă şi uneori nu depăşeşte hotarul satului sau al
comunei, oraşul este un centru polarizator, iar puterea sa de atracţie este dată
de instituţiile sale de importanţă regională, care se adresează unei populaţii
mai largi decât cea a oraşului propiu-zis. Aceste instituţii deservesc arii mai
mult sau mai puţin extinse, iar poziţia (rangul) unei aşezări urbane ar trebui
să depindă în primul rând de extensiunea zonei de influenţă, prin aceasta
înţelegând atât suprafaţa, cât şi populaţia deservită.
Există un raport indirect între rangul ierarhic al centrelor şi frecvenţa
teritorială a acestora, şi un raport direct între rang şi mărimea ariilor de
atracţie polarizate. Totodată, în cadrul aceleiaşi arii, puterea de polarizare
este mai puternică în vecinătatea centrului polarizator şi scade din intensitate
spre periferie. Se constată şi faptul că în spaţiile rurale, ariile de atracţie
acoperă suprafeţe mai mari (de exemplu, aria de atracţie a comunei
Săvârşin, pe valea Mureşului), în vreme ce în ariile puternic urbanizate şi
industrializate, acestea au o arie mai restrânsă, însă pot avea un număr de
locuitori mult mai ridicat.
Pe baza acestor criterii, s-a stabilit (E. Molnar, A. Maier, N. Ciangă,
1975) că metropolele provinciale se situează la o distanţă de cca. 300 km
între ele şi acoperă o arie medie de 35000 km2 fiecare; oraşele mari se
situează la o distanţă de cca. 200 km între ele şi acoperă o arie medie de
atracţie de 15000 km2 fiecare; centrele judeţene se situează în medie la 140
km unul de altul şi acoperă teritorii de cca. 6000 km2 fiecare (mărimea
medie a unui judeţ); iar oraşele de rang inferior se află la o distanţă medie de
40 km unul de altul şi acoperă fiecare în medie o arie de circa 1000 km2.
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Propunem aşadar o ierarhie a aşezărilor urbane la nivel naţional, pe
care o vom detalia în subcapitolele următoare la nivel regional:
- capitala ţării, Bucureşti (1 921 751 locuitori – la recensământul din
2002) – nivelul 0, corespunzător nivelului naţional (N) în sistemul ierarhic
descris de V. Surd (2003);
- metropolele regionale sau provinciale (7) : Iaşi (321580), ClujNapoca (318027), Timişoara (317651), Constanţa (310526), Craiova
(302622), Galaţi (298584), Braşov (283901) – nivelul 1, corespunzător
nivelului provincial (P) în clasificarea propusă de V. Surd (2003). Există o
diferenţă între primele trei oraşe şi celelalte patru, dar nu este cazul să
detaliem aici;
- marile oraşe (10) : Ploieşti (232452), Brăila (216929), Oradea
(206527), Bacău (175921), Arad (172824), Piteşti (168756), Sibiu (155045),
Târgu Mureş (149577), Baia Mare (137976), Buzău (133116) – nivelul 2,
corespunzător nivelului regional (R), la care se pot eventual adăuga Satu
Mare (115630), Botoşani (115344), Râmnicu Vâlcea (107656), Suceava
(106138), Piatra Neamţ (105499), Drobeta Turnu Severin (104035), Focşani
(103219), dar pe acestea le considerăm ca aparţinând nivelului următor;
- oraşe mijlocii, reşedinţe de judeţ (23): cele şapte enumerate mai sus,
la care se adaugă Târgu Jiu (96562), Tulcea (92762), Târgovişte (89429),
Reşiţa (83985), Bistriţa (81467), Slatina (79171), Vaslui (70267), Călăraşi
(70046), Giurgiu (69587), Deva (69390), Alba Iulia (66369), Zalău (63305),
Sfântu Gheorghe (61512), Slobozia (52677), Alexandria (50591), Miercurea
Ciuc (41852) – nivelul 3, corespunzător nivelului judeţean (J) în sistemul
ierarhic propus de V. Surd (2003);
- celelalte oraşe mijlocii, care nu au funcţie de reşedinţă de judeţ, dar
excluzându-le pe acelea care nu au avut niciodată această funcţie – nivelul
4; acestea nu se regăsesc în clasificarea propusă de V. Surd (2003);
- o parte a oraşelor mici şi celelalte oraşe mijlocii, care deţin funcţii
regionale şi instituţii corespunzătoare (judecătorie, spital) – nivelul 5, ce
coincid nivelului zonal (Z);
- celelalte oraşe mici, cu o arie restrânsă de influenţă, corespunzătoare
nivelului local (L), şi în mod excepţional unele localităţi rurale, care deţin
numeroase instituţii caracteristice urbanului – nivelul 6;
Ierarhizarea continuă şi în cazul aşezărilor rurale, unde putem distinge
un nivel supracomunal propriu-zis (7), un nivel comunal (8), un nivel al
satelor care nu sunt centre de comună, dar deţin instituţii asemănătoare
acestora (9), un nivel al satelor „obişnuite”, care au măcar şcoală primară în
sat (10) şi un nivel ultim, al satelor foarte mici, care nu au nici măcar şcoală
primară şi nici alte dotări de bază (11).
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11

10

8
9

7

6

5

4

Filie

Parohie

Protopopiat

Episcopie

2

3

Mitropolie

Biserică

1

Rang

Avocat, notar

Judecătorie

Tribunal

Curtea de
Apel

Justiţie

Şcoală I-IV

Şcoală I-VIII

Liceu teoretic
sau SAM

Liceu teoretic
sau grup şcolar

Extensie a
universităţilor de
stat, licee
diverse
Licee cu
specializări
diverse

Universitate

Universitate de
stat şi privată

Universităţi de
stat şi private

Educaţie

Medic de
familie

Farmacie,
cabinet
stomatologic

Centru de
sănătate

Spital
orăşenesc

Spital
municipal

Spital judeţean

Spitale
specializate

Sănătate

Bibliotecă
Cămin cultural

Librărie

Casă de cultură

Muzeu

Teatru,
cinematograf

Filarmonică

Operă

Cultură

Agenţi de
asigurare

CEC

AFP, bancă,
companie de
asigurări

Principalele
bănci şi
companii de
asigurare

DGFP

Bănci
numeroase şi
diverse

Finanţe

Staţie CFR
şi/sau staţie de
autobuz

Benzinărie

Service auto
autorizat RAR

Autogară

Dealeri auto
Dacia şi/sau
Daewoo

Aeroport
internaţional

Dealeri auto
pentru toate
mărcile

Transporturi

Agenţie poştală

Ghişeu poştal

Oficiu poştal

Distributori
Orange sau
Vodafone

OPRM

Direcţia
Judeţeană de
Poştă
Magazine
Romtelecom

Orange şi
Vodafone
Shop/Store

Direcţia
Regională de
Poştă

Telecom.

Principalele instituţii şi servicii ce indică rangul unei aşezări, pe domenii de activitate

Magazine cu
produse
alimentare şi
nealimentare
Magazin cu
produse
alimentare

Magazine
diverse, piaţă

Piaţă zilnică

Magazine
universale şi
specializate,
diverse
Magazine
specializate

Magazine
cash&carry,
supermarket-uri

Comerţ

Tabelul 15.

În afara acestora, se mai poate concepe un nivel (12), al „aşezărilor”
care încă nu au această calitate, dar care ar putea fi declarate ca atare,
reprezentând comunităţi închegate, situate la o oarecare distanţă de cea mai
apropiată aşezare şi care eventual deţin anumite dotări (biserică, grădiniţă,
şcoală, magazin alimentar, bar – a se vedea şi capitolul 5.10, punctul 8).
7.2. IERARHIZAREA AŞ EZĂRILOR DIN BANAT
În armonie cu ierarhizarea propusă mai sus, la nivelul întregii ţări,
vom detalia ierarhizarea propusă pentru aşezările umane din Banat (fig. 93),
precizând în paranteză numărul locuitorilor pe unităţi administrative –
municipii, oraşe, comune – la ultimul recensământ, cel din 2002, întrucât
datele la nivel de localitate nu sunt disponibile. Acest indicator este însă
doar unul orientativ, şi este folosit doar la primele şase nivele (ranguri):
- nivelul 1 – Timişoara (metropolă regională, 317660 locuitori la
Recensământul din 2002) ;
- nivelul 2 – Arad (oraş mare, 172827 locuitori) ;
- nivelul 3 – Reşiţa (oraş mijlociu, reşedinţă de judeţ, 84026 locuitori);
- nivelul 4 – Lugoj (44636) şi Caransebeş (28301) - oraşe mijlocii,
foste reşedinţe de judeţ;
- nivelul 5 - Bocşa (16911), Moldova Nouă (13917), Sânnicolau Mare
(12914), Oraviţa (12858), Oţelu Roşu (11749), Lipova (11236), Ineu
(10207), Chişineu Criş (8343), Făget (7201), Deta (6423), Sebiş (6327) –
oraşe mici cu o zonă de influenţă importantă;
- nivelul 6 - Jimbolia (11136), Curtici (9722), Anina (9167), Nădlac
(8144), Buziaş (7772), Pâncota (7186), Băile Herculane (6019), noile oraşe
Pecica (13024), Sântana (12936), Ciacova (7285), Gătaia (8103) şi Recaş
(8560) – oraşe mici cu o arie de influenţă limitată, la care se adaugă
localităţile rurale Gurahonţ (4506) şi Bozovici (3321), având numeroase
instituţii caracteristice mediului urban, inclusiv spital, judecătorie, liceu.
După cum se poate remarca, criteriile de bază, cel demografic şi cel
administrativ, sunt respectate (în cazul acestei regiuni) până la nivelul
(rangul) 4 inclusiv. Localităţile de nivelul 6 pot fi mai mari decât cele de
nivelul 5, şi chiar în aceste condiţii să se situeze pe o treaptă ierarhică
inferioară.
Principalul centru polarizator al Banatului este Timişoara, singura
localitate de nivelul 1, a cărei arie de atracţie la acest nivel depăşeşte probabil limitele regiunii studiate.
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Important centru universitar, totodată singurul cu tradiţie din partea de
vest a ţării, este oraşul cu cel mai mare aeroport din ţară după Bucureşti,
gazdă a numeroase instituţii de rang înalt (operă, spitale specializate, curtea
de apel, TVR Timişoara, Radio Timişoara), care deservesc întreaga regiune.
Dacă până la primul război mondial concurenţa oraşului învecinat, Arad, a
fost acerbă, în perioada interbelică şi mai ales în perioada postbelică,
Timişoara s-a afirmat ca metropola acestei regiuni, favorizată şi de organizarea administrativă de după război, până în 1968, când a avut rangul de
capitală regională, în vreme ce Aradul a decăzut la nivelul de centru de
raion.
La nivelul 2, Timişoara pierde în favoarea Aradului judeţul omonim,
care se subordonează, la acest nivel, oraşului de pe Mureş. Este o întâmplare
faptul că Aradul nu a avut aceeaşi şansă ca şi Timişoara, dezvoltarea sa fiind
identică cu a acesteia până în apropierea celui de-al doilea război mondial.
Transferul la Timişoara a instituţiilor regionale arădene (Universitatea, de
exemplu), a lăsat urme adânci, afectând rangul localităţii. În prezent, Aradul
luptă cu arme inegale în faţa Timişoarei, deţinând o serie de instituţii în
măsură a asigura rangul de oraş regional: universitate de stat şi privată,
spitale, teatre, numeroşi dealeri auto, un potenţial de transport ridicat,
comparabil cu al vecinilor de pe Bega, magazine specializate precum şi
super-market-uri (Billa, Profi).
Nivelul 3 este cel al reşedinţelor de judeţ; aici apare şi oraşul Reşiţa,
care a primit pentru prima dată o funcţie administrativă în anul 1968, când a
fost numit reşedinţa noului judeţ Caraş-Severin. La acest nivel îşi exercită
autoritatea o serie de instituţii care au o relevanţă administrativă: tribunalul,
spitalul judeţean, prefectura, consiliul judeţean, administraţia financiară,
biblioteca judeţeană, precum şi altele, obişnuite în cadrul reşedinţelor de
judeţ: teatru, magazin universal, magazine specializate, dealeri auto. Reşiţa
este un oraş cu veche tradiţie industrială, care a avut o dezvoltare deosebită
în epoca comunistă, dar în prezent se află într-un regres evident, şi ca
urmare a proastei evoluţii financiare a principalei întreprinderi din oraş,
Combinatul Siderurgic.
Nivelul 4 este reprezentat de oraşele mijlocii, foste reşedinţe de judeţ:
Lugoj şi Caransebeş, la care se adaugă, evident, toate oraşele menţionate
mai sus cu care acestea intră în concurenţă. Se observă că Aradul rămâne cu
aceeaşi zonă de influenţă la nivelele 2, 3 şi 4, întrucât în judeţul Arad nu
există nici o localitate de rang superior nivelului 5. Pe de altă parte, Lugojul
preia, la nivelul 4, jumătatea estică a judeţului Timiş, afectând aşadar aria de
influenţă a Timişoarei, iar Caransebeşul – jumătatea estică a judeţului
Caraş-Severin, respectiv culoarul Timiş-Cerna-Bistra, afectând aria de
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influenţă (destul de forţată) a municipiului Reşiţa. La nivelul oraşelor
mijlocii, se poate constata prezenţa a numeroase instituţii regionale: licee cu
diferite specializări, universităţi sau filiale ale acestora, spitale municipale,
teatru (uneori) şi cinematograf, magazine generale şi specializate, dealeri
auto (în special pentru maşini produse în România – Dacia sau Daewoo),
numeroase bănci şi bancomate, service-uri pentru automobile.
Deosebit de numeroase sunt localităţile situate la nivelul 5: Sânnicolau Mare, Bocşa, Oraviţa, Lipova, Ineu, Sebiş, Chişineu Criş, Deta,
Făget, Oţelu Roşu, Moldova Nouă – toate acestea fiind oraşe mici. Este
nivelul judecătoriilor şi spitalelor, pe baza circumscripţiilor acestora
făcându-se şi delimitarea ariilor de influenţă la acest nivel. Toate localităţile
menţionate deţin un spital; câteva dintre ele, situate în apropierea unui
centru de rang superior sau de rang identic, nu au judecătorie (Oţelu Roşu,
Bocşa, Sebiş). Toate aceste localităţi au o zonă de influenţă de mărime
medie, compusă dintr-un număr de minim cinci comune, pe care o deservesc
prin diverse instituţii de caracter regional: licee cu profile diverse, judecătorie, spital (deja menţionate), magazine diverse, dar fără o specializare
deosebită, gări (excepţie: Moldova Nouă), unele service-uri auto, benzinării,
bănci (cel puţin una) şi bancomate.
La baza ierarhiei urbane se află oraşele mici de nivelul 6: Jimbolia,
Nădlac, Curtici, Buziaş, Băile Herculane, Pâncota, Anina, Pecica,
Sântana, Ciacova, Gătaia, Recaş, la care se adaugă două localităţi rurale
de acelaşi rang: Gurahonţ şi Bozovici. Acestea sunt localităţi a căror arie
de influenţă este destul de redusă, la un număr de maxim cinci comune, din
două cauze fundamentale: imediata apropiere a unui centru urban de rang
superior şi, respectiv, vecinătatea graniţei (Nădlac, Curtici, Jimbolia). Unele
dintre ele îşi datorează statutul urban unor factori precum statutul de localitate în apropierea punctului de trecere frontieră (exact localităţile menţionate) sau cel de staţiune balneo-climaterică (Băile Herculane, Buziaş).
Comunele amintite se situează la acelaşi nivel şi deţin aproximativ aceleaşi
dotări, cea mai importantă fiind liceul; ariile de influenţă ale liceelor au
constituit de fapt principalul criteriu de delimitare a zonei de influenţă la
acest nivel. Totuşi, spre deosebire de oraşe, unde lipsesc judecătoriile şi (cu
unele excepţii) spitalele, mai caracteristică fiind prezenţa centrelor de
sănătate, la Gurahonţ şi Bozovici sunt prezente şi aceste instituţii, ca urmare
a localizării lor în arii profund rurale, la depărtare relativ mare de centre
urbane care ar putea deţine aceste dotări. Băncile apar doar în anumite
situaţii (Curtici – ca urmare a prezenţei zonei libere) sau sunt puţin numeroase, maxim două, din care de obicei una este CEC-ul. Majoritatea au acces
la calea ferată. Importanţa lor comercială este însă redusă, cu unele excepţii
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(de exemplu, piaţa de animale din Pâncota). Nu deţin în mod obişnuit
cinematografe în funcţiune, şi nici alte dotări cu caracter cultural.
Nivelul 7 nu mai aparţine aşezărilor urbane, fiind rezervat exclusiv
localităţilor rurale cu rang supracomunal. În cadrul acestuia sunt incluse
localităţile Săvârşin, Mehadia, Periam, Cermei, Beliu, Lovrin, Caraşova, Şiria, Orţişoara, Vinga, Teregova, Berzasca, Peciu Nou, Nădrag,
Şimand, Jebel, Dudeştii Vechi, Cărpiniş, Biled, Hălmagiu, Vladimirescu, Giroc, Ghioroc. Toate aceste aşezări deţin una sau mai multe dotări
care le diferenţiază de celelalte aşezări rurale învecinate: instituţii de
învăţământ liceal, profesional sau de ucenici, cabinete stomatologice,
farmacii, oficiu sau ghişeu poştal, agenţii ale unor bănci (în special CEC),
magazine diversificate, piaţă zilnică sau târg săptămânal.
Nivelul 8 – comunal – este unul administrativ, incluzând toate aşezările rurale care sunt centre de comună, şi nu apar în nici unul din nivelurile
superioare (6 sau 7). La nivelul fiecărui centru de comună există o serie de
instituţii obligatorii: Primărie şi Consiliu Local, Poliţie, biblioteca
comunală, şi în mod obişnuit există şcoală cu clasele I-VIII, unul sau mai
multe cabinete medicale – cu un număr corespunzător de medici de familie,
dispensar veterinar, una sau mai multe parohii ale diverselor confesiuni,
magazine cu bunuri alimentare şi nealimentare de bază, ghişeu poştal sau
agenţie poştală, cămin cultural. Nu toate centrele de comună deţin însă toate
instituţiile şi serviciile enumerate mai sus. Există, de exemplu o serie de
comune unde şcoala cu clasele I-VIII se află în alt sat (sau sate) decât
centrul de comună (Archiş, Brazii, Doclin etc), sau comune care nu au deloc
şcoală cu clasele I-VIII şi nici alte instituţii caracteristice nivelului comunal:
Şiştarovăţ şi Igneşti din judeţul Arad, Secaş, Bara şi Bogda din judeţul
Timiş, Brebu Nou în judeţul Caraş-Severin. Acestea sunt de altfel comunele
care nu se pot susţine ca atare, având şi un număr foarte redus de locuitori
(sub 500 la ultimul recensământ), şi care ar trebui desfiinţate şi alipite altor
comune din apropiere.
Nivelul 9 corespunde rangului subcomunal (Sc) propus de V. Surd
(2003) şi include toate acele aşezări rurale care nu sunt centre de comună,
dar, cu excepţia dotărilor administrative (Primărie etc), deţin majoritatea
instituţiilor specifice nivelului comunal, menţionate mai sus. Cea mai mare
parte a acestor sate au avut rangul de centru de comună până la reorganizarea administrativă din 1968, şi ar putea redeveni centre de comună, dacă
respectă condiţiile impuse de lege şi dacă locuitorii susţin această iniţiativă.
Nivelul 10 este cel al satelor „obişnuite”, care se caracterizează prin
prezenţa a cel puţin unei parohii (indiferent de cult), a unei grădiniţe şi a
unei şcoli primare (cu clasele I-IV), a cel puţin unui magazin cu bunuri
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alimentare de bază şi a unei unităţi de alimentaţie publică (bar), eventual a
unei agenţii poştale, şi ai cărui locuitori sunt vizitaţi cu o anumită frecvenţă
de medicul de familie la care sunt asiguraţi.
În fine, ultimul nivel, 11, este al localităţilor rurale mici şi foarte mici,
situate în general în arii izolate, la distanţă de căile de comunicaţie
principale, şi care nu deţin aproape niciuna din dotările menţionate mai sus,
cea mai frecventă caracteristică fiind lipsa şcolii. Majoritatea acestor sate au
totuşi biserică (fără a fi însă una parohială, de obicei filie a unei parohii din
satul de rang superior învecinat) şi uneori magazin alimentar sau bar. Se
constată însă o degradare continuă a condiţiilor de trai la acest nivel, precum
şi o depopulare constantă (unele sate având populaţie zero la ultimele
recensăminte), motiv pentru care se poate bănui că unele dintre aceste sate
vor dispare efectiv, fie pe cale naturală, fie prin măsuri administrative.
Multe dintre aceste sate au apărut relativ recent, fiind cătune ale altor aşezări
rurale, şi declarate în mod oficial sate în 1954 (cazul satelor din comunele
Cornereva, Dalboşeţ şi Şopotu Nou din judeţul Caraş-Severin).
Ierarhizarea oraşelor şi determinarea zonelor lor de influenţă nu
reprezintă un scop în sine, ci este menită a rezolva probleme dintre cele mai
stringente ale societăţii în general, şi ale societăţii urbane, în special. Ceea
ce iese în evidenţă este prezenţa competiţiei între oraşe la toate nivelele;
astfel, Timişoara nu are nici un concurent la nivelul 1 (cel puţin nu în
regiunea analizată), însă are un concurent la nivelul 2 (Arad), doi la nivelul
3 (Arad şi Reşiţa), încă doi la următorul nivel ş.a.m.d, astfel încât la nivelul
6, Timişoara intră în competiţie cu oraşe mici precum Jimbolia, Recaş,
Ciacova sau Buziaş, iar la nivelul 7 intervin şi alte localităţi rurale, situate în
imediata sa apropiere (Cărpiniş, Orţişoara, Biled).
Aceeaşi afirmaţie se poate face şi despre situarea unui oraş în ierarhie:
poziţia sa se poate schimba în timp, unele tind să urce, altele să coboare...
7.3. ZONELE DE INFLUENŢĂ ALE LOCURILOR CENTRALE DIN
BANAT
7.3.1. Teoria locurilor centrale a lui Christaller şi zonele de
influenţă teoretice
Teoria locurilor centrale a fost elaborată în perioada interbelică de
geograful german Walter Christaller (1893-1969), care o prezintă într-o
primă formă în teza sa de doctorat (1933). Teoria a fost ulterior completată
de un alt geograf german, August Lösch (1906-1945), în anul 1941. După
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război, teoria a avut o diseminare largă, fiind dezvoltată de şcoala
geografică anglo-saxonă, în special în anii revoluţiei cantitative în geografie
(anii 60 şi 70). Ea a fost folosită şi ca instrument în vederea amenajării
teritoriului.
Locul central este o aşezare care furnizează bunuri şi servicii pentru
populaţia proprie şi pentru populaţia aşezărilor situate în proximitate,
indiferent de distanţă. Aşezarea cu calitatea de loc central poate fi urbană
sau rurală. În opinia lui Christaller, funcţiile locurilor centrale sunt în primul
rând cele terţiare. Deşi o parte a teoriei este evident influenţată de modelele
lui von Thünen şi Weber, teoria locurilor centrale nu ia în calcul importanţa
locului central ca piaţă de desfacere a produselor agricole (von Thünen) sau
ca posibil centru industrial, ci doar ca furnizor de bunuri şi servicii.
Christaller elaborează teoria pornind de la următoarele condiţii (V.
Surd, 2003):
- existenţa unui spaţiu plan de câmpie („spaţiu izotrop”), în cadrul
căruia transportul este la fel de ieftin în toate direcţiile; costul
transportului creşte direct proporţional cu distanţa (se ia în
considerare un singur mijloc de transport);
- populaţia este distribuită uniform în spaţiu şi are aceleaşi
afinităţi, aceleaşi nevoi şi acelaşi venit;
- resursele sunt uniform distribuite în spaţiu şi nu există variaţii ale
producţiei agricole;
- bunurile şi serviciile sunt procurate întotdeauna de la cel mai
apropiat loc central care le furnizează, fapt transpus în practică
de către toţi clienţii;
- locurile centrale de rang mai înalt satisfac nevoile de bunuri şi
servicii specifice atât rangului lor, cât şi pentru toate locurile
centrale de rang inferior;
- fiecare loc central va fi plasat cât mai departe de un posibil rival,
evitându-se concurenţa;
- la mijlocul distanţei între două locuri centrale de acelaşi rang,
clienţii vor gravita spre unul sau altul dintre aceste centre, în
mod egal;
- rangul locurilor centrale este determinat de puterea de cumpărare, de cerere şi de tipul bunurilor şi serviciilor furnizate;
- nu există spaţii în afara sferei de influenţă a locurilor centrale.
În aceste condiţii, să presupunem (fig. 94) că un agent economic pune
în vânzare un anumit produs sau serviciu, la preţul p. Pentru clienţi, la acest
preţ se mai adaugă şi costul transportului, dt (d – distanţa de parcurs, t –
preţul transportului pe unitatea de distanţă), deci costul total este p + dt.
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Fig. 94. Variaţia costului în funcţie de distanţă şi a cantităţii cumpărate în funcţie de
cost în modelul Christaller. Sursa: B.J.L. Berry (1968)

Cantitatea consumată scade de la q1 pentru un client situat lângă locul
de vânzare, care plăteşte doar preţul p al produsului, la q2 pentru un client
situat la distanţa d, şi care plăteşte p + dt. La distanţa r, preţul va fi p + rt,
iar cantitatea consumată va fi zero: costul transportului este prea mare, astfel
încât clientul nu consideră profitabilă deplasarea în vederea achiziţionării
produsului respectiv. Rezultă că aria de influenţă a agentului economic care
pune în vânzare produsul respectiv este, la modul ideal, un cerc cu raza r.
Presupunând că aşezarea unde este situat agentul economic este un loc
central, acesta va avea, prin agregarea ariilor de influenţă a agenţilor săi
economici, o zonă de influenţă sub forma unui cerc cu raza r (fig. 95).

Fig. 95. Modelul Christaller.
Zonele de influenţă ideale,
circulare, ale locurile centrale în
expansiune numerică pe o câmpie
omogenă.
Sursa: P. Haggett (2001)
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Fig. 96. Modelul Christaller. De la cercuri la hexagoane. Sursa: B.J.L. Berry (1968)

Astfel, în spaţiu se profilează, în această fază a teoriei, un număr de
cercuri, egale ca dimensiune, reprezentând presupusele zone de influenţă ale
locurilor centrale de rang egal. Pentru ca aceste cercuri să ocupe spaţiul cât
mai uniform, şi pentru a lăsa un minimum de spaţii libere (care nu sunt
deservite) între ele, ele trebuie să fie tangente şi dispuse câte şase în jurul
unui cerc central. Totuşi, condiţiile iniţiale nu acceptă ca porţiuni din spaţiu
să nu fie deservite. Astfel, singura soluţie este aceea ca cercurile să se
intersecteze, exact atât cât este nevoie pentru a acoperi spaţiile rămase
libere. Rezultă însă porţiuni din spaţiu în care locurile centrale devin
concurente, de asemenea un fapt inacceptabil conform ipotezelor iniţiale ale
teoriei. Însă, dacă fiecare client îşi procură bunurile şi serviciile de la cel
mai apropiat loc central, atunci ariile suprapuse (haşurate) se vor diviza, prin
linii drepte. Rezultă că aria de influenţă a unui loc central este un hexagon
(fig. 96).
Locurile centrale nu sunt însă toate de acelaşi rang. Presupunând că
locurile centrale de rangul cel mai înalt au fost deja stabilite, şi că de acolo
se pot procura toate bunurile şi serviciile posibile, unde vor fi situate
locurile centrale de rang inferior?
Răspunsul este tot de natură geometrică, teoria inspirându-se din
modelul weberian de localizare a industriilor: locul central de rang imediat
inferior va fi situat în centrul triunghiului format de trei centre de rang
superior. Astfel, o nouă reţea de hexagoane de dimensiuni mai reduse (de
rang inferior) este creată, având drept centre (locuri centrale) aşezările
situate în colţurile hexagoanelor mai mari. Repetând procedeul, sunt
determinate hexagoane de dimensiuni tot mai reduse, cu locuri centrale tot
mai numeroase, dar de rang descrescător. Conform acestei reguli, pentru
fiecare loc central, există în medie trei centre de rang imediat inferior (el
însuşi, plus încă o treime din cele şase situate în colţurile hexagonului
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propriu). Astfel, există un loc central de rangul 1, două de rangul 2, şase de
rangul 3, apoi 18, 54... Numărul zonelor de influenţă pentru fiecare rang în
parte se calculează adunând locurile centrale corespunzătoare rangului
respectiv cu toate cele de rang superior: 1, apoi 3 (1+2), 9 (1+2+6), 27, 81...
Această regulă de multiplicare printr-un coeficient de 3 a numărului de
locuri centrale şi, respectiv, de zone de influenţă ale acestora, a fost
denumită de Lösch o reţea K = 3, unde K este coeficientul de multiplicare
(fig. 97).

Fig. 97. Modelul Christaller.
Locuri centrale ierarhizate în reţeaua bazată pe principiul pieţei (K = 3).
Sursa: B.J.L. Berry (1968)

Christaller a considerat această ierarhie de locuri centrale multiplicate
cu 3 (K = 3) ca fiind bazată pe principiul pieţei. El a mai propus două
ierarhii alternative, una bazată pe principiul transportului (K = 4) şi una
pe principiul administrativ (K = 7). Astfel, se pleacă de la reţeaua de trei
locuri centrale, a căror arie de influenţă are o formă hexagonală. Conform
principiului transportului, locurile centrale de rang imediat inferior trebuie
localizate la jumătatea distanţei dintre două locuri centrale.
Rezultă şase locuri centrale de rang inferior situate pe mijlocul fiecărei
laturi a hexagonului reprezentând zona de influenţă a locului central de rang
superior (fig. 98). Din moment ce acestea se împart doar la două locuri
centrale de rang superior, rezultă că pentru fiecare loc central există patru
locuri centrale de rang imediat inferior (el însuşi, plus alte trei). Astfel,
conform acestui principiu, există un centru de rang 1, trei de rangul 2, 12 de
rangul 3, apoi 48, 192... iar numărul de zone de influenţă creşte în mod
progresiv astfel: 1, 4, 16, 64, 256... deci multiplicate cu 4 (K = 4).
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Fig. 98. Modelul Christaller. Aranjamentul spaţial al locurilor centrale într-o reţea
formată pe principiul transportului (K = 4). Sursa: J.U. Marshall (1989)

Conform principiului administrativ (fig. 99), fiecare loc central
trebuie să controleze cât mai eficient zona sa de influenţă, motiv pentru care
se creează o reţea de şase locuri centrale de rang inferior situate radiar
în jurul său. Rezultă o multiplicare a numărului de locuri centrale cu un
coeficient K = 7.
În ultimul sfert al secolului XX, teoria a cunoscut un declin în
popularitate în rândul geografilor, ca urmare a următoarelor cauze (J.
Benedek, 2004):
- condiţiile actuale sunt diferite faţă de cele din perioada
interbelică;
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Fig. 99. Modelul Christaller. Aranjamentul spaţial al locurilor centrale într-o reţea
bazată pe principiul administrativ (K = 7). Sursa: J.U. Marshall (1989)

- premisa conform căreia clienţii se comportă raţional, pe
principiul informaţiei totale, este în discordanţă cu teoriile
moderne din geografia economică;
- rolul distanţei scade în importanţă, ca urmare a compresiei
temporo-spaţiale şi a procesului de globalizare;
- spaţiul omogen este o premisă care nu se poate aproape
niciodată îndeplini;
- serviciile de producţie (sau economice) nu sunt analizate;
- imposibilitatea integrării rolului jucat de condiţiile istorice,
precum şi a perspectivei legate de avantajele de aglomerare.
Christaller, în teoria locurilor centrale, a propus o determinare de
natură geometrică a zonelor de influenţă a localităţilor cu rol de loc central.
Astfel, la modul ideal, conform teoriei amintite, zona de influenţă a fiecărui
loc central ar fi un hexagon. În realitate, chiar şi acolo unde se întrunesc o
parte din ipotezele de la care pleacă teoria, locurile centrale nu au o
dispoziţie geometrică în spaţiu, iar zonele lor de influenţă au forme variate
şi dimensiuni diverse.
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Fig. 100. Zonele de influenţă teoretică ale centrelor urbane româneşti, determinate
prin metoda poligoanelor lui Thiessen. Sursa: O. Groza (2002)

Cea mai simplă metodă de a determina, pe cale matematică
(geometrică), zonele de influenţă ale unei reţele de locuri centrale într-un
spaţiu dat, este cea a poligoanelor lui Thiessen. Astfel, indiferent de modul
de dispunere în spaţiu a locurilor centrale, ea statuează că fiecare client va
apela la locul central cel mai apropiat ca distanţă. Nu se ţine cont de o
posibilă ierarhie a locurilor centrale, ci toate sunt considerate de acelaşi
rang. Astfel, rezultă zone de influenţă de forma unor poligoane (fig. 100).
Aceste limite ale zonelor de influenţă se mai numesc şi teoretice.
Pentru teritoriul analizat, în vederea trasării poligoanelor Thiessen, s-a
utilizat programul ArcGIS. Au fost obţinute zonele de influenţă teoretică ale
fiecărui loc central în parte, pentru primele şase nivele (ranguri). Pentru o
mai mare acurateţe, au fost introduse şi localităţile cu rol de loc central din
vecinătate (Cluj-Napoca, Deva, Oradea, Drobeta Turnu Severin, Orşova,
Brad, Salonta, Ştei, Haţeg etc), şi care ar putea avea o zonă influenţă extinsă
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asupra unei părţi din cele trei judeţe luate în considerare, Arad, Timiş şi
Caraş-Severin.
La nivelul 1, Timişoara intră în competiţie cu oraşe precum ClujNapoca şi Craiova (fig. 101). Se observă că acestea îşi extind foarte puţin
zona de influenţă teoretică şi în teritoriul studiat, cu precizarea că influenţa
municipiului Cluj-Napoca asupra părţii de nord-est a judeţului Arad este
împiedicată, în realitate, de lanţul montan al Apusenilor.
La nivelul 2, Timişoara intră în competiţie şi cu oraşe precum Arad,
Oradea şi Sibiu. Zona de influenţă maximă a Aradului, cea de la acest nivel,
pare să cuprindă şi unele părţi din nordul judeţului Timiş, în special din
spaţiul din apropiere de Sânnicolau Mare, respectiv lângă Maşloc şi alte
câteva comune din Dealurile Lipovei. Apreciem însă că influenţa reală a
municipiului Arad asupra acestor teritorii este foarte redusă, ca urmare a
dispunerii căilor de comunicaţie, radiar spre Timişoara sau Lugoj. Pe de altă
parte, nordul judeţului Arad, şi cu precădere Câmpia Cermeiului şi
Piemontul Codrului, se află în zona de influenţă teoretică a municipiului
Oradea. Şi în acest caz apreciem că, deşi există precedentul istoric (plasa
Beliu a făcut parte timp de secole din judeţul Bihor), actuala configuraţie a
căilor de comunicaţie nu favorizează atracţia municipiului de pe Crişul
Repede. Municipiul Timişoara, la acest nivel, polarizează exclusiv judeţele
Timiş şi Caraş-Severin, după cum reiese cu destulă pregnanţă şi din fig. 102.
Nivelul (rangul) 3 corespunde cu reşedinţele de judeţ, fiind astfel luate
în considerare şi municipiile Reşiţa, Deva şi Drobeta Turnu Severin (fig.
103). Zona de influenţă a municipiului Timişoara scade considerabil,
corespunzând cu partea vestică şi centrală a judeţului Timiş. Municipiul
Reşiţa are aria sa maximă de influenţă la acest nivel, care coincide cu cea
mai mare parte din judeţul Caraş-Severin, la care se adaugă părţi din judeţul
Timiş – în special zona Lugojului, a cărei polarizare este împiedicată în
realitate de relieful accidentat ce desparte cele două oraşe, şi o mică porţiune
în arealul comunei Jamu Mare. Principalul concurent al Reşiţei chiar în
propriul judeţ pare să fie municipiul Drobeta Turnu Severin, care pare să
polarizeze partea sudică a judeţului. Într-adevăr, influenţa acestui municipiu
se face simţită cu pregnanţă în jumătatea sudică a Culoarului Timiş-Cerna şi
oarecum în Defileul Dunării, aval de Coronini. Prezenţa muncipiului Deva
în est pare să conteze pentru toate reşedinţele de judeţ din teritoriul studiat.
Acest oraş îşi extinde aria de influenţă teoretică în estul judeţelor Arad,
Timiş şi (în mai mică măsură) Caraş-Severin. În realitate, această influenţă,
deşi există, este mai puţin semnificativă.
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Fig. 101.
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Fig. 102.
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Fig. 103.
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Fig. 104.
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La nivelul 4 (fig. 104), sunt luate în considerare şi ariile de influenţă
ale municipiilor Lugoj şi Caransebeş, iar din afara teritoriului studiat, cea a
municipiului Hunedoara. Primele două reduc şi mai mult ariile de influenţă
ale municipiilor Timişoara şi Reşiţa. Astfel, zona de influenţă teoretică a
municipiului Lugoj cuprinde aproape toată jumătatea estică a judeţului
Timiş, nordul judeţului Caraş-Severin şi chiar unele comune din sud-estul
judeţului Arad. În realitate, accesul de la aceste comune din Dealurile
Lipovei, Culoarul Mureşului şi Munţii Zărandului spre Lugoj se face cu
mare dificultate, şi atracţia exercitată de acest municipiu este în fapt infimă.
Municipiul Caransebeş are o zonă vastă de influenţă la acest nivel,
incluzând toate comunele din Culoarul Timiş-Cerna de la nord de Cornea,
Culoarul Bistrei şi cel al Timişului, aval de Caransebeş, până la Sacu.
Teritoriul din sudul judeţului Caraş-Severin pare să fie, şi la acest nivel, sub
influenţa municipiului Drobeta Turnu Severin. În est, zona de influenţă a
municipiului Hunedoara aproape că nici nu atinge Banatul, iar Deva
polarizează mai puţin la acest nivel, doar comuna Petriş şi comunele din
Depresiunile Hălmagiu şi Gurahonţ. Acestea din urmă însă sunt despărţite
de Deva prin lanţul montan al Metaliferilor, cu o singură posibilitate de
traversare, pe la Brad.
La nivelul următor intră în calcul şi o serie de oraşe mici, astfel încât
fragmentarea (pe zone de influenţă teoretică de mici dimensiuni) creşte
considerabil (fig. 105). Ies în evidenţă influenţele teoretice ale unor aşezări
urbane din afara teritoriului studiat. De exemplu, unele teritorii din nordul
judeţului Arad sunt, aparent, în zona de influenţă teoretică a unor oraşe
precum Salonta, Beiuş sau Ştei. În realitate, lanţul montan Codru-Moma
împiedică realizarea acestei atracţii pentru municipiul Beiuş, şi o
concentrează pe aceea a Şteiului în limitele Depresiunii Hălmagiu, unde de
altfel este concurată de un alt oraş din afară, muncipiul Brad. În partea
vestică a judeţului Arad, zona de influenţă a oraşului Sânnicolau Mare în
arealul oraşului Nădlac nu se poate realiza din cauza lipsei unei legături
peste Mureş. Aproape identic, oraşul Făget nu poate polariza decât într-o
mică măsură aşezările din Culoarul Mureşului din apropiere de Săvârşin,
întrucât căile de comunicaţie peste Dealurile Lipovei sunt aproape
inutilizabile.
În partea de sud-est a judeţului Caraş-Severin îşi face, pregnant,
simţită prezenţa municipiul Orşova, care are o zonă de influenţă teoretică
considerabilă, în jumătatea sudică a Culoarului Timiş-Cerna şi parţial în
Munţii şi Depresiunea Almăjului. Aceasta este destul de clar evidenţiată şi
în realitate, ca urmare a distanţei acestor aşezări faţă de celelalte localităţi cu
statut urban.
468

www.cimec.ro
https://biblioteca-digitala.ro

Fig. 105.
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În fine, ultimul nivel pentru care s-au trasat limitele zonelor de
influenţă teoretică este nivelul 6 (fig. 106). Fragmentarea este maximă, şi
fiecare loc central considerat polarizează cel mult câteva comune. Se
constată că acele centre urbane mai îndepărtate de celelalte, mai izolate, au
în consecinţă o zonă de influenţă mai mare. Repartiţia, totuşi, destul de
uniformă în teritoriu a centrelor de rangul şase (unde au fost incluse şi două
aşezări rurale, Gurahonţ şi Bozovici), nu a generat disproporţii profunde.
Majoritatea zonelor de influenţă teoretică la acest nivel corespund cu cele
reale, cu unele excepţii arătate anterior (zona oraşului Făget în judeţul Arad,
cea a oraşului Nădlac în judeţul Timiş – nu poate fi veridică din aceleaşi
motive ca şi pentru Sânnicolau Mare în judeţul Arad).
7.3.2. Teoria atracţiei urbane şi modelul gravitaţional Reilly-Converse
Este evident că metoda descrisă mai sus este simplistă şi nu poate
genera rezultate valide, astfel încât ea mai este folosită doar pentru a
compara zonele de influenţă teoretice cu cele reale.
Încă din 1929, anterior deci teoriei locurilor centrale, geograful
american W.J. Reilly a încercat să stabilească o analogie între modul de
atracţie comercială a două oraşe şi legea atracţiei universale a lui Newton.
Aceasta a fost formulată în felul următor: două oraşe atrag cumpărători din
regiunea rurală înconjurătoare în mod direct proporţional cu populaţia lor şi
invers proporţional cu pătratul distanţei dintre ele.
Presupunem că există două oraşe, A şi B, a căror populaţie este egală
cu PA şi PB, iar între ele o localitate H, aflată la distanţa DA de oraşul A,
respectiv DB de oraşul B. Ponderea celor care preferă să meargă la
cumpărături în A este CA, iar ponderea celor care merg în oraşul B, CB.
Atunci, conform celor enunţate mai sus

CA
CB

=

PA
PB

×

(D B ) 2
(D A ) 2

.

Conform acestei formulări matematice, influenţa unui oraş asupra
spaţiului înconjurător descreşte cu distanţa şi creşte cu mărimea oraşului.
Această formulare a fost utilizată de P.D. Converse în 1935, care a
adăugat teoriei lui Reilly o idee interesantă, şi anume existenţa unui punct
de frontieră între cele două oraşe considerate, A şi B. După Converse,
există un punct intermediar C, pe dreapta AB, unde volumul cumpărăturilor
C
efectuate în cele două oraşe, este egal. Rezultă că A = 1
CB

De aici, se poate calcula distanţa la care se situează acest punct
intermediar faţă de oraşul A, respectiv faţă de oraşul B.
Dacă

PA
PB

×

(D B ) 2
(D A )

2

= 1 , atunci D B =

D AB
P
1+ A
PB

, iar D A = D AB − D B
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Fig. 106.

471

www.cimec.ro
https://biblioteca-digitala.ro

Punctul „de frontieră” marchează aşadar limita zonei de influenţă a
celor două oraşe. Un exemplu este oferit de V. Surd (2003), pentru
calcularea punctului „de frontieră” (sau de atracţie zero) dintre municipiile
Cluj-Napoca şi Turda. Astfel, dacă se rotunjesc datele referitoare la
populaţie şi distanţă (Cluj-Napoca 360 000 de locuitori, Turda 60 000,
distanţa = 30 km), rezultă că punctul de atracţie zero este situat la 8,5 km de
Turda şi 21,5 km de Cluj-Napoca, ceea ce corespunde în linii mari cu
realitatea.
Unul dintre minusurile teoriei este şi acela că nu se ţine cont de
eventuala prezenţă a unor discontinuităţi geografice între oraşe, spaţiul este
considerat omogen (izotrop), ca în majoritatea teoriilor spaţiale. Rezultate
mai adecvate se obţin dacă, în locul distanţei în linie dreaptă între oraşe, se
foloseşte distanţa reală de-a lungul căilor de comunicaţie principale (în mod
firesc, căile rutiere).
Rezultatele au capacitate redusă de generalizare. Cu toate contestaţiile
la care a fost supusă, teoria atracţiei urbane fundamentată de Reilly continuă
să atragă cercetători. Ea a fost dezvoltată în anii 50 şi 60 de Huff, iar în anii
80 de Wilson, ajungându-se la formule mai complicate, care iau în
considerare mai multe variabile, precum atractivitatea zonelor de destinaţie,
eliminarea viziunii simpliste asupra distanţei, complementaritatea etc. (I.
Ianoş, J.B. Humeau, 2000).
În vederea stabilirii zonelor de influenţă conform formulei ReillyConverse în Banat, a fost utilizat programul ArcView, realizându-se hărţi
corespunzătoare fiecărui nivel sau rang, până la rangul şase inclusiv. Ca şi în
cazul anterior, au fost introduse în calcul şi acele localităţi cu rol de loc
central din afara arealului studiat, dar care ar putea avea o zonă de influenţă
extinsă şi asupra unor părţi din acesta.
Ariile de influenţă calculate după formula Reilly nu au forma unor
poligoane, ci forme dintre cele mai ciudate; limitele pot fi aproape drepte
(atunci când localităţile sunt apropiate între ele şi ca distanţă, şi ca mărime
geodemografică), sau de cele mai multe ori sunt curbe (fig. 107). În
majoritatea cazurilor, zonele de influenţă teoretice după formula Reilly au
forma unor elipse, cu centrul polarizator în focarul mai apropiat de centrul
polarizator mai mare, învecinat. O caracteristică de bază, care poate suscita
discuţii, este că centrul coordonator al sistemului de aşezări, respectiv
aşezarea cu numărul cel mai mare de locuitori, are întotdeauna o zonă de
influenţă care, de fapt, le include pe toate celelalte. Practic, toate aşezările
luate în considerare au o zonă de influenţă inclusă în zona de influenţă a
unei aşezări de rang superior, cu excepţia aşezării aflate în fruntea ierarhiei
sistemului de aşezări.
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Fig. 107. Zonele de influenţă teoretică ale centrelor urbane din România calculate pe
baza formulei Reilly-Converse. Sursa: I. Ianoş (1987)

La nivelul 1, întrucât mărimea demografică a Timişoarei este apropiată de cea a oraşelor Cluj-Napoca şi Craiova, rezultatele sunt
asemănătoare cu cele obţinute cu ajutorul poligoanelor Thiessen (fig. 108).
Limitele zonei de influenţă a oraşului Cluj-Napoca includ şi în acest caz
nord-estul judeţului Arad, situaţie neconformă cu realitatea, aşa cum s-a
arătat deja, din cauza discontinuităţii geografice reprezentate de Munţii
Apuseni. Nici includerea văii Cernei în zona de influenţă a municipiului
Craiova nu este mai veridică.
La nivelul 2 (fig. 109), aria de atracţie a municipiului Arad este în
mod clar restrânsă spaţial din cauza concurenţei exercitate de Timişoara, în
sud, şi Oradea, în nord. Dimensiunea demografică a oraşului Oradea a
permis ca zona sa de influenţă să înainteze şi mai mult spre sud decât în
cazul poligoanelor Thiessen, incluzând jumătatea vestică a Munţilor CodruMoma, Piemontul Codrului şi Câmpia Cermeiului. În consecinţă, municipiul
Arad ar polariza doar Câmpia Aradului, Câmpia Nădlacului, jumătatea
nordică a Câmpiei Vingăi, Depresiunea Zărandului şi Câmpia Crişului Alb.
În fapt, această arie este extinsă şi asupra zonelor care conform modelului ar
fi polarizate de Oradea.
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Fig. 108. Zonele teoretice de influenţă ale aşezărilor de rangul 1,
după formula Reilly
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Fig. 109. Zonele teoretice de influenţă ale aşezărilor de rangul 2,
după formula Reilly
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Interesant de remarcat concordanţa între limita zonelor de influenţă
Arad şi Timişoara şi limita dintre judeţele Arad şi Timiş, în partea vestică a
acestora. Influenţa municipiului Timişoara în partea de sud-est a judeţului
Arad (Culoarul Mureşului, Munţii Metaliferi şi Dealurile Lipovei) nu se
poate realiza, întrucât fluxurile din această regiune sunt „canalizate” pe
valea Mureşului, spre Arad, în vreme ce Dealurile Lipovei, deşi nesemnificative altitudinal, constituie o „barieră” din cauza absenţei căilor de comunicaţie importante pe direcţie nord-sud. Influenţa municipiului Cluj-Napoca
în Depresiunea Hălmagiului este pur teoretică, cum s-a menţionat.
La nivelul reşedinţelor de judeţ (fig. 110), se constată că Reşiţa, deşi
are doar jumătate din populaţia Aradului, deţine o zonă de influenţă de
dimensiuni similare, consecinţă a localizării la distanţă mai mare de
Timişoara, respectiv a unui concurent mai puţin important la sud (Drobeta
Turnu Severin, comparativ cu Oradea). Reşiţa, conform formulei Reilly,
reuşeşte să polarizeze aproape întreg judeţul Caraş-Severin, cu excepţia
câtorva comune din partea de nord, în Câmpia Bârzavei, şi respectiv, a
comunelor din extremitatea sudică a Culoarului Timiş-Cerna, polarizate de
către Drobeta Turnu Severin (situaţie destul de reală). În Depresiunea
Caraşului şi partea de vest a Defileului Dunării, atracţia exercitată teoretic
de Timişoara ar trebui să se facă peste teritoriul sârbesc, de aceea credem că
şi această arie ar fi, în fapt, parte integrantă a zonei de influenţă reşiţene.
Zona de influenţă a municipiului Deva, care acoperea o bună parte din estul
celor trei judeţe studiate, este în acest caz limitată aproape perfect de-a
lungul hotarelor judeţene, cu excepţia comunelor Băuţar şi Pietroasa. Nici
reşedinţa judeţului Hunedoara nu reuşeşte să polarizeze comunele din
Depresiunea Hălmagiului, care par, şi la acest nivel, a fi polarizate de către
Cluj-Napoca. În extremitatea sud-estică a teritoriului, pe o mică porţiune din
Munţii Godeanu şi Ţarcu, apare o fâşie din limita de influenţă a municipiului Târgu Jiu, evident neconformă cu realitatea datorită discontinuităţilor
morfologice majore ce există între această localitate şi spaţiul bănăţean.
Nivelul 4 aduce în discuţie şi municipiile Lugoj şi Caransebeş, iar în
afara teritoriului studiat, dar cu unele influenţe asupra acestuia, municipiul
Hunedoara (fig. 111). Acesta din urmă preia şi chiar extinde puţin zona de
influenţă a municipiului Deva la nivelul anterior. Zona de influenţă a municipiului Lugoj este aproape complet inclusă în cea a municipiului Timişoara,
iar spre sud intră în contact cu cea a municipiilor Reşiţa şi Caransebeş
aproape pe limita de judeţ. Doar comuna Sacu, din judeţul Caraş-Severin, ar
reveni, conform modelului, zonei de influenţă a Lugojului. Aceasta are
minimum de extensiune spre vest, spre Timişoara, şi maximum în direcţia
opusă, unde aproape că atinge limita zonei de influenţă a Hunedoarei.
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Fig. 110. Zonele teoretice de influenţă ale aşezărilor de rangul 3,
după formula Reilly
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Fig. 111. Zonele teoretice de influenţă ale aşezărilor de rangul 4,
după formula Reilly
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Considerăm, totuşi, că la acest nivel, Lugojul are o zonă de influenţă
ce include arii mai largi din Depresiunea Lugojului, Depresiunea Făget,
Dealurile Lugojului şi Munţii Poiana Ruscă. Zona de influenţă a municipiului Caransebeş are o formă mai puţin geometrică (circulară), fiind
inclusă în bună parte în aria de atracţie a Reşiţei. Aparent, municipiul
Caransebeş polarizează o bună parte din depresiunea omonimă, Culoarul
Bistrei aval de Marga şi Culoarul Timişului de la Armeniş la Căvăran.
Aceste limite coincid în bună măsură cu zona de influenţă apropiată a
acestui municipiu. În partea de nord-est a judeţului Arad, întrucât am eliminat municipiul Cluj-Napoca la acest nivel de analiză, spaţiul Depresiunii
Hălmagiului pare să se împartă între Oradea, Deva şi Timişoara.
Spre deosebire de poligoanele Thiessen, fragmentarea la nivelul 5 este
mult mai redusă, deoarece majoritatea zonelor de influenţă ale oraşelor mici
considerate sunt incluse în cele ale unor oraşe mai mari (fig. 112). Astfel,
eliminând pentru partea de nord zona de influenţă a municipiului Oradea,
rezultă arii de atracţie de mici dimensiuni, quasi-circulare, pentru oraşele
Sebiş, Ineu, Chişineu Criş şi Lipova, extinse la cel mult câteva comune din
jur, în cadrul zonei de influenţă a municipiului Arad. Oraşele Salonta şi Ştei
polarizează, doar teoretic, unele spaţii din Câmpia Crişurilor, respectiv
Munţii Codru-Moma. Mai la sud, zonele de influenţă ale oraşelor Sânnicolau Mare şi, respectiv, Deta, sunt incluse în cea a Timişoarei, iar zona de
influenţă a oraşului Făget este limitată atât de Lugoj, cât şi de Timişoara. În
zona de influenţă a Reşiţei se includ ariile de atracţie ale oraşelor Bocşa,
Oraviţa şi Moldova Nouă, iar spre sud apare Orşova, care polarizează (şi în
realitate) localităţile Topleţ şi Băile Herculane. Zona de influenţă a
Caransebeşului include şi pe cea a oraşului Oţelu Roşu, pe Bistra, amonte de
Obreja. În partea de nord-est a judeţului Arad, pe mici porţiuni din
Depresiunea Hălmagiului, îşi extind influenţa şi oraşele Brad şi Ştei.
Întrucât nivelul 6 corespunde, aproximativ, precedentului din punct de
vedere al dimensiunii demografice a localităţilor considerate, nu există
schimbări majore, ci doar un număr mai mare de zone de influenţă de mici
dimensiuni, quasi-circulare, incluse în zonele de influenţă ale oraşelor mai
mari din apropiere (fig. 113). Astfel, în cadrul ariei de atracţie a Aradului,
apar oraşele Pecica, Nădlac, Sântana, Curtici, Pâncota; spre est se remarcă
zona de influenţă mai extinsă a comunei Gurahonţ, în teritoriul depresiunii
omonime. Mai spre sud, în cadrul zonei de influenţă a municipiului de pe
Bega, sunt incluse şi ariile polarizatoare ale oraşelor Gătaia, Ciacova, Recaş,
Jimbolia şi Buziaş. În judeţul Caraş-Severin, ariile de atracţie ale oraşelor
Anina şi Băile Herculane, precum şi a comunei Bozovici, sunt incluse în
zona de influenţă a Reşiţei (întrucât nu s-a mai luat în considerare Drobeta
Turnu Severin, la acest nivel).
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Fig. 112. Zonele teoretice de influenţă ale aşezărilor de rangul 5,
după formula Reilly
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Fig. 113. Zonele teoretice de influenţă ale aşezărilor de rangul 6,
după formula Reilly
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În concluzie, zonele de influenţă teoretice după formula Reilly precizează cu mai multă claritate raporturile existente între localităţi, pe baza
mărimii demografice, dar spaţiul geografic este considerat izotrop, şi astfel
nu sunt luate în considerare discontinuităţile geografice care, de fapt,
limitează net anumite arii de influenţă.
7.3.3. Metode analitice de determinare a zonelor de influenţă
Metoda punctelor pleacă de la ipoteza că se cunoaşte domiciliul
(provenienţa) tuturor celor care se deplasează într-o localitate cu rol de loc
central, indiferent de motivaţia acestei călătorii, şi nu se află doar în tranzit.
Astfel, fiecare persoană este reprezentată printr-un punct corespunzător
domiciliului său stabil. Rezultă o hartă a punctelor, care în mod normal
reprezintă aşezările situate în zona de influenţă a locului central analizat.
Desigur, unele persoane provin din zone mai îndepărtate, dar acestea deţin o
pondere neînsemnată (maxim 5%), reprezentând mai degrabă vizite
ocazionale, şi nu cele frecvente.
Această metodă nu ţine cont de posibilele variaţii ale densităţii
populaţiei în spaţiul pe care îl reprezintă zona de influenţă a oraşului; astfel,
localităţile mari apar pe hartă ca fiind mai bine reprezentate ca număr de
clienţi în comparaţie cu aşezările mici, chiar dacă ponderea clienţilor
aparţinând acestora din urmă ar fi, de fapt, mai ridicată.
Pentru a realiza această hartă, se aplică un chestionar asupra clienţilor
unei zone comerciale importante, astfel încât eşantionul să fie reprezentativ.
În eşantion se pot include şi elevii care studiază la liceele din locul central
amintit, sau studenţii (dacă este cazul unui centru universitar), pe baza
informaţiilor obţinute de la instituţii. De asemenea, semnificativă ar fi şi
introducerea în baza de date a bolnavilor din spital(e).
Harta astfel obţinută oferă informaţii utile în primul rând pentru
comercianţii şi reprezentanţii instituţiilor din locul central, care pot să
stabilească, în funcţie de aceasta, o strategie de atragere a clienţilor (de
exemplu, prin mijloace publicitare).
Metoda ponderilor este în măsură să dea rezultate mai exacte,
întrucât are în vedere nu cifre absolute ale clienţilor, ci ponderea acestora
din total. Astfel, pentru aplicarea acestei metode, este necesară deplasarea în
fiecare din aşezările care ar putea face parte din zona de influenţă a unui loc
central. Se aplică, de asemenea, metoda chestionarului, de data aceasta
pentru a interoga potenţialii clienţi asupra destinaţiei lor favorite, precum şi
a frecvenţei de vizitare a fiecărui loc central pe care aceştia îl menţionează.
În acest mod, ne putem edifica şi asupra impactului concurenţei asupra unui
loc central, şi a limitei zonei sale de influenţă. Se calculează, pentru fiecare
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aşezare în parte, pe baza unui eşantion reprezentativ, ponderea deplasărilor
spre locul central analizat.
Pe baza studiilor empirice care au avut la bază aceste metode, s-a
constatat că zonele de influenţă pot fi la rândul lor divizate (fig. 114), astfel:
- zona de influenţă apropiată (primară sau Umland) concentrează
70-80% din deplasările în locul central considerat, majoritatea locuitorilor
fiind clienţi regulaţi;
- zona de influenţă depărtată (secundară sau Hinterland), în care
relaţia cu locul central este mai puţin intensă (15-25% din „vizite”),
majoritatea locuitorilor se deplasează doar ocazional în aşezarea supusă
analizei;
- zona de influenţă terţiară este foarte extinsă şi se caracterizează
prin deplasări excepţionale, foarte rare, ale locuitorilor săi în locul central
vizat. Ca urmare a globalizării tot mai accentuate, anumite oraşe (New
York, de exemplu) au o zonă de influenţă terţiară de mărime considerabilă,
depăşind cu mult graniţele statale.
Cele trei diviziuni ale zonei de influenţă se dispun mai mult sau mai
puţin concentric în jurul locului central, dar pot avea forme variate, induse
de factori fizico-geografici (catene montane, deşerturi, lacuri, cursuri de
apă), prezenţa altor locuri centrale concurente, factori de natură politică
(graniţe de stat, limite de unităţi administrative) etc.

Fig. 114. Zonele de influenţă a trei oraşe învecinate, de mărimi distincte.
Sursa: Jacqueline Beaujeu-Garnier, G. Chabot (1971)
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În Banat, aceste tipuri de zone de influenţă pot fi admise doar în cazul
aşezărilor mari – Timişoara şi Arad, şi eventual ale celor mijlocii: Reşiţa,
Lugoj şi Caransebeş. Ele sunt cel mai bine puse în evidenţă de polarizarea
exercitată de instituţiile de învăţământ, de instituţiile spitaliceşti şi de
magazinele de tip hypermarket sau supermarket.
Astfel, în cadrul liceelor din aceste aşezări, marea majoritate a elevilor
provin din oraş şi din zona de influenţă apropiată a acestuia. O mică parte
din elevi provin din zona de influenţă depărtată, care în mod obişnuit
include tot judeţul (în cazul reşedinţelor de judeţ) sau o bună parte din
acesta. Zona de influenţă terţiară este mai bine pusă în evidenţă în cazul
instituţiilor de învăţământ superior – astfel, pe lângă studenţii care provin
din zona de influenţă apropiată sau depărtată, apar şi studenţi din judeţele
vecine, ba chiar şi din aproape toată ţara în cazul centrului universitar
Timişoara.
Instituţiile spitaliceşti polarizează de asemenea, în mod obişnuit, doar
locuitorii din zona de influenţă apropiată a oraşelor. Alături de aceştia, cu
precădere în spitalele judeţene, sunt internaţi şi bolnavi care provin din zona
de influenţă depărtată. Spitalele specializate din centrele importante, cum
este Timişoara, atrag şi pacienţii din zona de influenţă terţiară, din judeţele
vecine, dacă aceştia nu au putut fi trataţi corespunzător la spitalul teritorial
sau judeţean cel mai apropiat.
Magazinele de tip hypermarket sau supermarket, prezente cu
precădere în cele două oraşe mari, polarizează la rândul lor populaţia
localnică şi cea din zona de influenţă apropiată. Totuşi, şi locuitorii din zona
de influenţă depărtată reprezintă un procent de până la 15% din clienţi, iar
un procent mic, sub 5%, este dat de clienţii din zona de influenţă terţiară
(din judeţele vecine sau chiar din alte judeţe din ţară, aflaţi în tranzit).
7.3.4. Zonele de influenţă ale locurilor centrale din Banat

Zonele de influenţă nu sunt statice, ele au un caracter dinamic şi se pot
cu uşurinţă schimba de la o perioadă istorică la alta. În acest capitol se face
o analiză sincronică, respectiv situaţia aşa cum se prezintă ea la momentul
actual.
Pentru a determina zonele de influenţă ale locurilor centrale, pentru
fiecare nivel ierarhic, am suprapus zonele de atracţie ale instituţiilor şi
serviciilor cu rol polarizator, pentru care au existat date în acest sens.
Acestea sunt analizate în capitolul anterior. Prin reunirea tuturor ariilor de
polarizare a unei localităţi, rezultă un nucleu central, care reprezintă „aria de
influenţă apropiată” a fiecărei aşezări, sau zona de influenţă pentru nivelele
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ierarhice inferioare, precum şi spaţii care aparţin zonei de influenţă numai la
anumite nivele, din partea superioară a ierarhiei, şi care pot fi definite ca
„zona de influenţă depărtată”.
S-au analizat cu precădere zonele de influenţă ale instituţiilor judecătoreşti, ale spitalelor, ale instituţiilor de învăţământ (şi îndeosebi polarizarea
la nivel liceal), ale Direcţiilor de Poştă (inclusiv OPRM) şi ale Administraţiilor Finanţelor Publice. O atenţie deosebită s-a acordat polarizării
educaţionale la nivel liceal, preocupare constantă a ultimilor ani (R. Rusu,
2001, 2002a, 2002b, 2004b). Aceasta a fost determinată în urma cercetărilor
efectuate la fiecare din cele peste 100 de licee din teritoriul studiat, cu
privire la provenienţa (pe localităţi) a elevilor în anul şcolar 1999-2000, şi
confirmată de cercetările asupra provenienţei elevilor (pe şcoli) la admiterea
în licee în anii 2001 – 2004, în conformitate cu datele publicate pe internet
de Ministerul Educaţiei şi Cercetării, pe adresa admitere.edu.ro.
Principalul avantaj în abordarea zonelor de influenţă ale localităţilor
cu rol de loc central prin prisma polarizării educaţionale, este dat de faptul
că celelalte zone de influenţă (în justiţie, finanţe, sistem sanitar, telecomunicaţii etc.) reprezintă de fapt arondări ale legiuitorului sau ale autorităţilor
competente în domeniul respectiv, care au ţinut cont mai mult sau mai puţin
de realităţile teritoriale existente. Fără a sugera că aceasta este regula, ci mai
degrabă excepţia, oferim exemplul localităţii Brestovăţ, care a fost arondată
Administraţiei Finanţelor Publice Buziaş. Există şi alte „excepţii” de acest
fel, şi în alte domenii, însă în vederea stabilirii zonelor de influenţă acestea
au fost ignorate.
Pentru primele trei nivele de analiză, judeţul este unitatea de bază, iar
limitele de judeţ coincid cu limitele zonelor de influenţă. La nivelul 1,
Timişoara reprezintă aşezarea coordonatoare pentru întreg sistemul de
aşezări din cele trei judeţe, premisa de la care a şi plecat întreaga lucrare. La
nivelul 2, municipiul Arad polarizează judeţul propriu, lăsând Timişoarei
celelalte două judeţe (fig. 115). La nivelul 3, fiecare dintre cele trei reşedinţe
de judeţ îşi polarizează unitatea administrativă proprie (fig. 116). Influenţele
reşedinţelor de judeţ vecine, deşi se fac resimţite (Deva, pentru estul judeţului Arad, Drobeta Turnu Severin, pentru sudul judeţului Caraş-Severin),
nu pot fi luate în considerare, întrucât cele trei reşedinţe de judeţ deţin
instituţii deconcentrate ale autorităţilor statului, care în mod obligatoriu au
în subordine judeţul respectiv. Suntem deci de părere că judeţul reprezintă
zona de influenţă a fiecărei reşedinţe de judeţ, la acest nivel. De asemenea,
doar în cazuri excepţionale limitele de judeţ pot fi „încălcate”, şi rareori
localităţi cu rol de loc central (indiferent de rang) îşi extind zona de
influenţă asupra unei părţi din alt judeţ decât cel din care fac parte.
485

www.cimec.ro
https://biblioteca-digitala.ro

Fig. 115.
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Fig. 116.
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Fig. 117.
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La nivelul 4, cel al municipiilor (foste reşedinţe de judeţ), intervin şi
localităţile Lugoj şi Caransebeş (fig. 117). Zona de influenţă a municipiului
Lugoj cuprinde jumătatea estică a judeţului Timiş. Fâşia de contact cu zona
de influenţă a municipiului Timişoara se face pe teritoriul comunelor (de la
nord la sud) Brestovăţ, Topolovăţu Mare, Racoviţa şi a oraşului Buziaş.
Deşi se resimt influenţe ale ambelor municipii la acest nivel, am ales să
integrăm teritoriile mai sus menţionate la zona de influenţă a municipiului
Lugoj. Zona de influenţă a municipiului Caransebeş este mult mai simplu de
determinat, coincizând cu unităţi fizico-geografice, despărţite prin discontinuităţi de natură morfologică de zona de influenţă a municipiului Reşiţa.
Astfel, municipiul Caransebeş polarizează teritoriul din judeţul CaraşSeverin a Culoarului Timiş-Cerna, Culoarul Bistrei, Depresiunea Caransebeş şi Culoarul Timişului până la limita cu judeţul Timiş, şi jumătatea sudestică a Dealurilor Pogănişului, unde intră în contact cu zona de influenţă a
Reşiţei aproximativ în dreptul comunelor Brebu şi Zorlenţu Mare.
Numărul centrelor polarizatoare creşte semnificativ la nivelul 5, al
oraşelor mici cu o arie largă de influenţă (fig. 118). Este nivelul la care şi
teritoriul judeţului Arad este fragmentat de către zonele de influenţă ale
oraşelor Chişineu Criş, Lipova, Ineu şi Sebiş. Aradul mai polarizează, la
acest nivel, doar Câmpia Aradului şi a Nădlacului, precum şi jumătatea
nordică (aparţinătoare judeţului) a Câmpiei Vingăi, acest unităţi constituind,
de fapt, zona de influenţă apropiată a municipiului. Oraşul Chişineu Criş are
o arie de atracţie extinsă în nord-vestul judeţului, coincizând cu Câmpia
Crişului Alb şi extremitatea nordică a Câmpiei Aradului, unde concurează
cu Aradul în dreptul comunelor Şimand şi Olari, respectiv a oraşului
Sântana. Oraşul Ineu atrage comunele din jurul său, de-a lungul axei
Crişului Alb, de la Bocsig până la Şicula, şi a Cigherului, dar şi spre nord, în
Câmpia Cermeiului şi Piemontul Codrului (cu precădere în Dealurile
Mărăuşului), până la limita cu judeţul Bihor. Contactul cu zona de influenţă
a Aradului se face aproximativ în dreptul oraşului Pâncota, cu cea a
Chişineului, pe linia Apateu – Şepreuş – Zărand, iar cu cea a Sebişului, la
Bârsa şi Cărand. Zona de influenţă a Sebişului integrează întreg bazinul
Crişului Alb amonte de Bârsa, precum şi bazinul superior al Teuzului
(comunele Igneşti şi Cărand), incluzând deci depresiunile Gurahonţ şi
Hălmagiu. Limita sudică este dată de cumpăna de ape dintre Mureş şi Crişul
Alb, pe culmea principală a Munţilor Zărandului şi a Munţilor Săvârşinului
(parte din Metaliferi). În Depresiunea Hălmagiului se resimt influenţele
centrelor polarizatoare de acelaşi nivel din judeţele vecine: Brad (judeţul
Hunedoara) şi Ştei (judeţul Bihor), mai apropiate ca distanţă. În fine, oraşul
Lipova are o zonă de influenţă asimetrică, mult prelungită spre est, de-a
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lungul Cuolarului Mureşului, Munţilor Zărandului (jumătatea sudică) şi
Dealurilor Lipovei (versantul nordic), până la limita cu judeţul Hunedoara,
unde deja concurează cu Deva.
În judeţul Timiş, zona de influenţă a Timişoarei este fragmentată de
ariile polarizate de Sânnicolau Mare, în nord-vest, şi Deta, în sud. Oraşul
Sânnicolau Mare îşi exercită influenţa asupra Câmpiei Arancăi, ajungând în
sud până la Lovrin şi Comloşu Mare. Oraşul Deta, care de acum are în
apropiere două centre urbane noi (Gătaia şi Ciacova) le include în zona sa
de influenţă şi pe acestea, precum şi spaţiul rural înconjurător, axat pe văile
Timişului inferior, Bârzavei şi afluenţilor acestora din câmpie. Intră în
contact cu zona de influenţă a Timişoarei aproximativ în dreptul comunelor
Jebel, Liebling şi Tormac. În partea de est a judeţului, oraşul Făget preia la
acest nivel jumătatea estică a zonei de influenţă a municipiului Lugoj,
aproximativ la est de comunele Ohaba Lungă, Bethausen şi Bârna, până la
limita cu judeţul Hunedoara.
Fragmentarea este mai mare în judeţul Caraş-Severin, unde au fost
considerate ca localităţi de rangul 5 şi oraşele Bocşa şi Oţelu Roşu, aflate „la
limită”, ca urmare a vecinătăţii imediate a municipiilor Reşiţa şi, respectiv,
Caransebeş. Zona de influenţă a Reşiţei este cel mai puternic fragmentată,
rămânând doar cu Culoarul Reşiţei, parte din Dealurile şi valea Pogănişului,
Munţii Aninei, Semenicului şi Depresiunea Almăjului. În sud, spaţiul
aferent Defileului Dunării din judeţul Caraş-Severin este dominat de
prezenţa oraşului Moldova Nouă. Oraşul Oraviţa polarizează o arie destul de
extinsă, axată pe valea Caraşului aval de Goruia, respectiv Dealurile
Oraviţei, Depresiunea Caraşului şi vestul Dealurilor Dognecei (comuna
Forotic). Oraşul Bocşa are o zonă de influenţă asimetrică, în bazinul
Bârzavei de la ieşirea din munte până la limita cu judeţul Timiş, precum şi
comunele apropiate din Dealurile Dognecei şi valea Pogănişului. În estul
judeţului Caraş-Severin, municipiul Caransebeş este concurat doar de oraşul
Oţelu Roşu, care polarizează la acest nivel întreg Culoarul Bistrei amonte de
Obreja, până la Poarta de Fier a Transilvaniei. Influenţa municipiului
Orşova (judeţul Mehedinţi) asupra părţii din sudul Culoarul Timiş-Cerna,
deşi se face simţită mai cu seamă asupra localităţilor Topleţ, Băile
Herculane şi Mehadia, nu a fost luată în considerare.
Nivelul 6 este ultimul luat în considerare (fig. 119), întrucât la nivelul
următor, anumite localităţi polarizează doar comuna (oraşul) propriu. De
altfel, o situaţie de acest fel (pe care o tratăm ca o excepţie) se întâlneşte şi
la acest nivel, oraşul Anina polarizând exclusiv propria sa unitate
administrativă.
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Fig. 118.
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Fig. 119.
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În judeţul Arad, centrele polarizatoare se înmulţesc, în special în zona
de influenţă a Aradului de la nivelul imediat superior. Ca urmare a
competiţiei cu municipiul Arad, dar şi cu celelalte oraşe învecinate, aceste
centre (Pecica, Nădlac, Curtici, Pâncota, Sântana) integrează în zona lor de
influenţă, în afara propriilor unităţi administrative, maxim trei comune
învecinate. O arie mai consistentă de atracţie o deţine comuna Gurahonţ,
care preia la acest nivel jumătatea estică a zonei de influenţă a oraşului
Sebiş, respectiv depresiunile Gurahonţ şi Hălmagiu. Şi în acest caz, în
Depresiunea Hălmagiu este surprinsă influenţa oraşelor Brad, Ştei şi
Vaşcău, din cele două judeţe vecine.
În judeţul Timiş, cel mai puternic afectată este zona de influenţă a
municipiului Timişoara şi cea a oraşului Deta. Astfel, la limita cu aria
polarizată de Lugoj, apar două centre de rangul 6, Recaş şi Buziaş care, în
afara oraşului propriu, cu satele aparţinătoare, mai polarizează câte două
comune din apropiere. În partea vestică a zonei de influenţă a municipiului
Timişoara, oraşul Jimbolia polarizează comunele Comloşu Mare,
Lenauheim şi, într-o mai mică măsură, comuna Cărpiniş. În apropierea
Detei, oraşele Ciacova şi Gătaia preiau teritorii însemnate. Oraşul Ciacova
îşi exercită influenţa şi asupra comunei Giera, iar oraşul Gătaia – asupra
comunelor Tormac şi Gătaia din Câmpia Bârzavei, şi asupra comunei vecine
Măureni, din judeţul Caraş-Severin, acesta fiind singurul caz în care s-a
acceptat ca limita de judeţ să fie „încălcată”.
În judeţul Caraş-Severin, la acest nivel mai apar doar trei localităţi,
Anina, Bozovici şi Băile Herculane. Dacă zona de influenţă a oraşului
Anina este foarte redusă, cea a comunei Bozovici include toată Depresiunea
Almăjului. Oraşul Băile Herculane polarizează jumătatea sudică a
Culoarului Timiş-Cerna, de la sud de Pasul Poarta Orientală (Domaşnea) –
unde influenţa sa este minimă, şi până la Topleţ, la limita cu judeţul
Mehedinţi, integrând deci şi Depresiunea Domaşnea-Mehadia.
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Capitolul 8

CĂILE DE COMUNICAŢIE Ş I INDICELE
DE CONECTIVITATE AL AŞ EZĂRILOR
DIN BANAT
8.1. CĂILE DE COMUNICAŢIE. PROBLEME GENERALE
În organizarea spaţiului geografic, un rol determinant îl au căile de
comunicaţie. Ele formează reţele vaste şi complexe, care acoperă teritoriul
în toate direcţiile. Totuşi, doar unele dintre aceste căi de comunicaţie, cele
magistrale sau principale, se constituie în adevărate „linii de forţă” ale
teritoriului; celelalte au doar rolul de a conecta celelalte aşezări la reţeaua
naţională. I. Ianoş (1981) punctează, citându-l pe P. Vidal de la Blache:
„oraşele şi drumurile sunt marii iniţiatori ai unităţii teritoriale”, argumentând
în favoarea unei abordări funcţionale a spaţiului geografic şi în regionarea
geografică, în general.
La un secol după P. Vidal de la Blache, afirmaţia sa rămâne valabilă,
chiar dacă sintagma „drumurile” ar putea fi înlocuită, pentru o mai mare
corectitudine, cu „fluxurile”. Fluxurile se desfăşoară însă preponderent de-a
lungul căilor de comunicaţie rutiere, şi doar secundar pe cele feroviare,
fluviale sau aeriene, aşa încât formula iniţială se poate menţine fără a greşi
prea mult.
Căile de comunicaţie sunt prezentate în ordinea lor obişnuită: cele
terestre (feroviare şi rutiere) şi cele fluviale. Navigaţia aeriană, spre
deosebire de celelalte categorii este însă direct legată de aparatul de zbor şi
de aeroporturi, aceste aspecte fiind deja expuse anterior.
8.2. CĂILE DE COMUNICAŢIE FEROVIARE
Banatul se evidenţiază prin cea mai densă reţea de căi ferate din
România. Astfel, judeţele Arad, Timiş şi Caraş-Severin deţin împreună
14,6% din reţeaua naţională de căi ferate, şi doar 10,5% din teritoriul
naţional (D. Turnock, 1995). Există un total de 1672 km de cale ferată, cu o
densitate medie de 70 km / 1000 km2, faţă de o medie pe ţară de doar 47,9
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(op.cit.). Judeţul Timiş deţine (după municipiul Bucureşti şi judeţul Ilfov)
întâietatea la nivel naţional la acest indicator, cu o densitate de 90 km / 1000
km2, şi o lungime a reţelei feroviare de 787 km. Judeţul Arad însumează 485
km de cale ferată, iar judeţul Caraş-Severin, 400 km. Densitatea maximă se
înregistrează în jumătatea vestică a teritoriului, între aliniamentul CurticiArad-Timişoara-Buziaş-Jamu Mare şi graniţa de stat cu Ungaria şi Serbia
(fig. 120). Conform datelor de la Regionala CF Timişoara (2006), liniile au
o lungime totală de 2543 km în cele trei judeţe, astfel: 1103 km în judeţul
Timiş, 900 km în judeţul Arad şi 540 km în judeţul Caraş-Severin.
Diferenţele faţă de cifrele reprezentând lungimea reţelei sunt date de liniile
duble, de cele existente în staţiile şi haltele CFR, de liniile industriale sau
necomerciale (din depouri, triaje etc).
Majoritatea căilor ferate actuale au fost create în a doua jumătate a
secolului XIX, teritoriul analizat având şi din acest punct de vedere întâietatea. Expansiunea căilor ferate în acea perioadă a determinat o dezvoltare
rapidă a economiei şi, în special, a industriei regiunii în perioada de dinainte
de primul război mondial, cu consecinţe pozitive şi ulterior, în perioada
interbelică şi postbelică. Actualmente, multe din aceste căi ferate nu mai
sunt rentabile şi este iminentă închiderea anumitor linii de către SNCFR.
Prima linie de cale ferată din România de azi a fost deschisă, pentru
traficul de mărfuri, la 20 august 1854, între Baziaş şi Oraviţa. Calea ferată
trecea şi prin teritoriul sârbesc de astăzi, pe la Bela Crkva şi Jasenovo, şi
avea o lungime de 62,5 km. Construcţia acestei căi ferate a început în 1847,
apoi lucrările au fost întrerupte din cauza evenimentelor revoluţionare de la
1848-1849, şi reluate în 1850, până în 1854, când deschiderea liniei s-a
făcut şi ca urmare a cererii sporite de cărbune, în condiţiile în care Războiul
Crimeii era în plină desfăşurare. Numită Kohlenbahn (linia cărbunelui),
calea ferată era destinată transportului cărbunelui de la minele din zona
Aninei spre Dunăre. Până la deschiderea liniei Oraviţa-Anina (1863), cărbunele era transportat (între Anina şi Oraviţa) pe calea ferată cu tracţiune
cabalină (Pferdebahn) pe porţiunile orizontale, iar pe porţiunile în rampă,
prin planuri înclinate funiculare. Preluată în 1855 de la statul austriac de
către societatea StEG, calea ferată Oraviţa-Baziaş a fost deschisă şi traficului de călători la 1 noiembrie 1856. În primii ani, pe acest traseu a circulat o
singură pereche de trenuri mixte, care aveau o viteză medie comercială de
20,6 km/h, parcurgând traseul în aproximativ 3 ore (I. Popescu, 1987, p. 7778). În prezent, trenurile mai circulă doar pe porţiunea Oraviţa-Iam, circulaţia între Iam şi Baziaş, peste teritoriul iugoslav, fiind suspendată în
perioada comunistă ca urmare a neînţelegerilor de natură politică cu regimul
lui Tito.
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Fig. 120.
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În acelaşi an (1854), se inaugura şi calea ferată care unea Budapesta
cu Cegled şi Szeged, şi care urma a fi continuată spre Timişoara, prin
Kikinda şi Jimbolia. Lucrările la calea ferată Szeged-Timişoara au început
în 1856, fiind realizate de societatea StEG. Tronsonul Szeged-JimboliaTimişoara (114 km, din care aproximativ 60 km pe teritoriul actual al
României) s-a dat în folosinţă la 15 noiembrie 1857, aceasta fiind aşadar a
doua cale ferată din Banat, şi totodată din România de azi. Lucrările au
continuat, astfel că, în mai puţin de un an, după construcţia podului metalic
feroviar peste Bega în aprilie, la 20 iulie 1858 a fost dată în exploatare calea
ferată Timişoara-Stamora Moraviţa-Vârşeţ-Jasenovo (94,1 km), care
lega astfel şi calea ferată Oraviţa-Baziaş de sistemul feroviar austro-ungar.
Lungimea căii ferate de la Timişoara până la Baziaş era de 119,7 km (N.
Ilieşiu, 2003). Trenul inaugural era compus din 11 vagoane de călători şi
unul de bagaje; a plecat din staţia Timişoara la orele 7,00, a trecut prin Şag
(Timişeni) la 7,25, prin Deta la 8,12, Stamora Moraviţa la 8,45, Vârşeţ la
9,35, Jasenovo la 10,50 şi ajungând la Baziaş la orele 11,15 (I. Popescu,
op.cit.). Pe această linie, Timişoara-Baziaş, s-a introdus şi telegraful până în
1860.
Cu mai puţin de un an întârziere faţă de Timişoara, şi Aradul a fost
conectat la reţeaua feroviară din Imperiu, linia ferată Szajol-BékéscsabaCurtici-Arad (în total 142,6 km, din care pe teritoriul actual al României
circa 20 km) fiind inaugurată la 25 octombrie 1858. Această linie a fost
realizată de societatea Theiss-Eisenbahn.
Intervine o pauză de zece ani în care, din cauza situaţiei politice şi
economice tensionate din Imperiu, nu se mai dau în exploatare alte căi
ferate, cu excepţia tronsonului Oraviţa-Anina, construit de altfel de StEG pe
propiul său domeniu.
Construcţia căii ferate Oraviţa-Anina a început în 1861 şi s-a încheiat
în 1863, reprezentând o realizare inginerească spectaculoasă şi de mare
prestigiu în epocă. Traseul, în lungime de 33,4 km, se desfăşoară pe o
diferenţă de nivel de 339 m (220 m la Oraviţa şi 559 m la Anina), străbătând
14 tunele cu o lungime totală de 2,1 km, având nouă viaducte (0,8 km) şi
102 poduri şi podeţe. Prin punerea în funcţiune a acestei căi ferate, la 15
decembrie 1863, cărbunii exploataţi la Anina au ajuns într-un timp mult mai
scurt în întreg imperiul.
La 18 august 1866 lucrările la calea ferată Arad-Alba Iulia au fost
concesionate firmei „K.K. priv. Erste Siebenbürger Eisenbahn”, care a
demarat construcţia la 24 aprilie 1867 (I. Popescu, op.cit.). Tronsonul AradRadna-Săvârşin-Deva (149 km) a fost inaugurat cu mai bine de un an mai
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târziu, la 21 august 1868. Primul tren personal a plecat din gara Arad la ora
9 şi a ajuns la Deva la orele 13 (op.cit., p. 88).
Societatea StEG a deschis la 26 octombrie 1870 linia VălcaniSânnicolau Mare-Periam (43 km), care făcea legătura cu linia SzegedTimişoara în apropiere de Vălcani, pe teritoriul sârb de azi.
La 3 decembrie 1868 a început construcţia liniei Timişoara-Arad,
care fusese concesionată unei societăţi particulare. Inuagurarea acestei căi
ferate, având o lungime de 55,6 km, s-a făcut la 6 aprilie 1871. Primele
trenuri care au circulat între cele mai importante oraşe ale regiunii aveau în
componenţă numai câteva vagoane de călători, iar viteza comercială nu
depăşea 25 km/h (op.cit., p. 83).
La 5 septembrie 1874 a fost inaugurată, tot de către StEG, calea ferată
Voiteni (Voiteg)-Gătaia-Bocşa Montană, care se desprindea la Voiteg din
linia Timişoara-Stamora Moraviţa-Vârşeţ.
Aceeaşi societate, StEG, a început construcţia liniei ferate de mare
importanţă dintre Timişoara şi Orşova. În privinţa tronsonului TimişoaraLugoj, existau două alternative, prin Recaş şi prin Buziaş, alegându-se în
cele din urmă varianta prin Recaş (cealaltă s-a realizat puţin mai târziu).
Calea ferată Timişoara-Recaş-Lugoj-Caransebeş (98 km) s-a deschis
circulaţiei la 23 octombrie 1876. Linia Caransebeş-Teregova-Orşova a
necesitat executarea de lucrări de artă dificile în Culoarul Timiş-Cerna, între
care 19 poduri metalice mari şi patru tunele, cel mai lung („Porta
Orientalis”) având 898 m. În cele din urmă, acest tronson dificil, în lungime
de 89 km, a fost inaugurat la 20 mai 1878. Prin joncţiunea cu linia ferată din
vechiul Regat al României, la Vârciorova, începând cu data de 10 iunie
1879 trenurile puteau circula între Bucureşti şi Budapesta şi Viena, prin
Orşova şi Timişoara, de aici existând două variante: prin Jimbolia-Szeged
sau prin Arad-Békéscsaba. Concomitent, în acelaşi an 1879, s-a făcut
joncţiunea între Transilvania şi Principatele Unite, prin Ploieşti-PredealBraşov, dar linia cea mai scurtă spre Europa, şi care era folosită şi de
„Orient Express”, era cea prin Culoarul Timiş-Cerna (D. Turnock, op.cit., p.
18).
Calea ferată dintre Arad şi Brad a fost construită într-un interval mult
mai lung, de 19 ani. Astfel, prima dată s-a deschis linia Arad-SântanaPâncota-Ineu, în 1877, urmată de Ineu-Sebiş, în 1881, Sebiş-Gurahonţ în
1889, tronsonul cel mai dificil, prin defileul Crişului Alb, fiind pus în
exploatare abia în 1896 pe relaţia Gurahonţ-Hălmagiu-Brad (Gr. P. Pop,
1984, D. Turnock, 1995). Din această cale ferată, s-au construit linii
secundare: Ineu-Cermei (1889) şi Sebiş-Moneasa (1893, între timp
dezafectată).
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În 1882-1883 s-a construit şi linia Arad-Pecica-Makó. Tot în penultimul deceniu al secolului XIX s-a realizat şi calea ferată KétegyházaGrăniceri-Nădab (1884), care se desprindea din calea ferată AradBékéscsaba, continuată apoi cu tronsonul Nădab-Sântana (1887), făcânduse astfel joncţiunea cu calea ferată a Crişului Alb. Linia ferată PeriamPesac-Lovrin s-a construit în 1888 (D. Turnock, op.cit.).
Ultimii ani ai secolului au fost deosebit de productivi în realizarea de
căi ferate, în general pe distanţe scurte, şi de interes local. În 1892, „drumul
de fier” ajungea la Reşiţa, prin realizarea liniei de pe valea Bârzavei, Bocşa
Montană-Reşiţa. Totuşi, majoritatea căilor ferate au avut ca punct de
plecare Timişoara. La 26 septembrie 1895 se inaugurează calea ferată
Timişoara-Lovrin-Sânnicolau Mare, pe o lungime de 61,1 km, până
atunci legătura feroviară între cele două localităţi fiind asigurată pe o rută
ocolitoare, prin Jimbolia. Tot în 1895 se dau în exploatare liniile JebelCiacova-Giera-Zrenjanin şi Jimbolia-Checea-Ionel-Zrenjanin. În anul
următor se deschide calea ferată Timişoara-Buziaş, în lungime de 31,1 km,
la 18 noiembrie 1896. În anul 1897 sunt date în exploatare liniile
Timişoara-Lipova-Radna (la 29 mai) şi Timişoara-Peciu Nou-CruceniModoş (la 31 iulie). În anul următor, 1898, se deschide o nouă legătură cu
Transilvania, prin realizarea, într-un ritm foarte rapid, a căii ferate VârşeţJamu Mare-Gătaia, apoi Gătaia-Buziaş-Lugoj (inaugurată la 22 iulie
1898) şi, în cele din urmă, tronsonul cel mai important, Lugoj-Făget-Ilia (la
17 septembrie, acelaşi an).
În primii ani ai secolului XX, până la Marea Unire, construcţia căilor
ferate a continuat în acelaşi ritm alert. Linia Timişoara-Sânnicolau Mare a
fost continuată pe segmentul Sânnicolau Mare-Cenad-Makó în 1903,
făcând astfel legătura cu calea ferată de pe malul drept al Mureşului. În 1906
s-au dat în folosinţă căile ferate Berzovia-Oraviţa (care scurta considerabil
distanţa între Oraviţa şi celelalte centre ale Banatului), Jebel-Liebling şi
Gyula-Adea-Satu Nou (azi inexistentă).
Pe 30 noiembrie 1906 se deschide un nou traseu din Arad spre
localităţile din Podgoria Aradului, pe o linie cu ecartament îngust (1000
mm), instalată pe platforma drumului Arad-Ghioroc. Calea ferată nu pleca
din gara „mare” ci din gara Arad-Podgoria, care tocmai fusese construită
mai aproape de centrul oraşului. Deşi gara nu mai există, şi astăzi piaţa unde
se afla se numeşte „Podgoria”. Linia Arad-Ghioroc (19 km) a fost urmată de
Ghioroc-Şiria-Pâncota (22 km) şi Ghioroc-Radna (13,8 km), întregul
sistem fiind funcţional în 1908. Din 1913 s-a introdus pe aceste linii
trenuleţul electric cunoscut sub numele de „Săgeata Verde”. Această cale
ferată a fost prima linie electrificată din România şi Europa de Est, şi a opta
499

www.cimec.ro
https://biblioteca-digitala.ro

din lume (Arad. Monografia oraşului, 1999). În perioada comunistă,
„Săgeata Verde” a mai circulat doar pe ruta Pâncota-Ghioroc-Radna, în
vreme ce pe ruta Arad-Ghioroc au fost introduse tramvaie obişnuite, ca şi
cele utilizate pentru transportul urban. După mai bine de trei sferturi de
secol de exploatare, imediat după 1990 linia îngustă Pâncota-Ghioroc-Radna
a fost închisă. Eforturile de a redeschide acest traseu foarte popular s-au
lovit de incapacitatea financiară a autorităţilor, astfel că relaţia se face cu
autobuze, iar linia ferată a şi dispărut, şinele şi terasamentul fiind vizibile în
doar câteva locuri. Doar „Săgeata Verde” a fost salvată şi se „odihneşte”
acum într-un muzeu amenajat în vechiul depou de la Ghioroc.
Calea ferată Periam-Variaş-Timişoara s-a inaugurat în 1908, an în
care s-a realizat şi linia Caransebeş-Oţelu Roşu-Bouţari-Zăicani-Sarmisegetusa-Haţeg-Subcetate, peste Pasul Poarta de Fier a Transilvaniei.
Această cale ferată scurta distanţa dintre Reşiţa şi cărbunii din Depresiunea
Petroşani, însă din cauza pantei accentuate în dreptul pasului, între Bouţari
şi Zăicani, trecerea se făcea pe o linie cu cremalieră (Gr. P. Pop, op.cit.). În
perioada comunistă, circulaţia pe această relaţie s-a întrerupt între Bouţari şi
Sarmisegetusa, iar după 1990 s-a scos din exploatare şi linia SarmisegetusaSubcetate, astfel că în prezent se mai circulă doar de la Caransebeş la
Bouţari (Băuţar).
Ultimele căi ferate antebelice au fost realizate în 1910, pe segmentele:
Kikinda-Comloşu Mare-Nerău, Jimbolia-Lovrin şi Periam-Arad.
Această din urmă linie conecta oraşul de pe Mureş cu zona de maximă
densitate a căilor ferate din arealul Sânnicolau Mare-Jimbolia, fără a mai fi
necesar ocolul prin Timişoara sau Makó.
La momentul Marii Uniri, sistemul de căi ferate din Banat corespundea cu cel de azi în proporţie de aproximativ 90%. Noile frontiere între
România şi Ungaria, respectiv Serbia, tăiau căile ferate existente (orientate
în mare majoritate vest-est, deci perpendicular) în 23 de locuri (D. Turnock,
1995). S-au păstrat numai trei puncte de trecere a frontierei – Curtici,
Jimbolia şi Stamora Moraviţa, iar celelalte linii care făceau legătura cu
Gyula, Békéscsaba, Makó, Kikinda, Zrenjanin şi Vârşeţ au fost închise la
frontieră. Linia Gyula-Satu Nou s-a închis definitiv în 1945, calea ferată
Jimbolia-Checea-Ionel a fost închisă pe porţiunea Jimbolia-Checea, care
trecea parţial peste teritoriul iugoslav, şi s-a construit o nouă linie, CărpinişChecea (din linia Timişoara-Jimbolia) între 1939 şi 1945. Linia PecicaMakó, prin Battonya, s-a închis, în schimb s-a dat în folosinţă tronsonul
Pecica-Semlac-Nădlac în 1944-1945 (op.cit., p. 20).
Noua frontieră a urgentat şi construirea unei căi ferate de-a lungul său,
de la nord spre sud, având în vedere că legătura Arad-Oradea nu se putea
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face decât peste teritoriul Ungariei. Pentru aceasta, s-a executat linia
Nădab-Chişineu Criş-Ciumeghiu-Salonta în 1922-1923, peste Crişul Alb
şi Crişul Negru, segmentele Arad-Sântana-Nădab şi, respectiv, SalontaOradea, existând de câteva decenii.
Cea mai importantă realizare a perioadei interbelice a fost darea în
exploatare a căii ferate Reşiţa Nord-Caransebeş, în 1938. Aceasta scurta
mult distanţa pe calea ferată între Reşiţa şi sudul şi centrul ţării, inclusiv
capitala Bucureşti şi portul Orşova, precum şi bazinul carbonifer Petroşani.
Lucrările au început la 7 mai 1934 şi s-au terminat pe 15 octombrie 1938
(Gr. P. Pop, 1984).
Naţionalizarea principalelor mijloace de producţie, la 11 iunie 1948, a
afectat şi ultimele căi ferate particulare, între care Pecica-Nădlac, AradGhioroc şi Pâncota-Ghioroc-Radna etc.
În perioada comunistă, în Banat nu au mai fost date în folosinţă linii
noi de cale ferată, în contextul existenţei unei reţele oricum foarte dense, în
schimb au avut loc lucrări de modernizare a căilor ferate existente, în special
după 1965. Astfel, au fost dublate liniile Curtici-Arad-Deva, Arad-Sântana
şi, parţial, Timişoara Nord-Lugoj-Caransebeş. O altă acţiune a fost electrificarea căilor ferate magistrale Bucureşti-Orşova-Caransebeş-Timişoara Nord
şi Bucureşti-Deva-Arad-Curtici, a liniei Timişoara-Arad, şi a liniei Caransebeş-Reşiţa. Electrificarea s-a făcut de la sud spre nord, astfel că linia
Bucureşti-Orşova era electrificată în 1969, segmentul Orşova-CaransebeşReşiţa, la 20 iulie 1971, segmentul Caransebeş-Timişoara în perioada 19711975, iar în 1975 s-a electrificat atât tronsonul Timişoara-Aradu Nou (15
septembrie) cât şi Aradu Nou-Arad-Curtici-Lökösháza (19 decembrie),
făcând conexiunea cu sistemul feroviar electrificat maghiar şi european
(op.cit., p. 34). Ulterior s-a electrificat şi magistrala feroviară 2, dinspre
Vinţu de Jos spre Arad, prin Deva.
Punerea în funcţiune a căii ferate Deva-Brad, în 1988, s-a dovedit a fi
o acţiune eşuată, aceasta fiind abandonată după 1990 ca urmare a
problemelor tehnice numeroase. Deşi această cale ferată nu este situată în
teritoriul analizat, ea ar fi putut avea un impact asupra aşezărilor de pe valea
Crişului Alb, din judeţul Arad.
Alte linii ferate au rămas în stadiul de proiect, din perioada interbelică
şi pânâ în prezent. Astfel, au fost propuse (dar niciodată realizate) căi ferate
pe următoarele rute: Băile Herculane-Baia de Aramă-Târgu Jiu, Stamora
Moraviţa-Jamu Mare-Comorâşte (pe linia Berzovia-Oraviţa), IablaniţaBozovici-Anina, Moldova Nouă-Răcăşdia (pe linia Oraviţa-Iam), VaşcăuVârfurile (D. Turnock, 1995).
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Nimic mai ciudat, ultimul Plan de Amenajare a Teritoriului Naţional –
secţiunea I - căi de comunicaţie, propune prin Legea nr. 71/1996 următoarele trasee feroviare noi (anexa 3, punctul 1): Stamora Moraviţa-Jamu MareComorâşte, Răcăşdia-Naidăş-Baziaş-Moldova Nouă, Iablaniţa-Naidăşfrontieră (oare pe unde? prin cheile Nerei?), Chizătău-Balinţ, BouţariSarmisegetusa, Vaşcău-Vârfurile! Bineînţeles că niciunul din aceste proiecte
nu a fost realizat, şi nici măcar nu s-au făcut studii de fezabilitate pentru
aceste rute.
În aceeaşi anexă, la punctul 2, se propune sporirea vitezei şi pe
următoarele căi ferate: Timişoara-Drobeta Tr. Severin, Stamora MoraviţaTimişoara-Arad, Curtici-Arad-Deva, Arad-Oradea, deci practic pe liniile
magistrale şi cele principale din regiune.
Evident, aceste proiecte, existând în PATN, sunt preluate şi în PATJuri, cu aceleaşi efecte (nule). Mai mult, şi la nivel judeţean sunt propuse căi
ferate noi, de exemplu PATJ Arad include o propunere privind extinderea
liniei Ineu-Cermei până la linia Ciumeghiu-Tinca, în judeţul Bihor. Mai
realiste sunt propunerile de electrificare a unor sectoare, precum TimişoaraStamora Moraviţa, în vederea stabilirii unei legături feroviare electrificate
între Bucureşti şi Belgrad, sau Arad-Oradea. Un alt proiect este (re)deschiderea unui punct feroviar de trecere frontieră, Cenad-Makó.
În realitate, căile ferate din regiunea studiată, cu excepţia celor
magistrale (Deva-Arad-Curtici şi Orşova-Caransebeş-Timişoara) şi a celor
principale (Oradea-Arad-Timişoara-Reşiţa sau Stamora Moraviţa, ReşiţaCaransebeş şi Timişoara-Buziaş-Lugoj-Ilia), se află într-o stare înaintată
de degradare. Sunt puternic afectate şinele şi traversele, podurile şi
podeţele, fiind necesare lucrări urgente de modernizare pe unele trasee.
Conform datelor publicate de Regionala CFR Timişoara (2006), 905 poduri
şi podeţe de pe teritoriul Regionalei (care include şi judeţul Hunedoara) au
durata de exploatare depăşită, dintr-un total de 3226. De altfel, pe multe rute
se circulă cu viteză foarte scăzută, tocmai din aceste cauze de natură tehnică.
Pe unele căi ferate încă sunt utilizate garnituri de tren foarte vechi şi uzate,
puse în mişcare de locomotive care în Europa Occidentală se mai văd doar
la muzee, şi care oricum nu pot depăşi anumite viteze, care sunt astfel
comparabile cu cele din secolul XIX. Spre exemplu, conform Mersului
Trenurilor valabil de la 11 decembrie 2005 până în 9 decembrie 2006,
călătoria de la Oraviţa la Anina, pe o distanţă de 33 km, durează 2 ore; de la
Cărpiniş la Ionel, pe o distanţă de 31 km, 1 oră şi 27 de minute; de la
Jimbolia la Lovrin, 27 km în 1 oră şi 6 minute; de la Jebel la Giera, 33 km în
1 oră şi 26 minute; de la Arad la Nădlac, 55 km în aproximativ 2 ore. Aceste
ritmuri de deplasare pot atrage eventual turiştii dornici să admire peisajul,
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nu oameni interesaţi să ajungă cât mai repede dintr-un loc într-altul. Nici pe
traseele modernizate nu se ating viteze prea mari, dacă este să comparăm cu
situaţia din ţările dezvoltate, unde s-a ajuns la viteze de peste 300 km/h.
Pe unele trasee principale au apărut probleme severe de exploatare,
din cauza depăşirii, cu ani buni, a datei de casare a unor lucrări. Astfel,
podul feroviar de peste Mureş, de la Arad spre Aradu Nou, prin care se
făcea legătura cu Timişoara, a fost închis circulaţiei (care oricum se făcea şi
până atunci cu o viteză de maxim 10 km/h) o perioadă de câţiva ani, după ce
s-a constatat că structura podului cedează din cauza eroziunii exercitate de
Mureş la picioarele podului (care avea o vârstă de peste 100 de ani). Podul a
fost refăcut şi circulaţia s-a reluat în anul 2000.
Viteza scăzută de rulare pe majoritatea traseelor feroviare a generat o
continuă scădere a traficului de mărfuri şi persoane, în favoarea căilor
rutiere, unde sunt utilizate fie autobuzele, fie (pe scară tot mai largă)
autoturismele personale. D. Turnock sublinia, încă în 1995 (op.cit.) că
traficul a scăzut, faţă de 1989, cu 25% pe căile ferate din Banat. Probabil că,
după încă mai bine de zece ani, scăderea este şi mai drastică. De câţiva ani,
SNCFR „ameninţă” cu închiderea liniilor nerentabile, adică a majorităţii
celor din Banat, exceptând cele magistrale şi cele principale.
În paralel cu căile ferate normale, pentru traficul de mărfuri şi
persoane, în Banat au funcţionat şi o serie de căi ferate înguste, industriale
sau forestiere. Majoritatea acestora au fost, neoficial, utilizate şi pentru
transportul de persoane. Primele astfel de linii industriale au apărut în
Munţii Banatului, pe domeniile StEG, făcând legătura cu exploatările
miniere. În 1868 a fost deschisă linia spre mina Secu, iar în 1872 cea spre
minele de la Ocna de Fier şi Dognecea, prin Bocşa (ulterior echipată, pe
distanţa Bocşa-Reşiţa, şi cu o linie cu ecartament normal, pentru traficul de
călători dinspre Timişoara). În 1908, s-a deschis o linie îngustă în zona
Anina, până la Răcăjdiana, cu ramuri spre Valea Minişului şi Valea
Golumbului (1910). În 1909, linia spre Secu a fost extinsă până la Delineşti.
În 1910, tot la Anina, s-a inaugurat o linie îngustă spre Mărghitaş şi
Mediureca (D. Turnock, op.cit., p. 19).
Construcţia căilor ferate industriale a continuat şi în perioada interbelică, de către Uzinele şi Domeniile Reşiţa (UDR), continuatoarea StEG. În
1927 s-a realizat o astfel de linie de la Anina la Beiu Sec şi s-a extins linia
dinspre Mărghitaş spre Izvorul Caraşului, apoi s-au efectuat conexiuni noi,
dinspre Anina spre Mindrişag (1931), Păuleasca şi Pleşiva (tot în anii 30),
Terie (1941), Portul Secu (1942) şi Marila (1948) (ibidem).
În alte zone ale Banatului s-au realizat căi ferate industriale pe rutele:
Gavojdia-Nădrag, de la Voislova la Ruschiţa, pentru cariera de marmură, de
la exploatările de la Cozla la portul omonim, pe Dunăre.
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Căile ferate forestiere au fost şi mai numeroase. Din linia Arad-Ilia se
desprindeau opt asemenea linii înguste spre Munţii Zărandului şi Munţii
Metaliferi, între care şi cea electrică de la Juliţa la Slatina de Mureş. Pe ruta
Ineu-Brad, existau şase asemenea puncte de pornire pe trasee forestiere, în
arealele montane învecinate. Din linia Ilia-Lugoj, se desprindeau căi ferate
forestiere la Dobra (jud. Hunedoara), Coşteiu de Sus, Margina şi Mănăştiur.
Între Caransebeş şi Orşova, astfel de linii forestiere funcţionau pe trasee
destul de lungi, cu plecare din Armeniş, Teregova, Cruşovăţ şi Mehadia,
înspre Munţii Ţarcu, Cernei, Godeanu, Semenic şi Almăjului (op.cit., p. 20).
De-a lungul Dunării, s-au construit linii forestiere având capăt de linie
porturi dunărene, înspre Munţii Almăjului, la Berzasca-Drencova şi
Sicheviţa. Din linia Caransebeş-Subcetate, s-au desprins căi ferate înguste
cu plecare din Voislova şi Zăvoi, pe văile Rusca, Lozna şi altele.
Sistemul de căi ferate industriale şi forestiere a ajuns la maxima sa
dezvoltare în anii 50, după care, încetul cu încetul, au început să dispară.
Căile ferate din zona Reşiţa au dispărut în 1968, iar cele din sistemul Anina,
în 1971. Ele au fost în general înlocuite de şosele, cu excepţia funicularului
pus în funcţiune pe distanţa Ocna de Fier-Bocşa.
Unele dintre căile ferate forestiere au mai dăinuit până la sfârşitul
epocii comuniste, din cauza economiei de carburanţi generată de criza
mondială din anii 70. Liniile cu plecare din Berzasca, Margina şi Teregova
au rămas în exploatare până după 1990, dar au fost şi ele în cele din urmă
închise (ibidem).
În prezent, principalele noduri feroviare din Banat sunt cele două
oraşe mari, Timişoara şi Arad. Din Timişoara, dacă sunt incluse şi staţiile
Timişoara Sud, Timişoara Est, Ronaţ Triaj şi Sânandrei, alături de gara
principală – Timişoara Nord, pleacă trenuri în nouă direcţii: Arad, Radna,
Recaş, Buziaş, Jebel, Cruceni, Cărpiniş, Lovrin şi Periam. Din Arad, atât din
„gara mare” (impropriu numită de unii călători Aradu Vechi), cât şi din gara
Aradu Nou, pleacă trenuri în şase direcţii: Curtici, Sântana, Radna,
Timişoara, Periam şi Nădlac. În mod curios, al treilea nod feroviar al
Banatului este localitatea rurală Lovrin, cu cinci direcţii (dacă includem şi
halta Satu Nou), toate însă secundare: spre Timişoara, Jimbolia, Nerău,
Sânnicolau Mare şi Periam. Urmează, cu patru direcţii, municipiile Lugoj
(spre Ilia, Recaş, Buziaş şi Caransebeş) şi Caransebeş (spre Lugoj, Reşiţa,
Orşova şi Bouţari), oraşele Gătaia (spre Voiteni, Buziaş, Reşiţa şi Jamu
Mare) şi Sânnicolau Mare (spre Cenad, Periam, Vălcani şi Lovrin) şi
aşezările rurale Jebel (spre Timişoara, Liebling, Voiteni şi Giera) şi Periam
(spre Arad, Timişoara, Lovrin şi Sânnicolau Mare). Cele mai mici noduri
feroviare sunt cele cu trei direcţii: Sântana, Ineu, Oraviţa, Buziaş,
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Berzovia, Voiteni, Cărpiniş, Radna, Nădab. Celelalte staţii de cale ferată
nu sunt noduri feroviare; o excepţie ar putea face staţia Reşiţa Nord, dar în
afară de liniile spre Caransebeş, respectiv Berzovia, a treia este în oraşul
Reşiţa (spre Reşiţa Sud).
Traficul feroviar cel mai intens se desfăşoară, aşa cum este de aşteptat,
pe căile ferate magistrale şi pe cele principale. Astfel, pe ruta Timişoara
Nord – Arad circulă zilnic nouă perechi de trenuri personale şi zece trenuri
de viteză (accelerate, rapide, inter-city). Ca număr de trenuri personale,
acesta este depăşit doar de segmentul Arad – Sântana, unde circulă zilnic
11 perechi de trenuri personale, atât cele spre Oradea, cât şi cele spre Brad
sau Grăniceri, la care se adaugă patru trenuri de viteză (două inter-city şi
două accelerate). Între Arad şi Ilia, pe magistrala 2, traficul este de opt
perechi de trenuri personale şi zece trenuri de viteză, apropiat de cel de pe
ruta cea mai intens circulată. Traficul este ceva mai redus pe magistrala 1
(900), unde, pe relaţia Timişoara – Caransebeş circulă zilnic şapte perechi
de trenuri personale şi opt trenuri de viteză, pentru ca de la Caransebeş la
Orşova acesta să scadă la şase personale şi şapte trenuri de viteză. Cu un
trafic destul de ridicat se impune şi traseul Arad-Curtici, unde circulă şapte
perechi de trenuri personale şi nouă trenuri de viteză, toate internaţionale. Pe
ruta Timişoara Nord - Stamora Moraviţa circulă tot şapte perechi de trenuri
personale, dar un singur rapid internaţional (spre Belgrad). Între Reşiţa şi
Caransebeş circulă şase perechi de personale şi două trenuri de viteză.
Pe majoritatea rutelor secundare, unde traficul de persoane se
desfăşoară exclusiv prin intermediul trenurilor personale, de interes local,
numărul zilnic de trenuri este mai scăzut. Ruta cea mai puţin circulată este
între Jebel şi Liebling, cu doar două perechi de trenuri pe zi, urmată
îndeaproape de Oraviţa – Iam, Oraviţa – Anina, Cărpiniş – Ionel, cu câte
trei perechi zilnic, Timişoara – Cruceni, Oraviţa – Berzovia, Timişoara –
Periam, Nădab – Grăniceri cu câte patru perechi etc. Ruta cea mai intens
circulată este, în mod curios, cea dintre Ineu şi Cermei, cu şapte perechi de
trenuri pe zi. Pe majoritatea liniilor, numărul zilnic de trenuri este de câte
cinci pe fiecare dintre direcţii.
Căile ferate din Banat sunt administrate de Regionala de Căi Ferate
Timişoara, care mai are în jurisdicţie şi judeţul Hunedoara. Subordonate
directorului regional, sunt Diviziile Linii, Instalaţii, Trafic şi serviciile
Investiţii, Bugete Analiză Financiară, Resurse Umane etc. Divizia Linii este
împărţită în nouă secţii de întreţinere linii (câte două la Timişoara şi Arad şi
câte una la Reşiţa, Caransebeş şi Lugoj, celelalte fiind în judeţul Hunedoara), Secţia de Întreţinere Mecanizată a Căii (SIMC), Secţia Reparaţii şi
Confecţii Utilaje Cale (SRCUC) şi Atelierul de Tabliere Metalice (ATM). În
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atribuţiile acestora intră şi refacerea şi întreţinerea podurilor (şase poduri
mari peste Mureş, 12 peste Timiş, nouă peste Crişul Alb, podul de la
Mehadia peste Belareca, cu o deschidere de 101,76 m) şi tunelurilor, între
care cele şase de pe linia Caransebeş-Orşova, cu o lungime totală de 2499
m, cel mai lung fiind tunelul Poarta, cu 866 m, faţă de cei 660 m ai tunelului
Gârlişte de pe linia Oraviţa-Anina.
Divizia Instalaţii răspunde de instalaţiile electrice de centralizare şi
telecomandă pentru siguranţa circulaţiei (CT) şi de instalaţiile fixe pentru
tracţiune electrică (IFTE). Zona de Electrificare Timişoara are ca subunităţi
Centrele de Electrificare Timişoara, Arad, Caransebeş şi Deva, unde se află
şi secţii CT.
Divizia Trafic are în subordine toate staţiile de CF de pe raza
Regionalei CFR Timişoara.
8.3. CĂILE DE COMUNICAŢIE RUTIERE
Pentru partea de istoric a acestui subcapitol, s-a apelat în mare parte la
vasta lucrare monografică tipărită în 2001 de Direcţia Regională de Drumuri
şi Poduri Timişoara, care prezintă, mult mai pe larg, aspecte privind dezvoltarea drumurilor din această parte a ţării, precum şi schimbările de natură
organizatorică şi administrativă pe care le-a cunoscut instituţia în sine.
În Banat nu s-au construit doar primele căi ferate din România, ci, fapt
mai puţin cunoscut, aici s-au realizat primele drumuri despre care există
mărturii documentare, şi ale căror urme mai pot fi detectate pe teren.
Acestea aparţin romanilor, care în secolul I e.n., au început construcţia
drumurilor în această parte a Imperiului.
Primul a fost drumul de-a lungul Dunării, de pe malul drept (sârbesc)
al fluviului, a cărui construcţie a început în anii 33-34, din ordinul împăratului Tiberius. Drumul servea comunicaţiei între castrele de pe malul
Dunării, dar şi pentru tragerea la edec a ambarcaţiunilor prin dificila zonă a
cataractelor Dunării. Lucrarea a fost continuată şi ameliorată între anii 4186, sub împăraţii Claudius, Vespasian şi Domiţian, şi finalizată în timpul
împăratului Traian, în jurul anului 100. Pe unele porţiuni, în Cazane, drumul
era realizat în semitunel, o parte din cale fiind în consolă simplă, deasupra
prăpastiei, pe grinzi din lemn încastrate în stâncă. Drumul roman a fost
vizibil pe unele segmente ale sale, şi chiar utilizat ca o cărare, până la punerea în funcţiune a barajului de la Porţile de Fier şi acoperirea sa de către
apele lacului de acumulare rezultat. S-a păstrat însă vestita „Tabula
Traiana”, săpată într-un masiv bloc de stâncă, la ieşirea din Cazanele Mici.
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Blocul de piatră a fost înălţat deasupra nivelului apelor lacului de
acumulare, inscripţia fiind astfel vizibilă şi în prezent.
În perioada cuceririi Daciei, dinspre Dunăre porneau drumuri romane
înspre interiorul provinciei. Acestea au fost iniţial realizate în scopuri
militare, pentru ca legiunile romane să poată înainta, apoi au fost îmbunătăţite şi finalizate, după cucerire. Se apreciază că drumurile romane s-au
făcut în perioada 100-120, ulterior fiind doar întreţinute. Descrierea lor
apare în Tabula Peutingeriana, iar existenţa lor a fost atestată de arheologi.
Primul drum ocolea pe la vest şi pe la nord Munţii Banatului, pornind
de la Ram (Lederata) pe Dunăre, pe la Vărădia (Arcidava), Surducu Mare
(Centum Putea), Berzovia (Berzobis), Ezeriş (Aizizis), Păltiniş (Caput
Bubali), până la Tibiscum – Jupa. Al doilea drum urma Culoarul TimişCerna, de la Orşova (Dierna) prin Băile Herculane - Mehadia (Ad Mediam),
Plugova (Praetorium), Teregova (Ad Pannonios), Slatina Timiş (Masclianis), pentru a se uni cu celălalt la Tibiscum. Din Tibiscum spre est se
desfăşura drumul care făcea legătura cu capitala provinciei, Sarmisegetusa
Ulpia Traiana, şi cu celelalte oraşe din Dacia romană, pe valea Bistrei şi
peste pasul Poarta de Fier a Transilvaniei.
Aceste drumuri militare romane aveau o bandă centrală de 3-4 m
lăţime, rezervată infanteriei, încadrată de două benzi exterioare de câte 2-3
m lăţime fiecare, pentru cavalerie. Drumurile erau în general în rambleu, cu
două, trei sau patru straturi din dale de piatră, pietriş şi piatră spartă de
diferite mărimi şi greutăţi, cu o grosime de 50-100 cm.
În afara celor trei drumuri amintite, asupra existenţei cărora nu există
dubii, mai este presupusă existenţa altor drumuri romane, pe următoarele
trasee: Tibiscum – Lugoj – Făget – Dobra – Micia (Veţel), care făcea
legătura între Culoarul Timişului şi cel al Mureşului, şi Cenad - Aradu Nou
- Lipova – Bulci – Dobra – Micia (Veţel), pe malul sudic al Mureşului,
dinspre Dacia spre Panonia.
După retragerea aureliană, în condiţiile unui declin generalizat cauzat
de marile migraţii, drumurile romane se degradează şi în cele din urmă
dispar. Noile drumuri, mult inferioare ca realizare tehnică, în fapt simple
cărări, urmează în general culmile, apoi circulaţia se mută preponderent pe
văi, când situaţia politică şi economică se stabilizează.
În Evul Mediu, teritoriul bănăţean fiind inclus, treptat, în Regatul
Ungariei, se amenajează noi drumuri, care urmează în general cursurile de
apă, şi care uneau principalele cetăţi sau centre ecleziastice şi comerciale.
Majoritatea erau drumuri naturale, de pământ, iar amenajările se făceau
numai pe aşa-numitele “drumuri mari”, care legau Ungaria de Transilvania,
pe valea Mureşului, a Crişului Alb, pe valea Bistrei (Caransebeş – Haţeg)
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sau pe valea Begăi (pe la Lugoj – Făget – Dobra), respectiv de Ţara
Românească, prin Culoarul Timiş-Cerna. Alte drumuri importante erau cele
ce făceau legătura între Timişoara şi Lipova, între Timişoara şi Cenad, între
Timişoara, Ciacova şi mai departe spre Belgrad, între Timişoara, Arad şi
Oradea.
În perioada turcească, drumurile comerciale au fost construite prin
munca gratuită a ţăranilor şi erau păzite de oameni înarmaţi care, în
schimbul acestor servicii, erau scutiţi de anumite obligaţii.
În afara drumurilor propriu-zise, existau şi altele, cu aspect de poteci,
care permiteau accesul pe jos, cu calul sau cu carul, pentru transportul
diferitelor produse. Între acestea, se pot aminti drumurile pastorale, drumurile sărarilor, lemnarilor şi altor negustori, drumurile meşteşugarilor. Cele
mai multe erau drumurile pastorale, în special cele de trasnhumanţă, care
asigurau deplasarea animalelor dinpre munte spre câmpie. Rezervele de sare
din Transilvania au determinat şi apariţia unor drumuri “ale sării”, între care
unul lega Transilvania de Ungaria pe valea Mureşului, prin Deva, Dobra,
Lipova, Arad.
În ariile deluroase sau montane, drumurile erau pietruite cu balast sau
piatră spartă, uneori bolovani, în mod empiric, dar nu erau întreţinute. În
spaţiul de câmpie, drumurile nu erau pietruite şi pe timp ploios erau practic
neutilizabile.
Epoca modernă debutează cu integrarea regiunii în Imperiul
Habsburgic, începând cu secolul XVIII. Apar drumuri pietruite în mod
organizat, poduri peste cursurile de apă, precum şi primele organizaţii care
se ocupă cu administrarea drumurilor. Sunt tipărite şi primele cărţi de
specialitate. În 1752, începe construcţia drumurilor Deva-Radna-AradPecica-Szeged, pe malul drept al Mureşului, şi Arad-Timişoara. Principalul
drum de poştă era însă cel de la Deva, prin Dobra-Făget-Lugoj-TimişoaraSânnicolau Mare-Szeged, care continua spre Buda şi spre Viena.
Balastarea propriu-zisă a drumurilor începe după anul 1800, în
condiţiile tehnice corespunzătoare epocii. În acest fel, s-a construit drumul
de la Sebiş la Moneasa, precum şi drumul Timişoara-Jimbolia, a cărui
pietruire a fost imortalizată, în anul 1831, de un obelisc, înălţat lângă
Săcălaz.
În anii 1833-1837, din iniţiativa contelui Széchenyi, se construieşte
drumul de pe malul stâng al Dunării, prin Cazane, de la Orşova la Moldova
Veche, şi mai târziu până la Baziaş. Lucrarea deosebit de laborioasă a fost
proiectată şi executată de inginerul Pál Vásárhely. Pe porţiunile cele mai
dificile, drumul a fost realizat în semi-tunel cu multe ziduri de sprijin. În
anul 1885, s-a amplasat o placă de marmură, cinstind memoria contelui
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Szécheny. Această cale de comunicaţie a fost utilizată (ca drum naţional)
până la inundarea sa, în 1970, de către apele lacului de acumulare, fiind
necesară realizarea unei noi şosele.
În 1848, Parlamentul Ungariei a votat legea privind reglementarea
circulaţiei rutiere, prevăzând pentru Banat următoarele drumuri de stat de
categoria I: Arad-Timişoara-Lugoj-Caransebeş-Mehadia-Orşova; Timişoara-Vârşeţ; Deva-Dobra-Făget-Lugoj (drumul de poştă); Dobra-LipovaArad-Nădlac-Szeged (“drumul sării”), Haţeg-Poarta de Fier a TransilvanieiCaransebeş.
După instaurarea dualismului, în 1867, în fiecare comitat se înfiinţează „Oficii regale inginereşti de drumuri şi şosele”. În 1890 este aprobată
prima lege privind sistematizarea căilor publice de comunicaţie terestră,
care stabilea diferitele clase de drumuri, repartizarea sarcinilor de construcţie şi întreţinere, modul de finanţare, administrare, control şi supraveghere a drumurilor, procedura în vederea construcţiei de drumuri noi,
percepţia de taxe etc.
În conformitate cu această lege, clasificarea drumurilor publice era
următoarea:
- drumuri de stat (naţionale), a căror întreţinere se făcea din
fondurile statului;
- drumuri de comitat (judeţene), care se întreţineau din fondurile
comitatelor;
- drumuri de acces la căile ferate, pentru care cheltuielile erau
suportate de comitate, calea ferată şi comună, precum şi de
societăţile comerciale interesate;
- drumuri vicinale, care făceau legătura între comune (sate),
cheltuielile de construcţie şi întreţinere revenind comunelor
respective;
- drumuri comunale, care nu ieşeau din raza teritorială a unei
comune, şi care erau întreţinute de locuitorii comunei respective.
Administrarea drumurilor de stat se făcea printr-un departament
central cu servicii tehnice în fiecare comitat, controlate de inspectoratele de
drumuri. Inspectoratul de drumuri de la Timişoara avea în jurisdicţie
drumurile publice din comitatele Arad, Cenad, Caraş-Severin, Timiş şi
Torontal.
În anul 1902, străzile pavate aveau o lungime de 9 km în municipiul
Timişoara şi 7,3 km în municipiul Arad. Situaţia statistică pe comitatele
arondate Inspectoratului de Drumuri Timişoara era următoarea:
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Tabelul 16.
Lungimea, în km, a drumurilor publice din Banat în anul 1902
Comitatul

Drumuri de stat
Total

Drumuri de
comitat

Pietruite

Drumuri
vicinale

Drumuri
comunale

Arad

98,3

37,1

558,4

539,2

624,2

Cenad

36,6

14,3

240,9

301,1

281,0

Caraş-Severin

333,1

256,0

1091,2

1059,8

2907,8

Timiş

199,8

17,5

651,2

967,5

2162,2

Torontal

116,9

29,2

651,2

1123,3

1426,1

Sursa: Monografie. Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri Timişoara... (2001)

O parte din aceste drumuri se aflau pe teritoriul maghiar sau sârb de
astăzi. Se constată că drumurile de stat erau în condiţie mai bună în arealul
montan, de exemplu în judeţul Caraş-Severin, unde şi materialul în vederea
pietrurii era mai la îndemână.
În anul 1914, existau următoarele drumuri de stat în teritoriul studiat:
Arad-Vinga-Timişoara, Timişoara-Lovrin-Sânnicolau Mare-Cenad-Szeged,
Timişoara-Jebel-Deta-Vârşeţ, Timişoara-Recaş-Lugoj-Caransebeş-MehadiaOrşova, Caransebeş-Oţelu Roşu-Haţeg, Lugoj-Făget-Coşteiu de Sus-Dobra,
Mehadia-Lăpuşnicel-Şopotu Nou-Cărbunari, Orşova-Moldova VecheBelobreşca-Zlatiţa-Biserica
Albă,
Reşiţa-Caraşova-Grădinari-Oraviţa,
Oraviţa-Anina-Bozovici, Oraviţa-Iam-Biserica Albă (Bela Crkva). În
perioada de până la primul război mondial s-au construit şi numeroase
poduri, atât de piatră, cât şi metalice, sau de beton armat. Podul metalic
„Ancora” peste Bega (la Timişoara) a fost primul pod rutier public din oţel
turnat din sud-estul Europei, fiind construit în 1891.
După Marea Unire, pentru administrarea şi întreţinerea drumurilor de
stat, au mai funcţionat, pe baza vechii legislaţii, vreme de câţiva ani, Secţii
Edile la Arad, Lugoj şi Timişoara, redenumite în 1921 ca „Servicii de
poduri şi şosele”.
Începând cu data de 1 martie 1923, prin Decretul Regal nr. 607 din 19
februarie 1923, s-a înfiinţat Direcţiunea de Drumuri şi Poduri Timişoara,
care grupa Serviciile de poduri şi şosele din judeţele Arad, Bihor, CaraşSeverin, Hunedoara şi Timiş-Torontal. Direcţiunea îşi schimbă numele în
Inspectoratul de Drumuri şi Şosele Timişoara la începutul anului 1926,
având însă aceleaşi competenţe teritoriale.
510

www.cimec.ro
https://biblioteca-digitala.ro

În 1926, Inspectoratul administra şi următoarele drumuri naţionale:
Ilia-Arad-Nădlac (nr. 9), Orşova-Mehadia-Caransebeş-Lugoj-TimişoaraSânnicolau Mare-Cenad (nr. 15), Oradea-Arad-Timişoara-Moraviţa-OraviţaSasca Montană-Moldova Veche (nr. 26); Ilia-Făget-Lugoj-Ezeriş-BocşaReşiţa-Anina-Bozovici-Iablaniţa-Mehadia (nr. 34); Deva-Brad-VârfurileBeiuş-Oradea (nr. 36), Caransebeş-Oţelu Roşu-Haţeg (nr. 56), OraviţaAnina (nr. 60).
În 1929 s-a unificat legislaţia în domeniul rutier prin Legea pentru
drumuri. Astfel, în cadrul Ministerului Lucrărilor Publice şi Comunicaţiilor,
ia naştere Casa Autonomă a Drumurilor de Stat, având în subordine Direcţii
Regionale, inclusiv cea de la Timişoara, care va reveni însă la denumirea de
Inspectorat după noua Lege a drumurilor din 1932. Inspectoratul de drumuri
Timişoara avea în subordine Servicii judeţene la Arad, Timişoara, Lugoj şi
Oraviţa.
În 1936, situaţia drumurilor publice era următoarea:
Tabelul 17.
Lungimea drumurilor publice din Banat (în km), pe categorii, în 1936
Judeţul

Drumuri naţionale

Drumuri judeţene

Drumuri comunale

Total

Pietruite

Total

Pietruite

Total

Pietruite

Arad

259,6

259,6

864,6

775,7

687,3

134,6

Caraş

283,5

279,6

492,0

447,1

1344,2

328,3

Severin

312,4

305,7

569,3

546,7

2175,2

846,6

Timiş-Torontal

240,2

228,6

1017,3

853,1

2415,0

292,7

Sursa: Monografie. Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri Timişoara... (2001)

Se remarcă faptul că, în perioada interbelică, accentul a fost pus pe
pietruirea drumurilor, în special a celor naţionale, pietruite în totalitate, de
exemplu, în judeţul Arad, dar şi a celor judeţene, drumurile de pământ
devenind minoritare şi caracterizând aproape exclusiv drumurile comunale.
La sfârşitul anilor 30 se trece şi la modernizarea anumitor drumuri sau
segmente de drum în afara oraşelor, precum Arad-Timişoara, SăvârşinVărădia (de la reşedinţa regală la aeroportul regal), Orşova-Băile HerculaneMehadia. De exemplu, drumul Orşova-Mehadia, cu ramura spre Băile
Herculane, a fost modernizat în 1937 de societatea de drumuri „VIA”, prin
aplicarea a 9,7 km pavaje din piatră şi 24 km îmbrăcăminţi din beton de
ciment din dale de 14 x 3 m, şi cu o grosime de 18 cm, care se află în
exploatare şi în prezent.
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În februarie 1939 apare Legea pentru reorganizarea drumurilor,
prin care drumurile naţionale sunt renumerotate. Astfel, în administrarea
Inspectoratului de Drumuri Timişoara, aflat în subordinea Direcţiei Generale a Drumurilor (care răspundea din acel moment exclusiv de drumurile
naţionale, nu şi de celelalte categorii de drumuri publice), se aflau următoarele drumuri naţionale: Orşova-Moldova Veche-Socol (nr. 3), Ilia-AradNădlac (nr. 13), Orşova-Mehadia-Caransebeş-Lugoj-Timişoara-Sânnicolau
Mare-Cenad (nr. 14), Oradea-Chişineu Criş-Arad-Timişoara-MoraviţaOraviţa-Sasca Montană-Moldova Veche (nr. 25), Brad-Vârfurile-Beiuş (nr.
26), Oraviţa-Steierdorf (nr. 41), Lugoj-Ezeriş-Bocşa-Reşiţa-Anina-Bozovici-Iablaniţa (nr. 44), Caransebeş-Oţelu Roşu-Haţeg (nr. 45), Gara Băile
Herculane-Băile Herculane (nr. 78), Lugoj-Făget-Ilia (nr. 93), Arad-IneuBocsig-Beliu-Craiva (nr. 94), Bocsig-Vârfurile (nr. 95), precum şi altele,
declasate în 1949.
După război, prin Decretul nr. 266 din 24 iunie 1949, se declasează şi
se trec în administrarea Sfaturilor Populare Judeţene drumurile naţionale nr.
25 (între Timişoara şi Moldova Veche), 26, 41, 44, 45, 78, 93, 94, 95.
Conform Decretului nr. 70 din 23 februarie 1949, Inspectoratul de
Drumuri Timişoara se comasează cu unităţile care administrau apele,
rezultând Direcţia Regională de Drumuri şi Ape Timişoara. Această formă
de organizare s-a menţinut până în 1951, când, prin Decretul 30 din 6
aprilie, se organizează Direcţia Întreţinerii Drumurilor din cadrul Ministerului Transporturilor, în cadrul căreia ia fiinţă Direcţia Regională de
Drumuri şi Poduri Timişoara, care administra numai drumurile naţionale
din zona aferentă. Este practic actul de naştere al instituţiei care
administrează şi în prezent drumurile naţionale din Banat.
Începând cu data de 6 aprilie 1951, Direcţia Regională de Drumuri şi
Poduri Timişoara administra, prin cele patru secţii tehnice de drumuri (la
Timişoara, Arad, Lugoj şi Orşova) drumurile naţionale renumerotate în felul
următor: DN 57 (fost 3) Orşova-Berzasca-Moldova Veche-Socol, DN 7
(fost 13) Zam-Săvârşin-Arad, DN 6 (fost 14) Orşova-Caransebeş-LugojTimişoara, DN 69 şi DN 79 (fost 25) Timişoara-Arad şi respectiv AradZerind (spre Oradea). În cursul anului 1951 au fost reîncadrate ca drumuri
naţionale şi DN 59 (fost 25) Timişoara-Moraviţa, DN 68 (fost 45)
Caransebeţ-Bucova, DN 76 (fost 26) Brad-Vârfurile-Beiuş şi DN 58
Caransebeş-Reşiţa. Singurele sectoare modernizate erau sectoarele AradTimişoara, Săvârşin-Vărădia, Chişineu Criş-Nădab, Orşova-Mehadia,
precum şi în traversarea oraşelor Timişoara, Arad, Lugoj şi Caransebeş.
În anul 1953 sunt reîncadrate ca drumuri naţionale şi următoarele
drumuri: Timişoara-Sânnicolau Mare-Cenad (în prelungirea DN 6), Arad512
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Pecica-Nădlac (în prelungirea DN 7), Lugoj-Ezeriş-Bocşa-Reşiţa, numit DN
58A, şi Gara Băile Herculane-Băile Herculane, numit DN 6A. Anul următor
este rândul drumului Lugoj-Făget-Ilia, denumit DN 68A, să redevină şosea
naţională. În următorii zece ani sunt trecute în rândul drumurilor naţionale
sectoare scurte, ca: Cenad-frontiera cu Ungaria (DN 6), Moraviţa-frontiera
cu Iugoslavia (DN 69), Arad-Variaşu Mic (DN 7B) sau Bocşa MontanăBocşa Română (DN 58B).
În anul 1967 se produce prima modificare mai semnificativă, prin
încadrarea ca drum naţional a şoselei Pojejena-Oraviţa-Moraviţa, denumit
DN 57, în continuarea drumului de pe malul Dunării. Porţiunea PojejenaSocol din fostul DN 57 a primit indicativul DN 57A.
În anii 1969-1971, în urma reorganizării administrative a ţării, şi ca o
consecinţă a aderării României la diferite acorduri rutiere internaţionale, a
diferitelor interese strategice la nivel naţional, au fost trecute în rândul drumurilor naţionale următoarele: Chişineu Criş-Vărşand-frontiera cu Ungaria
(DN 79A), Oraviţa-Anina-Bozovici-Iablaniţa-DN 6 (DN 57B), ambele în
1969, Reşiţa-Anina (în prelungirea DN 58), Bocşa-Berzovia-Gătaia-Voiteg
(în prelungirea DN 58B), Ezeriş-Soceni-Reşiţa (DN 58A, sectorul EzerişBocşa fiind declasat ca drum judeţean), Timişoara-Jimbolia-frontiera cu
Iugoslavia (DN 59A), în anul 1971.
Următoarea etapă de extindere a drumurilor naţionale are loc în 1977,
prin promovarea ca drumuri naţionale a următoarelor drumuri: JimboliaSânnicolau Mare (DN 59C), Cărpiniş-Foeni-Deta (DN 59B), Chişineu CrişIneu-Vârfurile (DN 79 A, în prelungire), Orşova-Berzasca (drum refăcut ca
urmare a inundării vechiului drum, DN 57), drumul de pe valea Cernei,
Băile Herculane-Baia de Aramă (DN 67D). Sunt declasate drumurile AradVariaşu Mic – redevenit drum judeţean, şi DN 6A – stradă în cadrul oraşului
Băile Herculane. Considerăm că această extindere a fost oarecum forţată, cel
puţin pentru drumurile din judeţul Timiş, situate de-a lungul frontierei cu
Serbia, şi cu un trafic redus, având structuri neadaptate la modernitate
(inclusiv porţiuni cu drum natural de pământ). În judeţul Arad, drumul de pe
valea Crişului Alb a fost clasat ca drum naţional şi ca urmare a influenţei
fostului director al Direcţiei Regionale de Drumuri Timişoara, originar din
Vârfurile.
Până în anul 2000 nu se mai produc modificări în statutul drumurilor
naţionale. Hotărârea de Guvern nr. 540/2000, privind aprobarea încadrării în
categorii funcţionale a drumurilor publice şi a drumurilor de utilitate
publică, au devenit drumuri naţionale următoarele: Centura Nord Arad (DN
7, în locul drumului care traversa oraşul şi care a rămas în administrarea
Consiliului Local Arad), DN 7 (Hanul de la Răscruce)-Turnu-frontiera cu
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Ungaria, încadrat ca DN 7B, DN 57-Vama Naidăş, pe o lungime de 400 m,
încadrat ca DN 57C.
Perioada comunistă a coincis cu etapa de modernizare a majorităţii
drumurilor naţionale, dar şi a unora dintre drumurile regionale, denumite
drumuri judeţene după 1968. Ponderea drumurilor naţionale modernizate a
crescut de la 23% în 1951 la 37% în 1960, 84% în 1970 şi 95% în 1980.
Principalele lucrări de modernizare au avut loc, aşadar, în intervalul 19601970, când s-au executat lucrări de asfaltare a: DN 6 Mehadia-Caransebeş,
DN 7 Zam-Săvârşin-Lipova-Arad-Nădlac, DN 68A Lugoj-Făget-Ilia, DN 57
Moldova Nouă-Oraviţa, DN 58 Caransebeş-Reşiţa, DN 59 Şag-Moraviţa,
DN 6 Timişoara-Sânnicolau Mare, DN 76 Brad-Vârfurile-Vaşcău. Majoritatea traseelor modernizate au urmărit, ca amplasament, traseul vechilor
drumuri pietruite, cu mici variante pentru corectare în plan a elementelor
geometrice impuse de un drum modern. Excepţie a făcut DN 58 CaransebeşReşiţa, care s-a construit în proporţie de 65% pe o variantă nouă. Astfel, pe
porţiunea dintre Păltiniş şi Brebu, lucrările s-au executat pe traseul fostului
drum imperial roman, iar ultimii 7 km s-au realizat între Soceni şi cartierul
Govândari, terminându-se la intrarea în Reşiţa printr-o lucrare de artă
impozantă, podul peste râul Bârzava şi pasajul superior peste liniile de cale
ferată, având două ramuri, spre Reşiţa şi spre Bocşa, cu racordări denivelate.
Tot pe o variantă complet nouă s-a realizat şi DN 57 Moldova NouăOraviţa, pe sectorul de traversare a Munţilor Locvei, între Pojejena şi
Naidăş. Lucrările s-au încheiat complet în anul 1968, acesta fiind, după
inundarea vechiului drum de pe malul Dunării de apele lacului de acumulare, singurul drum de acces în zona minieră Moldova Nouă pentru o
perioadă de aproape un deceniu, până s-a dat în exploatare actualul drum de
legătură cu Orşova.
Din considerente de îmbunătăţire a fluidităţii traficului, în special pe
sectoarele cu declivităţi mari, începând cu anul 1970 s-a trecut la executarea
benzilor suplimentare pentru traficul lent. Între 1970 şi 1978 s-au executat
9,2 km de sectoare cu trei benzi de circulaţie. Din aceeaşi perioadă, dar şi
după 1990, s-au executat şi lucrări de extindere la patru benzi de circulaţie,
în special în sectoarele de la intrările în cele două oraşe mari – Timişoara şi
Arad, şi la ieşirea din ţară, înainte de punctele principale de trecere a frontierei. Începând cu anul 1983, s-au demarat lucrările de ranforsări cu beton
de ciment, lungimea drumurilor cu îmbrăcăminţi de acest gen dublându-se
între 1980 şi 1990. Tot în acest deceniu s-au executat lucrări de consolidări
de drumuri şi reparaţii capitale, inclusiv de refacere a unor poduri şi podeţe.
După 1990, s-au realizat numeroase lucrări de modernizare a
drumurilor judeţene şi chiar a unora dintre drumurile comunale, uneori cu
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fonduri provenite din diverse programe europene. Prin declararea unor
drumuri naţionale şi ca drumuri europene, s-a accelerat ritmul de ameliorare a drumurilor deja modernizate. Politica rutieră românească a căpătat
alte valenţe, modernizarea drumurilor făcându-se la standarde europene,
prin sporirea capacităţii portante a sistemului rutier şi îmbunătăţirea
condiţiilor de circulaţie şi a siguranţei circulaţiei. Au fost reabilitate
substanţial drumuri precum DN 7 (E 68), DN 6 (E 70) – pe porţiunile
Lugoj-Caransebeş şi Timişoara-Cenad, actualmente fiind în lucru porţiunea
Timişoara-Lugoj, DN 59 Timişoara-Voiteg, DN 58B Voiteg-Gătaia, DN 69
şi DN 79 (E 671) – Timişoara-Arad-Oradea, care sunt totodată şi drumurile
cu traficul cel mai intens. În vederea fluidizării traficului şi a reducerii
riscului de producere a accidentelor, au fost realizate mai multe pasaje
denivelate peste calea ferată, de exemplu la Păuliş pe DN 7 (finalizat în
1997), la Remetea Mare pe DN 6 (în 2002), precum şi varianta ocolitoare
pentru eliminarea pasajelor la nivel cu calea ferată la Nădab, pe DN 79 (în
2004). Sunt în execuţie pasajele denivelate peste calea ferată de la Voiteg
(DN 59), Lugoj (DJ 592), Timişoara (DN 59A). S-au realizat parţial
centurile de ocolire a municipiilor Timişoara şi Arad, aceste lucrări urmând
a continua, şi sunt în proiect variantele de ocolire a localităţilor Ineu, Deta,
Bocşa, Mehadia, Plugova, Domaşnea, ultimele trei pe DN 6 (E 70). În
paralel cu reabilitarea drumurilor, s-au executat şi lucrări de consolidare şi
reparare a podurilor şi podeţelor. Au fost construite noi baze de întreţinere şi
deszăpezire.
Pe drumurile judeţene s-a adoptat soluţia modernizării cu îmbrăcăminţi asfaltice uşoare, mai puţin rezistente în timp, în condiţiile existenţei
unui trafic mai redus. Acestea totuşi au un ritm mai accentuat de deteriorare,
impus atât de variaţiile de temperatură sezoniere şi diurne, cât şi de traficul
tot mai intens care se desfăşoară şi pe aceste drumuri. Doar 10% din drumurile judeţene au fost modernizate cu asfalt tip beton, mult mai rezistent,
în vreme ce o treime din drumurile judeţene sunt încă nemodernizate.
Principala sarcină a Direcţiei Regionale Timişoara şi a celor trei
direcţii judeţene este întreţinerea şi repararea drumurilor, respectiv menţinerea în permanenţă a reţelei de drumuri în stare de folosire, supravegherea
continuă a elementelor care asigură drumului o viaţă cât mai lungă, pentru a
putea interveni la timp în scopul prevenirii degradării lui, asigurarea unui
aspect corespunzător şi asigurarea condiţiilor desfăşurării traficului în
condiţii de deplină siguranţă. Pentru realizarea acestor deziderate, trebuie
executate lucrări preventive (asupra părţii carosabile, terasamentelor şi la
lucrările de artă) care reclamă fonduri mici, dar pot evita cheltuieli mari;
lucrări de reparaţii şi de compensare a uzurii normale determinată de trafic
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şi de vârsta îmbrăcăminţii drumului, prin executarea de plombări, tratamente
bituminoase, covoare asfaltice; lucrări de consolidare pe anumite trasee
unde sarcina pe osie a vehiculelor în circulaţie a crescut considerabil,
inclusiv de stabilizare a versanţilor, acolo unde există pericolul cedării şi
unde se produc frecvent căderi de pietre. O altă problemă o reprezintă
plantaţiile de copaci de pe marginea drumurilor. Dacă în primii ani,
plantaţia rutieră era o preocupare importantă a secţiilor şi districtelor, în
prezent, odată cu creşterea traficului rutier şi îmbătrânirea arborilor, aceştia
au devenit un pericol pentru circulaţie şi au fost îndepărtaţi de pe marginea
drumurilor pe unele sectoare. Un alt aspect care necesită atenţia drumarilor
este realizarea şi întreţinerea parcărilor, a staţiilor sau refugiilor pentru
autobuze şi decolmatarea şanţurilor.
La sfârşitul anului 2004, conform datelor obţinute de la Direcţia
Regională de Drumuri şi Poduri Timişoara (pentru drumurile naţionale), şi
de la cele trei direcţii judeţene de drumuri şi poduri (pentru drumurile
judeţene şi comunale), lungimea totală a drumurilor publice în Banat este de
7083,9 km, din care 1498,328 km drumuri naţionale, 3105,607 km drumuri
judeţene şi 2479,965 km drumuri comunale (fig. 121). În afara acestora,
există şi alte drumuri: forestiere, militare, industriale, aflate în administrarea
unor societăţi comerciale etc.
Din cei aproape 1500 km de drumuri naţionale, 597,349 km reprezintă
drumuri europene, respectiv E 68 (DN 7), E 70 (DN 6 Orşova-Timişoara şi
DN 59), E 79 (DN 76), E 671 (DN 69 şi DN 79) şi E 673 (DN 68A). Judeţul
cu reţeaua cea mai scurtă de drumuri naţionale, Arad, deţine lungimea
maximă a drumurilor europene; cu excepţia DN 79A, de pe valea Crişului
Alb, şi a DN 7B, recent declarat ca drum naţional (drum de acces la punctul
de trecere frontieră Turnu), toate celelalte sunt drumuri europene! Reţeaua
cea mai slab dezvoltată de drumuri europene o are judeţul Caraş-Severin,
unde singurul drum european este E 70, respectiv DN 6, prin Culoarul
Timiş-Cerna. Drumurile naţionale care au şi statutul de drumuri europene
sunt, în general, cel mai bine întreţinute, deşi există porţiuni cu probleme
(tocmai amintitul drum de pe Culoarul Timiş-Cerna fiind unul dintre
acestea). Traficul tot mai intens, şi cu deosebire traficul greu (de mărfuri),
care după 1990 s-a reorientat spre reţeaua rutieră de pe reţeaua feroviară,
conduce însă la deteriorarea în timp tot mai scurt a acestor drumuri.
Construcţia de autostrăzi devine o necesitate imperioasă în condiţiile de
trafic existente. Proiectul cel mai avansat este cel al autostrăzii de pe
Coridorul European nr. IV, pe traseul Nădlac-Arad-Timişoara-Lugoj-Ilia,
şi mai departe spre Bucureşti. Această autostradă este susţinută financiar din
fonduri europene, şi este probabil să fie realizată în următorii ani.
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Fig. 121.
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113
82
176
371
158
132
230
505

Caraş-Severin

Timiş

Total

Arad

Caraş-Severin

Timiş

TOTAL

40

Caraş-Severin

Arad

39

Arad

113

21

Total

Total

10

Timiş

44

10

Caraş-Severin

Timiş

6

Nr.

Arad

Judeţul

7083,900

2899,991

1943,439

2240,47

2479,965

1221,900

501,300

756,765

3105,607

1144,780

882,500

1078,327

1498,328

533,311

559,639

405,378

Total

1538,055

569,606

491,489

476,96

24,000

19,100

2,700

2,200

301,363

127,600

91,301

82,462

1212,692

422,906

397,488

392,298

Beton
asfalt
-

355,789

106,114

241,655

8,020

50,650

14,100

32,250

4,300

137,959

43,100

91,139

3,720

167,180

48,914

118,266

Beton
ciment
-

58,565

14,949

28,573

15,043

4,300

-

4,000

0,300

48,583

11,700

22,140

14,743

5,682

3,249

2,433

Pavaje

1864,986

788,202

375,869

700,915

270,766

135,300

72,150

63,316

1481,829

594,660

262,650

624,519

112,391

58,242

41,069

13,080

Îmbr. asfaltice
uşoare
-

2294,493

751,120

745,453

797,92

1274,102

427,900

336,000

510,202

1020,008

323,22

409,07

287,718

0,383

-

0,383

Pietruite

Sursa: date prelucrate de autor pe baza celor obţinute de la DRDP Timişoara şi DJDP Arad, Timiş şi Caraş-Severin

Total

DC

DJ

DN

Tip

Lungimea (în km) şi îmbrăcămintea drumurilor publice din Banat în 2004

-

-

-

-

972,012

670,100

60,400

241,612

856,147

625,500

54,200

176,447

115,865

44,5

6,20

65,165

Pământ

Tabelul 18.

Traficul rutier pe drumurile naţionale şi judeţene este monitorizat prin
Recensămintele de circulaţie, realizate o dată la fiecare cinci ani. Ultimele
recensăminte de acest fel au avut loc în anii 2000 şi 2005. Întrucât datele de
la recensământul din 2005 nu sunt încă disponibile, referirile vor fi făcute la
datele de trafic din anul 2000.
Unitatea de măsură pentru traficul rutier este MZA, adică media
zilnică anuală, realizată din media traficului zilnic pe durata unui an (în
speţă, anul în care a avut loc recensământul rutier).
Traficul cel mai intens pe şoselele naţionale s-a înregistrat, ca şi în
cazul căilor ferate, pe DN 69 Timişoara – Arad, mai exact la ieşirea din
Timişoara spre IAS Sânandrei, unde numărul zilnic de autovehicule (MZA)
depăşeşte 13000, scăzând spre Arad la 7000 – 8000 de autovehicule.
Rezultă cu claritate necesitatea realizării unei autostrăzi pe acest tronson.
Tot peste 12000 de autovehicule circulau zilnic şi la ieşirea din Timişoara
spre Ghiroda, pe DN 6. Traficul este mai modest spre Lugoj, unde se
înregistrează peste 7700 de autovehicule MZA, iar pe traseul spre
Caransebeş şi Culoarul Timiş-Cerna, MZA scade la valori cuprinse între
3000 şi 5000. Pe DN 7, la intrarea în Arad dinspre Vladimirescu, traficul
depăşea 10000 de autovehicule zilnic, în vreme ce la ieşirea spre Pecica era
doar în jur de 7000, iar pe valea Mureşului, între Zam, Săvârşin şi Radna se
menţinea între valorile de 3000 şi 4000.
Dintre celelalte şosele, se remarcă DN 79, la ieşirea din Arad spre
Zimandcuz traficul depăşind 7000 MZA, iar spre Chişineu Criş scade la
circa 5000, şi apoi la sub 4000 pe ruta spre Zerind şi Oradea. Pe DN 59, la
ieşirea din Timişoara spre Şag, traficul este de peste 6000 MZA, dar scade
spre Voiteg şi Deta la sub 5000, şi chiar sub 3000. Traficul maxim din
apropierea celeilalte reşedinţe de judeţ, Reşiţa, s-a înregistrat pe DN 58B, la
ieşirea spre Bocşa, unde atingea aproape 4500 MZA. În fine, mai poate fi
amintit şi DN 59A, cu un trafic de peste 3500 MZA la ieşirea din Timişoara
spre Jimbolia, dar care scade la sub 1500 după Cărpiniş.
Valorile minime de trafic pe drumurile naţionale sunt sub 1000 MZA,
şi chiar sub 500 de autovehicule pe zi, ceea ce pune sub semnul întrebării
chiar statutul de drum naţional. Minima absolută s-a înregistrat pe DN 67D,
pe valea Cernei, între Băile Herculane şi Baia de Aramă, doar 270 MZA.
Urmează, în ordine crescătoare, dar cu valori tot sub 500 de autovehicule pe
zi, sectorul Ineu – Sintea Mare de pe DN 79A, sectoarele Oraviţa – Anina
şi Bozovici – Globu Craiovei, de pe DN 57B, sectorul Cozla – Berzasca –
Moldova Veche şi Grădinari – Jamu Mare de pe DN 57 etc.
Pe drumurile judeţene, valorile de trafic sunt în medie cuprinse între
500 şi 1000 de autovehicule pe zi. Valorile cele mai ridicate se înregistrează
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şi în acest caz la ieşirea din oraşele mari, sau pe tronsoane dintre localităţi
urbane. Astfel, maxima absolută pe drumurile judeţene s-a înregistrat pe DJ
709, între Şiria şi Seleuş (prin Pâncota), unde circulau zilnic 5270 de
autovehicule. Întrucât şi valorile pe segmentele Arad – Şiria (2934 MZA) şi
Seleuş – Ineu (3563 MZA, pe DJ 792) sunt foarte ridicate pentru un drum
judeţean, se propune promovarea drumului Arad – Şiria – Pâncota – Ineu
la rangul de drum naţional. O altă valoare ridicată, uşor peste 5000 de
autovehicule/zi s-a înregistrat la ieşirea din Timişoara spre Buziaş, pe DJ
592. Spre Buziaş valorile de trafic scad însă la circa 2000 MZA. Aproape
5000 MZA s-a înregistrat şi pe DJ 691, la ieşirea din Timişoara spre
Giarmata (Lipova), dar şi în acest caz valorile scad la sub 2000 după Fibiş.
Valori de peste 2000 MZA se mai înregistrează pe DJ 709B, Arad – Curtici
– Socodor, DJ 792A Bocsig – Beliu – Craiva, DJ 793 Sebiş – Buteni –
Chisindia, DJ 682 pe sectorul Arad – Secusigiu, DJ 609 D, între Timişoara
şi aeroport, DJ 593, între Timişoara şi Peciu Nou. De remarcat că în judeţul
Caraş-Severin valorile de trafic sunt mult mai reduse, maxima pe un drum
judeţean fiind înregistrată pe DJ 581, la ieşirea din Reşiţa spre Lupac
(Oraviţa), aproape 2000 de autovehicule zilnic.
Valorile minime pe drumurile judeţene sunt sub 500 MZA, până la
valori neverosimile, ca de exemplu 16 MZA pe DJ 582 C Reşiţa – Anina
(fostul drum al StEG – UDR, nu drumul principal, naţional) sau 24 de
autovehicule pe zi pe DJ 583, între Ezeriş şi Bocşa. În judeţul Arad, toate
valorile de trafic depăşesc 200 de autovehicule zilnic, minima fiind de 265
MZA pe DJ 709 D, segmentul dintre Socodor şi Grăniceri. În judeţul
Timiş, traficul minim depăşeşte cu puţin 100 MZA pe DJ 681C, între
Jureşti şi Pogăneşti (comuna Bârna), pe DJ 585, la trecerea prin Visag, pe
DJ 572 între Topolovăţu Mare, Brestovăţ şi limita cu judeţul Arad (spre
Cuveşdia), etc. Cele mai scăzute valori din judeţul Caraş-Severin, în afara
celor amintite, sunt pe DJ 586A, între Ocna de Fier, Dognecea şi Secăşeni,
pe DJ 573, între Ciudanoviţa, Jitin şi DJ 581, pe DJ 572 între Comorâşte şi
Doclin, pe DJ 573D, între Răcăşdia, Vrăniuţ şi Vrani, toate sub 200 MZA.
Pentru drumurile comunale nu există valori de trafic, cu excepţia
câtorva drumuri comunale care intră în atenţia autorităţilor judeţene pentru a
fi declarate drumuri judeţene şi pentru care se face recensământul ca pentru
orice drum judeţean.
Drumurile naţionale sunt administrate şi întreţinute de Direcţia
Regională de Drumuri şi Poduri Timişoara, în vreme ce drumurile
judeţene sunt în subordinea Consiliilor Judeţene, iar drumurile comunale –
în cea a Consiliilor Locale pe raza cărora se află. În subordinea DRDP
Timişoara se află secţiile de Drumuri Naţionale (SDN) Arad, Caransebeş,
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Deva, Orşova şi Timişoara. Secţia de Drumuri Naţionale Arad are în
componenţă districtele de drumuri: Săvârşin, Milova, Arad, Pecica (pe DN
7), Şimand (pe DN 79), Buteni (pe DN 79A) şi Vârfurile (pe DN 76). De
SDN Caransebeş aparţin districtele Bucova (pe DN 68), Caransebeş,
Slatina Timiş (pe DN 6), Caraşova (pe DN 58), Ezeriş (pe DN 58A), Lugoj
(pe DN 68A) şi Măureni (pe DN 58B). În subordinea SDN Orşova se află
districtele Pecinişca, Mehadia, Vârciorova (pe DN 6), Ieşelniţa, Berzasca,
Moldova Nouă, Oraviţa (pe DN 57), Bozovici (pe DN 57B). În fine,
districtele de pe raza SDN Timişoara sunt cele de la Recaş, Sânnicolau
Mare (pe DN 6), Orţişoara (pe DN 69), Cărpiniş (pe DN 59A), Şag (DN
59), Dumbrava (DN 68A), Jamu Mare (DN 57), Cruceni (DN 59B),
Teremia Mare (DN 59C).
8.4. CĂILE DE COMUNICAŢIE FLUVIALE
Căile de comunicaţie pe apă prezintă cu totul alte caracteristici decât
cele terestre, reclamând construcţia de porturi, şi amenajarea antropică a
şenalului navigabil, prin curăţirea de stânci, de aluviuni şi nisipuri, amenajarea malurilor, construcţia unor ecluze acolo unde este necesar (Gr. P. Pop,
1984). În teritoriul studiat, principala cale de comunicaţie fluvială este
Dunărea, a cărei amenajare în sectorul de defileu a fost una deosebit de
dificilă şi costisitoare, navigaţia fiind ameliorată doar începând cu secolul
XIX, şi mai ales după realizarea sistemului hidroenergetic şi de navigaţie
Porţile de Fier, începând cu anul 1971. În afara Dunării, au mai fost utilizate
pentru plutărit şi alte râuri interioare, în special Mureşul, pentru transportul
sării dinspre Transilvania spre Ungaria, iar în secolul XVIII a fost amenajat
în vederea navigaţiei canalul Bega. Din nefericire, în secolul XX navigaţia
pe Bega a cunoscut o tot mai accentuată decădere, până la dispariţie.
Transportul lemnului pe apă a cunoscut trei forme: plutăritul liber,
plutăritul liber cu hait şi plutăritul organizat. Plutăritul liber consta în
aducerea buştenilor în albia râurilor, după care erau lăsaţi să plutească liber
până la destinaţie. Plutăritul cu hait presupunea existenţa unui baraj din
lemn sau din piatră, unde buştenii se opreau (op.cit., p. 105-106). Aceste
două forme de plutărit se mai numesc şi plutărit sălbatic, şi s-au practicat pe
scară largă în evul mediu pe majoritatea apelor curgătoare, în special în aria
montană şi colinară.
Plutăritul organizat se practica pe râurile mai mari, cu plutele, care
transportau lemn sau sare, în Banat fiind cunoscută această activitate pe
Mureş. Ocnele de sare din Transilvania au fost exploatate încă din vremea
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romanilor, iar existenţa unui drum al sării pe Mureş înainte de cucerirea de
către Reagtul Ungariei a fost confirmată de diferite izvoare istorice (G.
Kovách, 1980). Pe această cale se transporta sarea spre Ţaratul Bulgar,
Imperiul Bizantin şi Moravia Mare, principalul port fiind la vărsarea Tisei în
Dunăre, Slankamen (Piatra Sării). Legenda Sfântului Gerard descrie
„porturile” de pe Mureş, stăpânite de Ahtum, care dispunea şi de „vama
sării”, la începutul secolului XI.
După cucerirea maghiară, se amenajează şi alte porturi, şi probabil
sunt refăcute porturile mai vechi. Cartulariul din 1177 confirmă existenţa
portului Esteuerd lângă Arad, pe malul nordic, iar pe malul sudic se afla
portul mănăstirii Byzere (lângă Frumuşeni). Conform documentelor din
epocă, capitlul şi prepozitul din Arad aveau dreptul la o treime din vama
sării de la vasele (plutele) care transportau sarea de la Turda şi Ocna Mureş
spre Szeged. Traficul în secolul următor, XIII, era atât de intens, încât era
nevoie de mai multe porturi, între care sunt aminitite cele de la Bulci,
Chelmac (Eperyes), Lipova, Cladova, Zădăreni, Popin (lângă Pecica),
Şeitin, Igriş şi Cenad (op.cit., p. 196). Documentul din 20 august 1233, dat
de regele Andrei al II-lea, înşiră dreptul anual la sare al unor mănăstiri din
ţinuturile arădene, care a fost estimat de G. Kovách (1980) la 25000 kg
pentru abaţia benedictină de la Bulci, 20000 kg mănăstirea Byzere, 10000
kg capitlul din Arad (Orod), 25000 kg Episcopia de la Cenad.
Începând cu secolul al XIV-lea, principala vamă regală a sării se
constituie la Lipova, unde se amenajează portul şi clădiri speciale destinate
vămii. Ulterior, alături de acestea apar depozite, şi o monetărie regală ca
urmare a circulaţiei metalelor preţioase. Din secolul XV, vama sării a fost
arendată unor negustori lipoveni, oraşul Lipova cunoscând o dezvoltare
impetuoasă în perioada finală a evului mediu. Pe lângă cantitatea impresionantă de sare exportată, mari cantităţi erau consumate în plan local, atât
de populaţie, cât mai ales de animale (bovine şi ovine, în special).
Comerţul cu sare şi, implicit, navigaţia pe Mureş, a decăzut considerabil după cucerirea otomană, şi a cunoscut o epocă de uşoară revigorare
în secolul XVIII, când a fost reamenajat portul Lipova, fiind însă definitiv
înlocuit cu transportul terestru odată cu apariţia căilor ferate şi a drumurilor
pietruite în secolul XIX.
În prezent există un proiect, conceput împreună cu partea maghiară,
pentru amenajarea Mureşului în vederea navigaţiei, de la vărsarea în Tisa la
Szeged, în amonte până la Alba Iulia, deci pe întreg teritoriul judeţului Arad
şi în zona de graniţă cu Ungaria a judeţului Timiş. Deocamdată, pe Mureş
au loc doar unele manifestări sportive – concursuri de canotaj sau caiac522
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canoe pe ruta Arad-Szeged, sau „expediţii” cu caracter de aventură – cu
plutele sau bărcile pe diferite distanţe, chiar şi de la izvoare până la vărsare.
Dacă pe Mureş navigaţia s-a realizat cu un minim de amenajare, nu
acelaşi lucru se poate spune despre navigaţia de pe Bega. Practic, amenajarea Begăi (sau a Timişelului, cum era numit râul înainte de transformarea
sa în canal) a avut scopuri multiple, cele mai importante fiind scoaterea de
sub incidenţa apelor a numeroase suprafeţe cu mlaştini, care au fost astfel
redate circuitului agricol, şi conectarea pe calea apei a oraşului Timişoara cu
restul Imperiului Habsburgic, într-o epocă (secolul XVIII) în care căile
ferate încă nu apăruseră, iar drumurile prin ţinuturile mocirloase de şes ale
Banatului se prezentau în condiţii foarte proaste.
Prima etapă a lucrărilor de hidroameliorare a început în anul 1727, cu
acţiunile de desecare şi regularizare efectuate în jurul oraşului Timişoara,
atât din considerente militare, cât şi urbanistice. Pentru întărirea terenurilor
rămase în urma apelor retrase, au fost aduse milioane de metri cubi de
pământ, creându-se astfel noi spaţii industriale şi rezidenţiale, folosite ca
atare şi acum. În anii 1727-1733, lucrările de canalizare au fost extinse
amonte de Timişoara, până la Făget, făcând posibilă navigaţia pe acest
tronson şi permiţând transportul pe apă al materialelor de construcţie şi al
lemnului din regiunea Munţilor Poiana Ruscă. Lucrările au determinat şi
desecarea mlaştinilor întinse aflate apropiere de Belinţ, unde luncile
inundabile ale Begăi şi Timişului se interferau. Prin construcţia stăvilarului
de la Coşteiu şi a canalului între cele două râuri, s-a reuşit atât desecarea
mlaştinilor, cât şi reglarea nivelului apei în aval (L. Kakucs, 1998).
Începând cu anul 1731, au loc lucrări de desecare, îndiguire şi canalizare şi a cursului apei în aval de oraş, între Timişoara şi Becicherecu Mare.
Întrucât rezultatele obţinute în primul an au fost distruse odată cu venirea
ploilor de primăvară, autorităţile militare au urgentat ritmul de lucru, recurgând la robote şi aducând oameni şi din regimentele grănicereşti. În anul
1733 s-a încheiat şi amenajarea canalului între Timişoara şi Becicherecu
Mare (92 km). În ciuda eforturilor, nu s-a reuşit însă amenajarea unui canal
pe porţiunea finală, de la Becicherecu Mare (Zrenjanin) până la portul Titel
(pe Tisa), pe o lungime de 12 km, deoarece adâncimea Mlaştinii Albe era
prea mare pentru a putea face posibilă excavarea unui canal (op.cit., p. 89).
Cu toate aceste neajunsuri, navigaţia între Timişoara şi Dunăre începe
încă din anul 1732. În aval, era utilizată curgerea apei, iar în amonte, de
tracţiunea animalelor, cu excepţia porţiunii dintre Titel şi Becicherecu Mare,
unde vapoarele erau împinse cu ajutorul unor prăjini (ibidem).
Canalul necesita o întreţinere permanentă, fapt care a scăpat din
vedere autorităţilor austriece, preocupate de războaiele cu turcii şi de alte
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evenimente interne. Cu trecerea anilor, albia s-a înnămolit, digurile au fost
distruse, iar apele se revărsau refăcând vechile mlaştini. Navigaţia a trebuit
să fie întreruptă.
După stabilizarea situaţiei externe şi interne, Curtea de la Viena a
trimis în Banat pe inginerul Johann Karl von Stockhausen, sub conducerea
căruia s-a construit un nou canal al Begăi, pe teritoriul sârb, între Itebej şi
Jankovmost (30 km), în 1754-1755. Canalul construit, ulterior prelungit în
amonte până la Timişoara, a devenit curs permanent al Begăi şi s-a dovedit
util pentru navigaţie şi pentru siguranţa localităţilor din zona inundabilă.
Cursul anterior al Begăi, amenajat şi îndreptat în perioada 1731-1733, a
rămas cu numele de Bega Veche.
O nouă etapă a început cu aducerea, la cârma lucrărilor hidrotehnice
din Banat, a inginerului olandez Maximilian Emmanuel Fremaut, în anul
1758. În primul an, acesta a construit un canal de 8 km pentru râul Timiş,
între Jabăr şi Drăgoieşti, pentru a deseca mlaştinile adânci din regiune şi
pentru a separa definitiv cursul Timişului de cel al Begăi (L. Kakucs, 1998,
p. 90). Tot el, între 1758 şi 1761, a reconstruit stăvilarul de la Coştei, şi a
construit un al doilea canal de siguranţă, între Topolovăţu Mic şi Hitiaş, cu
ajutorul căruia, în caz de inundaţie, apele Begăi puteau fi dirijate spre Timiş.
Concomitent, au fost aduse îmbunătăţiri sistemului de canalizare, au fost
reconstruite digurile, şi navigaţia s-a reluat fără întrerupere din acest
moment, autorităţile fiind în permaneţă preocupate de întreţinerea, în bune
condiţii, a şenalului navigabil. La sfârşitul secolului XVIII s-a rezolvat şi
navigaţia prin Mlaştinile Albe, între Becicherecu Mare şi Titel, fiind astfel
deschisă calea spre Dunăre şi, mai departe, spre Adriatica.
În paralel cu activitatea de pe Bega, Fremaut a condus şi lucrările de
desecare şi de canalizare din sudul Banatului, începând cu anul 1761, când
proiectele sale au fost aprobate de Curtea de la Viena. S-au construit mai
multe canale, între care cel al Bârzavei, pentru desecarea mlaştinilor de la
Alibunar.
Eforturile populaţiei locale (angrenate în munca la canale, prin robotă)
şi investiţiile masive realizate de autorităţile de stat austriece au dat
rezultatele aşteptate. Canalul Bega a devenit navigabil pe întreaga distanţă,
de la Timişoara la Titel, pe circa 114 km, din care 33 km pe teritoriul actual
al României, fiind posibil accesul şlepurilor de 600-700 tone. Transformarea
canalului într-o arteră care să permită accesul vapoarelor cu aburi a devenit
o necesitate stringentă în condiţiile dezvoltării industriei, în secolul XIX.
Porţiunea care şi de această dată ridica probleme era cea finală, între
Klek şi Titel, adâncimea canalului săpat în Mlaştina Albă fiind insuficientă.
Încercările din 1847 şi apoi în 1853, nu au reuşit să rezolve toate problemele
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legate de navigaţia cu vapoare cu aburi pe Bega. Construcţia căilor ferate şi
îmbunătăţirea reţelei rutiere a amânat o soluţie definitivă în privinţa
transportului pe Bega. Abia în 1899, din iniţiativa Camerei de Comerţ şi
Industrie din Timişoara, se reiau lucrările de modernizare a canalului Bega,
sub conducerea inginerului Emil Szilard. În perioada 1901-1915, aceste
lucrări tehnice deosebit de complexe au inclus adâncirea şenalului navigabil
şi construcţia a patru ecluze, care asigurau navigabilitatea în tot timpul
anului, de la Timişoara până la vărsarea în Tisa.
În 1912, pe Bega au circulat 563 de vase comerciale. În afara
transportului de mărfuri, în medie, circa 50000 de oameni utilizau vapoarele
ca mijloc de transport. Războiul a curmat lucrările (finalizate în mare
măsură) şi a generat apariţia statelor naţionale, canalul Bega fiind astfel
împărţit între România şi noul stat iugoslav. Circulaţia navelor pe Bega a
cunoscut o uşoară scădere în perioada interbelică, pentru a fi adusă la minim
după 1950. În contextul răcirii relaţiilor între România şi Iugoslavia, în anul
1958 s-a sistat navigaţia pe Bega. Construcţia de noi poduri în Timişoara,
insuficient înălţate deasupra patului albiei, ca şi colmatarea albiei cu
aluviuni (după 1970 încetând curăţarea canalului), au anulat orice discuţie
despre reluarea navigaţiei cu nave mari, aceasta mai fiind posibilă doar cu
vase de tonaj mic. În anul 1983 s-a reluat circulaţia cu acest gen de
vaporaşe, pentru transportul local, între Timişoara şi Utvin (Gr. P. Pop,
1984), însă doar pentru o scurtă perioadă de timp. În prezent, pe Bega se
mai navighează doar în scopuri turistice şi recreative, pe distanţe scurte, în
general pe raza municipiului Timişoara.
Redeschiderea canalului Bega în vederea navigaţiei a fost deseori
analizată după 1990, şi s-au făcut chiar şi studii de fezabilitate, dar acest
proiect a rămas în stadiul de deziderat. Prin realizarea conexiunii navigabile
cu Dunărea, ar fi posibil accesul direct al Timişoarei la Coridorul 7
european Dunăre-Main-Rhin. Reluarea navigaţiei ar crea o alternativă
economică de transport al produselor cu volum mare şi perisabilitate redusă,
precum cele din agricultură.
Principala cale de comunicaţie fluvială din Banat este Dunărea, care
străbate jumătate din defileul său carpatic pe teritoriul judeţului CaraşSeverin, de la intrarea în ţară, la Baziaş şi până aval de Cozla, formând
totodată graniţa de stat cu Serbia.
Sectorul dunărean al Porţilor de Fier, cuprins între Moldova Veche
(km 1048) şi Drobeta Turnu Severin (km 931), a reprezentat cel mai dificil
sector pentru navigaţie din Europa, până la crearea Sistemului Hidroenergetic şi de Navigaţie Porţile de Fier, în colaborare cu Iugoslavia, în perioada
1964-1971.
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Traversând lanţul carpatic, fluviul căpăta aici din nou caracteristicile
unei ape de munte, cu pante repezi, cu viteze mari ale curentului, cu
îngustări şi lărgiri succesive ale albiei. La acestea se adăuga şi relieful foarte
accidentat al fundului albiei, care, la nivele scăzute ale fluviului, constituia
un mare pericol pentru navigaţie, datorită numeroaselor praguri şi stânci.
Toate aceste neajunsuri au impus intervenţia omului, în vederea corectării
albiei, pentru realizarea unui şenal navigabil corespunzător pescajului
vaselor fluviale la diferite gabarite (Alexandra Ghenovici, 1970).
Primii care au intervenit în vederea amenajării fluviului în sectorul de
defileu au fost romanii. În paralel cu drumul de pe malul drept, ei au
construit un canal de navigaţie de mici dimensiuni, la „Prigrada”. Cu toate
că pescajul navelor folosite în antichitate era redus, autorităţile imperiale au
considerat necesară executarea unor construcţii de trecere în trepte
(cataractis), prevăzute cu porţi (valvas), a unor canale cu descărcare laterală
etc (F. Dumescu, D. Demşea, 1996).
Amenajările romanilor dispărând în timp, abia în secolul XIX s-au
luat măsuri de amenajare a defileului în vederea navigaţiei. În anii 1830,
contele Szécheny iniţiază construcţia drumului de pe malul stâng al Dunării,
astfel încât circulaţia să se poată desfăşura pe uscat. Amenajarea cataractelor
a fost lăsată pe mai târziu, depăşind posibilităţile tehnice ale epocii.
Optimizarea navigaţiei pe Dunăre continua să se lovească şi de dificultăţi economice şi politico-diplomatice. Autorităţile austriece au înfiinţat
în 1868 la Viena „Comitetul pentru regularizarea Dunării”. Inginerul
american MacAlpin a fost însărcinat cu cercetarea cataractelor Dunării, dar
nu se cunosc efectele acestor cercetări. În anii următori ia naştere un
„Comitet internaţional” care, sub patronajul statelor riverane interesate, au
trimis la faţa locului experţi însărcinaţi cu elaborarea proiectului de
navigaţie pe Dunăre în acest sector (op.cit., p. 237). Proiectul din anul 1874
a constituit astfel baza regularizării Dunării la sfârşitul secolului XIX.
Tratatele diplomatice încheiate de Austro-Ungaria cu România şi
Serbia în urma Păcii de la San Stefano (1878), lăsau mână liberă AustroUngariei pentru regularizarea fluviului, fără vreo participare a României şi
Serbiei. Cele două state riverane trebuiau însă să tolereze lucrările desfăşurate pe teritoriul lor. Ceea ce nu a obţinut Austro-Ungaria a fost monopolul
asupra navigaţiei pe Dunăre, Comisia Europeană a Dunării (formată din
state europene ce nu aveau nimic în comun cu Dunărea) respingând
categoric aceste pretenţii.
În aceste condiţii sunt reluate iniţiativele guvernului de la Budapesta
pentru ducerea la capăt a proiectului de regularizare a Dunării, aşa cum a
fost conceput în 1874. Proiectul a mai fost supus unei avizări din partea unei
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comisii formată din experţi străini, astfel că în 1879 apare un raport separat,
care avansa propuneri uşor diferite faţă de proiectul din 1874. Guvernul
maghiar primeşte permisiunea de a începe lucrările în urma Congresului de
la Londra (1884).
Lucrările de amenajare au demarat abia în 1889 şi au ţinut până în
1898. Aceste lucrări au constat dintr-o serie de modificări în mal şi în albie,
după cum urmează (F. Dumescu, D. Demşea, 1996, Alexandra Ghenovici,
1970): canalul „Stânca” (km 1029,1 – km 1027,2), cu o lungime de 1900 m
şi o lăţime de 60 m; canalul Cozla-Doica (km 1014,7 – km 1011,1), în
lungime de 3600 m; canalul Izlaz-Tachtalia (km 1003,5 – km 1001,0), lung
de 2540 m şi lat de 60 m, situat pe malul drept al Dunării; construcţia unui
dig longitudinal între Greben şi Milanovac, în lungime de 5800 m; canalul
Iuţi (km 989 – km 987,7), în aval de Milanovac, pe o lungime de 1260 m, şi
un dig longitudinal de 3513 m până în dreptul insulei Golubinje; canalul
Gevrin (km 949,8 – km 946,7), cu lungime de 3167 m şi realizarea unui dig
longitudinal paralel cu malul drept, pe o porţiune de 272 m; canalul Şip sau
Gherdapul Mare (km 946,7 – km 944,6), la „Porţile de Fier”, pe lângă malul
drept al fluviului, şi canalul Micul Gherdap (km 944,2 – km 943,1) sau al
„Porţilor de Fier mici”.
Pentru epoca respectivă, soluţia adoptată era una deosebit de ingenioasă, rezolvând în mare măsură navigaţia pe Dunăre în condiţiile de
atunci. Totuşi, se menţineau o serie de neajunsuri. În urma construirii
canalului Şip, de exemplu, curentul era atât de puternic încât nici un vas
obişnuit nu putea urca înspre amonte. A fost necesară instalarea unui vas
special, numit Touer (Gh. I. Niculescu, 1919), care trăgea după sine vasele
venite până la gura de jos a canalului prin mijloace proprii. După primul
război mondial, vasul a fost înlocuit cu locomotive de cale ferată, instalate
pe malul sârbesc pe şine paralele cu canalul, şi care trăgeau navele înspre
amonte cu ajutorul unui cablu ataşat unui vagon special. Încărcătura maximă
admisă a navelor era de 2500 t, iar viteza medie era de 3,5 km/h.
În timpul iernii, pentru vasele prinse de gheţuri în defileu, nu existau
locuri de iernare special amenajate; staţionarea vaselor se făcea la ţărm,
natural, fără posibilitatea de apărare împotriva zăpoarelor. În câteva porturi
mici se puteau adăposti câteva vase – de exemplu, la Drencova puteau ierna
circa 20 de vase; la Eşelniţa, 100 de vase; la Orşova, 80 de vase etc
(Alexandra Ghenovici, op.cit.).
Navigaţia până la începerea primului război mondial era supervizată
de Prefectura maghiară de navigaţie (Hatóság), cu reşedinţa la Orşova.
Trecerea prin defileu era asigurată de „piloţii de cataracte”, angajaţi ai
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acestei Prefecturi. Aceştia aveau şi rolul de inspecta vasul în amănunţime,
precum şi actele şi documentele de navigaţie (Gh. I. Niculescu, 1919).
În perioada interbelică, navigaţia pe Dunăre era reglementată de
Comisia internaţională dunăreană, alcătuită predominant din reprezentanţi ai
ţărilor nedunărene: Anglia, Franţa, Italia (Alexandra Ghenovici, 1961). În
1948 însă, s-a adoptat o altă convenţie privind regimul navigaţiei pe Dunăre,
alcătuită numai din reprezentanţi ai ţărilor riverane. Această convenţie
stabilea drepturi egale tuturor statelor participante.
În 1957 s-au pus bazele sistemului hidroenergetic şi de navigaţie
Porţile de Fier, prin înfiinţarea comisiei mixte româno-iugoslave, în urma
acordului între cele două guverne, român şi iugoslav. Colectivele institutelor
ISPH Bucureşti şi Energoproiect Belgrad au colaborat, fiind detaliate 64 de
variante şi subvariante ale proiectului. În 1960 s-a ales soluţia definitivă, de
amplasare a barajului în aval de Sip pe malul drept şi de muntele Moşu şi
Baba pe malul stâng. Frontul lucrărilor, lung de 1100 m, ortogonal în axa
Dunării, cuprinde o soluţie perfect simetrică, compusă din următoarele
construcţii (D. Pavel, 1970): două hidrocentrale identice pe malul stâng şi,
respectiv, pe malul drept, lungi de câte 215 m fiecare; două ecluze, fiecare
cu câte două trepte de câte 17 m cădere; barajul unic, de greutate, din beton,
lung de 440 m şi înalt de 60 m, cu 17 deschideri, închise prin stavile duble;
staţii de transformare pe cele două maluri (op.cit., p. 7). Soluţia simetrică,
deşi cu câteva procente mai costisitoare decât o singură centrală şi ambele
ecluze alipite, a fost găsită ca fiind cea mai bună, deoarece a simplificat
problemele organizatorice, financiare, tehnice şi de exploatare (ibidem).
Lucrările au demarat la 7 septembrie 1964 (M. Grigore, 1964) şi s-au
încheiat în martie 1971, când s-a trecut la darea în exploatare a sistemului,
lacul de acumulare înaintând, pe baza principiului remuului, circa 230 km în
amonte, până în apropiere de Belgrad, în perioada 20-30 martie 1971.
Inaugurarea oficială a avut loc la 16 mai 1972 (Gr. P. Pop, 1996).
Principalele lucrări în hidrocentrale, baraj, ecluze şi amenajările
conexe din jurul acestora au necesitat excavaţii în aluviuni de 18 milioane
m3, în stâncă 5 milioane m3, betoane 2,7 milioane m3, fier beton 80000 de
tone, totalul echipamentelor (turbine, generatori, transformatori, stavile etc.)
64000 tone (D. Pavel, 1970).
Valoarea lucrărilor conexe a depăşit o treime din valoarea investiţiei.
Au fost inundate 10440 ha de terenuri, în mare parte agricole, au fost
strămutaţi 22 930 locuitori din numeroase aşezări în amonte (din care unele
au dispărut definitiv, altele au fost refăcute deasupra nivelului lacului), au
ajuns sub ape 24 km de cale ferată magistrală, 160 km de drumuri, care au
trebuit să fie refăcute (op.cit., p. 11). Au dispărut şi vechile porturi, unele
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nefiind înlocuite de altele noi (Baziaş, Lubotina), au dispărut unele ostroave
(Ada-Kaleh, Ogradena), alte insule au fost semnificativ modificate
(Ostrovul Moldova Veche). Toate aceste daune „colaterale” au fost compensate de producţia semnificativă de energie electrică realizată în cadrul
hidrocentralei şi de navigaţia mult mai intensă. Producţia de energie
electrică a celor şase hidroagregate de câte 178 MW fiecare (sporită apoi la
190 MW) a fost în medie de 5,934 miliarde kWh în perioada 1972-1981,
faţă de 5,553 miliarde kWh, cât era proiectat (Gr. P. Pop, 1996, p. 110).
Traficul de mărfuri şi persoane a cunoscut, de asemenea, o creştere
semnificativă. Totuşi, trebuie spus că transportul de persoane, cu curse
regulate ale NAVROM, era obligatoriu pe sectorul Moldova Nouă-Orşova,
deoarece nu era încă realizat drumul de pe malul românesc al Dunării.
Traficul de mărfuri a crescut de la un maxim de 12 milioane tone / an, cât se
puteau transporta în condiţiile anterioare construcţiei barajului, la o valoare
potenţială de 50 milioane tone / an.
Din motive de natură politică şi economică, traficul de mărfuri n-a
ajuns niciodată la valoarea maximă menţionată, ba mai mult, în condiţiile
dezmembrării fostei Iugoslavii şi a războaielor din anii 90 din spaţiul exiugoslav, traficul pe Dunăre a cunoscut o recesiune fără precedent.
Bombardarea fostei Iugoslavii de către forţele NATO a cauzat nu numai
drame umane, ci a condus şi la sistarea efectivă a navigaţiei pe fluviu, ca
urmare a blocării cauzate de prăbuşirea podului de la Novi Sad. Locuitorii
din Clisura Dunării au avut însă de câştigat din traficul ilicit de mărfuri ce se
făcea cu bărcile, de pe un mal pe celălalt al apei. Dintre cei care s-au
îmbogăţit „peste noapte” în timpul războiului din Iugoslavia la sfârşitul
anilor 90 se numără şi locuitorii satului Coronini (Pescari), „eroii” mai
multor reportaje publicate în mass-media românească.
Actualmente, în Defileul Dunării mai funcţionează porturile Moldova
Veche, Drencova, în judeţul Caraş-Severin, Tisoviţa şi Orşova în judeţul
Mehedinţi. Toate aceste porturi se află în proprietatea SC Exploatare
Portuară „Drobeta”, cu sediul în Orşova. Portul Moldova Veche are o
capacitate de operare de 350 000 tone/an, având o lungime a cheiului
portuar de 300 m liniari, cu trei dane de operare. Portul are apă curentă,
canalizare, energie electrică. Pe ţărm se află căpitănia, punctul de control
trecere frontieră, o agenţie de transport, comisionar în vamă, duty-free shop.
Gara fluvială are 396 m2, alături aflându-se atelierul de reparaţii utilaje,
clădirea administrativă şi platformele pentru depozitarea mărfurilor. Portul
Drencova are o capacitate de 100 000 tone anual, cu o lungime a cheiului
de 100 m liniari şi o singură dană de operare.
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Conform datelor furnizate de Compania Naţională Administraţia
Porturilor Dunării Fluviale (www.apdf.ro), în anul 2005 traficul în portul
Moldova Veche a fost unul redus. În total, prin port au trecut 2982 tone de
mărfuri, din care 1931 t minereuri de fier şi fier vechi, 705 t produse
petroliere şi gaz şi 346 t de articole fabricate din metal. În total, în port au
intrat sau ieşit în tot anul 51 de nave, din care 12 româneşti şi 39 sub
pavilion străin. Conform aceleiaşi surse, traficul prin porturile Drencova şi
Tisoviţa a fost nul în anul 2005. O activitate mult mai susţinută a avut portul
Orşova, cu un total de 63124 tone de mărfuri. Aceste date indică o scădere a
traficului chiar şi în raport cu situaţia prezentată de Vera Iordăchescu (1963)
pentru anii 1954-1960, deci înainte de realizarea sistemului hidroenergetic şi
de navigaţie Porţile de Fier. În medie, pe cei şapte ani (1954-1960), volumul
de mărfuri transportate prin porturile dunărene existente şi în prezent era
următorul: la Drencova 33692 tone (faţă de zero!), la Moldova Veche 20551
t (de şapte ori mai mult ca în prezent), la Orşova 108 275 t, cu peste 60% în
plus faţă de anul 2005.
8.5. INDICELE DE CONECTIVITATE AL AŞEZĂRILOR
DIN BANAT
Aşezările situate de-a lungul căilor de comunicaţie principale beneficiază de avantaje evidente, în multe cazuri dezvoltarea lor socio-economică
fiind în strânsă legătură cu accesul la acestea. În cele din urmă, multe dintre
ele îşi asigură calitatea de „loc central”, prin funcţiile generate de factorii
geografico-istorici, între care un rol decisiv îl are localizarea pe o axă de
transport principală, sau, şi mai propice, la intersecţia unor asemenea axe.
Invers, aşezările situate la distanţă de aceste „linii de forţă” sunt net
dezavantajate, izolarea fiind cu atât mai puternică cu cât distanţa este mai
mare. În rare ocazii această izolare poate fi surmontată, şi doar prezenţa
unor resurse naturale demne de a fi valorificate şi capitalizate poate determina o dezvoltare socio-economică a acestor aşezări. Chiar şi aşa, industria
extractivă (de exemplu) şi cea prelucrătoare relaţionată cu aceasta nu pot ele
singure să genereze o ascensiune semnificativă a rangului respectivei
localităţi în ierarhia locurilor centrale. Epuizarea resurselor sau profitul
insuficient al exploatării acestora poate însemna declinul economic al
aşezării în cauză şi revenirea la starea iniţială de izolare.
În ce măsură poate fi cuantificată conectivitatea sau izolarea aşezărilor
în raport cu marile axe de transport şi comunicaţie? Pentru a da un răspuns
la această întrebare, am introdus în studiu toate căile de comunicaţie
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existente în teritoriul judeţelor Arad, Timiş şi Caraş-Severin, prioritate
având căile de comunicaţie rutiere, întrucât acestea conectează (în principiu)
toate aşezările, şi sunt cele mai utilizate în prezent. Nu am făcut abstracţie
de căile feroviare, lăsând însă deoparte transporturile fluviale, a căror
importanţă este greu de stabilit, cu atât mai mult cu cât acestea se desfăşoară
de-a lungul graniţei (în cazul Dunării) sau au un caracter mai degrabă local
şi, faţă de ceea ce a fost în trecut, sunt utilizate doar în scopuri recreative
(cazul Begăi).
Am numit valorile finale care urmează să rezulte ca reprezentând
indicele de conectivitate, considerând că aceasta este calitatea „pozitivă” a
aşezărilor, comparativ cu denumirea „indicele de izolare”, ceea ce ar fi scos
în evidenţă, desigur, acelaşi lucru, dar dintr-o perspectivă semantică opusă, a
unei calităţi „negative” a aşezărilor.
Am conceput indicele de conectivitate ca fiind un indice compozit,
alcătuit din suma indicelui de conectivitate rutier şi indicele de conectivitate
feroviar:
IC = ICR + ICF
Indicele de conectivitate rutier este în aşa fel conceput ca valorile sale
să fie mai mari decât indicele de conectivitate feroviar, deci ponderea sa să
fie mai ridicată.
Pentru a calcula indicele de conectivitate rutier, s-au luat în calcul
următoarele aspecte: totalitatea drumurilor care trec prin localitate, punctate
fiecare în funcţie de rangul său (european, naţional, judeţean, comunal) şi de
calitatea sa (modernizat sau nemodernizat); traficul rutier pentru drumurile
în respectiva localitate, pentru drumurile naţionale şi judeţene (întrucât
drumurile comunale nu dispun de valori de trafic) şi distanţa faţă de locurile
centrale de rang superior. Motivaţia acestui ultim principiu considerat este
următoarea: conectivitate nu înseamnă doar accesul la un drum, ci şi la
bunurile şi serviciile furnizate de un loc central. Pentru a exemplifica, nu
este acelaşi lucru ca o localitate să se afle pe DN 7 între Lipova şi Ilia, la
distanţă mare de Arad sau Deva, sau în apropiere de unul din aceste două
oraşe, considerând că pe drumurile importante valorile de trafic variază
destul de puţin.
Deci, în conformitate cu cele afirmate mai sus, indicele de conectiviate rutier este dat de suma unor indicatori precum rangul şi calitatea
drumurilor (RR), traficul existent pe aceste drumuri (TR) şi distanţa (pe
drum) faţă de locurile centrale cele mai apropiate (DR). În consecinţă:
ICR = RR + TR + DR
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Pentru primul indicator, s-a conceput următorul punctaj:
Punctajul în funcţie de distanţă

Drumul

0

Drumuri naţionale magistrale (DNx) şi drumuri
europene principale (Exy)
Drumuri naţionale principale (DNxy) şi drumuri
europene principale (Exy)
Drumuri naţionale magistrale (DNx) şi drumuri
europene secundare (Exyz)
Drumuri naţionale secundare (DN xyA) şi drumuri
europene principale (Exy)
Drumuri naţionale principale (DNxy) şi drumuri
europene secundare (Exyz)
Drumuri naţionale secundare (DN xyA) şi drumuri
europene secundare (Exyz)
Drumuri naţionale magistrale (DNx)
Drumuri naţionale principale (DNxy)
Drumuri naţionale secundare (DNxyA)
Drumuri judeţene principale (DJxyz) modernizate
Drumuri judeţene principale (DJxyz) nemodernizate
Drumuri judeţene secundare (DJxyzA) modernizate
Drumuri judeţene secundare (DJxyzA)
nemodernizate
Drumuri comunale modernizate
Drumuri comunale nemodernizate

1-2 km 3-5 km 6-8 km

10

7

4

1

9

6

3

1

9

6

3

1

8

5

3

1

8

5

3

1

7

4

2

-

7
6
5
4
3
3

4
4
3
2
1
1

2
2
1
1
-

-

2

-

-

-

2
1

-

-

-

După cum se remarcă, au fost punctate şi localităţi aflate la diferite
distanţe de drumurile principale. Astfel, au fost punctate localităţile situate
la 1-2 km de un drum judeţean secundar modernizat sau de un statut
superior acestuia; la 3-5 km de un drum judeţean principal modernizat sau
de un statut superior acestuia; la 6-8 km de un drum naţional principal, care
este totodată drum european (fie el şi secundar). S-a considerat că 8 km este
distanţa maximă la care se poate simţi influenţa unui drum important.
Cea mai complexă divizare s-a făcut în cadrul drumurilor naţionale,
care au (sau nu) şi statutul de drumuri europene. În funcţie de importanţa lor
ca drumuri naţionale, respectiv ca drumuri europene, s-au realizat nouă clase
de drumuri naţionale. Drumurile judeţene au fost divizate doar în funcţie de
caracterul lor principal sau secundar (dacă în denumire sunt urmate de o
literă sau nu) şi de calitatea lor, respectiv dacă sunt modernizate sau nu.
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Deşi drumurile comunale nu obişnuiesc să fie modernizate, am acordat un
punctaj egal celor care sunt modernizate cu cel pentru un drum judeţean
secundar nemodernizat. Pentru localităţile care sunt capăt de drum,
punctajul s-a considerat la jumătate. Raţiunea este foarte simplă: dacă într-o
localitate, un drum se opreşte şi apoi un drum cu altă denumire merge mai
departe, punctajul trebuie să fie acordat ca şi când ar fi vorba de un singur
drum care trece prin localitate.
Punând în practică principiile arătate şi punctajul enunţat mai sus, a
rezultat că cea mai ridicată valoare a indicelui o are municipiul Timişoara,
cu 36 de puncte (şi un trafic însumat pe toate ieşirile de 55584 autovehicule
MZA), urmat de Arad cu 29 de puncte (trafic însumat de 32903), Lugoj 27
(14561), Caransebeş 17,5 (10067), Reşiţa 17 (11461). Pe locurile
următoare se clasează o serie de localităţi, care fie sunt noduri rutiere, fie se
situează în apropierea marilor oraşe şi beneficiază de punctajele drumurilor
care le tranzitează pe acestea, precum: Vladimirescu 15, Topolovăţu Mare
15, Oraviţa 14,5, Sânleani 14,5, Socodor 14,5, Sânnicolau Mare 14, Livada
14, Băile Herculane 13,5 etc. Şi în acest caz se evidenţiază poziţia inferioară
a municipiului Reşiţa faţă de Lugoj, şi cvasi-egalitatea cu municipiul
Caransebeş.
Pentru indicele de conectivitate feroviar, s-au luat în calcul aceleaşi
caracteristici: rangul şi calitatea căilor ferate (RF), traficul existent pe
acestea (TF) şi distanţa (pe calea ferată, DF) faţă de cele mai apropiate
localităţi cu rol de loc central.
Rezultă că şi indicele de conectivitate feroviar este format din trei
indicatori:
ICF = RF + TF + DF
Întrucât indicele de conectivitate feroviar trebuie să aibă valori mai
mici, pentru primul indicator s-a propus următorul punctaj:
Punctajul în funcţie de
distanţă

Linia ferată

0

1-2 km

3-5 km

Cale ferată magistrală electrificată

5

3

1

Cale ferată magistrală neelectrificată

4

2

1

Cale ferată principală electrificată

4

2

1

Cale ferată principală neelectrificată

3

1

-

Cale ferată secundară electrificată

2

-

-

Cale ferată secundară neelectrificată

1

-

-
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Au fost considerate căi ferate magistrale liniile 900 (magistrala 1) şi
200 (magistrala 2), iar căi ferate principale - toate cele pe care circulă şi
trenuri de viteză (inter-city, rapide, accelerate), deci nu doar trenuri
personale.
Şi în cazul indicelui de conectivitate feroviar, ordinea se păstrează în
frunte, Timişoara având 10 puncte iar Aradul, 9,5. Menţionăm că şi în
acest caz se aplică regula de înjumătăţire a punctajului pentru staţiile CFR
care sunt capăt de linie. Distanţa dintre cele două oraşe este şi mai mică, şi
din datele de trafic prezentate la capitolul 6, rezultă că gara Arad este
tranzitată într-adevăr de mai multe trenuri. Urmează municipiile Lugoj, cu 8
puncte, şi Caransebeş, cu 7,5 puncte. Reşiţa este şi în acest caz depăşită
net, având un punctaj de doar 3,5 puncte. Astfel, în faţa acestui municipiu
reşedinţă de judeţ se află oricare din aşezările care au staţie pe una din căile
ferate magistrale sau principale electrificate. O poziţie bună în ierarhie are
oraşul Lipova cu 5,5 puncte, urmat apoi de toate aşezările cu staţie CFR pe
una din cele două magistrale (ambele electrificate), cu 5 puncte.
Însumând cei doi indici, rezultă un indice de conectivitate general, în
care ierarhia se prezintă astfel: Timişoara 46 de puncte, Arad 38,5, Lugoj
35, Caransebeş 25, Reşiţa 20,5, Topolovăţu Mare şi Vladimirescu 20,
Lipova şi Băile Herculane 18,5, Săvârşin 18, Remetea Mare 17,5, etc.
Oraşele mici sunt situate în intervalul 10-16 puncte (excepţie face Moldova
Nouă, care nici nu are ieşire la calea ferată), iar majoritatea aşezărilor rurale,
cu excepţia celor situate pe o cale ferată magistrală şi o şosea naţională şi
totodată europeană, au punctaje inferioare lui 10. Poziţia din ierarhie a
aşezării Topolovăţu Mare are ca explicaţie tocmai această situare pe DN 6
(E 70) şi magistrala feroviară 1, precum şi pe DJ 572 Buziaş – Topolovăţu
Mare – Lipova, la care se adaugă drumuri locale (comunale) spre satele din
apropiere. Aceeaşi explicaţie se poate da şi în cazul celorlalte localităţi
rurale situate atât de sus în clasament, cu precizarea că gara localităţii
Vladimirescu se numeşte Glogovăţ (denumirea veche a aşezării) şi că
punctajul a fost puternic influenţat de situarea în imediata apropiere a
municipiului Arad. Punctajul maxim a fost obţinut de localităţi situate fie pe
DN 7 (E 68) şi magistrala feroviară 2, fie pe DN 6 (E 70) şi magistrala
feroviară 1. Se observă că între primele zece clasate, prezentate mai sus, o
singură localitate nu se află situată pe una din cele două axe feroviare şi
rutiere, şi anume chiar municipiul Reşiţa.
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Un model HVWH R UHSUH]HQWDUH VLPSOLILFDW  D UHDOLW LL HIHFWXDW  vQ
VFRSXULRSHUDWRULLDF LXQHDSUHGLF LDVDXH[SOLFDUHD8QPRGHOVSD LDOeste
o reprezentare GLUHFW  D VSD LXOXL vQ VLQH PDL H[DFW D DUDQMDPHQWHORU
VSD LDOH IRUPH RUJDQL] UL VDX VWUXFWXUL SULQ DEVWUDFWL]DUH VLPSOLILFDUH úL
interpretare.
5%UXQHW  GLVWLQJHSDWUXWLSXULGHPRGHOHVSD LDOH
- modelele generale FDUH DX R YRFD LH WHRUHWLF  úL JHQHUDO  VH
GRUHVF D IL DSOLFDELOH vQ RULFH FRQGL LL úL DX R H[SUHVLH
PDWHPDWLF  úL WRWRGDW  XQD JHRJUDILF  H[HPSOH PRGHOXO YRQ
Thünen, modelul Christaller);
- modelele regionale DVHP Q WRDUH FHORU JHQHUDOH GDU FDUH VXQW
aplicabile doar într-un aQXPLWVSD LXúLHYHQWXDOWLPS H[HPSOX
modelul lui Burgess, carHGHVFULHWLSXOGHRUJDQL]DUHDXUHRODU D
VSD LXOXLXUEDQDORUDúHORUQRUG-americane);
- modelele specifice UHSUH]LQW  R VLQJXU  RUJDQL]DUH XQ VLQJXU
RELHFW JHRJUDILF(VWHPDLGHJUDE RUHSUH]HQWDUHVLPSOLILFDW D
XQHL VWUXFWXUL GDU UHVSHFW  UHJXOLOH GH PRGHODUH SULQ XUPDUH
LPSOLF  R LPSRUWDQW  PXQF  GH DEVWUDFWL]DUH úL LQWHUSUHWDUH
inductivo-GHGXFWLY 
- în fine, modelele elementare sau coremele sunt acele figuri în
care oricare din modelele amintite mai sus poate fi descompus,
VDX GHPRQWDW úL FX DMXWRUXO F URUD SRDWH IL DSRL UHFRPSXV
$FHVWH ILJXUL QX VXQW LQILQLWH FD QXP U HOH UHSUH]LQW  DFHOH
VWUXFWXUL GH ED]  DOH RUJDQL] ULL VSD LXOXL JHRJUDILF SULQ FRPELQD LD F URUD VH SRDWH H[SULPD LQILQLWD GLYHUVLWDWH D VLWXD LLORU
reale.
$úDGDUFRUHPHOHUHSUH]LQW PRGHOHOHHOHPHQWDUHGHRUJDQL]DUHD
VSD LXOXLJHRJUDILF
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3HQWUX 5 %UXQHW   FRUHPHOH DSDU FD QLúWH VHPQH VDX PDL
GHJUDE  OLWHUH FH IRUPHD]  XQ DOIDEHW DO RUJDQL] ULL VSD LXOXL JHRJrafic, o
VHPLRORJLH D DFHVWHL úWLLQ H $úD FXP OLWHUHOH DOIDEHWXOXL VXQW OLPLWDWH FD
QXP UGDUSULQFRPELQD LDORUUH]XOW XQQXP USUDFWLFLQILQLWGHFXYLQWHúL
GHVHQVXULWRWDúDFRUHPHOHSULQFRPELQDUHDORUH[SULP LQILQLWDYDULHWDWH
DRUJDQL] ULORUVSD LDOHFRQFUHWH
%.#5+(+%#4'#%14'/'.14
([LVW WUHLPDULFDWHJRULL
A. Coreme de control teritorial
B. &RUHPHFH LQGHDQL]RWURSLDVSD LXOXL
C. &RUHPHGHGLQDPLF VSD LDO
A. Coremele de control teritorial SXQvQHYLGHQ GLYHUVHVWUDWHJLLGH
dominare DVSD LXOXLJHRJUDILF
a) Modelul centru-periferie HVWHSRDWHFHOPDLFXQRVFXW1R LXQLOHGH
centru úL periferie QX DX XQ VHQV JHRPHWULF FHQWUXO VH GHILQHúWH SULQ
SXWHUHDSHFDUHRH[HUFLW DVXSUDSHULIHULHLHVWHORFXOXQGHVHFRQFHQWUHD] 
activitatea ecRQRPLF úLSXWHUHDGHGHFL]LH
$FHVW PRGHO VH SRDWH DSOLFD SUDFWLF OD RULFH VFDU  JOREDO 
FRQWLQHQWDO QD LRQDO UHJLRQDO ORFDO 
/DVFDU UHJLRQDO DQXPLWHRUDúHGHUDQJVXSHULRUH[HUFLW RDQXPLW 
DWUDF LH SHQWUX XQ VSD LX PDL PXOW VDX PDL SX LQ H[WLQV úL SRW IL DúDGDU
FRQVLGHUDWH ÄFHQWUH´ ÌQ )UDQ D XQGH V-au realizat studii de mare acuitate
úWLLQ LILF DVXSUDDFHVWHLSUREOHPHDXIRVWLGHQWLILFDWHPDLPXOWHDVHPHQHD
FHQWUH LGHQWLFHFXÄFHQWUHOHSHULIHULHL´ODVFDU QD LRQDO 0DUVHLOOH1DQWes,
Lyon, Strasbourg, Bordeaux, Lille etc.)
/D VFDU  ORFDO  FHOH PDL RELúQXLWH H[HPSOH LQ GH RUJDQL]DUHD
DGPLQLVWUDWLY DWHULWRULXOXL$VWIHOUHúHGLQ HOHGHMXGH vQFD]XO5RPkQLHL
MRDF UROGHÄFHQWUX´SHQWUXMXGH HOHUHVSHFWLYHLDUODQLYHOLHUDUKic inferior,
VDWXOUHúHGLQ GHFRPXQ DUHDFHHDúLVHPQLILFD LHODQLYHOXO PLFUR-scalar)
al comunei.
b) UH HOHOH DFHVWHD VXQW SUH]HQWH SHVWH WRW vQ WHULWRULX úL vPEUDF 
diferite forme.
Axa UHSUH]LQW  R OLQLH GH IRU  D WHULWRULXOXL GH-D OXQJXO F LORU SUinFLSDOHGHFRPXQLFD LHúLVDXGH-a lungul unei artere hidrografice importante.
$WXQFL FkQG QXP UXO FHQWUHORU GH SRODUL]DUH VH UHGXFH OD GRDU GRX 
avem de a face cu un bipol. 3HQWUX FD DFHVWD V  ILH IXQF LRQDO WUHEXLH
vQGHSOLQLWH GRX  FRQGL LL GLVWDQ D GLQWUH FHL GRL SROL V  ILH FkW PDL UHGXV 
LDUGLPHQVLXQHDDFHVWRUDV ILHFkWPDLDSURSLDW 
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Fig. 122. Coreme de control teritorial.
6XUV : R. Brunet (1980)
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Modelul grafului HVWH XQXO IRDUWH XWLOL]DW úL FXQRVFXW vQ WHKQLFD
JHRJUDILF 3ULQDFHVWDVHSRWUHSUH]HQWDFHQWUHOHGHDWUDF LHDOHXQHLUHJLXQL
PDLH[WLQVHFDVXSUDID GHH[HPSOXXQMXGH 
Modelul radiar H[SULP  IHOXO vQ FDUH XQ FHQWUX SRODUL]DWRU vúL
UHDOL]HD]  OHJ WXULOH FX UHJLXQHD vQFRQMXU WRDUH 8Q DVHPHQHD PRGHO HVWH
VSHFLILF PDL GHJUDE  Driilor de câmpie, sau a celor depresionare, unde nu
H[LVW GLVFRQWLQXLW LFDUHV vPSLHGLFHGH]YROWDUHDSHRDQXPLW GLUHF LH
Modelele LQWHUVHF LHL úL U VSkQWLHL UHSUH]LQW  FD]XUL SDUWLFXODUH DOH
PRGHOXOXL UDGLDU vQ FDUH OHJ WXULOH VH GH]YROW  SUHSRQGHUent pe anumite
GLUHF LL ,QWHUVHF LD SRDWH V  H[SOLFH vQ DQXPLWH FD]XUL vQV úL DSDUL LD
FHQWUXOXL XUEDQ UHVSHFWLY RUDúXO%XFXUHúWLvúLGDWRUHD] IXQF LDGHFDSLWDO 
FD XUPDUH D VLWX ULL VDOH OD R LQWHUVHF LH LPSRUWDQW  GH GUXPXUL 0RGHOXO
U VSkQWLHLHVWHPDLGHVvQWkOQLWODLHúLUHDGLQDULDPRQWDQ vQWU-o depresiune,
sau la traversarea unui râu important.
Modelul dendritic VHDP Q  L]ELWRU FX XQ ED]LQ KLGURJUDILF úL FKLDU
DVWD úL vQFHDUF  V  UHSUH]LQWH R UH HD VSD LDO  ÄPXODW ´ SH SULQFLSDOHOH Y L
dintr-RUHJLXQHGHOXURDV VDXPRQWDQ FXVODE DFFHVLELOLWDWHSHFUHVWH
Modelul în Ä] EUHOH´GHWHUPLQ PRGXOvQFDUHUH HOHOHVXQWRUJDQL]DWH
vQ VSHFLDO vQ DULLOH I U  GLVFRQWLQXLW L PDMRUH UHVSHFWLY vQ FkPSLL VDX
GHSUHVLXQL(OVXJHUHD] úLSUH]HQ DXQHLUH HOHLHUDUKLFHGHGUXPXUL.
8OWLPXO PRGHO GLQ FDGUXO UH HOHORU HVWH FHO DO caroiajului, relativ
DVHP Q WRUFXFHODQWHULRUGDUPDLUHJXODWVXEDVSHFWXOLQWHUVHFW ULLOLQLLORU
vQXQJKLXULGUHSWHSUHFXPRWDEO GHúDK$FHVWDSRDWHILGHH[HPSOXIRORVLW
pHQWUXUHSUH]HQWDUHDVLPSOLILFDW DWHULWRULXOXLQD LRQDOURPkQHVFFare poate
fi descris printr-XQ QXP U YDULDELO GH D[H FH VH vQWUHS WUXQG vQ XQJKLXUL
drepte.
c) &RUHPHGHGLYL]DUHDVSD LXOXL6XQWFLUFXPVFULS LLDOHH[HUFLW ULL
SXWHULLDOHJHVWLRQ ULLVRFLHW LLVDXDOHDGPLQLVWU ULL6HSRWvPS U LvQGRX 
JUXSXULPRGHOHJHRPHWULFHúLPRGHOHDOHDWRDUHVXEDVSHFWXOIRUPHL
ÌQ /XPHD 1RX  V-D U VSkQGLW FX SUHF GHUH vQ 6WDWHOH 8QLWH DOH
$PHULFLLXQPRGHOJHRPHWULFFDUHHVWHvQF YL]LELOúLDVW ]LGLvizarea unor
teritorii de-DOXQJXOXQRUPHULGLDQHúLVDXSDUDOHOHIDSWGDWRUDWQHFHVLW LLGH
D JHVWLRQD úL D SXQH vQ SRVHVLH WHULWRULL GHVSUH FDUH QX H[LVWDX LQIRUPD LL
concludente. Astfel, s-a încercat o „echilibrare” prin atribuirea unor parcele
egale FD VXSUDID  GDU FDUH V-DX GRYHGLW LQHJDOH FD SRWHQ LDO HFRQRPLF vQ
YUHPH FH XQHOH SDUFHOH DX IRVW vQ DULL SODQH FX VROXUL SURSLFH GH]YROW ULL
agriculturii (de exemplu, în preerii), altele au fost situate în arii aproape
inaccesibile, la altitudini marivQ0XQ LL6WkQFRúL
3 VWUkQG SULQFLSLXO HFKLW LL VXE DVSHFWXO VXSUDIH HORU SDUFHOHORU vQ
&DQDGD PDLH[DFWvQ4XHEHF DIRVWDSOLFDW RDOW GLYL]DUHJHRPHWUL]DW 
538

www.cimec.ro
https://biblioteca-digitala.ro

FDUH LQHvQV FRQWGHQHFHVLWDWHDDFFHVLELOLW LLODRD[ GHFRPXQLFD LHVDXR
DUWHU KLGURJUDILF $FHVWDHVWHrang-ul GLQ4XHEHFVDXPRGHOXOÄvQJUHEO ´
Modelul în sectoare de cercVDXvQVWHDFDXW DFHHDúLHFKLWDWHDFFHVXO
ILLQG GH GDWD DFHDVWD DVLJXUDW VSUH XQ SXQFW FHQWUDO R VXUV  GH DS  XQ
element cultural, de exemplu o moschee saX R ELVHULF  ([HPSOX VDWXO
&KDUORWWHQEXUJ ùDUORWD  MXGH XO 7LPLú DUH R VWUXFWXU  FLUFXODU  vQ MXUXO
ELVHULFLLGLQVDWÄ3U MLWXUD´VHvPSDUWHGHPRFUDWLFGDUQHG PUHSHGHVHDPD
F  DFHVW PRGHO VH FRPELQ  UDSLG FX HIHFWXO GH GLUHF LL SULYLOHJLDWH GH
dezvoltareúLEUXVFXQHOHÄIHOLL´GHYLQÄPDLHJDOH´GHFkWDOWHOH
&HO PDL RELúQXLW PRGHO HVWH FHO vQ puzzle FDUH VHDP Q  FX MRFXO
RPRQLP 3DUFHOHOH DX R GLVWULEX LH DSDUHQW DOHDWRDUH FX IRUPH GLQWUH FHOH
PDLGLYHUVHI U SUHDPXOWHOHJ WXULFXJHRPHWULDWRWXúLHVWHPRGHOXOFDUH
VHSOLD] FHOPDLELQHFRQGL LLORUJHRJUDILFHVSHFLILFHORFXOXLILHFDUHFXUE 
vúL DUH H[SOLFD LD HL ILHFDUH OLQLH IUkQW  HVWH SUREDELO GHWHUPLQDW  GH R
FDUDFWHULVWLF PRUIRORJLF VDXKLGURJUDILF DVLWXOXL
%&RUHPHFH LQGHDQL]RWURSLDVSD LXOXL
$FHDVW  FDWHJRULH FXSULQGH FRUHPH FDUH VXQW FHO SX LQ vQ DSDUHQ 
PDLSX LQGHWHUPLQDWHVRFLDO
a) &RUHPHOH GHSHQGHQWH GH JUDYLWD LH DX OD ED]  H[LVWHQ D XQXL
gradient$FHDVWDvQVHDPQ RGLIHUHQ LHUHVSD LDO QHW VDXSURJUHVLY SRUQLQGGHODXQSXQFWVDXGHODRD[ ILHXQLGLUHF LRQDOILHPXOWLGLUHF LRQDO
- PRGHOXO vQ DXUHRO  UHSUH]LQW  R GLIHUHQ LHUH VSD LDO  SRUQLQG GH OD
XQ SXQFW VLWXDW GH UHJXO  vQ FHQWUX (VWH FD]XO modelului von Thünen,
XQGH FHQWUXO UHSUH]LQW  R SLD  GH GHVIDFHUH XQ RUDú  FDUH GHWHUPLQ 
VSHFLDOL]DUHDDULLORUvQFRQMXU WRDUHVXEIRUPDXQRULQHOHFRQFHQWULFH
- modelul în benziDUHODED] DFHODúLSULQFLSLXGRDUF GLIHUHQ LHUHD
VHIDFHSOHFkQGGHODRD[ 'HRSDUWHúLGHDOWDDD[HLEHQ]LOHVXnt simetrice, atunci când gradientul este bi-GLUHF LRQDO 'LIHUHQ LHUHD VSD LDO  VH
SRDWH vQV  UHDOL]D úL uni-GLUHF LRQDO SOHFkQG GH OD R D[  vQWU-R VLQJXU 
GLUHF LH$úDSRDWHILVFKHPDWL]DW GHH[HPSOXGLVSXQHUHDEHQ]LORUORQJLtuGLQDOHGHYHJHWD LHSHFRQWLQHQWXOHXUDVLDWLFSRUQLQGGHODD[DID DGHLDWODQWLFH vQYHVW ÌQDSURSLHUHDD[HLVHPDQLIHVW XQFOLPDWWHPSHUDWRFHDQLFFX
SUHFLSLWD LLERJDWHFDUHVFDGvQV SHP VXU FHVHvQDLQWHD] VSUHHVWFHHD
FHGHWHUPLQ XQJUDGWRWPDLDFFHQWXDWGHFRQWLQHQWDOLVPFDUHVHUHIOHFW vQ
YHJHWD LHDMXQJkQGX-VHODVLWXD LDÄGHúHUWXULORUUHFL´GLQ$VLD&HQWUDO 
b) &RUHPHOH GH UXSWXU  PRGHOHD]  IHQRPHQH FDUH VH SURGXF OD
IURQWLHUHOLPLWHEDULHUHODLQWHUID DGLQWUHGRX VSD LLGLVWLQFWH$FHVWHOLQLi
VXQW ORFXO GH GHVI úXUDUH D XQRU SURFHVH SDUWLFXODUH GH DWUDF LH VDX GH
respingere, de „metamorfism de contact”, care se traduc printr-o specializare
D LQXWXULORUUHVSHFWLYH
539

www.cimec.ro
https://biblioteca-digitala.ro

)LJ&RUHPHFH LQGHDQL]RWURSLDVSD LXOXL&RUHPHGHGLQDPLF VSD LDO 
Sursa. R. Brunet (1980)
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$VWIHO VH UHPDUF  SUH]HQ D perechilor GH R SDUWH úL GH FHDODOW  D
OLPLWHLGHH[HPSOXODIURQWLHUHH[LVW QXPHURDVHDúH] ULGHVS U LWHGRDUGH
IkúLDGHJUDQL FXPHVWHFD]XO1 GODF- Nagylak (România - Ungaria).
6LWXD LD punctelor de trecere HVWH PDL FRPSOH[  vQWUXFkW SURSXQH
QXPHURDVH FD]XUL WUHFHUHD SHVWH R DUWHU  KLGURJUDILF  LPSRUWDQW  SRGXUL 
SHVWHRFUHDVW PRQWDQ vQDOW  SDVXULVDXWUHF WRUL 
În ariile de conflict ÄJUDQL D´ HVWH YDULDELO  úL WHULWRULXO HVWH RFXpat
SULQ GLYHUVH VWUDWHJLL GH XQGH úL YRFDEXODUXO PLOLWDU XWLOL]DW vQ GHQXPLUHD
GLIHULWHORU SXQFWH GH UHOHYDQ  SHQWUX ]RQD UHVSHFWLY  ED] (în teritoriul
propriu) sau cap de pod (în teritoriul inamic).
8Q FD] WLSLF LQWHUIH HORU HVWH DSDUL LD SURLHF LLORU úL GXEOHWHORU.
$VWIHO OD LQWHUID D XVFDW-PDUH SRDWH V  DSDU  XQ SRUW SURLHF LD SH UPXO
P ULLDXQXLRUDúPDUHGLQLQWHULRU&HOHGRX IRUPHD] vPSUHXQ XQGXEOHW
GDUDFHDVW GHQXPLUHVHSRDWHDSOLFDúLSRUWXULORUYHFLQHVLWXDWHGHRSDUWHúL
de alta a unui fluviu.
c) Coremele de agregare-segregare DXODED] GLIHUHQ LHUHDVSD LDO 
SH ED]D DSDUWHQHQ HL UDVLDOH HWQLFH VDX FRQIHVLRQDOH D SRSXOD LHL
'LVFULPLQ ULOH GH RULFH QDWXU QXDXvQFHWDWV H[LVWHúLvQWU-RSHULRDG QX
IRDUWHvQGHS UWDW vQWLPSvQF PDLH[LVWDXghetto-uri în Africa de Sud, unde
ORFXLDSRSXOD LDGHFXORDUH6LWXD LDHVWHvQV FkWVHSRDWHGHDFWXDO FKLDU
GDF QXRILFLDOL]DW FLQHQXDDX]LWGHGLYHUVHOHFDUWLHUHGHÄDIUR-americani”
GLQRUDúHOHQRUG-americane? Pe principiul „FLQHVHDVHDP Q VHDGXQ ´úL
DOWH PLQRULW L UDVLDOH HWQLFH VDX FRQIVLRQDOH úL-au constituit propriile lor
FDUWLHUHvQRUDúHOHDPLQWLWH
Continentul nord-DPHULFDQQXHVWHvQV QLFLGHFXPORFXOSULYLOHJLDWDO
DSDUL LHL DFHVWXL JHQ GH VHJUHJDUH ÌQ 8OVWHU (Irlanda de Nord), cartierele
ORFXLWH GH SRSXOD LLOH FDWROLF  úL SURWHVWDQW  VXQW GHVS U LWH GH JDUGXUL FX
VkUP JKLPSDW GHH[HPSOXvQ%HOIDVWÌQ%RVQLDU ]ERLXOFLYLODFRQGXVOD
VHSDUDUHD GUDVWLF  D XQRU DULL vQWLQVH ORFXLWH GH VkUELL RUWRGRFúL GH FURD LL
FDWROLFLUHVSHFWLYGHSRSXOD LDGHUHOLJLHPXVXOPDQ 
/D SULPD YHGHUH 5RPkQLD QX HVWH DWLQV  GH FRQIOLFWH GH QDWXUD
DFHDVWD &X WRDWH DFHVWHD vQ XQHOH VDWH H[LVW  ÄFDUWLHUH´ FODU VHJUHJDWH
VSD LDOúLELQHFRQWXUDWHSHLVDJLVWLFORFXLWHGHUURPi, iar în satele mixte, cu
SRSXOD LH URPkQ  úL PDJKLDU  H[LVW  FD]XUL vQ FDUH FHOH GRX  HWQLL RFXS 
VSD LL GLVWLQFWH vQ LQWHULRUXO YHWUHL VDWXOXL 8Q H[HPSOX DU IL VDWXO ,UDWRúX
(jud. Arad).
ÌQ DQXPLWH FD]XUL FHOH GRX  FRPXQLW L úL-DX IRUPDW FKLDU GRX  DúH] ULGLVWLQFWHvQWLPSXOWHULRUDJOXWLQDWHVDXUHGHQXPLWHGHH[HPSOX3HFLFD
5RPkQ  úL 3HFLFD 0DJKLDU  DVW ]L IRUPHD]  vPSUHXQ  RUDúXO 3HFLFD 
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6kQOHDQL VDWPDJKLDU úL/LYDGD VDWURPkQHVF –ORFDOLW LSUDFWLFGHVS U LWH
GHRVWUDG 
&kW SULYHúWH agregarea HVWH VXILFLHQW V  DPLQWLP H[LVWHQ D XQRU
FDUWLHUH UH]HUYDWH H[FOXVLY XQHL DQXPLWH S U L D VRFLHW LL XQHL DQXPLWH
S WXULVRFLDOH8QSURFHVSUH]HQWSHWRDWHPHULGLDQHOHJOREXOXLGDUvQPDUH
DYkQWúLvQ5RPkQLDHVWHFUHDUHDXQRUcartiere de vile la periferia marilor
RUDúH GH RELFHL vQ DULLOH ORFDOL]DWH vQ DSURSLHUHD XQRU ]RQH YHU]L VDX FDUH
SUH]LQW  R SDQRUDP  DVXSUD FHQWUXOXL XUEDQ SHUPL kQG WRWRGDW  DFFHVXO OD
DYDQWDMHOHVSHFLILFHYLH LLXUEDQH FXUHQWHOHFWULFDS FXUHQW UH HDGHJD]
canalizare etc).
d) Coremele de asimetrie VXQWPDLSX LQFXQoscute, întrucât se conIRUPHD]  PDL SX LQ VSLULWXOXL PRGHOHORU HFRQRPLFH IXQGDPHQWDOH Asimetriile VXQWvQV  SUH]HQWH GHVHRULvQVSD LXO JHRJUDILFúLSRWILPRGHODWH
Dintre acestea, cele mai des întâlnite sunt asimetriile climatice, determinate
GHFLUFXOD LDJHQHUDO DDWPRVIHUHLVDXGHSUH]HQ DXQRUFXUHQ LRFHDQLFLFX
caracteristici diferite.
La micro-VFDU  R DVLPHWULH VSHFLILF  ODQ XULORU PRQWDQH VLWXDWH perSHQGLFXODUSHGLUHF LDSUHGRminDQW DYkQWXULORUHVWHH[LVWHQ DXQXLYHUVDQW
ÄvQ YkQW´ FX SUHFLSLWD LL ERJDWH úL D XQXLD ÄVXE YkQW´ XQGH FDQWLWDWHD GH
SUHFLSLWD LLHVWHPDLUHGXV úLXQGHEDWYkQWXULXVFDWHGHWLSIRHKQVDXERUD
2VLWXD LHDVHP Q WRDUHWRWvQFD]XOODQ XULORUPRQWDQHVLWXDWHvQV SH
GLUHF LH HVW-YHVW HVWH GLIHUHQ LHUHD vQWUH YHUVDQWXO VXGLF úL FHO QRUGLF, ca
XUPDUHDUDGLD LHLVRODUHGLIHUHQ LDWHFHHDFHFRQGXFHúLODGHID]DUHDHWDMHORU
GHYHJHWD LHSHFHLGRLYHUVDQ L/DVFDU JOREDO DVLPHWULLOHDSDUGHPXlte
RUL FD XUPDUH D SUH]HQ HL XQRU FXUHQ L RFHDQLFL FX WHPSHUDWXUL GLIHULWH,
GDU DFHVW IDFWRU VH FXPXOHD]  úL FX DO LL GH QDWXU  SOXYLRPHWULF  'H
H[HPSOX vQ LQVXOD +RNNDLGR UPXO YHVWLF DO LQVXOHL GH LQH FRQGL LL PDL
prielnice decât cel estic, nu doarFDXUPDUHDVLWX ULLVDOHvQFDOHDYkQWXULORU
de vest (carH DGXF SUHFLSLWD LL  FL úL GDWRULW  FXUHQWXOXL RFHDQLF FDOG vQ
FRQWUDVW UPXOHVWLFDOLQVXOHLDIHFWDWGHSUH]HQ DXQXLFXUHQWUHFHÌQPRG
VLPLODU SH UPXO YHVWLF DO FRQWLQHQWXOXL QRUG-ameriFDQ FXUHQ LL FDO]L DL
$ODVN L úL &DOLIRUQLHL DPHOLRUHD]  FRQGL LLOH FOLPDWLFH DOH UHJLXQLL FRPpaUDWLYFX UPXOHVWLFPXOWPDLSX LQSULPLWRUvQVSHFLDOGDWRULW LQIOXHQ HORU
FXUHQWXOXL UHFH DO /DEUDGRUXOXL 6LWXD LD HVWH FHO PDL ELQH LOXVWUDW  vQ
Canada.
&&RUHPHGHGLQDPLF VSD LDO Toate tipurile de coreme prezentate
mai sus au o dimensiune stDWLF  GDU VSD LXO JHRJUDILF HVWH vQWU-un proces
GLQDPLF GH FRQWLQX  VFKLPEDUH $VWIHO DFHVW JUXS GH FRUHPH FDXW  V 
H[SULPH H[SDQVLXQLOH VDX UHVWUkQJHULOH WHULWRULDOH FXFHULULOH VDX HOLEHU ULOH
FRORQL] ULOHVDXDEDQGRQXULOH
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Acestea includ modelul difuziei, carHSRDWHV H[SULPHGHH[HPSOX
H[SDQVLXQHDXQHLSRSXOD LL FRORQL]DUHDXQXLWHULWRULX 'LIX]LDQXWUHEXLHV 
ILHvQV QHDS UDWDWkWGH YL]LELO VDXFRQFUHW PRGHOXOSRDWHUHSUH]HQWDGH
H[HPSOX PRGDOLWDWHD GH WUDQVPLWHUH VSD LDO  D XQHL EROL Fele mai celebre
studii s-DXUHDOL]DWFXSULYLUHOD6,'$úLPDLQRXOD6$56 DXQHLLGHLVDX
a unei tehnici (de exemplu, difuzia unei anumite culturi în paleolitic, a
5HYROX LHL,QGXVWULDOHvQVHFROHOH;9,,,-XIX).
([SDQLVXQHD WHULWRULDO , fie ea militar  VDX GH DOW  QDWXU  FRORQLzarea unui teritoriu) se face treptat, în benzi succesive, pornind de la un
SXQFW GH RULJLQH H[DFW FD úL vQ PRGHOXO GLIX]LHL 6XQW SURLHFWDWH VDX DPHnajate spontan DYDQSRVWXULFHQWUHGHLQIOXHQ VDXUHOHHDF URUIXQF LH
eVWHDFHHDGHDFRQFHQWUDFDSLWDOXO PLOLWDUVDXHFRQRPLF GHMDFkúWLJDWúLGH
DIDFLOLWDGHVI úXUDUHDSURFHVXOXLvQFRQWLQXDUH
ÌQ RSR]L LH FX DFHDVWD formele de eliberare sau de retragere
VXJHUHD] ROLSV DVWUDWHJLHLRGH]RUGLQHQHFDOFXODW FDUHODV vQXUP OD
vQWkPSODUH SXQFWH GH UH]LVWHQ  VDX DUHDOH ÄDOEH´ DQDORJLD FX UHWUDJHUHD
apelor dintr-XQODFILLQGHYLGHQW 
%14'/'.' 70#.(#$'6#.)'1)4#(+'+!
&RUHPHOHH[SULP DF LXQLSURLHFWHúLUH]XOWDWHUHSUH]HQWkQGÄVHPQ WXUD´VRFLHW LORUSHVSD LXOvQFDUHWU LHVF&XDMXWRUXOORUYRPUHJ VLIDFLO
OHJL DOH VSD LDOL] ULL DOH GLVWDQ HL úL DOH JUDYLWD LHL GDU úL DOH WXWXURU
DF LXQLORUVRFLDOHGHSURSULHWDWHH[SORDWDUHGHFRPXQLFDUHGHORFXLUHúLGH
JHVWLXQHDVSD LXOXL ,,DQRú0).
)RUPHOH SULQ FDUH VH H[SULP  FRUHPHOH QX VXQW GHFkW GLYHUVH FRPELQ UL DOH WUHL ILJXUL JHRPHWULFH GH ED]  SXQFWXO OLQLD úL VXSUDID D ÌQWU-o
OXFUDUH XOWHULRDU 5%UXQHW 6 FODVHD] FRUHPHOHvQQXP UGH FX
DMXWRUXO D úDSWH VWUDWHJLL VDX GLQDPLFL GLYL]DUH FDGULODM DWUDF LH FRQWDFW
WURSLVP GLQDPLF  WHULWRULDO  LHUDUKLH  úL SDWUX ILJXUL GH ED]  SXQFW OLQLH
DULHUH HD 2ULFHRUJDQL]DUHDVSD LXOXLVHSRDWHH[SULPDSULQúDSWHVHPQH
GHED] 
- aria FDUH FLUFXPVFULH VSD LXO DQDOL]DW DYknd forme diferite, ca:
S WUDWGUHSWXQJKLFHUFSROLJRQWULXQJKL
- punctulvQIXQF LHGHVFDU SRDWHUHSUH]HQWDXQORFRJRVSRG ULHR
localitate, un punct de echilibru;
- linia DUH GRX  VHPQLILFD LL SHQWUX F  SRDWH IL GUHDSW  VDX VLQXRDV 
FXUE úLDUHRIXQF LHGHVHSDUDUHFkQGHVWHXQIURQWRIURQWLHU LQWHUID 
úLGHDWUDF LHDWXQFLFkQGHVWHGUXPFDOHIHUDW HWF
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Fig. 1246HPQHGHED] Sursa: P. Cocean (2002)

- fluxul, FDUHPDUFKHD] RDVLPHWULH
- trecerea sau pasajul FDUH SRDWH IDFH OHJ WXUD vQWUH GRX  VSD LL
GLVWLQFWHGDF HVWHGHVFKLV 
- YDULD LDFDUHLQGLF RFUHúWHUHVDXRGHVFUHúWHUH
- gradientul, frecvent exprimat prin izolinii sau printr-RV JHDW FDUH
DUDW WUHFHUHDGHODYDORULULGLFDWHODYDORULFRERUkWHVDXLQYHUV
Aceste semne GH ED]  VH SRW FRPELQD FX SXQFWXO OLQLD VDX DULD
UH]XOWkQG FRUHPH VLQWHWLFH LDU SULQ FRPELQDUHD ORU FX UH HDXD UH]XOW 
coreme analitice – în total 28 de coreme, formând „alfabetul geografiei” (I.
,DQRú 
Coremele nu sunt universal acceptate de geografi. Termenul nu este
aproape dHORF XWLOL]DW GH H[HPSOX vQ OLWHUDWXUD JHRJUDILF  DQJOR-VD[RQ 
ILLQGFRQWHVWDWvQV úLGHXQLLJHRJUDILIUDQFH]L
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Fig. 125. „Alfabetul geografiei” – 28 de coreme.
Sursa: P. Cocean (2002)
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#0#.+<#%14'/#6+%à#52# +7.7+$à0à '#0
%DQDWXO SRDWH IL FRQFHSXW FD XQ VSD LX GRPLQDWGH ELSROXO IRUPDW GH
7LPLúRDUD úL $UDG FHOH GRX  PDUL RUDúH $FHVWHD IRUPHD]  DúDGDU FHQWUXO
VDX ]RQD FHQWUDO  D DFHVWHL UHJLXQL GH PD[LP  GH]YROWDUH HFRQRPLF 
Raportat la aceasta, restul WHULWRULXOXLE Q HDQSRDWHILLQFOXVvQÄSHULIHULH´
(fig. 126) 3HULIHULD HVWH vQV  VWU E WXW  GH QXPHURDVH D[H SH FDUH VH DIO 
FHQWUHDOHSHULIHULHL5HúL D/XJRM&DUDQVHEHú3ULQFLSDOHOHD[HVXQWFHOHGH
SHY LOHúLGLQFXORDUHOH0XUHúXOXL&ULúXOXL$OE7LPLúXOXL%HJ L%LVWUHL
%kU]DYHL 1HUHL úL FKLDU 'XQ ULL OD FDUH VH DGDXJ  D[HOH GLQ FkPSLH
RULHQWDWHPDLDOHVSHGLUHF LDQRUG-sud: Arad -&KLúLQHX&ULú VSUH2UDGHD 
7LPLúRDUD – Deta - 6WDPRUD 0RUDYL D GDU úL D[H VHFXQGDUH SUHFXP
7LPLúRDUD - Sânnicolau Mare - &HQDG 7LPLúRDUD - -LPEROLD 7LPLúRDUD Lipova, Arad - Curtici etc.
ÌQWUH SULQFLSDOHOH D[H SRODUL]DWRDUH H[LVW  VSD LL FX RULHQWDUH
GLYHUJHQW  UHVWULFWLYH VXE DVSHFWXO GH]YROW ULL VRFLR-economice. Acestea
coincid atât cu arealele montDQH 0XQ LL%DQDWXOXL0XQ LL DUFX-GodeanuCernei-0HKHGLQ L0XQ LL3RLDQD5XVF 0XQ LL= UDQGXOXL0XQ LL&RGUX0RPD  FkW úL FX XQHOH VSD LL FROLQDUH vQWUH FDUH 'HDOXULOH /LSRYHL úL
'HDOXULOH3RJ QLúXOXLFXIHQRPHQHGHDFFHQWXDW GHSRSXODUH
StructurD ELSRODU  7LPLúRDUD – $UDG GRPLQDW  GH PXQLFLSLXO GH SH
%HJDSRDWHILDQDOL]DW SULQSULVPDUHOD LLORUGHFRPSHWL LHúLUHVSHFWLYGH
FRRSHUDUHGLQWUHFHOHGRX RUDúH 5DPRQD,úI QHVFX 'HúLDYDQWDMele
economice úL VRFLDOe ale 7LPLúRDUHL SRW IL SXVH vQ HYLGHQ  vQFHSkQG FX
SHULRDGD LQWHUEHOLF  FkQG vQ XUPD UHVWUXFWXU ULL JUDQL HORU GH VWDW vQWUHJ
VLVWHPXOGHDúH] ULDIRVWUHRULHQWDWWRWXúL,GLIHUHQ LHUHDFHORUGRX RUDúHV-a
PDQLIHVWDW FX SUHJQDQ  GXS  DO GRLOHD U ]ERL PRQGLDO FX SUHF GHUH în
SHULRDGD GH SkQ  vQ  FkQG 7LPLúRDUD D EHQHILFLDW GH VWDWXWXO GH
UHúHGLQ  GH UHJLXQH VSUH GHRVHELUH GH $UDG PDMRULWDWHD LQVtLWX LLORU GH
nivel regional fiind transferate în municipiul de pe Bega.
ÌQDOGRLOHDUkQGvQDFHDVW SHULRDG V-a HYLGHQ iatúLRGLIHUHQ LHUHOD
QLYHOXOLQYHVWL LLORURUGRQDWHGHDXWRULW LOHGHVWDWDVWIHOvQFkWUHRUJDQL]DUHD
DGPLQLVWUDWLY  GLQ  FkQG $UDGXO vúL UHFkúWLJ  VWDWXWXO GH UHúHGLQ  GH
MXGH QXDPDLSXWXWFRPSHQVDGLVWDQ D GHQDWXU GHPRJUDILF HFRQRPLF 
VRFLDO  GLQWUH FHOH GRX  RUDúH FDUH vQ SUH]HQW VH DIO  DSURDSH SHUIHFW
DOLQLDWH SH R GUHDSW GH WLSUDQJ-WDOLHvQWUXFkW7LPLúRDUDFDSRSXOD LHDUH
DSURDSH GXEOX QXP UXOXL GH ORFXLWRUL DL $UDGXOXL 2 XúRDU  WHQGLQ  GH
echilibrare se resimte în anii GH GXS   vQV  GH]HFKLOLEUXO FUHDW vQ
SULPHOH GHFHQLL GH FRPXQLVP QX PDL SRDWH IL vQGHS UWDW vQWU-o SHULRDG 
SUHYL]LELO GHWLPS 
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Fig. 126.$QDOL]DFRUHPLF DVSD LXOXLE Q HDQ
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$VWIHO UHOD LLOH GH FRPSHWL LH VXQW PDL GHJUDE  UHIOH[XO XQRU
mentalLW L LQVWDXUDWH vQ WLPS vQ VSHFLDO OD QLYHOXO SVLKRORJLF DO SRSXOD LHL
FHORU GRX  RUDúH úL HOH VH PDQLIHVW  PDL GHJUDE  vQ FDGUH QH-ortodoxe
(cazurile cele mai spectaculoase, la meciurile de fotbal Poli – UTA).
5HOD LLOHGHFRRSHUDUH DXODED]  UHDOLW ile teritoriale existente, necesitatea
XQHL DVWIHO GH FRRSHU UL ILLQG HYLGHQW  SHQWUX SURSDJDUHD EXQ VW ULL
HFRQRPLFHúLVRFLDOHDDPEHORURUDúH
&HOH GRX  VLVWHPH XUEDQH SRW IL OD UkQGXO ORU WUDWDWH VHSDUDW ILHFDUH
GLQWUH FHOH GRX  PXQLFLSLL SUH]HQWkQG vQ MXUXO ORU R DGHY UDW  ÄFHQWXU ´
DSURDSHFRQFHQWULF GHFHQWUHORFDOHGHDWUDF LH XUEDQHúLUXUDOH VLWXDWHOD
GLVWDQ H FXSULQVH vQ JHQHUDO vQWUH  úL  NP FHYD PDL DSURDSH vQ FD]XO
$UDGXOXLúLFHYDPDLGHSDUWH vQPHGLH vQFD]XO7LPLúRDUHL$Feste „centre
DOH SHULIHULHL FHQWUXOXL´ vQ FRQFHS LD FRUHPHORU GH WLS FHQWUX-periferie
SUH]HQWDWH PDL VXV VH ORFDOL]HD]  SH SULQFLSDOHOH D[H FarH SOHDF  GLQ FHOH
GRX RUDúHVSUHWRDWHGLUHF LLOHGHXQGHúLUHSDUWL LDORUDSURDSHJHRPHWULF 
Astfel, în juUXO $UDGXOXL úL VXE GLUHFWD LQIOXHQ  D PXQLFLSLXOXL VH DIO 
RUDúHOH 3HFLFD &XUWLFL 6kQWDQD úL ORFDOLW LOH UXUDOH *KLRURF úL 9LQJD 6H
FRQVWDW  R XúRDU  DVLPHWULH FHQWUHOH PHQ LRQDWH ILLQG FX H[FHS LD 9LQJ L
VLWXDWH OD QRUG GH 0XUHú vQ GLUHF LD RSXV  7LPLúRDUHL $U PDL SXWHD IL
LQFOXV  úL ORFDOLWDWHD UXUDO  3HULDP FDUH vQV  vQ DFHVW FD] DU DSDU LQH
DPEHORU VLVWHPH XUEDQH 7LPLúRDUD DUH XQ QXP U PDL PDUH GH DVWIHO GH
ORFDOLW L FX URO GH ORF FHQWUDO GLVSXVH FKLDU vQ GRX  FHQWXUL XQD PDL
apropiaW  DVLPHWULF  FarH DU LQFOXGH ORFDOLW L UXUDOH 2U LúRDUD %LOHG
& USLQLú3HFLX1RXúLXQDPDLvQGHS UWDW SkQ ODQLYHOXORUDúHORU5HFDú
%X]LDú &LDFRYD úL -LPEROLD úL DO ORFDOLW LORU UXUDOH /RYULQ úL 3HULDP 2
DVWIHO GH ÄFHQWXU ´ PDL vQGHS UWDW  VH SRDWH VFKL D YDJ úL vQ FD]XO
PXQLFLSLXOXL$UDGSkQ ODQLYHOXORUDúHORU1 GODF&KLúLQHX&ULú3kQFRWD
úL/LSRYDvQV FRQVLGHU PF DWUDF LDH[HUFLWDW GHPXQLFLSLXO$UDGODDFHVW
QLYHOQXHVWHDWkWGHSXWHUQLF 
ÌQ SDUWHD VXGLF  D %DQDWXOXL PRUIRORJLD SUHGRPLQDQW PRQWDQ  úL
FROLQDU  D WHULWRULXOXL MXGH XOXL &DUDú-Severin nu a permis municipiului
5HúL D R H[WLQGHUH FRUHVSXQ] WRDUH D ]RQHL VDOH GH LQIOXHQ  FDUH U PkQH
vQFDVWUDW  vQ D[HOH SULQFLSDOH DOH Y LL %kU]DYHL 3RJ QLúXOXL úL &DUDúXOXL
Axa&XORDUXOXL7LPLú-&HUQDFRQWLQXDW vQQRUGGH-DOXQJXO7LPLúXOXLSkQ 
VSUH/XJRMúLVSUHHVWGH-DOXQJXO%LVWUHLSUH]LQW PDLGHJUDE FDUDFWHUHGH
L]RODUH ID  GH VLVWHPXO XUEDQ SULQFLSDO 3ULQFLSDOHOH FHQWUH SRODUL]DWRDUH –
/XJRM&DUDQVHEHú % LOH +HUFXODQHVXQWVLWXDWHODGLVWDQ HGHVWXOGHPDUL
XQHOH GH DOWHOH IDSW FH DU IL SHUPLV vQ PRG RELúQXLW FUHDUHD GH FHQWUH
urbane de rang inferior, în vederea deservirii unor areale atât de extinse ca
VXSUDID  ÌQWUH /XJRM úL &DUDQVHEHú GH H[HPSOX QLFL R localitate nu este
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P FDUGHQLYHOVXSUDFRPXQDOGHúLvQWUHFXWVDWHSUHFXP-GLRDUD&ULFLRYD
VDX6DFXDXH[HUFLWDWIXQF LDGHUHúHGLQ GHFHUFVDXGHSODV 6LWXD LDHVWH
úLPDLGLILFLO vQSDUWHDFHQWUDO D&XORDUXOXL7LPLú-Cerna, unde centrele de
ranJXO  7HUHJRYD úL 0HKDGLD VXQW LQVXILFLHQW GH]YROWDWH SHQWUX D GHVHUYL
SRSXOD LD ORFDOQLF  5H]XOW  XQ FDUDFWHU GH D[  GH WUDQ]LW SHQWUX &XORDUXO
7LPLú-&HUQDúLGRDUvQVHFXQGDUGHD[ SRODUL]DWRDUHJHQHUDW H[FOXVLYGH
SUH]HQ DF LORUGHFRPXQLFD LHPDJistrale.
&DUDFWHUHDVHP Q WRDUHSUH]LQW úL&XORDUXO0XUHúXOXLvQWUH/LSRYDúL
OLPLWDMXGH XOXL+XQHGRDUD ,,DQRú 3HRGLVWDQ GHVWXOGHPDUHQX
s-D GH]YROWDW QLFL XQ FHQWUX XUEDQ úL H[LVW  R VLQJXU  ORFDOLWDWH GH UDQJ
VXSUDFRPXQDO6 YkUúLQGHúLUHJLXQHDHVWHVWU E WXW GHFHOHPDLLPSRUWDQWH
úLPDLFLUFXODWHF LGHFRPXQLFD LHGLQ DU 8QDVSHFWLPSRUWDQWHVWHúLUROXO
GH EDULHU  SH FDUH vO SUH]LQW  0XUHúXO VDWHOH VLWXDWH OD VXG vQ 'HDOXULOH
/LSRYHL SUH]HQWkQG WU V WXUL SDUDGR[DOH GH L]RODUH FD R FRQVHFLQ  D
DEVHQ HL SRGXULORU SH R GLVWDQ FRQVLGHUDELO vQWUH /LSRYDúL6 YkUúLQ FX
SUHFL]DUHDF úLSRGXOGHOD6 YkUúLQVHDIO GHFHYDWLPSvQUHSDUD LLúLHVWH
inutilizabil pentru traficul greu). Transportul persoanelor de pe malul stâng
DO 0XUHúXOXL SH FHO GUHSW XQGH VH ORFDOL]HD]  FDOHD IHUDW  úL úRVHDXD VH
UHDOL]HD]  FX PLMORDFH DUKDLFH DúD-QXPLWXO ÄEURG´  úL HVWH LPSRVLELO vQ
SHULRDGHOHGHDSHPDULVDXFkQGH[LVW JKHD SH0XUHú
&DUDFWHUH GH L]RODUH PDL SUH]LQW  úL SDUWHD GH Qord-HVW D MXGH XOXL
$UDG D[DW  vQ JHQHUDO SH D[D &ULúXOXL $OE ,PSRUWDQ D FHQWUHORU SRODULzaWRDUH VFDGH GLQ DYDO ,QHX 6HELú  VSUH DPRQWH XQGH ORFDOLW LOH UXUDOH
*XUDKRQ úL+ OPDJLXWUHEXLHV GHVHUYHDVF DULLUXUDOHH[WLQVHGLQGHSUHsiunile omoniPH I U  D DYHD LQVWLWX LL úL VHUYLFLL FRUHVSXQ] WRDUH &D
XUPDUH úL DLFL VH SURGXFH R SRODUL]DUH GLIX]  vQVSUH FHQWUH XUEDQH PDL
DSURSLDWH VDX PDL vQGHS UWDWH DWkW GLQ MXGH XO $UDG FkW úL VSUH MXGH HOH
YHFLQH+XQHGRDUD VSUH%UDGúLFKLDU'HYD úL%LKRU ùWHL9DúF XúLFKLDU
%HLXú 
&HD PDL DFFHQWXDW  L]RODUH DWkW GH QDWXU  PRUIRORJLF  FkW úL GLQ
FDX]DLQVXILFLHQWHLGH]YROW ULDF LORUGHFRPXQLFD LLVHUHJ VHúWHvQ'HSUHVLXQHD $OP MXOXL 6LQJXUXO FHQWUX SRODUL]DWRU HVWH ORFDOLWDWHD %R]RYLFL
sLWXDW  OD LQWUDUHD vQ GHSUHVLXQHD D úRVHOHL SULQFLSDOH GLQVSUH 5HúL D úL
2UDYL D /LSVD F LL IHUDWH D JHQHUDW R VXEGH]YROWDUH vQ UDSRUW FX UHJLXQLOH
vQFRQMXU WRDUHvQFHSkQGFXVIkUúLWXOVHFROXOXLWUHFXWúLFDUHVHPHQ LQHSkQ 
în prezent. Localitatea rurDO  %R]RYLFL GH LQH DQXPLWH LQVWLWX LL GH QLYHO
XUEDQ GDU HVWH LQVXILFLHQW GH]YROWDW  SHQWUX D GHVHUYL VXE WRDWH DVSHFWHOH
vQWUHDJDUHJLXQHDLF UHLORFXLWRULWUHEXLHV VWU EDW GLVWDQ HPDULSHQWUXD
se aproviziona, de exemplu, cu produse de uz casnic.
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'HDOXULOH/LSRYHLúL3RJ QLúXOXLDSDUHQWORFDOL]DWHODGLVWDQ HPLFLGH
FHQWUHOH XUEDQH SULQFLSDOH UHSUH]LQW  OD UkQGXO ORU DULL GH GLYHUJHQ  D
IOX[XULORU SRSXOD LD SUHIHUkQG vQ XOWLPHOH GHFHQLL V  SOHFH GHILQLWLY vQ
RUDúHOHGLQDSURSLHUH'HSRSXODUHDDFFHQWXDW úLvPE WUkQLUHDGHPRJUDILF D
JHQHUDW R VXEGH]YROWDUH PDQLIHVW  OD WRDWH QLYHOHOH GH DQDOL]  D FDOLW LL
YLH LLúLDGHVHUYLULLDFHVWXLDUHDO2VLWXD LHVLPLODU GDUSDU LDOFRPSHQVDW 
GHSUH]HQ DF LORUGHFRPXQLFD LHúLDFFHVLELOLWDWHDFHQWUXOXLXUEDQ2UDYL D
VHFRQWXUHD] úLvQ'HSUHVLXQHD&DUDúXOXLúL'HDOXULOH2UDYL HL
Pe fondul recesiunii economice, în special în domeniul industriei
H[WUDFWLYHúLDOLQGXVWULLORUGHSUHOXFUDUHDVRFLDWHQXPHURDVHFHQWUHXUEDQH
úLFKLDUORFDOLW LUXUDOHFXIXQF LLSUHGRPLQDQWLQGXVWULDOHGLQMXGH XO&DUDú6HYHULQ úL FKLDU GLQ MXGH XO 7LPLú 1 GUDJ úL 7RPHúWL  DX DYXW GH VXIHULW
JUDYHFUL]HHFRQRPLFHFXUHIOHFWDUHGLUHFW vQQLYHOXOGHWUDLúLDOEXQ VW ULL
ORFXLWRULORU &DSDFLWDWHD UHGXV  GH FXPS UDUH D SRSXOD LHL DVWIHO V U FLWH
QLYHOXOULGLFDWDOúRPDMXOXLúLPLJUD LDVSUHDOWHUHJLXQLDOH ULL GHPXOWHRUL
R UHPLJUD LH VSUH ]RQHOH GH RULJLQH  DX FDX]DW R VXEGH]YROWDUH D PXOWRUD
GLQWUHDFHVWHORFDOLW LFDUHPDQLIHVW úLvQSUH]HQWRGLQDPLF QHJDWLY ÌQ
VFRSXODPHOLRU ULLVLWXD LHLDXIRVWGHFODUDWHFkWHYD]RQHGHIDYRUL]DWH ]RQD
Anina –2UDYL D–0ROGRYD1RX FarHLQFOXGHSDU LDOúLVSD LXOGHSUHVLRQDU
DO$OP MXOXL]RQD2 HOX5RúX–1 GUDJ]RQD%RFúD GDUHIHFWHOHSR]LWLYH
ale acestui sWDWXW vQWkU]LH V  DSDU  6SHUDQ HOH VXQW OHJDWH GH UHODQVDUHD
HFRQRPLF  D FRPELQDWHORU VLGHUXUJLFH GH OD 5HúL D úL 2 HOX 5RúX GH
UHVWUXFWXUDUHDHFRQRPLF DDFHVWRUUHJLXQLSULQUHRULHQWDUHDVSUHDOWHUDPXUL
DOHHFRQRPLHLQD LRQDOHúLUHFDOLILFDUHDORFXLWRrilor acestora.
ÌQFRQWUDVWFXDFHVWHDvQVSD LXODQDOL]DWDXDS UXWúLQXPHURDVHFHQWUH
industriale noi, iar XQHOH GLQWUH FHOH PDL YHFKL FXQRVF R SHULRDG  GH
UHODQVDUH HFRQRPLF  SH ED]H QRL ÌQ DIDUD PXQLFLSLLORU 7LPLúRDUD úL $UDG
FDUHGH LQQRL]RQHLQGXVWULDOHFHDWUDJIRU GHPXQF DWkWGLQUHJLXQHFkW
úLGLQDIDUDHLVHHYLGHQ LD] RUDúHOH6kQQLFRODX0DUH&XUWLFL PDLDOHVSULQ
dezvolWDUHD =RQHL /LEHUH  ,QHX 'HWD FDUH DX úWLXW V  DWUDJ  LQYHVWLWRUL
SXWHUQLFLúLVHDIO SHRSDQW DVFHQGHQW D dH]YROW ULLORUVRFLR-economice.
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The concept of space is frequently used by geographers, although its
content is seldom given. The use of this concept is not an exclusive attribute
oh Geography, although no other science assigns to “space” such an
important place in its approaches regarding the surrounding reality and in
the definition of its contents as a science.
Geographical space, in its largest meaning, is equivalent to the Earth
geographical envelope, and the organisation of geographical space must be
approached in accordance with the geographical envelope structuring
(Gabriela-Alina Muresan, 1997). There is a space defined as geographical
space, meaning “the space specific to geographical objects” (I. Ianoú 
or, from a systemic perspective, “that part of the Earth occupied by the
JHRJUDSKLFDOV\VWHP´ ,'RQLV  
6*'(70%6+10#.)'1)4#2*+%#.52#%'#0&6*'
5;56'/1(5'66.'/'065
The functional geographical space is conceived as a space where
VHWWOHPHQWVIRUPDV\VWHPWKDWLVFOHDUO\KLHUDUFKL]HG , ,DQRú 7KH
interactions that take place in such a territorial entity are oriented (polarized)
by central places of different ranks. In this frame, the settlement system
must be viewed as a whole, which integrates the relations between each
settlement and its corresponding territory. Accordingly, the functional
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geographical space is made up by the integral reunion of the spaces of
influence corresponding to all the settlemens belonging to it (I ,DQRú
op.cit).
In compliance with this definition, depending on the position which
the coordinating settlement (the highest-ranked central place) has in the
national hierarchy, one may define the corresponding subdivision. In this
way, each functional geographical space can be delimited, by specifying the
rank of the coordinating settlement.
6*'.+/+651($#0#6(41/6*'21+061(8+'91(
)'1)4#2*+%#.52#%'14)#0+<#6+10
Banat is an area ambiguously defined nowadays. The historical limits
of this province are: 0XUHúULYHU LQ1RUWK 7LVDULYHU LQ:HVW WKH'DQXEH
and Cerna river (in South) and the Carpathian Mountains between Zam
gorge and the springs of Cerna (in East). After the First World War, about
two thirds of Banat have been incorporated in Romania, one third in Serbia
and a small part in Hungary, so that the western limit of the Romanian
Banat is represented by the state border with Serbia and Hungary. It is
obvious that the settlement system of the Romanian Banat is integrated in
the national settlement system, and the state border plays a part of a deep
discontinuity. In this respect, an analysis of the spatial organization of the
entire Banat is not possible, because there are different national systems.
The limits of Banat in the more restrained frame of Romania became
more and more permissive in time, and the administrative organizations that
followed didn’t take the old boundaries into consideration. Even more,
VHYHUDO WRZQV $UDG /LSRYD % LOH +HUFXODQH 2UúRYD  DV ZHOO DV RWKHU
settlements, extended on both sides of the rivers that used to represent these
boundaries in the past.
We consider that a research concerning geographical space
organization must compulsorily take in consideration the administrative
organization, because it dictates, in most of the situations and at certain
levels, the rank of settlements with administrative functions (such as county
seats), which the other urban settlements of the county are obligatorily
subordinated to. An analysis of the hierarchy of settlements and of the areas
of influence is not possible without considering the county as the minimal
attraction area of the county seat. This study includes the territory of three
FRXQWLHV$UDG7LPLúDQG&DUDú-Severin.
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The researched area accomplishes also another basic requirement: it
represents a functional geographical space. )RU %DQDW 7LPLúRDUD LV WKH
FRRUGLQDWLQJVHWWOHPHQWWRZDUGVZKLFKWKHHQWLUHVSDFHRI$UDG7LPLúDQG
&DUDú-Severin counties gravitates. In conclusion, the analysed region,
generically known as ³%DQDW´ FRUUHVSRQGV WR $UDG 7LPLú DQG &DUDúSeverin counties and is conceived as a functional geographical space,
7LPLúRDUDEHLQJWKHFRRUGLQDWLQJVHWWOHPHQW
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The physical geography factors have an important contribution to the
general structuring of the geographical space. Among these factors, a very
important role is played by the morphology, because it may lend a character
of favorability or restrictivity to the analysed geographical space, according
to the position of its units or structures.
In compliance with the model, the morfological levels are arranged in
a semicircle, with the mountains in the outer part. Towards the interior,
there is a succession of piemontan hills, high plains and finally, in the
FHQWUHWKH/RZHU7LPLú3ODLQ7KLVVHPLFLUFOHLVZLGHO\RSHQHGZHVWZDUGV
having as much as 200 km in diameter. The northern part of the analysed
space corresponds to another morphological model, which is specific for
&ULúDQDUHJLRQ,QWKLVPRGHOORZHUDUHDVDOVRFDOOHG³ED\-depressions”, lie
between the mountain ranges.
6*'/142*1.1);6*'/#+02*;5+%#.
)'1)4#2*;70+65
The external mountain unit consists of Codru-Moma Mountains,
Bihor MountainV * LQD 5DQJH  = UDQG 0RXQWDLQV 3RLDQD 5XVF 
0RXQWDLQV DUFX-Godeanu-Cerna Mountains and Banat Mountains. Most
of these belong to the Western Carpathians and few to the Southern
&DUSDWKLDQV WKH DUFX-Godeanu-&HUQDDQG0HKHGLQ L0RXQWDLQV 
Banat Hills are neighbouring the mountain units towards the interior
RIWKHVHPLFLUFOH7KH\FRQVLVWRI/LSRYDDQG%XO]D+LOOV 6RXWKRI= UDQG
0RXQWDLQV  6XUGXF DQG / SXJLX +LOOV :HVW DQG 1RUWK-West of Poiana
5XVF  0RXQWDLQV  3RJ QLú 7LURO DQG 2UDYL D +LOOV 1RUth and the North:HVW RI %DQDW 0RXQWDLQV  &ULúDQD +LOOV DUH WR EH IRXQG 1RUWK RI = UDQG
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0RXQWDLQV 7KH\ LQFOXGH 0 U Xú +LOOV :HVW RI &RGUX-Moma Mountains,
DQG = UDQG 'HSUHVVLRQ ZLWK PDQ\ GLIIHUHQW GLYLVLRQV JXDUGHG E\ KLOOV RQ
WKHERUGHUVZLWK= UDQGDQd Codru-Moma Mountains.
Banat Plain represents almost half of the surface of the Western Plain.
,WFDQEHFOHDUO\VHHQWKDWLQWKHFHQWHURI%DQDWVHPLFLUFOHOLHV7LPLú3ODLQ
which is continued to the West and North-West by Jimbolia and Aranca
Plains. TimLú3ODLQLVVXUURXQGHGRQWKUHHVLGHVE\KLJKSODLQV9LQJD3ODLQ
to the North, Lugoj Plain to the East and Bârzava Plain to the South. Arad
3ODLQ LV ORFDWHG EHWZHHQ 0XUHú DQG WKH &ULúX $OE UHSUHVHQWLQJ D
VXEGLYLVLRQ RI %DQDW 3ODLQ &ULúXULORU 3ODLQ OLHV North of Pâncota-OlariùLPDQG-6kQPDUWLQ OLQH ,W FRQVLVWV RI WKH ORZHU &ULúX $OE 3ODLQ DQG WKH
KLJKHU&HUPHL3ODLQ RU6XVDJ3ODLQ QHDUE\0 U Xú+LOOV
6*'%.+/#6'
Without doubt, Banat presents certain climatic features which are
specific for it. Most of Banat belongs to the area having a transition
temperate continental climate, with submediterranean influences. The same
type of climate appears in the western half of Oltenia, but with some
important differences. The limit of the climatic area which presents
subMediterranean influences may be followed starting North of 1 GODF
6HPODF 3HULDP *LDUPDWD 1RUWK RI 7LPLúRDUD  5HFDú 6RXWK RI /XJRM
&DUDQVHEHú RYHU 0XQWHOH 0LF DUFX *RGHDQX WKH VSULQJV RI &HUQD
Tismana, the watershed between Motru and Jiu and then Jiu valley down to
Craiova, where it bends towards Slatina, along the left shore of Olt river and
the along the Danube, to Giurgiu.
,WVKRXOGEHQRWLFHGWKDW3RLDQD5XVF 0RXQWDLQV= UDQG0RXQWDLQV
Codru-0RPD 0RXQWDLQV * LQD 5DQJH 0 U Xú /LSRYD %XO]D / SXJLX
DQG6XUGXF+LOOV+ OPDJLX*XUDKRQ DQG= UDQG'HSUHVVLRQV&ULúXULORU
Arad and Vinga Plains and a part of Lugoj Plain belong to the area with
transition continental climate, with western maritime influences.
6*'9#6'40'6914-
Hidrographically, the south-western group of rivers is individualized
in Banat. It includes the systems of Aranca, Bega (both flowing into Tisa),
7LPLú DQG &HUQD WULEXWDULHV RI WKH 'DQXEH  7KH KLGURJUDSKLF EDVLQV RI
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0XUHúDQG&ULúULYHUVDUHSDUWRIWKHZHVWHUQJURXSRIULYHUVWULEXWDULHVRI
Tisa.
The Western and the Southern Carpathian types of draining are
present. The Western-Pericarpathian type appears in the plains and hills,
having two sub-types: nivo-pluvial in the lower parts and pluvio-nival in the
higher lands and even in the mountains. The Western Carpathian type is
specific for &ULúULYHUWKHGUDLQLQJGHFUHDVHVLQZLQWHUZLWKWKHDOWLWXGHXQWLO
it gets under 20%, in spring it gets over 40%, in summer it is around 20%,
while in autumn it barely gets around 12%. The Southern-Carpathian type is
characteristic for the rivers flowing IURP DUFX 0RXQWDLQV ZKLFK KDYH D
higher weight of summer draining (25-30%) and a low one in winter.
7KH'DQXEHHQWHUV5RPDQLDLQ%DQDWDW%D]LDúDWNPIURPLWV
spring in the Black Forest Mountains and 1075 km away from its mouth to
the Black Sea. The sector of the Carpathian gorges of the Danube begins at
%D]LDúERXQGHGEHWZHHQ/RFYDDQG$OP M0RXQWDLQVRQWKHOHIWVLGHDQG
0LURþ3ODWHDXRQWKHULJKWVLGH
The number of lakes of Banat is much smaller as compared to other
regions of Romania.
6*'8')'6#6+10(#70##0&51+.5
Banat has distinct biogeographical characteristics due to the
morphological and climatic features mentioned above, although it must be
said that in this kind of regionalization the permanent adjustment to the
factor of altitude is inevitable, the main phenomeon being the vertical
zonality of fauna and vegetation.
The Macaronesian-Mediterranean region has only one subregion in
Romania, the Mediterranean one, which is defined by the presence of
numerous Mediterranean and submediterranean species, which form vegetal
groups with autochtonous Dacian elements, composing the
Submediterranean flora.
As for the provinces of the Mediterranean subregion, the Dacian, the
Dacian- Illyrical and the Pannonic-Illyrical are to be found in Banat.
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3.1.1. The pre-statistical period
The territory of Banat has been inhabited from the beginnings of
human civilisation, fact proved by the numerous material artifacts which are
dated from the Palaeolithic, Aeneolithic and Neolithic Ages. The artifacts
are more and more numerous in the metal ages (the Bronze Age and the Iron
Age). For the Dacian-Roman period, the historians assume that the entire
Roman Dacia counted about 100,000 inhabitants. Taking into account that
Banat represented about 1/5 of this territory, one may estimate its
population at around 20,000 inhabitants, on the basis of the abovementioned number.
After the Romans withdrew, sometimes between 270 and 275, the
Dacian-Roman population continued its existence in Banat, suffering the
influences of the migrating peoples which passed through, such as the
Goths, the Avars and, around 602, the Slavs.
The Hungarian tribes started to establish in the Pannonic Plain in the
9th century (896 is the traditional date) and launched various attacks
attempting to conquest lands towards West and East, making contact with
the Romanian and Slav population established in Banat. As a consequence,
in the 10th-11th century, the Hungarian Kingdom extended its borders and
included this region. Along with the gradual set up of the Hungarian
domination over Banat during the Middle Ages, more and more written
documents registering the existing settlements. The population kept
growing, with some decay periods caused by the Tartar invasion, the
Turkish attacks and the different sorts of epidemics.
The following period, of the Turkish conquest, is even more devoided
of demographic sources. However, although a significant decrease in
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www.cimec.ro
https://biblioteca-digitala.ro

numbers is assessed, one cannot agree with a void of population, as some
Hungarian authors assert.
Once Banat falls under Habsburg domination, the demographic
sources multiply in a significant way. The population increases in numbers,
both as a consequence of the positive natural growth rate and of the
colonisations that took place in the 18th century (Germans mostly) and the
19th century (especially Hungarians).
3.1.2. The statistical period
Although censuses existed before 1869 – the Josephine one, in 1785
(N. M. Popp, 1942, 1947), and the ones of 1850 and 1857 – the data
acquired were etiher not compatible with the requirements of a modern
census (the case of the 1785 census), or not completely published until
nowadays. Thus, data from the 1850 and 1857 censuses cover only
population for the settlements of the Principality of Transylvania, but not for
%DQDWDQG&ULúDQD
So, for estimations over the dynamics of the population at the
commune level (and for villages, where necessary), the series of modern
censuses starting with the 1869 one and continuing with those from 1880,
1890, 1900, 1910, 1930, 1941, 1956, 1966, 1977, 1992 and 2002 have been
taken into account. Also, the valuable work of C. Martinovici and N. Istrati
(1921) for the year of 1920 has been taken into consideration as a simple
estimation.
6*'0#674#.2127.#6+10/18'/'06
Many authors have shown that Banat has a particular feature regarding
birth rate. One may define a certain type of “Banat” birth rate, given by the
mentality received from the German population that settled here and
influenced the autochtonous inhabitants by some cultural features, including
the habit of having no more than one child per family. If the birth rate was
encouraged to increase in other regions of Romania, inclusively by external
factors (the government, the Church), this habit did catch up with the
population in Banat, the main motivation being related with the purpose of
keeping the family fortune in the hands of only one person.
Due to this low birth rate and a growing death rate, and the
demographical aging of the populationone may remark a negative natural
evolution of the population in all the years after 1990.
560

www.cimec.ro
https://biblioteca-digitala.ro

&'/1)4#2*+%5647%674'5
3.3.1. The gender structure and the age groups structure
One can detect a relative balanced gender structure in the three
counties, with a slight numeric advantage of the feminine population, which
is a normal feature in the context of demographical aging of population and
the higher life expectancy of women.
The age groups structure reveals the proportion of the demographical
aging phenomenon. The age groups pyramide has a thin base, consequence
of a low birth rate, a process outlined even from the communist period.
3.3.2. The national structure
The Romanians form the majority of the population in all the
historical provinces of Romania and this is why it is not appropriately to call
this fact as a characteristic for any region of the country. No doubt that the
national minorities contribute to the specificity of certain historical
provinces. From this point of view, the Transylvanian area, in its largest
sense, is quite different from the outer Carpathian area, due to its genuine
national and religious mixture.
Banat has a very diverse population structure, clearly dominated by
Romanians, representing over 80% of the population. Together with the
Romanians, many national groups live in this space that can be cosidered a
true “national mixture”: Hungarians, Germans, Serbians, Ukrainians,
Slovaks, Croatians (Crassovens), Bulgarians, Czechs etc.
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This chapter targets a rigorous analysis of the land use and
organization of Banat territory, a diverse one from the point of view of
physical geography conditions and thereafter of the way of economical
capitalization. The physical geography premises generate a sum of restraints
which are visible even in the numbers describing the land use structure at
the level of the entire region. For example, the percent of afforested areas is
higher in &DUDú-Severin County, where mountainous morphology is
SUHGRPLQDQW EXW LW LV YHU\ ORZ LQ 7LPLú &RXQW\ ZKLFK OLHV PRVWO\ LQ IODW
plain. As for the arable lands, things are exactly the opposite (see table 1).
Table 1.
Land use structure in Banat
Territory

Total

7LPLú

Arad

&DUDú-Severin

ha

%

ha

%

ha

%

ha

%

1573512

64,2

471463

64,6

702355

80,8

399694

46,9

1. Arable

976916

62,1

321032

68,1

528651

75,3

127233

31,8

2. Pasture

429336

27,3

116081

24,6

130394

18,6

182861

45,8

3. Hay fields

129444

8,2

24186

5,1

29280

4,2

75978

19,0

4. Vineyards

10089

0,6

4155

0,9

4714

0,7

1220

0,3

5. Orchards

27727

1,8

6009

1,3

9316

1,3

12402

3,1

Forests

709122

28,9

210999

28,9

109018

12,5

389105

45,7

Other uses

169143

6,9

47674

6,5

58292

6,7

63177

7,4

2451777

100

730136

100

869655

100

851976

100

Agrarian uses

Total
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/'6*1&1.1);
There are many ways to analyze land use structures. The easiest and
most widely accepted method would consist of the study of primary
economic activities, based on the capitalization of the extensive resources of
the environment. This method is casted on the differentiation of the primary
spaces of production: the woodland space, the pastoral space and the proper
agrarian space.
6*'911&.#0&52#%'
4.3.1 The location of forests in Banat
The forests covered 28.9 % of the total territory in the three counties
of Banat, according to data obtained from the Land Use and Territorial
Organisation County Offices for the year 2002. The hilly and mountainous
areas of the eastern half of the region concentrate most of the afforested
area, their weight exceeding 75% of the total territory of some communes.
On the altitude, the forests cover an interval of about 1500 meters,
IURPDERXWPHWHUVLQWKH'DQXEH*RUJHVXSWRPHWHUVLQWKH DUFX
Mountains. However, the maximal extension of forests is recorded between
300 and 1600 meters, reaching maximum weights on the low and medium
altitude mountains (Codru-0RPD = UDQG * LQD 3RLDQD 5XVF  6HPHQLF
$QLQD$OP MDQG&HUQD0RXQWDLQV 
Table 2.
The distribution of afforested areas in Banat, by geographical units
The geographical unit
Codru-0RPDDQG* LQD0RXQWDLQVDQG&RGUX3LHPRQW
= UDQG'HSUHVVLRQDQG0RFUHD+LOO
= UDQGDQG0HWDOLIHUL0RXQWDLQVDQG&LJKHU+LOOV
/LSRYD+LOOVDQG0XUHú&RUULGRU
3RLDQD5XVF 0RXQWDLQVDQG6XUGXF+LOOV
DUFX*RGHDQX&HUQDDQG0HKHGLQ L0RXQWDLQV
6HPHQLFDQG$QLQD0RXQWDLQVDQG2UDYL D+LOOV
/RFYDDQG$OP M0RXQWDLQVDQGWKH'DQXEH*RUJHV
&DUDú'HSUHVVLRQ
Dognecea Mountains and Doclin Hills
3RJ QLú+LOOV 6DFRú-= JXMHQL
Romanian Western Plain
Total
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Afforested area (ha)
60000
4000
108000
55000
90000
80000
120000
85000
2600
30000
18000
56500
709100

4.3.2. The main woodland species and vegetal associations of
Banat forests
From the point of view of the zonality in latitude of the vegetation, the
territory taken into study is included in two main zones. The first zone is
that of the afforested steppe, made out of a subzone of forest clusters
consisting of mesophyll oaks (Quercus robur mainly) located in a low plain
North of 0XUHú DQG D VXE]RQH RI IRUHVW FOXVWHUV ZLWK XQGHUPHVRSK\OOtermophyll oaks (Quercus pubescens mainly) in the low plains South of
0XUHú7KHVHFRQG]RQHLVWKDWRIQHPRUDOIRUHVWVJHQHUDOO\WKHVXE]RQHRI
the undermesophyll-termophyll oak forests (especially Quercus cerris and
Quercus frainetto) located in the high plain and the lower hills surrounding
the Carpathians.
The vertical zonality of vegetation is represented by the following
units and subunits: the nemoral zone (consisting of deciduous forests), with
the following subdivisions: the Quercus petraea forests, the beech (Fagus)
forests and the mixed (Fagus with coniferous trees) forests; the boreal zone
(spruce and other evergreen species); the subalpine and alpine zones, where
trees grow only in isolated clusters.
6*'2#5614#.52#%'
4.4.1. The distribution of grazing lands in Banat
In Banat, the grazing lands and hay fields together cover an area of
about 559,000 ha, representing 35.5% of the total of agricultural lands. Out
of these, 429,336 ha (27.3%) are used exclusively as pastures and the other
129,444 ha (8.2%) are hay fields, used as grazing land during winter and
spring. The largest weight is recorded in &DUDú-Severin County, where
grazing lands represent almost 65% of the agricultural lands (over 45%
pastures and 19% hay fields), which enables us to consider this county as
having an agricultural economy that is mostly pastoral.
4.4.2. The main types of grazing lands in Banat
In the alpine and sub-alpine zones, one may find grazing lands with
Festuca rubra ssp. commutata, Nardus stricta, Festuca supina and Carex
curvula.
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The meadows of the afforrested steppe consist mostly of Festuca
sulcata, Festuca vallesiaca, Agrostis tenuis and Artemisia austriaca. Their
area of extension has been limited and they mantained only on low fertility
ground. Within the deciduous forests of the uplands, there are secondary
grazing lands consisting of Festuca rubra, Agrostis tenuis and Helleborus
purpurescens. In the forests of mixed beech and coniferous trees, the
specific pastures consist of various species of Festuca and Agrostis tenuis.
6*'#4#$.'.#0&5
4.5.1. The percent of arable lands in Banat
Unlike pastures and hay fields, the arable lands correspond to those
highly productive areas, with fertile soils which fit best for crops. These are
characteristic especially for the wide open areas located in the Romanian
Western Plain, where the weight of arable lands usually exceeds 80% and in
almost all cases 60% out of the total. This is the explanation for the high
percent of arable land in the two counties with important flat plain areas:
7LPLú   DQG $UDG   DV FRPSDUHG WR &DUDú-Severin County
(31.8%), wKHUH RQO\ D IHZ FRPPXQHV ORFDWHG LQ &DUDú 3ODLQ DQG * WDLD
Plain have high weights of arable land.
4.5.2. The main crops
The cereals represent the group of crops that cover most of the areas
and are the most important ones in the agrarian economy of the region. After
1990, the industrial crops declined more than others, as a result of the
economic recession and especially due to the recession of processing
industries. The potato crops is still widely spread in Banat, both in the plain
and the hilly areas, and even in the mountains.
Due to its variety of products, the eraly production and the amounts
given, the plains of Banat are among the most important areas of vegetable
production at the national level. Vegetables are met both in open field and
greenhouses. The most extended areas of vegetable production are in the
QHLJKERXUKRRGRIWKHFLWLHVDQGDORQJWKHPDLQYDOOH\VLQWKHSODLQ 0XUHú
%HJD7LPLú&ULúXO$OE 
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6*'(47+6)419+0)#0&6*'8+6+%7.674'
The fruit growing is an old activity in Banat, at first practiced nearby
the human settlements, later expanded on the hills or along the valleys and
the depressions, sometimes associated with grass lands or hay fields. In
2002, there were 27,727 ha covered by orchards (representing 1.8% of the
agrarian lands), almost half located in &DUDú-Severin County, where the
most important orchards are to be found. The plum tree is the predominant
species, characteristic for all the orchards, but especially for the areas of
7LPLú &RUULGRU %R]RYLFL = UDQG DQG *XUDKRQ  GHSUHVVLRQV 6XUGXF DQG
PoJ QLú +LOOV 7KH VHFRQG SRVLWLRQ LV KHOG E\ WKH DSSOH WUHH VSHFLILF IRU
5HúL D DUHD /LSRYD DQG /XJRM +LOOV 9LQJD 3ODLQ DQG 'RPDúQHD-Mehadia
'HSUHVVLRQ 7KH FKHUU\ WUHH HVSHFLDOO\ QHDUE\ 5HúL D  WKH SHDFK WUHH
(mostly in the plains, in communes such as Periam, Lovrin, Giarmata,
Cenad etc), the pear tree and the quince tree are also grown.
The grape vine, a sun-loving plant, has very favourable conditions for
growing in Banat, especially in the plain and hilly areas with favourable
slope exposition. The grape vines appear also in isolated clusters, but are
usually concentrated in vineyards, like the ones near$UDG5HFDú7HUHPLD
0DUH%X]LDúZKLFKDUHDPRQJWKHPRVWIDPRXV
(+0#.4'/#4-5
The deep economic crisis of the last decade generated many conflicts
and fundamental changes in the structure of land use. The assignation of
land from state to private property, at first for the agricultural lands and then
for important afforested areas, has both positive and negative consequences
that are not yet completely assesed.

566

www.cimec.ro
https://biblioteca-digitala.ro

%JCRVGT



6*''81.76+101(6*'
#&/+0+564#6+8'14)#0+<#6+101(
$#0#6
)'0'4#.+557'5
Among the types of geographical space organization, the
administrative one is perhaps the most important because it directly induces
spatial configurations and polarizing relationships, by concentrating the
governing institutions in settlements whose importance increases as a result
of their designation as administrative centres.
6*'&#%+#041/#02'4+1&
Under the rule of Emperor Hadrian, about 118, the province of Dacia
was divided in three parts: Dacia Porolissensis (in north-western
Transylvania), Dacia Superior (the rest of Transylvania and Banat) and
Dacia Inferior (Oltenia). As a result of the new conflicts with the
Marcomans, the free Dacians and the Jasigian Sarmatians, a new
organization (168) took place under the rule of the Roman emperor Marcus
Aurelius (“The History of Romanians”, II, 2001), but few territorial changes
occurred. The changes consisted mostly of new names given to the
provinces: Dacia Porolissensis, Dacia Apulensis and Dacia Malvensis.
Banat was a part of the central province Dacia Apulensis which also had a
coordinatin role for the other two.
After the Roman retreat, a new province was organized South of the
Danube. It was named Dacia Aureliani which was later divided into Dacia
Ripensis and Dacia Mediterranea. In the year 535, Emperor Justinian united
the two provinces and Justiniana Prima province was instituted. After the 6th
century, Banat ran out completely from the Roman administration and later
administrative organizations of migrating people who reigned over this land
are unknown to us.
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6*'/+&&.'#)'5
The settlement of Hungarian tribes in the Pannonian Plain at the
beginning of the 10th century had a long and powerful impact over the
society of Banat.
After the conquests, the Hungarian royalty attempted to introduce the
local administrative institutions which are characterized the western type of
feudal system, the counties. At first, these counties covered large territories,
corresponding to the former pre-statal formations that had existed in the 10th
century. In this respect, it is not surprising that Bihor and Cenad were the
first counties to be created by the Hungarian power, mainly corresponding
to the former voivodeships of Menumorut and respectively Athum, and
having the administrative centres in the conquered fortresses: Biharea
(Bihor) and Cenad. Later these counties were fragmented, new counties
WDNLQJVKDSHDORQJWKHPDLQYDOOH\V7LPLú&DUDú$UDGDQG= UDQG
An issue that is still unclear concerns the region named Banat of
Severin. It has been organized as a mark, a border land extended over a
large territory which has not entered completely under the full control of the
Hungarian kings. It consisted of the mountaineous Banat (centered on the
7LPLú-Cerna Couloir) and a large part of Oltenia, mostly in the western half
of that province.
Beginning with the 14th century, at the same time with the expansion
of the territory fully controled by the Hungarian Kingdom, the documents
mention the districts, which were the administrative unit specific for the
autochtonous population, the Romanians. The number of Romanian districts
PHWLRQHG LQ WKH 0LGGOH $JHV LV TXLWH KLJK  6RXWK RI 0XUHú DQG ILYH
1RUWKRI0XUHúULYHULQWRGD\¶V$UDG&RXQW\+RZHYHUWKHLUVLJQLILFDQFH
was not similar; only eight of them, the most important ones (socially,
economically, politically and military), enjoyed the continuation of their
SULYLOHJHV IURP WKH +XQJDULDQ UR\DOW\ LQ  /XJRM 6HEHú &DUDú
%kU]DYD$OP M&RPLDWDQG,OLGLD
On September 4, 1541, the Autonomous Principality of Transylvania
was created under the suzeranity of the Turkish Empire, which comprised its
entire territory, but without modifying the county structure. In 1552, the
7XUNLVKDUPLHVRFFXSLHGWKH IRUWUHVVHV DORQJ0XUHúULYHUDQG%DQDW3ODLQ
inFOXGLQJ7LPLúRDUDDQGWKHHQWLUH'DQXEHJRUJHVRIWKHUHJLRQ7KHVDPH
\HDU7LPLúRDUD9LOD\HWZDVRUJDQL]HG,QZLWKWKHFRQTXHVWRI*\XOD
ùLULDDQG,QHXWKHHQWLUHDQDO\VHGWHUULWRU\IHOOXQGHU7XUNLVKGRPLQDWLRQ$
part of Banat of Severin remained within the Principality of Transylvania
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(under the name of Banat of Lugoj-&DUDQVHEHú EXWRQO\XQWLOZKHQ
LWZDVJLYHQDZD\WRWKH7XUNLVK(PSLUHE\$FD LX%DUFVD\DVDSULFHRILWV
nomination as prince.
6*'674-+5*1%%72#6+10#0&6*'24+0%+2#.+6;
1(64#05;.8#0+#
7KH 9LOD\HW RI 7LPLúRDUD ODVWHG  \HDUV  - 1716), as long as
the Roman province of Dacia. During this interval, its borders changed
IUHTXHQWO\7LPLúRDUDDUHDEHLQJWKHRQO\RQHWKDWUHPDLQHGDOZD\VZLWKLQ
its organization. Generally, the Turkish occupation advanced from West to
East and from South to North, meanwhile the Principality of Transylvania
reacted oppositely. There were always territories under ambiguous rule
between these two parts. A large part of the border remained under the
domination of both Turks and the Transylvanian nobles, therefore the
peasants were forced to work for both sides (“The History of Romanians”,
IV, 2001).
The vilayet consisted of administrative units, the so-called sandjaks,
or liva. They were ruled by a sandjakbeg, who was both the military and
administrative commander of a certain territory. The sandjaks were divided
into smaller units, called nahiye (or districts). The most common division of
WKH7LPLúRDUD9LOD\HWLVWKHLQLWLDORQHLQVLx sandjaks -7LPLúRDUD&HQDG
Lipova, Moldova, Gyula and Ineu.
6*'*#$5$74)&1/+0#6+10#0&6*'4'674061
6*'*70)#4+#0-+0)&1/
After the Peace Treaty of Karlowitz (1699), the territories North of
0XUHúZHUHLQFOXGHGLQ WKH+DEVEXUJ(PSLUH ³7KH+Rly Roman-German
(PSLUH´ (YHQLIWKHWHUULWRULHV6RXWKRI0XUHúZHUHDOVRLQWHJUDWHGZLWKLQ
the Empire after the Peace from Passarowitz (1718), the river continued to
represent a significant administrative limit for 250 years, to the mid 20th
century. During this time, the name of “Banat” began to be attached to this
UHJLRQ ZLWK LWV KLVWRULFDO ERXQGDULHV 0XUHú 7LVD WKH 'DQXEH DQG WKH
Carpathians). The specific regional awareness of the inhabitants of this
territory appeared also in this time.
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5.5.1. ThHWHUULWRULHV1RUWKRI0XUHú
After the Peace Treaty of Karlowitz (1699), Serbians were colonized
(to serve as border rangers) and settled villages and towns that formed the
military border district. The military centre of this district was the city of
Arad, who became a cameral city in 1702. 13 settlements of the present-day
Arad County were militarized this way.
$UDG DQG = UDQG FRXQWLHV KDYH EHHQ UHHVWDEOLVKHG DW WKH VDPH WLPH
$UDG&RXQW\VXEVWDQWLDOO\H[WHQGHGLWVDUHDLQZKHQ= UDQGDQG,QHX
districts have been added to it. Bihor County was also reestablished more or
less in its former limits. This way, some villages located in Codru Piemont,
VXFK DV WKRVH RI WRGD\¶V %HOLX & UDQG $UFKLú + úPDú DQG &UDLYD
communes, were again part of Bihor County.
Therefore, at mid 18thFHQWXU\DVDUHVXOWRIWKHGLVVROXWLRQRI0XUHú
military border districts, Arad County took its shape, that would remain
unchanged for the following 200 years, also being 75% identical with the
nowadays Arad County.
5.5.2. The tHUULWRULHV6RXWKRI0XUHú
These territories fell under imperial domination right after the 1716
conquest, sanctioned by the Peace Treaty of Passarowitz (1718). The civil
and military administration has been commited to the general count
Florimond Mercy d’Argenteau.
Even in autumn of 1716, the count decided to divide the new imperial
SURYLQFH LQWR IRXU ODUJH GLVWULFWV &DUDQVHEHú &LDFRYD &HQDG DQG 0DUJD
However, 11 disticts were organized in 1718- &DUDQVHEHú &LDFRYD
&HQDG/LSRYD/XJRM2UúRYD3DODQFD1RX 7LPLúRDUD9kUúH 3DQFLRYD
and Becicherecu Mare (nowadays Zrenjanin).
There was an administrative office (Distriktverwalteramt) in each
district, led by a district administrator (Distriktverwalter). Locally, the
imperial administration mentained the knezial institution.
In 1778 Banat was reincorporated in Hungary, and so the imperial
administration was replaced by the county administration, except for the
territory of the border military districts.
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$#0#6/+.+6#4;$14&'44')+/'065#0&6*'
%1706+'5706+.6*'%4'#6+101(6*'#7564+#0
*70)#4+#0&7#.+5/
At the end of the 18th century, almost the entire analysed territory was
reintegrated in the modern Kingdom of Hungary, as a part of the Habsburg
Empire (which mentained its name as the “Holy Roman-German Empire”
until 1804, when its name changed into the Austrian Empire until 1867).
5.6.1. The Border Military Regiments
Illyro-Banat border regiment was founded between 1766 and 1768.
The German-Banat border regiment formed between 1765 and 1768. The
Romanian battalion of Jupalnic was organized in the period 1769-1773. In
1774, the State War Council decided the union of the Romanian and Illyric
military borders into one, the Valachian-Illyrian regiment. In 1790, the
Valachian-Illyrian regiment was given the number 13 and the GermanBanat regiment, the number 12..
The Valachian-Illyrian regiment headquarters were established at
%LVHULFD $OE  IURP LWV IRXQGDWLRQ XQWLO  ZKHQ E\ WKH DQQH[DWLRQ RI
&DUDQVHEHú WKLV WRZQ  EHFDPH WKH UHJLPHQW KHDGquarters until its
dissolution in 1872. After the division of the Valachian-Illyrian regiment in
1838, Biserica Alba (Bela Crkva) became once more headquarters: of the
Illyrian-Banat batallion (no. 14) since 1838, and after 1845 – for the
Serbian-Banat regiment. In 1838, after the division, the Valachian-Illyrian
regiment was named Valachian-Illyrian, and in 1845 – Romanian-Banat.
The dissolution of the border military regiments of Banat took place in
the years after the dualism act of 1867. The process of dissolution ended in
1872, when a new county came into being: Severin County, having its seat
DW &DUDQVHEHú DQG FRYHULQJ WKH IRUPHU WHUULWRU\ RI WKH 5RPDQLDQ-Banat
regiment no. 13 and the 12th company (Berzasca) of the Serbian-Banat
regiment.
5.6.2. The counties until the set up of dualism (1867)
,QZKHQWKHWHUULWRULHVEHWZHHQ0XUHú7LVD, the Danube and the
Carpathians were (re)incorporated in the Hungarian Kingdom, the counties
RI 7RURQWDO 7LPLú DQG &DUDú FDPH DJDLQ  LQWR EHLQJ 7KH +XQJDULDQ
authorities were careful for these new counties to have names that could be
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traced down to the Middle Ages, to be shown as territories that would
“rightfully” belong to Saint Stephen’s Crown. But the overlapping with the
PHGLHYDO FRXQWLHV ZDV TXLWH URXJK 7KH FRXQWLHV ORFDWHG 6RXWK RI 0XUHú
SUHVHQWHGDVWUHWFKHGVKDSHIURP1RUWK WKH0XUHúOLQH Wo South (the limit
of the border military regiments). Arad County covered most of the
DQDO\VHGWHUULWRU\1RUWKRI0XUHúWKHUHPDLQGHUEHLQJDVPDOOSDUWRI%LKRU
&RXQW\ %HOLXDUHD + OPDJLX'LVWULFWEHORQJHG WR= UDQG&RXQW\ DQGVR
to the Great Principality of Transylvania, and not to Hungary. The villages
% X DU DQG %XFRYD ZKLFK ZHUH LQFOXGHG LQ +XQHGRDUD &RXQW\ DOVR
belonged to the Principality.
The Royal Free Cities (szabad kiraly varos) were outside the counties
jurisdiction. They had the right to send their own representatives to the
Parliament and enjoyed a numerous privileges. Only two cities obtained this
VWDWXVZLWKLQWKHDQDO\VHGWHUULWRU\7LPLúRDUDDQG$UDG
A major change in the administrative structures took place after the
1848-1849 Revolution. In November 18, 1849, Francisc Joseph confirms an
interim organization of the new province, named “Serbian Voyvodina and
7LPLú%DQDW´ Vojvodatu Serbico et Temesiensi Banatu). The new province
ZDV GLYLGHG LQWR ILYH GLVWULFWV /XJRM 7LPLúRDUD %HFLFherecu Mare,
1HRSODQWD 1RYL 6DG  DQG =RPERU 7KH GLVWULFWV RI ³7LPLú %DQDW´ WRWDOO\
FRUHVSRQGHGWRWKHIRUPHUFRXQWLHVRI&DUDú7LPLúDQG7RURQWDO
1RUWK RI 0XUHú DIWHU WKH 5HYROXWLRQ WKH +XQJDULDQ .LQJGRP ZDV
divided into large districts, similar to those of the Josephine period. Arad
&RXQW\ DQG WKH QHZ FRXQWLHV RI %LFKLú-Cenad (formed by joining these
counties, and other additions) and Southern Bihor (which resulted from the
division of the large Bihor County) became part of Oradea District.
The neoabsolutist period ended with the October 20, 1860 Diploma.
The Diploma restored the former pre-1848 Constitutions to Hungaria and
Transylvania. From the point of view of the administration, it was a „come
back” to the organizaton existing before the March 1848 events (Vormärz),
so the former counties and districts were restored.
6*'#&/+0+564#6+8'14)#0+<#6+10&74+0)6*'
#7564+#0*70)#4+#0&7#.+5/
The dualism was approved by a law of the Hungarian Parliament in
March 1867 and has been sanctioned by the formal coronation of Francisc
Joseph as King of Hungary. The Austrian-Hungarian Empire, consisting of
two separate states - Austria and Hungary - came into being. The
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“historical” right of the Hungarians, the proclamation of Hungary as a
national state within the borders of Saint Stephen’s Crown with only one
recognized nation and a single official language - Hungarian - were the
basics of this compromise.
The administrative organization of the new Hungarian state was set in
the laws of the years of 1870, 1871, 1876 and 1886. These laws confirmed
the counties (megye) as basic administrative units and created the communes
as forms of organization with juridical personality. The ground for
organizing the counties was set by the Municipalities XLII Law sanctioned
in 1870. The counties were both administrative-territorial and political units,
they exert the executive power at local level. The Royal Free Cities were
renamed Council Cities with municipality rights or, easier, municipalities
(törvényhatósági jogú városok WKLVEHLQJWKHFDVHRI7LPLúRDUDDQG$UDG
The counties were divided into districts (járás), like before. These were
administrative-territorial units without juridical personality. The communes
were classified into small communes (kis községek), large communes (nagy
községek) and towns with magistrate (rendezett tanácsú városok).
,Q WKLV SHULRG + OPDJLX 'LVWULFW ZKLFK EHORQJHG WR = UDQG &RXQW\
(dissolved in 1876) was incorporated in Arad County, while Severin
County, hardly founded in 1872, was unLWHG ZLWK &DUDú &RXQW\ LQ 
UHVXOWLQJWKHFRXQW\RI&DUDú-Severin.
6*'#&/+0+564#6+8'14)#0+<#6+10&74+0)6*'
+06'49#42'4+1&
At the end of the First World War (1914-1918), the Great National
Assembly that took place in Alba-Iulia on December 1, 1918, proclaimed
the Union with Romania. The entire analysed territory entered its natural
borders, of the Romanian state. The management of the public services in
Transylvania was given to the Leading Council, that came into being by the
will of the National Assembly of Alba-Iulia. Act no. IV for the
Establishment of Romanian Names in Administration and Justice, from
January 30, 1919, introduced the terms “jXGH ´ FRXQW\  ³SODV ´ GLVWULFW 
“Council Town” instead of towns with magistrate, “prefect”, “subprefect”,
“commune secretary” etc. Also, until the 1925 Law for the administrative
unification, the old administrative delimitations were mantained, except for
the Romanian part of the former Torontal County which was incorporated to
7LPLú&RXQW\WKXVUHVXOWLQJ7LPLú-Torontal County.
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According to the above-mentioned law of 1925, the organization of
$UDG DQG 7LPLú-7RURQWDO FRXQWLHV ZDV FRQILUPHG ZKLOH &DUDú-Severin
County was split into two counties - &DUDú ZLWK LWV VHDW DW 2UDYL D  DQG
Severin (with the seat at Lugoj).
This administrative organization was mantained until 1950, with a
VKRUWEUHDNEHWZHHQDQGZKHQWKHVHFRXQWLHVZHUHSDUWRI7LPLú
Land.
6*'#&/+0+564#6+8'14)#0+<#6+10&74+0)6*'
%1//70+562'4+1&
In 1950, the communist authorities decided to change totally the
administrative organization of the Romanian territory by implementing the
Soviet model, structured on three levels: regions, departments and
communes. The urban settlements were classified in republican towns,
regional towns and department towns.
Initially, three regions were created in the analysed territory: Arad,
7LPLúRDUD DQG 6HYHULQ PDLQO\ WKH VDPH ZLWK WKH SUHVHQW-day counties. In
6HYHULQ5HJLRQZDVGLVVROYHGDQGLQFRUSRUDWHGLQ7LPLúRDUD5HJLRQ
and the same fate followed in 1956 for Arad Region, except for the northern
departaments of CULú ,QHX DQG *XUDKRQ  ZKLFK ZHUH DGGHG WR 2UDGHD
Region.
7LPLúRDUD DQG 2UDGHD UHJLRQV FKDQJHG WKHLU QDPHV LQWR %DQDW DQG
&ULúDQDLQ
The entire administrative system was re-examined in 1968 and the
county became once again the basic administrative unit. The settlements
were organized in cities (municipalities), towns and communes. The 1968
administrative organization proved to be a rational one, and it remained
almost unchanged until today. A new administrative law was sanctioned in
1989, but it did not bring changes at the county level and was anyway
cancelled in 1990.
6*'#&/+0+564#6+8'14)#0+<#6+10#(6'4
Despite repeated requests that demanded the setting up of the interwar counties, the 1968 organization remained in force. The only changes
WRRN SODFH DW ORFDO OHYHO DV WKH HVWDEOLVKPHQW RI QHZ FLWLHV &DUDQVHEHú 
WRZQV ) JHW 3HFLFD 6kQWDQD 5HFDú * WDLD  DQG FRPPXQHV DQG WKH
renaming of certain settlements.
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Chapter 6.



6*'#0#.;5+51(6*'6'44+614+#.
&+564+$76+10#0&52#6+#.
5647%674'51(5'8'4#.21.#4+<+0)
+056+676+105#0&5'48+%'5
6*'4'.+)+17514)#0+<#6+101($#0#652#%'
6.1.1. General issues
The Church created its own territorial structures, parallel to those of
the state. The different religious groups that are legally active in Romania
present hierarchies and strucutres that can be spatially analyzed.
For this, a classification of these denominations have been drawn:
a) The old, traditional, „apostolic” denominations: Orthodox (either
Romanian, Serbian or Ukrainean) and Catholic (either of Latin, Greek or
Armenian creed);
b) The Protestant denominations: Reformed (Calvinistic), Lutheran
Evangelical (either of Augustan creed or Sinodo-Presbiterial) and Unitarian;
c) The Neoprotestant denominations: Baptist, Pentecostal,
Adventist of the 7th Day, Christian Evagelical, and the religious movement
Jehova’s Witnesses;
d) The Non-Christian denominations: the Judaism and the Islam.
6.1.2. The spatial organization of traditional, “apostolic”
denominations
The traditional denominations, Orthodox and Catholic, have the oldest
organization and left the deepest mark on Banat territory. At the same time,
most of the population of the analysed space belong to these denominations,
the Romanian Orthodox Church having the primacy.
There is a certain overlapping between the state administrative
structures and those of the Romanian Orthodox Church.
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The parts composing the Patriarchate are: the metropoly, the diocese
(either archbishopric or bishopric), the district and the parish.
The three countLHV RI $UDG 7LPLú DQG &DUDú-Severin lie entirely
within Banat Metropoly. The metropolitan seat is always given to the
$UFKELVKRS RI 7LPLúRDUD 7KH WKUHH GLRFHVHV WKH DUFKELVKRSULF RI
7LPLúRDUD DQG WKH ELVKRSULFV RI $UDG DQG &DUDQVHEHú FRUUHVSRQG WR WKH
three analysed counties. The bishopric of Arad also has under its jurisdiction
the Orthodox parishioners from Hunedoara County.
After the Great Union, all the Serbian Orthodox parishioners from
5RPDQLD EHORQJ WR WKH ELVKRSULF RI 7LPLúRDUD 7KLV LV RUJDQL]HG in three
GLVWULFWV$UDG7LPLúRDUDDQG6RFRO
The Ukrainean Orthodox parishioners of Romania are under the
spiritual guidance of the Ukrainean Orthodox Diocese of Sighetu
0DUPD LHL FRQVLVWLQJ RI WZR GLVWULFWV 6LJKHWX 0DUPD LHL DQG /XJRM 7KH
Ukraineans of Banat belong to the latter one.
The Catholics of Latin creed (Roman Catholics) of Banat are under
the jurisdiction of Cenad bishopric, which has at present a structure made up
by four archdeaconries and eight districts: the Archdeaconry of the
CathedraO WKH $UFKGHDFRQU\ RI 7LPLú ZLWK 7LPLúRDUD &HQDG DQG 'HWD
GLVWULFWV  WKH $UFKGHDFRQU\ RI 0XUHú ZLWK $UDG 9LQJD DQG 3kQFRWD
GLVWULFWV  DQG WKH 0RXQWDLQRXV $UFKGHDFRQU\ ZLWK &DUDú DQG 6HYHULQ
districts).
After 1990, the Romanian Church United with Rome (GreekCatholic) regained its identity, but not necessarily its former patrimony or
parishioners. According to data made available by the new bishopric of
Lugoj, the reorganization is made starting from the existing situation at the
end of the inter-war period, before the abolishment.
6.1.3. The spatial organization of Protestant denominations
Taking off at Wittenberg, the Reform not only questioned the Pope’s
authority, but the entire Medieval order, by raising against the Catholic
Church, the main support of feudalism. Especially in Hungary, Banat,
&ULúDQD DQG 7UDQZRRGODQGLD WKH 5HIRUP ZDV IDYRXULVHG E\ WKH XQMXVW
political conditions from the beginning of the 16th century: the harsh
financial situation, the abuses of the Catholic Church, the civil war that
followed the Mohacs disaster (1526).
,QWKHDQDO\VHGWHUULWRU\H[FHSWIRUWKHDUHDRI/XJRMDQG&DUDQVHEHú
where there have been rather unsuccesful attempts to convert the Romanian
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Orthodox population, Calvinsim spread (as in other parts) exclusively
among the Hungarian population.
The Diocese of Oradea, called “de Piatra Craiului” (Királyhágómelléki
Református Egyházkerület) is made up of nine districts, out of which two,
$UDG DQG 7LPLúRDUD ZLWK WKH VHDW DW /XJRM  KDYH %DQDW XQGHU WKHLU
jurisdiction.
The Lutheran Evangelical denomination spread mainly within the
Saxon population. In the three analysed districts, the Lutherans immigrated
from other parts of the Empire at the end of the 18th century and during the
19th century. In Romania, Lutherans are organized into two denominations:
Evangelical of Augustan creed (for the Germans) and Lutheran Evangelical
Sinodal-Presbiterial (for the Hungarians and the Slovaks). The Lutherans of
$XJXVWDQFUHHGIURP%DQDWEHORQJWR6HEHúGLVWULFWDQGDUHRUJDQL]HG into
WZRSDULVKHV6HPODFDQG5HúL D7KH6LQRGDO-Presbiterial Lutherans belong
to Baia Mare district, with the seat in Cluj-Napoca (the Hungarians), and
1 GODFGLVWULFW WKH6ORYDNV 
6.1.4. The spatial organization of Neoprotestant denominations
The Neoprotestant denominations appeared in Banat at the end of the
19 century and the beginning of the 20th century. Sometimes discriminated
by the different political regimes the succeeded in power during the 20th
century, these denominations flourished and developed after 1990. The
numbers of their adherents consequently grew, due both to proselytism and
the high birth rate of their parishioners.
The Baptists are organized in communities. Three such communities
function in Banat: 7LPLúRDUD %DQDW  $UDG DQG WKH 9DOOH\ RI &ULúX $OE
ZLWK WKH VHDW DW 6HELú  7KH +XQJDULDQ %DSWLVW FKXUFKHV EHORQJ WR WKH
Hungarian Baptist Convention, an organ separated from the Union of
Baptist Christian Churches of Romania.
The Apostolic Church of God (Pentecostal) is organized in regional
communities. The community of Arad includes all the followers from the
analysed teritory. At the local level, they are organized in groups of
churches, similar to parishes; there are 40 such groups of churches in Arad
&RXQW\LQ7LPLúDQGLQ&DUDú-Severin.
These two denominations form, together with the Christian
Evangelical Church, the Evangelical Alliance of Romania.
The Adventist Church of the Seventh Day is structured into
“Conferences”. Banat Conference covers also the counties of Arad (14
GLVWULFWV 7LPLú GLVWULFWV DQG&DUDú-Severin (3 districts).
th
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The religious organization Jehova’s Witnesses is made up by
congregations, each having between 60 and 120 members. In each county
there are several conngregations, with at least one “hall of the Kingdom”.
6*',74+&+%#.14)#0+<#6+101($#0#652#%'
6.2.1. General issues. A brief history
Emperor Joseph II is the one who initiates the separation of justice
from administration, establishing a court in each county, the high courts of
&OXMDQG7J0XUHúDQGWKHUR\DOFRXUW&RPPHUFLDOFRXUWVVWDUWIXQFWLRQLQJ
at the same time, at the end of the 18th century and the beginning of the 19th
century.
The Austro-Hungarian dualism of 1867 brought a series of changes in
the structures of justice. The new judicial system had the following
structure: Justices of Peace at the level of each district, Law Courts (at the
FRXQW\OHYHO WKHUR\DOFRXUWRI7J0XUHú IURPDOVRDW&OXM2UDGHD
DQG7LPLúRDUD 
After the Union with Romania, these territories adopted progressively
the Romanian legislation. After the administrative and judicial
UHRUJDQL]DWLRQRIWKHIRXUFRXQW\/DZ&RXUWV $UDG7LPLú-Torontal,
&DUDú DQG 6HYHULQ WR ZKLFK +XQHGRDUD ZDV DGGHG  UHPDLQHG ZLWKLQ the
MXULVGLFWLRQRIWKH+LJK/DZ&RXUWRI7LPLúRDUD
The period of over 40 years of communism had also an impact upon
justice. The Public Ministry was transfomed in the Prosecuter’s Office, and
the courts of juries and the High Courts dissapeared from the structure of
justice.
6.2.2. The present-day juridical organization
The Romanian law courts are organized according to the stipulations
of the Romanian Constitution and those of the Law no. 304/2004 regarding
judicial organization. In compliance with these, the law courts are: The
Supreme Court of Justice, the High Courts, the Law Courts, the specialized
courts, the military courts and the Justices of Peace.
The Supreme Court of Justice is the highest-ranked court in Romania.
The High Courts are juridical persons, that have under jurisdiction a number
of county law courts and specialized courts. The geographical area of
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interest for us is under the jurisdiction of 7LPLúRDUD+LJK&RXUW(the county
Law Courts of $UDG&DUDú-6HYHULQDQG7LPLú).
The Justices of the Peace are courts without the status of juridical
person, organized in the counties and the sectors of Bucharest. The
territorial competence of each of the Justices of the Peace from $UDG&DUDú6HYHULQ DQG 7LPLú FRXQWLHV KDV EHHQ HVWDEOLVKHG E\ WKH *overnment
Decision no. 337/1993. There is a total of 15 Justices of the Peace, five in
each county.
The Public Ministry exerts its attributions by prosecutors, making up
prosecutor’s offices, under the law. In Banat, prosecutor’s offices are
organized at the level of each Justice of the Peace, each county Law Court
DQGWKH+LJK&RXUWRI7LPLúRDUD
Even if they do not belong to the judical authority, the lawyers and
public notaries play an important role in the making of justice. According to
the stipulations of Law no. 51/1995, the profession of lawyer is free and
independent, having an autonomous organization and functionality. The
public notary is invested to accomplish a service of public interest and has
the status of an autonomous function. There is a Chamber of Public Notaries
in the territorial circumscription of each High Court (in this case, at
7LPLúRDUD  KDYLQJ MXULGLFDO SHUVRQDOLW\ 7KH WHUULWRULDO GLVWULEXWLRQ RI
lawyers and public notaries is analysed.
6*''&7%#6+10#.5;56'/#0&6*''&7%#6+10#.
21.#4+<#6+10+0$#0#6
Education plays an essential role in society, but also in the
organization of geographical space. Schools have an exact location in space,
so they contribute to the status of central places given to certain settlements,
and they are also hierarchized, because their importance grows the same
way as their rank. One may thus differentiate:
- settlements with primary schools (four forms), with low capacity
of polarization;
- settlements with “general” schools (first eight forms), with
average capacity of polarization;
- settlements with high, technical or vocational schools, with high
capacity of polarization;
- settlements with universities, university colleges, post high
schools etc.
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6.3.1. The primary schools (forms I-IV)
In the academic year 1999-2000, there were in all 299 schools in Arad
&RXQW\LQ7LPLú&RXQW\DQGLQ&DUDú-Severin County, where these
first forms are given.
&DUDú-Severin County has the highest number of villages without such
DVFKRRODVFRPSDUHGWR7LPLúDQG$UDd, becuase of the small size of
some villages in the mountainous area.
The polarization at the level of the first four forms is quite low. It is
however the case of the schools located in communes comprising a large
number of villages without a school, sucKDV&RUQHUHYD6LFKHYL DùRSRWX
1RX RU 'DOERúH  &DUDú-Severin County). A special type of polarization is
given by the schools where the language of teaching is other than
Romanian. We estimate that, at the level of the primary instruction, all
schools with a language of teaching belonging to the national minorities
attract pupils only from the nearby area.
6.3.2. The instruction in the forms V-VIII
In the academic year 1999-2000, there were 142 units for this level of
instruction in Arad County, among which 118 “general” schools (forms IVIII), 18 sections of the high schools and six special schools; 212 units in
7LPLú&RXQW\RXWRIZKLFK³JHQHUDO´VFKRROVVHFWLRQVLQWKHKLJK
VFKRROVDQGQLQHVSHFLDOVFKRROVDQGXQLWVLQ&DUDú-Severin County –
146 “general” schools, nine sections in the high schools, five special schools
and one vocational school.
Because the number of educational units is lower, it is normal that the
average number of pupils in each school to be higher, and the capacity of
polarization increases. There is an average of one or two schools in each
commune, although there are several communes which do not have general
HGXFDWLRQ VFKRROV ùLúWDURY  ,JQHúWL 6HFDú %DUD %RJGD %UHEX 1RX
Ciuchici etc).
The attraction over the pupils from the neighbouring villages may be
most easily shown using the primary educational rate, which represents the
relation between the number of pupils from the V-VIII forms and the
number of pupils from the I-IV forms at the same school. If other data are
not available, it may give a perspective of the external share of pupils at a
“general” school in the higher forms, by dividing the total number of pupils
with the number of pupils from the primary forms. The value of the rate
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depends also on other factors, such as the birth rate or the abandonment of
school, which contribute to subunitary values of the rate in the case of
schools that do not have an external share of pupils at this level.
6.6.3. The education at the level of high, technical and vocational
schools
In the academic year 1999-2000, there were 40 high, technical and
vocational schools in Arad County, out of which 23 were in the city of
Arad. In the same year, there were 56 such educational institutions, among
which 34 ZHUH ORFDWHG LQ 7LPLúRDUD DQG ILYH LQ /XJRM ,Q &DUDú-Severin
County, this level of education was represented by 29 units in the academic
year 1999- PRUH WKDQ KDOI OLH LQ WKH WZR FLWLHV 5HúL D WHQ  DQG
&DUDQVHEHú VL[ 
The study of polarization at this level has at its basis the analysis of
data regarding the residence of the pupils form all the above-mentioned
educational units. Most of the times, the commune is the elementary unit of
analysis. The details at the village level are given only where the villages
from the same commune have distinctive tendencies.
6.3.4. The university education
The highest level of education is given in the university cities of
7LPLúRDUD $UDG 5HúL D DQG /XJRM 7KHUH DUH VHYHUDO VWDWH XQLYHUVLWLHV LQ
7LPLúRDUD7KH³:HVW´8QLYHUVLW\WKH7HFKQLFDO8QLYHUVLW\WKH8QLYHUVLW\
of Agrarian Sciences and Veterinarian Medicine, the University of Medicine
and Pharmacy. There are also three private universities („Mihai Eminescu”,
Ä7LELVFXV´ DQG Ä,RDQ 6ODYLFL´  7LPLúRDUD LV WKH PRVW UHSUHVHQWDWLYH
university centre of the region, attracting the highest number of students.
The other university centres are rather new ones, although Arad had
university-ranked schools in the inter-war period, and during the communist
period, there existed a technical institute for under-engineers. The two
universities, the stately-owned “Aurel Vlaicu”, and the private one, “Vasile
*ROGLú´DWWUDFW students both from the local area and around the country.
$IWHU³(IWLPLH0XUJX´VWDWH8QLYHUVLW\ZDVIRXQGHGLQ5HúL D
DQGWKHSULYDWHXQLYHUVLW\³(XURXQLYHUVLWDWHD'U JDQ´LQ/XJRM
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6*'*'#.6*+056+676+105#0&5'48+%'5#0&6*'
/'&+%#.21.#4+<#6+10+0$#0#6
The general practitioners are at the basis of the pyramid in the health
system. Their presence in the territory may be drawn from the level of large
villages of commune centres; generally, the inhabitants of medium- or
small-sized villages have their physician in other settlement than the one
where he or she lives, most of the times in the commune centre.
The rural or town hospitals are specific for the level of small towns
DQG UXUDO VHWWOHPHQWV WKDW DWWUDFW ODUJH WHUULWRULHV *XUDKRQ  %R]RYLFL 
There are city or county hospitals in the cities and the county seats. They
have a larger number of sections and medical staff. The county hospitals
KDYHDWHUULWRULDOFRPSHWHQFHRYHUWKHHQWLUHFRXQW\7LPLúRDUDLVWKHPRVW
important health centre, with several specialized hospitals.
The number of specialist physicians is directly proportional to the
number of hospitals. Most of them have private offices, apart from the
activity at the hospital. Most of the specialist physicians are concentrated in
the two large cities.
The dentists, although present in large numbers in the county seats,
have a more scattered territorial distribution, even to the level of larger
communes. Unlike general practitioners, who “inherited” the former state
medical offices (especially in the rural areas), the dentists usually work in
their own private offices.
The pharmacies (the chemists) are located both in cities – in almost all
their districts - and in rural settlements, in larger commune centres, like the
dentists. Private chemists predominate.
%7.674#.+056+676+105
Within the cultural institutions, one may include operas, theatres,
cinemas, museums, libraries, houses of culture, bookshops etc. Some of
these are especially important in smaller settlements, other functioned
during the communist period according to administrative criteria (for
example, each commune must have had a house of culture, a library etc).
7KH RQO\ RSHUD KRXVH RI WKH UHJLRQ OLHV DW 7LPLúRDUD 7LPLúRDUD KDV
also four theatres (Romanian, Hungarian, German and the puppets one) and
an equal number of cinemas. Arad has only two theatres and one cimena;
5HúL D KDs a theatre and a cinema. The other cities and towns only have
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houses of culture, as the cinemas have been closed. There is a theatre at
Lugoj, but without regular shows. The theatre have been transformed into a
PXVHXPDW2UDYL D
There are cultural houses in most of the rural settlements, and
especially in the commune centres, although their state of conservation
differs from one place to antoher and are usually used for wedding parties.
Each commune centre has also a public library, a branch of the county
library.
6*'(+0#0%+#.$#0-+0)#0&+0574#0%'
+056+676+105#0&5'48+%'5
6.6.1. General issues
During the communist period, until 1989, the financial, banking and
insurance activities were exclusively under the control of state institutions.
The National Bank of Romamia had an important role, and the other banks
were also state banks (Bank of Investments, Bank of Agriculture, Romanian
Bank for External Commerce). The only bank open for the population was
CEC. As for the insurances, the state owned ADAS (today ASIROM) had
the monopoly.
An “explosion” of the banking and insurance companies took place in
Romania after 1990, as the market had (and still has) a high potential.
6.6.2. The territorial units of the Ministry of Public Finances
At the level of each county, the Ministry of Public Finances is
represented by a General Direction of Public Finances, located in the county
seat. The city, town and sometimes rural Administrations of Public Finances
are under the jurisdiction of this General Direction of Public Finances.
There are 29 Administrations of Public Finances in Banat, distributed
LQWKLVZD\LQ$UDG&RXQW\LQ7LPLú&RXQW\DQGLQ&DUDú-Severin
&RXQW\,WPXVWEHQRWLFHGWKDW7LPLú&RXQW\KDYLQJWKHODUJHVWQXPEHURI
inhabitants and the most developed economy, has the smallest number of
Administrations! From a territorial point of view, each Administration of
Public Finances cater for the settlement where it resides and the
neighbouring communes.
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6.6.3. Banking institutions and services
In Romania, the reform of the banking system started in 1990-1991,
when a new banking legislation came into effect, according to the principles
of a market economy. Two levels have ben set up: the one of the central
bank – the National Bank of Romamia (BNR), and the other one, of the
financial instituions which were given, by law, the status of commercial
banks.
Nationwide, BNR is represented by 19 branches, three of the first
GHJUHH 7LPLú&OXMúL,DúL DQGRIWKHVHFRQGGHJUHHDPRQJZKLFK$UDG
branch. Out of the 39 commercial banks that exist in Romania, 27 have
branches, agencies or offices in Banat, and most of them also have ATMs.
Only one bank – Sanpaolo IMI – has its headquarters within the region,
more precisely at Arad. The banks are concentratred in the two large cities:
DOOWKHDUHSUHVHQWDW7LPLúRDUDDQGDW$UDG$QXPEHURIEDQNV
do not have offices out of these two cities. There is a total of 85 settlements
which have bank offices or ATMs. More than half of these (47) have only
one bank unit, CEC.
Special attention must be drawn to credit cooperatives. Basically, the
system of the credit cooperative organization functions on three levels: a
central house (CREDITCOOP), branches of this house and the credit
cooperatives affiliated to the central house. Within the analysed territory,
WKHUHDUHWZREUDQFKHVRI&5(',7&223DW7LPLúRDUDDQG$UDG(DFKKDV
ILYH FUHGLW FRRSHUDWLYHV XQGHU LWV MXULVGLFWLRQ WKH RQH LQ 7LPLúRDUD WKRVH
IURP 7LPLú DQG &DUDú-Severin counties, and the one in Arad, those from
Arad County.
6.6.4. The insurance companies and the services in the field of
assurance
There are 27 insurance companies and 13 insurance brokers in Banat
at the beginning of 2006. Half of these – six companies and all the brokers –
areORFDWHGLQDVPXFKDVWZRVHWWOHPHQWVXVXDOO\7LPLúRDUDDQGRU$UDG
There are 32 settlements in Banat where offices of an at least one
insurance company are to be found. Most of these are towns, but one should
also notice several rural settlements, mainly border passing points: Cenad,
7XUQX9 UúDQGúL0RUDYL D$VDPDWWHURIIDFWWKLVORFDWLRQDOVRIDYRUL]HG
XUEDQ VHWWOHPHQWV VXFK DV 1 GODF RU -LPEROLD ZKLFK KDYH DQ LPSUHVVLYH
number of insurance offices as compared to their size.
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6*'+056+676+105#0&5'48+%'5+06*'(+'.&1(
27$.+%64#052146#6+10+0$#0#6
International airports lie in the outskirts of the two large cities,
7LPLúRDUDDQG$UDG7KHDLUSRUWRI&DUDQVHEHúLVWKHILUVWSULYDWHDLUSRUWRI
Romania. It does not provide regular flights, but charters only.
Regarding the railway transportation, one should notice the balance
EHWZHHQ7LPLúRDUDDQG$UDGGXHWRWKHEHWWHUORFDWLRQRI$UDGRQWKHPDLQ
railway line connecting Romania and Western Europe (a situation similar to
the one regardingURDGWUDIILF /XJRMDQG&DUDQVHEHúDUHEHWWHUORFDWHG RQ
D PDLQ UDLOZD\ OLQH  WKDQ 5HúL D IURP WKH SRLQW RI YLHZ RI WKH UDLOZD\
transportation.
As for the road network, the distribution of bus and coach stations
and the settlements representing “departure points” for regular bus and
minibus lines (not nessarily having a bus station) has been analysed. The
location of gas stations, car services authorized by RAR and car dealers
is also studied.
6*'2156#0&6'.'%1//70+%#6+100'6914-5
1($#0#6
The nDWLRQDO FRPSDQ\ 5RPDQLDQ 3RVW 3RúWD 5RPkQ  KDV D ZLGH
network of offices, providing services for practically all the settlements of
Romania. It is organized in Regional Departments, the counties of Arad,
7LPLú&DUDú-Severin and Hunedoara being under theDXWKRULW\RI7LPLúRDUD
Regional Department. It has under jurisdiction the county offices, the zonal
offices (OPRM) – four in each county, serving extensive rural areas, and
then post offices (either urban or rural), post desks (urban or rural), post
agencies (exclusively in the rural areas, usually in small or middle-sized
villages) and post circumscriptions – which do not have a location properly,
but the postman has the duty to reach all the villages belonging to the
circumscription (usually small villages and near one another).
Romtelecom company had the monopoly over the wired telephony
until the year 2000. The number of Romtelecom users, although very high,
is declining as a consequnce of the competiton from wireless phone
companies and the other wired telephone companies developed during the
latest years. Romtelecom offices are to be found only in the cities.
The mobile telephony has developed very fast in the latest ten years.
At present, there are four companies providing services on the Romanian
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market of wireless telephony: Orange, Vodafone, Zapp and Cosmote. The
network of offices and points of sale belonging to these companies and their
dealers is analysed.
6*'5614'56*'/#4-'65#0&6*'%1//'4%+#.
21.#4+<#6+10+0$#0#6
The universal stores were relatively few in communist Romania.
Almost every large or medium-sized city had a universal store, built in the
V ZLWK VHYHUDO IORRUV HVFDODWRUV HWF 7KHVH Ä%HJD´ DW 7LPLúRDUD
Ä=LULGDYD´ DW $UDG Ä1HUD´ DW 5HúL D Ä7LPLú´ DW &DUDQVHEHú HWF  are
nowadays changed as compared to that period, being transformed into some
sort of shopping centres, where each department is the property of another
company.
The hipermarkets and supermarkets are relatively new on the
Romanian market. For now, the most important of them belong to foreign
chains such as Metro, Selgros, Billa, Profi, and can only be found in the two
ODUJH FLWLHV RI 7LPLúRDUD DQG $UDG 7KH\ FDPH WR FRYHU D QHHG RQ WKH
Romanian retail market and have a surprising dynamics, so there are
chances for the extension of the network in the middle-sized cities.
The specialized stores taken into account are those which provide
goods for long-term usage, such as installations, electronic devices, PCs,
and are part of nation-wide networks. It can be noticed that such stores are
found in cities and seldom in small towns, where these goods are provided
by local companies.
Markets exist in all urban settlements, even at the level of the districts
in the cities. These urban markets usually have a permanent character. In the
countryside, daily markets function only in the large villages or the central
places for a large area. In many rural settlements there is market only once a
week, and in some villages the fairs are held at large intervals, sometimes
just once a year, on a specific date.
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6*'+&'06+(+%#6+10#0&
*+'4#4%*+<#6+101(6*'%'064#.
2.#%'5'66.'/'065+0$#0#6#0&
6*'+4#4'#51(#664#%6+10#6
&+(('4'06*+'4#4%*+%#..'8'.5
)'0'4#.+557'56*'*+'4#4%*;1(5'66.'/'065
#60#6+10#..'8'.
The functional geographical space is not a closed, isolated system, but
an open one. The intense economic links, the population movements and
other factors having a political, social or administrative nature, ensure
together an undestructible national unity. This feature is also ensured by the
hierarchy of the national system of settlements, which has Bucharest, the
country capital, at its upper-PRVWOHYHO ,,DQRú 
In Romania, the usual way for establishing the hierarchy of human
settlements, in general, and of urban settlements, in particular, was based on
the most available criterium, the size of the settlements, to which the
administrative status of the settlement (as county seat, city, town or
commune centre) was sometimes added.
As a consequence, most of the hierarchies had in view the size-rank
relationship, using absolute numbers of the population to group urban
VHWWOHPHQWV RQ GLIIHUHQW KLHUDUFKLFDO OHYHOV 6 1HJX    7KH PRVW
widely-known hierarchy of this type is that of V. Cucu (1970), grouping:
- very large cities (Bucharest);
- large cities, having more than 100,000 inhabitants, which are
themselves divided into three hierarchical steps (over 300,000;
between 200,000 and 300,000 and between 100,000 and
200,000);
- middle-sized towns, having between 20,000 and 100,000
inhabitants, divided into several groups, according to the
50,000 inhabitants threshold (middle-to-large – over 50,000,
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and middle-to-small, below 50,000) and the administrative
criterium – whether they are county seat or not, whether they
are cities or just towns etc;
- small towns, under 20,000 inhabitants, divided in their turn
according to the 10,000 inhabitants threshold.
V. Surd (2003) proposes nine hierarchical levels of polarizing centres,
associated to the same number of territorial systems: the undercommune
centres (Sc), the commune centres (C), the supercommune centres (Spc), the
urban coordinating centres at local (L), zonal (Z), county (J), regional (R),
provincial (P) and national (N) level.
We propose a hierarchy of urban settlements at national level, which
is to be detailed in the following paragraphs of the chapter:
- the country capital, Bucharest – level 0, corresponding to the
national level (N) in the hierarchy described by V. Surd
(2003);
- the regional or province metropolis (7)  ,DúL &OXM-Napoca,
7LPLúRDUD &RQVWDQ D &UDLRYD *DOD L %UDúRY – level 1,
corresponding to provincial level (P) in the classification of V.
Surd (2003);
- the large cities (10)  3ORLHúWL %U LOD 2UDGHD %DF X $UDG
3LWHúWL 6LELX 7kUJX 0XUHú %DLD 0DUH %X] X – level 2,
correspoding to the regional level (R), to which one may add
6DWX0DUH%RWRúDQL5kPQLFX9kOFHD6XFHDYD3LDWUD1HDP 
'UREHWD 7XUQX 6HYHULQ úL )RFúDQL EXW ZH KDYH FRQVLGHUHG
these as belonging to the next level;
- middle-sized cities that are county seats (23): the above
mentioned cities and the following ones - Târgu Jiu, Tulcea,
7kUJRYLúWH 5HúL D %LVWUL D 6ODWLQD 9DVOXL & O UDúL *LXUJLX
'HYD $OED ,XOLD =DO X 6IkQWX *KHRUJKH 6ORER]LD
Alexandria, Miercurea Ciuc – level 3, corresponding to the
county level (J) in the hierarchical system proposed by V. Surd
(2003);
- the other middle-sized towns, which are not county seats
anymore, but excluding those which never had been – level 4;
this level does not exist in V. Surd’s classification;
- a part of small towns and the other middle-sized towns, which
have regional functions and corresponding institutions (law
court, hospital) – level 5, coinciding with the zonal level (Z);
- the other small towns, having a limited attraction area,
correspoding to the local level (L), and, exceptionally, some
588

www.cimec.ro
https://biblioteca-digitala.ro

rural settlements, which have numerous institutions that are
similar with those found in towns – level 6.
The hierarchy continues for rural settlements, where we have
differentiated a proper supercommune level (7), a commune level (8), a
level of the villages that are not commune centres, but have similar
institutions (9), a level of “usual” villages, that have at least a primary
school (10), and the lowest level of very small villages that have neither
school nor other basic instituions or services (11).
6*'*+'4#4%*;1(5'66.'/'065+0$#0#6
In compliance with the hierarchy proposed above, at national level,
the hierarchy for Banat human settlements is detailed, specifying the
number of inhabitants (according to the latest census) by administrative
units, between brackets. The number of inhabitants for each settlement is
not yet available.
This index is presented only for orientative purposes, and is used only
for the first six levels (ranks):
- level 1 – 7LPLúRDUD UHJLRQDO PHWURSROLV  LQKDELWDQWV
at the 2002 census);
- level 2 – Arad (large city, 172,827 inhabitants) ;
- level 3 – 5HúL D PLGGOH-sized city, county seat, 84,026
inhabitants);
- level 4 – Lugoj (44636) aQG &DUDQVHEHú   – middlesized cities, former county seats;
- level 5 - %RFúD   0ROGRYD 1RX    6kQQLFRODX
0DUH   2UDYL D   2 HOX 5RúX   /LSRYD
  ,QHX   &KLúLQHX &ULú   ) JHW  
Deta (6423), SeELú   – small towns having a large
attraction area;
- level 6 - Jimbolia (11136), Curtici (9722), Anina (9167),
1 GODF  %X]LDú  3kQFRWD  % LOH+HUFXODQH
(6019), and the newly-declared towns of Pecica (13024),
Sântana (12936), CiacovD   * WDLD   DQG 5HFDú
(8560) – small towns having a small area of attraction, to
ZKLFK WKH UXUDO VHWWOHPHQWV *XUDKRQ    DQG %R]RYLFL
(3321) are added, as they have numerous institutions similar to
those of the towns, including law court, hospital, high school.
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The basic criteria, the demographic one and the administrative one,
are respected (in the case of Banat) until level (rank) 4, but not below. For
instance, level 6 settlements might be larger than level 5 ones, and even so
they have a lower rank in the hierarchy.
The hierarchization is detalied also for rural settlements, including the
lowest rank,11, specifying the institutions and services peculiar for each
level.
6*'#4'#51(#664#%6+101(%'064#.2.#%'5
+0$#0#6
7.3.1. The central place theory of Christaller and the theoretical
areas of attraction
The central place is a settlement which provides goods and services
for its own inhabitants and for the population of the neighbouring
settlements, no matter the distance. The settlement that has the status of
central place may be urban or rural. In Christaller’s opinion, the functions of
central places are mainly tertiary. Although a part of this theory is obviously
influenced by von Thünen’s and Weber’s models, the central place theory
does not take into account the importance of the central place as a market
for agricultural products (von Thünen) or a potential industrial centre, but
only as a provider of goods and services.
In his theory of central places, Christaller brought up a geometrical
determination of attraction areas for the settlements that are considered to be
central places. Thus, ideally, according to this theory, the area of attraction
for each central place would be a hexagon. In reality, even if some of the
hypotheses of the theory are met, central places do not have a geometrical
distribution in space and their areas of attraction have different forms and
sizes.
The simplest method to determine mathematically (geometrically) the
areas of attraction of a network of central places in a given space is that of
Thiessen’s polygons. According to this method, each customer would go to
the nearest central place available, no matter the way central places are
arranged spatially. A hierarchy of central places is not taken into account,
and all of them are considered to have the same rank. Areas of attraction in
the shape of polygons are formed accordingly. These are also known as
theoretical limits and areas of attraction.
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ArcGIS programme has been used in order to have the Thiessen
polygons for the analysed territory. The areas of attraction for each central
place of the first six ranks has been obtained. For a better assessment,
neighbouring central places (Cluj-Napoca, Deva, Oradea, Drobeta Turnu
6HYHULQ2UúRYD%UDG6DORQWDùWHL+D HJHWF ZKLFKPLJKWKDYHDQDUHD
of attraction over Banat territory, have also been introduced in the network
7.3.2. The theory of urban attraction and the Reilly-Converse
model
It is obvious that the above-described method is simplistic and cannot
generate valuable results, so it is only used for comparison with the real
areas of attraction.
Even since 1929, therefore before the central place theory was created,
the American geographer W.J. Reilly had tried to establish an analogy
between the commercial attraction of two cities and the Newton’s law of
universal attraction. This was stated as follows: two cities attract customers
from the neighbouring rural region directly proportional to their population
and inversely proportional to the square distance between them.
In order to delimit the areas of attraction in Banat according to ReillyConverse formula, ArcView programme was used. Maps correspoding to
each level or rank have been drawn, down to level six. As before, the central
places located out of the analysed area, but which might have an area of
attraction extended over parts of Banat, have also been introduced.
7.3.3. Analytical methods for determining the areas of attraction
The points method starts from the hypothesis that one knows the
residence (the provenance) of all those who depart for a central place
settlement, no matter the reason for their journey, but they are not just in
transit. So, each person is represented by a point corresponding to his or her
residence. The result is a map of points, which should normally represent
the settlement located in the area of attraction of the analysed central place.
The weights method is able to provide more accurate results, because
it takes into account their weight, not their absolute numbers. Therefore, to
apply this method, it is necessary to go in each of the settlements that might
be part of the area of attraction of a central place. The questionnaire method
is also applied, this time in order to interrogate the potential customers over
their favourite destination and the frequency of their visits in each of the
mentioned central places.
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On the basis of empirical studies which used these methods, it came
out that the areas of attraction may be divided in their turn, as follows:
- the primary area of attraction (or Umland) concentrates 70 to
80% of the movements to the considered central place, most of
the inhabitants being customers on regular basis;
- the secondary area of attraction (or Hinterland), where the
relationship with the central place is less intense (15 to 25% of
“visits”), most of the inhabitants being occasional customers of
the analysed settlement;
- the tertiary area of attraction is very large and is charcaterized by
exceptional and very rare visits of its inhabitants to the central
place taken into consideration.
In Banat, these types of areas of attraction may be acknowledged only
in the case of large cities - 7LPLúRDUD DQG $UDG DQG SRVVLEO\ WKH PLGGOHVL]HGRQHV5HúL D /XJRMDQG&DUDQVHEHú7KH\ FDQEHEHVWXQGHUOLQHG by
the polarization exercised by educational institutions, hospitals and
supermarkets.
7.3.4. The areas of attraction of the central places of Banat
The areas of attraction are not static, they have a dynamic character
and can easily change from one historical period to another. In this chapter,
a synchronical analysis is made, thus concerning the present-day situation.
In order to determine the areas of attraction of central places, we
superposed the areas of attraction of the polarizing institutions and services
for which data was available for each level of the hierarchy. The areas of
attraction of the law courts, hospitals, educational institutions (and
especially high schools) and Administrations of Public Finances have been
predominantly analysed.
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6*'%1//70+%#6+10.+0'5#0&6*'
%100':+10+0&':1(6*'
5'66.'/'0651($#0#6
6*'%1//70+%#6+10.+0'5)'0'4#.+557'5
The communication play an important role in the organization of
geographical space. They form large and complex networks that cover the
territory in all directions. However, only some of these communication
lines, the cardinal and main ones, form the true “force lines” of the territory.
The others serve only the purpose of connecting the other settlements to the
national network.
6*'4#+.9#;.+0'5
Banat stands out as it has the highest density of rail tracks in Romania.
7KXV $UDG 7LPLú DQG &DUDú-Severin counties hold together 14.6% of the
national railway network and only 10.5% of the national territory (D.
Turnock, 1995). There is a total of 1672 km of rail tracks, with an average
density of 70 km/1000 km2, as compared to a national average of only 47.9
(op.cit. 7LPLú&RXQW\RZQV DIWHU%XFKDUHVWDQG,OIRY&RXQW\ WKHKLJKHVW
value of the density, 90 km/1000 km2, and a length of the railway network
RI  NP $UDG &RXQW\ KDV  NP RI UDLOZD\V DQG &DUDú-Severin, 400
km. the hgihest is recorded in the western half of the territory, between
Curtici-Arad-7LPLúRDUD-%X]LDú-Jamu Mare line and the state border with
Hungary and Serbia.
Most of the present-day railways have been created during the second
half of the 19th century, the analysed territory having the prominence in this
respect too. The first railway of nowadays Romania was opened, for freight
traffic, on AugusWEHWZHHQ%D]LDúDQG2UDYL D7KHH[SDQVLRQRI
railways in that period caused a fast economic development. It led to a fast
development of the industry of the region in the period previous to the first
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world war, with later positive consequences, during the inter-war and postwar periods. At present, many of these railways are not lucrative anymore
and the closing of some lines by SNCFR is imminent. The main railway
QRGHVRI%DQDWDUHWKHWZRODUJHFLWLHV7LPLúRDUDDQG$UDG
6*'41#&0'6914-
A less known fact is that in Banat there were not just the first railways
of Romania, but also the first roads which are mentioned in documents, and
whose traces can still be detected on the ground. These roads were built by
the Romans.
In Middle Ages, Banat territory was gradually included in the
Kingdom of Hungary and therefore new roads are arranged. They usually
follow the water courses and linked the main fortresses, religious or
commercial centres. Most of these were natural roads and only the so-called
“high roads” were organized.
The proper ballastation of roads began after 1800, in the technical
conditions of the period. In 1890, the first law regarding the systematization
of public roads is approved. It established different types of roads,
distributed the tasks of construction and mentenance, settled such issues as
the financing, administration, control and surveillance of the roads, the
proceedings for bulding new roads, tax collection etc.
After the Great Union, the Roads and Bridges Department of
7LPLúRDUDKDVEHHQHVWDEOLVKHGFRQVLVWLQJRIWKHURDGVDQGEULGJHVFRXQW\
EUDQFKHV RI $UDG %LKRU &DUDú-6HYHULQ +XQHGRDUD DQG 7LPLú-Torontal.
During the inter-war period, importance was given to paving the national
roads, which were all paved in Arad County for example, but also to ballast
the county roads, while natural roads were reduced in number and
carachterized communal roads only.
After the war, the Regional Department of Roads and Bridges of
7LPLúRDUD LV IRXQGHG LQ  7KLV GHSDUWPHQW DGPinistrated only the
national roads included in its area. The communist period coincide with the
stage of modernizing most of the national roads but also some of the
regional roads, or county roads, as they were named after 1968. The weight
of modernized national roads increased from 23% in 1951 to 37% in 1960,
84% in 1970 and 95% in 1980.
After 1990, modernization of county roads and even local roads
followed, sometimes with the financial help of different European
programmes. Roads like DN 7 (E 68), DN 6 (E 70), DN 59, DN 58B, DN 69
594

www.cimec.ro
https://biblioteca-digitala.ro

úL '1  (   ZHUH VLJQLILFDQWO\ LPSURYHG 7KHVH DUH WKH URDGV ZKHUH
the highest traffic is recorded.
At the end of 2004, according to data from the Regional Department
RI5RDGVDQG%ULGJHVRI7LPLúRDUD UHJDUGLQJQDWLRQDOURads) and the three
county departments of roads and bridges (for the county and local roads),
the total length of public roads of Banat is 7083.9 km, out of which
1498.328 km national roads, 3105.607 county roads and 2479.965 local
roads. Apart from these, there are other roads, such as forestry, military,
industrial ones, and roads held by different companies. Out of the almost
1500 km of national roads, 579.349 km are european roads: E 68 (DN 7), E
 '12UúRYD-7LPLúRDUDDQG'1 ( '1 ((DN 69 and
DN 79) and E 673 (DN 68A).
6*'0#8#.%1//70+%#6+10.+0'5
The communication lines on water present other features than the
ground ones, as they claim the building of harbours, the human
systematization of the navigable fairway, by eliminating the rocks, the
alluvia and the sands, the arrangement of banks, the building of locks where
necessary (Gr.P.Pop, 1984). Within the analysed territory, the main naval
communication line is the Danube, whose systematization in the area of the
gorges was an extremely costly and difficult task. Navigation was improved
only from the 19th FHQWXU\ DQG HVSHFLDOO\ RQFH 3RU LOH GH )LHU WKH ,URQ
Gates) hydroenergetic and navigation system has been created, since 1971.
Apart from the Danube, other inner rivers, sXFK DV0XUHúKDYHEHHQXVHG
for rafting, mainly for the shipping of salt from Transylvania to Hungary.
Bega canal was digged for navigation during the 18th century.
Unfortunately, navigation on Bega gradually declined and was brought up to
an end during the 20th century.
At present, Moldova Veche and Drencova harbours function on the
'DQXEHVHFWRUFRUUHVSRQGLQJWR&DUDú-Severin County.
6*'%100':+10+0&':1(6*'5'66.'/'065
1($#0#6
The settlements located along the main communication lines have
obvious advantages, their social and economic development being often
closely connected to this link. Eventually, many of them have the quality of
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central place due to geographical and historical factors. The location on a
main transportation axis, or even better, at the crossroads of such axes, plays
a decisive role. Opposite to this, the settlements situated at some distance
from this “force lines” are clearly disadvantaged, the larger the distance, the
higher the isolation. In few occasions this isolation may be overtaken, and
only the presence of natural resources available for exploitation and
capitalization may cause a social and economic development of these
settlements.
To which extent one may quantify the connexion or isolation of
settlements related to the main axes of transport and communication? To
answer this question, all the existing communication lines from the territory
RI $UDG 7LPLú DQG &DUDú-Severin counties have been taken into account.
Priority was given to the road network, because it (normally) links all the
settlements and it is most widely used at present. Railways are also taken
into consideration, but naval communication lines have been put apart,
because their importance is difficult to establish, as they develop along the
border (in the case of the Danube) or they have a rather local character and
are used for leisure purposes only, as compared to what they meant some
time ago.
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%JCRVGT



%*14'/#6+%#0#.;5+51($#0#6
52#%'
%*14'/'5 %10%'26#0&&'(+0+6+10
A model is a simplified representation of reality, carried out for
operating purposes: action, prediction or explanation. A spatial model is a
direct representation of space itself, or more precisely, a representation of
spatial orders: shapes, organizations or structures, by means of
abstractization, simplification and interpretation.
The choremes are elementary models of geographical space
organization.
For R. Brunet (1980), choremes are signs or letters, which for an
alphabet of geographical space organization, a semiology of this science. As
the letters of the alphabet are limited in number, but their combination leads
to a practically infinite number of words and meanings, equally the number
of choremes is limited, but their combination express the infinite variety of
existing spatial organizations.
%.#55+(+%#6+101(%*14'/'5
According to the above-cited author, there are three main categories:
choremes of territorial control, choremes of spatial unisotropy and choremes
of spatial dynamics.
Each of the three types of choremes is analysed and examples are
given for each type and subtype.
%*14'/'5 #0#.2*#$'61()'1)4#2*;!
Choremes express actions, projects and results, representing the
“signature” of the societies upon their living space. Laws of spatialization,
distance or gravity will be easily found with their help, the same way as all
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social actions regarding spatial property, exploitation, communication,
habitat or management (,,DQRú).
The shapes expressing choremes are combinations of three basic
geometrical figures: the point, the line and the area. In a later paper, R.
Brunet (1987) classifies the 28 choremes according to seven strategies or
dynamics (division, frame, attraction, contact, tropism, territorial dynamics,
hierarchy) and four basic shapes (point, line, area, network).
6*'%*14'/#6+%#0#.;5+51($#0#652#%'
Banat may be conceived as a space dominated by the two-node
structure consisting of the two large cities, 7LPLúRDUD DQG $UDG.
Accordingly, they form the centre or the central area of this region, having
the highest economic development. As compared to this, the remainder of
Banat territory may be included in the “periphery”. The periphery is
however crossed by numerous axes, where centres of the periphery are
located: 5HúL D /XJRM &DUDQVHEHú Ineu etc. The main axes follow the
valleys and corridors of 0XUHú &ULúX $OE 7LPLú %HJD %LVWUD %kU]DYD
Nera and even the Danube. Then, there are the axes from the plain, usually
oriented North to South: Arad -&KLúLQHX&ULú WRZDUGV2UDGHD 7LPLúRDUDDeta – Stamora 0RUDYL D, but also secondary axes like 7LPLúRDUD Sânnicolau Mare -&HQDG7LPLúRDUD--LPEROLD7LPLúRDUD- Lipova, Arad –
Curtici etc.
In between the axes, one may find spaces with divergent orientation,
with low social and economic development. These include mountain ranges
(%DQDW 0RXQWDLQV DUFX-Godeanu-Cernei-0HKHGLQ L 0RXQWDLQV 3RLDQD
5XVF  0RXQWDLQV = UDQG 0RXQWDLQV &RGUX-Moma Mountains) but also
hilly areas, such as Lipova and 3RJ QLú Hills, which have been depopulated.
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