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Anexa nr. 10 Planul cu delimitarea teritoriului SDL 

 

 

Figura 1.Planul cu delimitarea teritoriului vizat prin SDL compus din zonele urbane marginalizate 

(ZUM) și zonele urbane funcționale (ZUF) 

 
Sursa: Procesare și Delimitare pe baza rezultatelor studiului de Referință, fond de hartă Open StreetMap (and) 

contributors 

 

Delimitarea teritoriului SDL s-a făcut la nivel de străzi și număr, pe baza rezultatelor 

studiului de Referință pentru implementarea de proiecte de incluziune a zonelor urbane 

marginalizate utilizând metodologia DLRC. Teritoriul SDL cuprinde 5 zone urbane marginalizate 

(ZUM) împreună cu 5 zone urbane funcționale din care acestea fac (ConformModelului Cadru - 

Strategie de Dezvoltare Locală). 

 Zonele urbane marginalizate. Conform studiului de Referință în Municipiul Reșița au fost 

identificate 5 zone urbane marginalizate. În urma delimitării zonelor urbane marginalizate s-au 

identificat și 5 zone urbane funcționale, zonele situate în jurul sau în proximitatea celor 5 ZUM 

vizate de SDL cu un caracter unitar și funcțional din punct de vedere social, economic, 

demografic și antropic. 
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 Populația din teritoriul SDL este de 19 444 locuitori, valoare obținută pe baza datelor 

privind numărul de persoane care au domiciliul pe străzile din teritoriul SDL furnizate de Direcția 

pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date – Biroul Județean de Administrare 

a Bazelor de Date privind Evidența Persoanelor Caraș Severin ca răspuns la adresele 

nr.28.07.2017, nr. 16202/08.08.2016 nr.15538/19.09.2017. Aceste valori au fost validate pe baza 

chestionarelor de recensământ realizate în cadrul Studiului de Referință. 

Număr locuitori per decupaj 

ZUM A Zona Mociur 910  

ZUF 1 - Lunca Pomostului și Ind. Mociur 6 988 

ZUM B Dealu Crucii 1 165  

ZUF 2 - Rânduri, Orașul Vechi Muncitoresc 5 080 

ZUM C Traian Lalescu 72  

ZUF 3 - Libertății, Independenței, Pod TMK 2 338 

ZUM D Moara Juracek 47  

ZUF 4 - Cartier Stavila și Marginea 1 690 

ZUM E Colonia Baraj 50  

ZUF 5 - Cartierul Lend 1 104 

TOTAL număr locuitori  în ZUM-uri 2 244  

TOTAL număr locuitori  în ZUF-uri 17 200 

TOTAL număr locuitori Teritoriu SDL - 19 444 

 

• ZUM A Zona Mociur(delimitare și detaliere în prezenta anexa - pagina 4) - fosta colonie de 

muncitori cu locuințe în proprietate publică este o zonă urbană marginalizată considerând 

dimensiunile: capital uman, ocuparea forței de muncă și locuire (de tip ghetou cu blocuri cu 

locuințe sociale și unele apartamente ocupate abuziv). Arealul este situat între situl industrial 

abandonat Mociur, Parcul Industrial Valea Țerovei și râul Bârzava, la aproximativ 2 km de 

centrul civic al MunicipiuluiReșița; 

o ZUF 1 - Lunca Pomostului și Ind. Mociur – zonă perimetrală ZUMA Zona Mociur este 

compusă din cartiere de blocuri cu mici iniserții de clădiri administrative și o fostă 

platformă industrială în moment neutilizată de tip brownfield. 

• ZUM B Dealu Crucii(delimitare și detaliere în prezenta anexa - pagina 8) - fostă colonie de 

muncitori cu locuințe în proprietate publică și locuire informală; este o zonă urbană 

marginalizată considerând dimensiunile: capital uman, ocuparea forței de muncă și locuire 

(de tip mahala cu case şi adăposturi improvizate). Arealul este alipit Haldei de zgură 

metalurgica veche Reșița, poluată cu șlamuri metalurgice și metale grele cu accesibilitate 

scăzută din punct de vedere al infrastructurii rutiere. 

o ZUF 2 - Rânduri, Orașul Vechi Muncitoresc, Halda de deșeuri metalurgice – zonă 

aparținând orașului vechi dezvoltată în principal pentru cazarea coloniilor de muncitori 

ce lucrau în industria metalurgică a Reșiței cu o zonă transformată parțial în haldă de 

depozitare a deșeurilor metalurgice. 
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• ZUM C Traian Lalescu(delimitare și detaliere în prezenta anexa - pagina 12)–zonă de imobile 

cu locuințe în proprietate publică este zonă urbană marginalizată considerând dimensiunile: 

capital uman, ocuparea forței de muncă şi locuire (de tip ghetou în imobile cu locuințe 

sociale) la o distață de 1,8km de centrul civic al Municipiul Reșița în aproprierea 

Combinatului Siderurgic TMK Reșița.  

o ZUF 3 - Libertății, Independenței, Pod TMK include perimetrele istorice ale Reșiței 

Române și Reșiței Montane și extinderile acestora către sud și nord. 

• ZUM DMoara Juracek(delimitare și detaliere în prezenta anexa - pagina 15) –situat în zonă 

istorică a orașului cu locuințe sociale în clădire improprie locuirii este zonă urbană 

marginalizată considerând dimensiunile: capital uman, ocuparea forței de muncă şi locuire. 

Este localizat în partea de est a municipiului în aproprierea platformei industriale dezafectate 

Stavila. 

o ZUF 4 - Cartier Stavila și Marginea – Zonă cu cartiere construite în relație cu diferite 

activități industriale locale, dinamica lor fiind corelată în parte cu dinamica activităților 

industriale. 

• ZUM E Colonia Baraj(delimitare și detaliere în prezenta anexa - pagina 18)- fostă colonie de 

muncitori cu locuințe în proprietate publică este o zonă urbană marginalizată considerând 

dimensiunile: capital uman, ocuparea forței de muncă şi locuire (de tip ghetou în imobile cu 

locuințe sociale). Este situată în extremitatea estică a Municipiului Reșița la limita 

intravilanului construibil conform Planului Urbanistic General cu probleme ridicate din cauza 

lipsei rețelelor tehnico-edilitare și a accesului auto.  

o ZUF 5 - Cartierul Lend – Zonă dezvoltată asemănător celorlalte cartiere din perimetrul 

vechi al orașului în relație cu dezvoltarea industrială 

Delimitarea zonelor urbane marginalizate și a zonelor urbane funcționale aferente ca parte a 

întregului teritoriu SDL realizat la nivel de străzi, număr circumscripțional, unități teritorial de 

Referință (UTR) sau granițe naturale este detaliată în cele ce urmează. 

Notă:În faza inițială conform cererii de finanțare aferentă proiectului „Sprijinirea dezvoltării 

comunității, regenerării urbane și incluziunii sociale din Municipiul Reșița”, cod proiect 113971, 

Cod apel: „POCU/137/5/1/Reducerea numărului de comunități marginalizate (roma si non-roma) 

aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din orașe cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele 

cu populație aparținând minorității roma, prin implementarea de măsuri/operațiuni integrate în 

contextul mecanismului de DLRC”, Componenta 1 „Sprijin pregătitor pentru elaborarea 

Strategiilor de Dezvoltare Locala” - orașe/municipii cu populație de peste 20.000 locuitori 

REGIUNI MAI PUȚIN DEZVOLTATE”, au fost propuse spre demarcare 6 zone urbane funcționale 

(ZUM Mociur - ZUM Dealul Crucii - ZUM Randuri I,II, III, IV - ZUM Cartier Orașul Vechi – ZUM 

Stavila-Juracek - ZUM Colonia Baraj). 

În urma aplicării instrumentelor de cercetare prezentate în studiul de Referință și 

interpretării datelor obținute s-a observat că 3 dintre ele îndeplinesc indicatorii cheie și pragurile 

minimale pentru validarea zonelor urbane marginalizate (ZUM Mociur - ZUM Dealul Crucii -  

ZUM Colonia Baraj), conform Modelului Cadru Strategie de dezvoltare locală. Restul de 3 nu au 
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îndeplinit cel puțin unul din indicatorii cheie aferenți criteriului locuire. Pentru că în teren s-au 

observat comunități marginalizate și segregate s-a purces la demarcarea a 2 noi zone 

marginalizate (ZUM Traian Lalescu - ZUM Moara Juracek). 

 

ZUM A – Zona Mociur 

Zona este suprapusă conform Planului Urbanistic General pe suprafața UTR-ului 29 pe o 

suprafață de aproximativ 107539mp. Perimetrul este delimitat pe contur de <Intersecia străzii 

Fântânilor cu strada Mociur>, <Limită de proprietate a Parcul Industrial Valea Țerovei>,<Stația 

de transformare energie electrică 110kV de pe strada Mociur>,<golul forestier de pe Dealul 

Crucii> și <Zona de vegetație forestieră de pe Dealul Crucii> 

Cuprinde străzile(extrase din Planul Urbanistic General al Municipiului Reșița și Planul 

Topografic de Referință al României în format digital TopRo5 administrat de Agenția Națională  

de Cadastru și Publicitate Imobiliară): 

- Mociur (toate numerele circumscripționale),  

- Grigore Alexandrescu (toate numerele circumscripționale),  

- Barbu Lăutaru (toate numerele circumscripționale), 

- Frunzei (toate numerele circumscripționale) 

Zona Mociur se află în vecinătatea fostei zone industriale UCMR, fostă colonie de 

muncitori cu locuințe în proprietate publică. Conform studiului de Referință este o Zonă Urbană 

Marginalizată pe dimensiunile capital uman, ocuparea forței de muncă şi locuire (tip ghetou cu 

blocuri cu locuințe sociale și clădiri ocupate abuziv). Zonă urbană marginalizată, dominată de 

locuirea tip ghetou cu blocuri, în care locuiesc categorii de populație cu venituri reduse, roma și 

non-roma. În ultimele decenii nu au fost luate măsuri de igienizare sau renovare, fapt care a 

condus la degradarea până la distrugere a unora dintre unitățile de locuit. 

 

Criterii Indicatori cheie conform studiului de referință Prag 

minimal 

ZUM A 

Mociur 

Capital 

uman 

  

  

Proporția populației de 15-64 de ani care a absolvit maxim 

8 clase (gimnaziu)  
22% 38,12% 

Proporția persoanelor cu dizabilități, boli cronice sau alte 

afecțiuni care le limitează activitățile zilnice 
8% 17,27% 

Proporția copiilor și adolescenților (0-17 ani) din populația 

totală 
20,5%  44,57% 

Ocuparea 

forței de 

muncă  

Proporția persoanelor de 15-64 ani care nu sunt încadrate 

pe piața formală a muncii și nici nu urmează o formă de 

învățământ  

22,5% 61,81% 

Locuire Proporția locuințelor supraaglomerate (< 15,33 m2 pe 

persoană) 
54% 71,82% 
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Nesiguranță locativă: proporția gospodăriilor ce nu dețin 

locuința în proprietate personală 
12%  83,64% 

 

 

 

Localizare ZUM A – Zona Mociur 

 

 

ZUM A suprapus conform PUG Reșița pe suprafața UTR-ului 

29 
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Imagini reprezentative 

 

 
 

ZUF 1 - Lunca Pomostului și Ind. Mociur  
 

Zona Urbană Funcțională I (Lunca Pomostutlui-Centru) a fost organizată în acord cu 

prevederile primei schiță de sistematizare a Reșiței (care a inclus organizarea noii platforme 

industriale Mociur, rectificarea albiei râului Bârzava și dezvoltarea unui cartier de blocuri). 

Este suprapusă conform Planului Urbanistic General pe suprafața UTR-urilor 4, 23, 23a, 

28 și 43pe o suprafață de aproximativ  1 133704mp. Perimetrul este delimitat pe contur de 

<Parcul Industrial Valea Țerovei>,<CF Triaj Mociur Nord>, <Râul Bârzava>, <Parcul de la 

intersecția Străzii A.I.Cuza cu Bulevardul Revoluției din Decembrie>, <Aleea Zaldei>, <Zona de 

pădure de pe Dealul din Față> , <Colegiul Tehnic Reșița>, <Imobilul de pe strada Sportului 



ANEXA Nr. 10 

7 
 

numărul 2>, <Strada Cerna 5A>, <Intersecție Strada Petru Maior cu Strada Codrului>, 

<Intersecție Strada Petru Maior cu Strada Corbului>,<Intersecție Strada Petru Maior cu Strada 

Corbului>, <Intersecție Strada Corbului cu Strada Lucian Blaga>, <Intersecție Strada Spitalului cu 

Strada I.L.Caragiale>, <Râul Bârzava până la podul din dreptul Srăzii Fântânilor>, <Intersecție 

Strada Fântânilor cu Strada Câlnicului> și <Alipirea cu ZUM A – Zona Mociur>. 

Cuprinde străzile (extrase din Planul Urbanistic General al Municipiului Reșița și Planul 

Topografic de Referință al României în format digital TopRo5 administrat de Agenția Națională  

de Cadastru și Publicitate Imobiliară):Bulevardul Alexandru Ioan Cuza (de la numărul 5 la 

numărul 35),Revoluția din Decembrie (de la numărul 1 la numărul 34),Strada Pomostului (toate 

numerele circumscripționale), Pictor Ion Andreescu  (de la numărul 2 la numprul 24),Corbului 

(toate numerele circumscripționale),Lucian Blaga (de la numărul 8 la numprul 14),Unirii (toate 

numerele circumscripționale), Spitalului (toate numerele circumscripționale), Petru Maior  (de la 

numărul 1 la 5, și de la numărul 21 la 33), Aleea Brazilor (toate numerele 

circumscripționale),Aleea Moise Groza (toate numerele circumscripționale),Gratz (toate 

numerele circumscripționale),George Enescu (toate numerele circumscripționale),Damaschin 

Bojincă (toate numerele circumscripționale), Cerna(toate numerele circumscripționale), Nicolae 

Titulescu (toate numerele circumscripționale),  Lalelelor (toate numerele circumscripționale),  

Panseluțelor (toate numerele circumscripționale),Nicolae Bălcescu (toate numerele 

circumscripționale),Bielefeld (toate numerele circumscripționale), Retezat (toate numerele 

circumscripționale),Eftimie Murgu  (toate numerele circumscripționale), Parâng (toate numerele 

circumscripționale), Aleea Zadei (toate numerele circumscripționale), Aleea Pinilor(toate 

numerele circumscripționale), Aleea Molizilor(toate numerele circumscripționale). 

Perimetrul ZUF s-a construit în etape succesive începând cu primul deceniu al secolului 

trecut, când orașul s-a extins și către vest, prin extinderea vechiului cartier istoric Reșița Română 

prin parcelări și extinderi de-a lungul drumului principal către Bocșa și Timișoara, în perimetrul 

luncii Bârzavei dintre dealurile Golului și Crucii, până în vecinătatea gării orașului. Transformarea 

urbană a zonei a fost marcată de construirea de blocuri în cartierul Lunca Pomostului (primele, 

încă din 1952), respectiv de deschiderea arterei centrale de circulație a orașului în acest sector 

(Bvd.Lenin în epocă, astăzi Bvd. Revoluția din Decembrie)  

 În perioada de început a construirii cartierului Lunca Pomostului, în afara locuințelor 

duplex “cu curte” realizate în anii 40 de Uzinele și Domeniile Reșița pentru angajații săi, restul 

teritoriului era ocupat de barăci destinate locuirii temporale a angajaților uzinelor, acestea fiind 

cunoscute în oraș la “baracamente”. În cartierul Lunca Pomostului au fost realizate 3074 

apartamente. Menționăm faptul că blocurile realizate între 1952 și 1962 în aceste cartiere (pe 

str.Gh.Șincai, Retezat, Bulevardul Revoluției din Decembrie, Codrului, Corbului, Al.I.Cuza etc) nu 

au subsol tehnic, fapt care determină costuri mai ridicate și mari dificultăți de acces pentru 

realizarea lucrărilor de reparare și/sau înlocuire a conductelor comune situate sub planșeul 

apartamentelor de la parter.  

 În 1961 este finalizată clădirea complexului de locuințe și spații de servire Căminul 23 

August (actual „Bloc 800”). Menționăm că, în contextul crizei de locuințe a anilor 60, Căminului 

23 August a fost soluția locativă în comun a tinerilor necăsătoriți: 800 de paturi, băi comune, 
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cantină-restaurant la parter). Clădirea va deveni în 1988 sediu al secției Administrație, Reparație 

și Întreținere Fond Locativ de Stat Reșița. Tinerele necăsătorite (în anii 60) aveau un cămin 

similar, de dimensiuni mai mici pe str.Al.I.Cuza nr.20 (cunoscut inițial ca “Blocul 30 Decembrie”). 

Particularitățile locative ala imobilelor din ZUF sunt următoarele:  

• Relațiile funcționale dintre cartierele Lunca Pomostului și zona Mociur se reconstruiesc 

ca urmare a destructurării economice a industriei locale și dispariției zonei industriale.  

• În majoritate, cartierele sunt constituite din blocuri care, deoarece nu au subsoluri 

tehnice care să faciliteze lucrările de întreținere a instalațiilor și întrucât durată tehnică normată 

de viață a fost depășită, presupun realizarea de costisitoare lucrări de reabilitare și întreținere.  

• Vechimea, dimensiunile reduse ale camerelor și anexelor, respectiv costurile asociate 

pentru reabilitarea “locuințelor cu curte” realizate în anii 1940 de către UDR, la fac puțin 

interesante din punct de vedere economic pentru potențialii rezidenți, în raport cu alte tipuri de 

locuințe și zone, fapt care determină o izolare a acestora pe piața imobiliară locală. 

• Imobilele deținute de autoritățile administrației publice locale au funcțiuni fie 

rezidențiale, fie administrative, dar toate necesită lucrări de reabilitare. 

ZUM B - Dealul Crucii 
 

Zona suprapusă conform Planului Urbanistic General pe suprafața UTR-urilor parțial 8 

pană la limita de proprietate a platformei TMK, integral 22  și parțial 30 cu delimitare la nivelul 

graniței naturale forestiere de pe Dealul Cruciipe o suprafață de aproximativ 407 558mp. 

Perimetrul este delimitat pe contur de<golul forestier de pe Dealul Crucii>, <toate 

numerele circumscripționale de pe strada Vulturilor>, <imobil capăt nr.15 strada Badea Cârțan>, 

<Strada Vârfului>, <Limita dintre Strada Dealu Mare și Platforma TMK> și  <Zona de pădure de 

pe Dealul Crucii>. 

Cuprinde străzile (extrase din Planul Urbanistic General al Municipiului Reșița și Planul 

Topografic de Referință al României în format digital TopRo5 administrat de Agenția Națională  

de Cadastru și Publicitate Imobiliară): 

- Vulturilor (toate numerele circumscripționale), 

- Banaduc (toate numerele circumscripționale), 

- Turturerelor (toate numerele circumscripționale) 

- Alunilor (toate numerele circumscripționale), 

- Strada Nikolaus Lenau (toate numerele circumscripționale), 

- Simeon Mangiuca (toate numerele circumscripționale), 

- Badea Cârțan(toate numerele circumscripționale), 

- Vârfului(toate numerele circumscripționale), 

- Colonia Mierlei(toate numerele circumscripționale). 

Perimetrul este compus din Zona barăcilor (construcții  de mică talie pe structuri de lemn 

și zidărie, cu unități de locuit dispuse cuplat de-a lungul unui front de stradă), deținute în 

prezent de primărie, s-a extins în anii `60-`70, când au fost realizate prin auto-construcție și alte 

locuințe minimale de tip mahala cu case și adăposturi improvizate.  În prezent, 91 unități de 
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locuit existente în barăcile din zona haldei din Dealul Crucii sunt deținute de Primăria Reșița, 

majoritatea fiind degradate și lipsite de confort.  

Izolarea față de oraș, absența infrastructurii socio-educaționale au determinat 

accentuarea stării de degradare fizică și socială a cartierului. Caracteristicile constructive și de 

gestiune a acestor locuințe, precum și localizarea în vecinătate a haldei de steril a combinatului, 

au condus astăzi la degradarea accentuată a condițiilor de viață. 

 

Criterii Indicatori cheie conform studiului de referință Prag 

minimal 

ZUM B 

Dealu 

Crucii 

Capital 

uman 

  

  

Proporția populației de 15-64 de ani care a absolvit maxim 

8 clase (gimnaziu)  
22%  34,32% 

Proporția persoanelor cu dizabilități, boli cronice sau alte 

afecțiuni care le limitează activitățile zilnice 
8%  43,7% 

Proporția copiilor și adolescenților (0-17 ani) din populația 

totală 
20,5% 29,34% 

Ocuparea 

forței de 

muncă  

Proporția persoanelor de 15-64 ani care nu sunt încadrate 

pe piața formală a muncii și nici nu urmează o formă de 

învățământ  

22,5% 37,03% 

Locuire Proporția locuințelor supraaglomerate (< 15,33 m2 pe 

persoană) 
54% 56,3% 

Nesiguranță locativă: proporția gospodăriilor ce nu dețin 

locuința în proprietate personală 
12% 34,04% 

 

 

Localizare 
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ZUM B suprapus conform PUG Reșița pe 

suprafața UTR-urilor: parțial 8 pană la 

limita de proprietate a platformei TMK, 

integral 22  și parțial 30 cu delimitare la 

nivelul graniței naturale forestiere de pe 

Dealul Crucii 

Imagini reprezentative 

 

 

 

ZUF 2 – Rânduri, Orașul Vechi Muncitoresc, Halda de deșeuri 

metalurgice 
Zona este suprapusă conform Planului Urbanistic General pe suprafața UTR-urilor 9, 

parțial 10 până la limita de proprietate a Scolii Dealu Mare, 11, 12, 20, 20a, 21 și 45pe o 

suprafață de aproximativ 1 232 154mp.  

Perimetrul este delimitat pe contur <strada Vulturilor din ZUM B Dealul Crucii>, <Pârâul 

Țerovei>, <Intersecție Str.Căminelor cu Șos Centură>, <Intersecție Șos Centură cu Str.Dorna>, 

<Intersecție Șos Centură cu Str. Țiglăriei>, <Grădina Zoologică Ion Crișan>, <Intersecție Str. 

Castanilor cu Str. Budinic>, <Râul Bârzava>, <Platforma UCMReșița – zona ABC>, <Platforma 

TMK>. 
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Cuprinde străzile (extrase din Planul Urbanistic General al Municipiului Reșița și Planul 

Topografic de Referință al României în format digital TopRo5 administrat de Agenția Națională  

de Cadastru și Publicitate Imobiliară): Paul Iorgovici (toate numerele circumscripționale), 

Vântului (toate numerele circumscripționale), Căprioare (toate numerele circumscripționale), 

Rândul 1 (toate numerele circumscripționale),Rândul 2 (toate numerele circumscripționale), 

Rândul 3 (toate numerele circumscripționale), Rândul 4 (toate numerele circumscripționale), 

Ceretului(toate numerele circumscripționale), Siret (toate numerele circumscripționale), Calea 

Apei (toate numerele circumscripționale), Avram Iancu (toate numerele circumscripționale), 

Alexandru Vlahuță (toate numerele circumscripționale), Semenic (toate numerele 

circumscripționale), Feroviarului (toate numerele circumscripționale),Vânătorilor (toate 

numerele circumscripționale), Ciocârliei (toate numerele circumscripționale), Carpați (toate 

numerele circumscripționale), Oituz (toate numerele circumscripționale), Canalului (toate 

numerele circumscripționale), Romul Ladea (toate numerele circumscripționale), Nicolae 

Grigorescu (toate numerele circumscripționale), Izvorului (toate numerele circumscripționale), 

Rândunica (toate numerele circumscripționale), Cozia (toate numerele 

circumscripționale),Țiglăriei (toate numerele circumscripționale), Parcului (toate numerele 

circumscripționale), Furnalelor (de la numărul 13 la 78),Piața Constantin Daicoviciu, Fagului 

(toate numerele circumscripționale), Ludwig van Beethoven (toate numerele 

circumscripționale),Laminoarelor (toate numerele circumscripționale),Călărașilor (toate 

numerele circumscripționale), A.C.Popovici (toate numerele circumscripționale), Oituz (toate 

numerele circumscripționale), Bulevardul Republicii (toate numerele circumscripționale),, 

Castanilor (toate numerele circumscripționale), Cerbului (toate numerele 

circumscripționale),Barbu Delavrancea (toate numerele circumscripționale),Mărăști (toate 

numerele circumscripționale),Teilor (toate numerele circumscripționale), Vlad Țepeș (toate 

numerele circumscripționale),Mihai Kogălnicianu (toate numerele circumscripționale, Budinic 

(toate numerele circumscripționale, Pavel Chinezu (toate numerele circumscripționale, 

Alexandru Odobescu (toate numerele circumscripționale, Aleea Pantei (toate numerele 

circumscripționale, Treptelor(toate numerele circumscripționale, Nedeia(toate numerele 

circumscripționale). 

Zona Rândurilor  este unul dintre ansamblurile urbane reprezentative ale Reșiței, fapt 

pentru care a fost declarat ca zonă construită protejată. Prezența ansamblurilor arhitecturale 

omogene cuprinzând locuințe realizate de către UDR, a condus la declararea acestor perimetre 

ca zone construite protejate construite, fapt care implică proceduri suplimentare și limitări 

semnificative în transformarea lor constructivă. Acest statut de punere în valoare patrimonială și 

protecție are însă semnificativ impact asupra proceselor de renovare și intervenții constructive 

asupra imobilelor din zonă, procedurile fiind de durată și mai costisitoare. Primăria Reșița deține 

51 de locuințe în acest perimetru, fapt care ar putea facilita procesul de reabilitare a ansamblului 

Rânduri prin integrarea acestor locuințe într-un proiect coerent de regenerare urbană.  

Modificarea configurației siturilor industriale active din Reșița ca urmare a amplelor 

procese de privatizare și restructurare industrială din ani 2000, au determinat o izolare a acestei 
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zone de zonele industriale vecine, fapt care, în contextul noii geografii locale conduce la o 

relativă disfuncționalitate, cu efecte directe în dinamismul ei demografic și socio-economic.  

Zona Oraș Vechi Muncitoresc este dominată de locuințe individuale, majoritatea 

construite înainte de 1945, realizate din cărămidă nearsă și alte materiale de construcție 

perisabile, fapt care determină un interes redus pe piața imobiliară pentru acestea, respectiv o 

selectivă mobilitate a rezidenților. În contextul în care foarte multe dintre locuințele din Orașul 

Muncitoresc au fost naționalizate, date fiind limitările sistemului de gospodărire locală locativă 

din perioada comunistă, majoritatea sunt în stare accentuată de degradare, fapt care implică 

investiții suplimentare de renovare și întreținere.   

ZUM C - Traian Lalescu 
Zona este situată, conform Planului Urbanistic General, în arealulUTR-ului 8 pe o 

suprafață de aproximativ 2000mp. Cuprinde imobilul de locuințe din Traian Lalescu numărul 18. 

Imobilul situat în str.Traian Lalescu nr.18 este o clădire cu funcțiune rezidențială 

reprezentativă pentru Reșița urban-industrială de secol XIX. Clădirea a fost realizată inițial, 

asemeni multor clădiri din vecinătate, ca locuință colectivă destinată închirierii angajaților de la 

uzinele siderurgice Reșița, fiind construite după regulile arhitecturale și economice specifice 

sfârșitului de secol XIX: camere de locuit situate pe trei niveluri, organizate în jurul unei curți 

comune, fără bucătării sau alte dependințe, fără acces în unele apartamente individual la sursă 

de apă și canalizare. Accesul se realizează în sistem colectiv pentru aproximativ 40% din 

rezidenți. Începând cu anii 80 ai secolului trecut, zona se degradează accentuat, devenind spațiu 

de viață al celor mai săraci și mai puțin eligibili la o locuință locuitori ai orașului. În contextul 

social și economic post-comunist, situația se degradează și mai mult, imobilul devenind spațiu de 

viață pentru categoriile cele mai dezavantajate din oraș.  

 

Criterii Indicatori cheie conform studiului de referință Prag 

minimal 

ZUM C 

Traian 

Lalescu 

Capital 

uman 

  

  

Proporția populației de 15-64 de ani care a absolvit maxim 

8 clase (gimnaziu)  
22% 22,97% 

Proporția persoanelor cu dizabilități, boli cronice sau alte 

afecțiuni care le limitează activitățile zilnice 
8% 50% 

Proporția copiilor și adolescenților (0-17 ani) din populația 

totală 
20,5% 47,3% 

Ocuparea 

forței de 

muncă  

Proporția persoanelor de 15-64 ani care nu sunt încadrate 

pe piața formală a muncii și nici nu urmează o formă de 

învățământ  

22,5% 50% 

Locuire Proporția locuințelor supraaglomerate (< 15,33 m2 pe 

persoană) 
54% 100% 

Nesiguranță locativă: proporția gospodăriilor ce nu dețin 

locuința în proprietate personală 
12% 90% 
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Localizare 

 

 

ZUM C suprapus conform PUG Reșița pe 

suprafața UTR-ului 8 parțial, pe 

suprafața imobilului din Str. Traian 

Lalescu nr.18 

Imagini reprezentative 
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ZUF 3– Libertății, Independenței, Pod TMK 
Zona este suprapusă conform Planului Urbanistic General pe suprafața UTR-urilor 6 

integral și parțial 8 până la limita de proprietate a platformei TMK  pe o suprafață de 

aproximativ 288 484mp.  

Perimetrul este delimitat pe contur de <Platforma TMK>, <Platforma UCMReșița – zona 

ABC>, <Casa de Cultură Reșița>, <Zona de vegetație forestieră din Dealul Crucii>. 

Cuprinde străzile (extrase din Planul Urbanistic General al Municipiului Reșița și Planul 

Topografic de Referință al României în format digital TopRo5 administrat de Agenția Națională  

de Cadastru și Publicitate Imobiliară): Libertății (de la nr.1 la nr.17), Muzuicescu (de la nr.1 la 

nr.13), Ștefan cel Mare (toate numerele circumscripționale), Traian Lalescu (de la nr. 1 la nr. 32), 

Mihai Viteazu (toate numerele circumscripționale),Someș (toate numerele circumscripționale), 

Cloșca (toate numerele circumscripționale), Romanilor(toate numerele circumscripționale), 

Independenței (toate numerele circumscripționale), Oțelului (toate numerele 

circumscripționale),Timiș (toate numerele circumscripționale),Victoriei (toate numerele 

circumscripționale), Colonia Oltului (toate numerele circumscripționale), Aleea Crișan(toate 

numerele circumscripționale). 

Zona Urban Funcțională (Orașul Vechi-Bd.Libertății) include perimetrele istorice ale 

Reșiței Române și Reșiței Montane și extinderile acestora către sud și nord. Perimetrul 

corespunde nucleelor inițiale ale orașului, primele locuințe ale Reșiței fiind realizate în zona 

străzilor Lalescu - Paul Iorgovici, de la biserica romano-catolică Sfânta Maria Zăpezii în amonte, 

pe partea opusă uzinei. Importanța acestei zone este marcată și de prezența aici a numeroase 

clădiri reprezentative pentru istoria socială și economică a Reșiței (majoritatea monumente 

istorice clasate): clădirea Școlii Siderurgice (str.T.Lalescu nr.11; azi sediu al Oficiului de Cadastru 

și Publicitate Imobiliară Caraș-Severin), vechea Poștă (str.T.Lalescu nr. 22; azi Inspectoratul 

Teritorial de Muncă), locuințele oficialilor Uzinelor și Domeniilor Reșița (str.T.Lalescu nr.26), vila 

directorului superior al Uzinei (str.T.Lalescu nr.28),clădirea Universalului vechi – primul magazin 

important al orașului, Cazinoul German (str.T.Lalescu nr.25; azi sediul al Direcției de Muncă 

Caraș Severin etc.), dar și sinagoga orașului. Ulterior, de-a lungul anilor 1950-1970 în acest 

perimetru au fost construite o serie de imobile de locuințe de stat, dintre care o parte se află 

încă în proprietate publică. Zona este dominată de locuințe individuale, majoritatea construite 

înainte de 1945, realizate din cărămidă nearsă și alte materiale de construcție perisabile, fapt 

care determină un interes redus pe piața imobiliară pentru acestea. Locuințele sunt în majoritate 

mari (exceptând locuințele din Lalescu 18) și au acces la sistemele publice de apă și canalizare, 

dar aceste avantaje sunt limitate de dispoziția internă nefuncțională a încăperilor acestora, de 

calitatea, densitatea ridicată și vechimea construcțiilor; 

În contextul în care foarte multe dintre locuințele din Orașul vechi au fost naționalizate, 

date fiind limitările sistemului de gospodărire locală locativă din perioada comunistă, 

majoritatea sunt în stare accentuată de degradare, fapt care implică investiții suplimentare de 

renovare și întreținere.   
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ZUM D - Moara Juracek 
Zona este situată, conform Planului Urbanistic General, în arealul UTR-ului 14, 

ocupândpe o suprafață de aproximativ 3300 mp. Cuprinde imobilul de locuințe din Strada 

Zimbruluinumărul 42 . 

Zona Moara Juracek face parte din perimetrul istoric al orașului (la limita dintre Reșița 

Montană și Reșița Română), fiind un perimetru specific de locuire individuală dominat de 

populația angajată în industrie. Procesele specifice centrului, descrise anterior, sunt specifice și 

acestui perimetru. În plus, caracterul de periferie spațială a perimetrului a condus în anumite 

puncte la accentuarea caracterului de marginalizare socială, în acest perimetru fiind localizate un 

important număr de clădiri publice utilizate ca locuințe sociale, dar și alte clădiri ocupate spre a 

fi locuite abuziv, chiar dacă funcțiunea lor inițială nu era cea de locuire.  

În absența unor soluții locative coerent organizate și adaptate nevoilor grupurilor 

marginalizate, numeroase familii sărace s-au regrupat în câteva construcții abandonate, pe care 

le-au amenajat minimal pentru a le fi adăpost, deși acestea nu dispun de instalațiile și 

infrastructura minimală pentru a le asigura siguranța și sănătatea în aceste locații. Moara 

Juracek  (Str. Zimbrului 42, Cartier Stavila) este o clădire a cărei funcțiune inițială a afost 

abandonată. Naționalizată în 1948, această clădire nu a mai fost utilizată ca moară imediat ce, 

urmare a dezvoltării industriale a orașului, o întreprindere de morărit i-a luat locul. Clădirea a 

devenit spațiu de rezidență pentru grupuri marginalizate încă din anii 70, înainte de a obține 

statusul de monument istoric (1992). Supraaglomerarea și caracterul insalubru al construcțiilor 

ocupate determină accentuarea riscului de accidente pentru toți cei care ocupă aceste 

construcții.   

Criterii Indicatori cheie conform studiului de Referință Prag 

minimal 

ZUM D 

- 

Moara 

Juracek 

Capital 

uman 

  

  

Proporția populației de 15-64 de ani care a absolvit maxim 8 

clase (gimnaziu)  
22% 47,54% 

Proporția persoanelor cu dizabilități, boli cronice sau alte 

afecțiuni care le limitează activitățile zilnice 
8% 31,25% 

Proporția copiilor și adolescenților (0-17 ani) din populația 

totală 
20,5%  40,98% 

Ocuparea 

forței de 

muncă  

Proporția persoanelor de 15-64 ani care nu sunt încadrate pe 

piața formală a muncii și nici nu urmează o formă de 

învățământ  

22,5% 43,75% 

Locuire Proporția locuințelor supraaglomerate (< 15,33 m2 pe 

persoană) 
54% 100% 

Nesiguranță locativă: proporția gospodăriilor ce nu dețin 

locuința în proprietate personală 
12% 93,75% 
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Localizare 

 

 

ZUM D suprapus conform PUG Reșița pe suprafața 

UTR-ului 14 parțial, pe suprafața imobilului din Str. 

Zimbrului nr.43 

Imagini reprezentative 
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ZUF 4 - Cartier Stavila și Marginea 
Zona este suprapusă conform Planului Urbanistic General pe suprafața UTR-urilor 14, 15, 

52b și 53 pe o suprafață de aproximativ 1 232 154mp.  

Perimetrul este delimitat pe contur de <Râul Bârzava din dreptul sitului Stavila 

dezafectare până la stăvilarul Grebla>, <Zona de pădure>, <Pod Inspectoratul de Stat pentru 

Situații de Urgență>. 

Cuprinde străzile (extrase din Planul Urbanistic General al Municipiului Reșița și Planul 

Topografic de Referință al României în format digital TopRo5 administrat de Agenția Națională  

de Cadastru și Publicitate Imobiliară): Zimbrului (toate numerele circumscripționale), Digului 

(toate numerele circumscripționale), Soarelui (toate numerele circumscripționale), Bârzavei 

(toate numerele circumscripționale), Aurel Vlaicu (toate numerele circumscripționale), Prislop 

(toate numerele circumscripționale), Comarnic (toate numerele circumscripționale), Carașului 

(toate numerele circumscripționale), Toplița (toate numerele circumscripționale), Islazului (toate 

numerele circumscripționale), Nera (toate numerele circumscripționale), Colinei (toate numerele 

circumscripționale), Văliuguluo (toate numerele circumscripționale),Sodolului (toate numerele 

circumscripționale), Vasile Pârvan (toate numerele circumscripționale), Ghiocelului (toate 

numerele circumscripționale), Paralela Văliugului (toate numerele circumscripționale), 

Marginei(toate numerele circumscripționale). 

Cartierele Stavila și Marginea s-au dezvoltat de-a lungul secolelor XIX-XX în legătură cu 

diferite activități industriale din Reșița, profilul lor economic și social fiind corelat cu dinamica 

activităților industriale menționate (activități de plutărit, “stavile” și producerea mangalului, 

distilăria și prelucrarea lemnului, morărit, construcția și exploatarea centralei electrice, cărămizi 

refractare, siderurgie, căi ferate etc.). Câteva clădiri reprezentative pentru istoricul economic al 

acestor cartiere sunt declarate monumente istorice: ansamblul de case tip pentru silvicultori 

(Str. Văliugului 75, 77, Cartier Marginea), dar și clădirile fostei întreprinderi Distilăria lemnului și 

Cantina muncitorească Marginea etc. 

Zonele rezidențiale menționate s-au constituit în relație cu diferite activități industriale 

locale, dinamica lor fiind corelată în parte cu dinamica activităților industriale învecinate. 

Locuințele specifice, în ponderi covârșitoare, sunt cele individuale, cu semnificativ caracter rural, 
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de dimensiuni ce depășesc media locală, dispuse de regulă pe loturi de dimensiuni medii, 

racordate la sistemele publice de apă și canalizare. În imediata vecinătate a vechilor uzine sunt 

localizate câteva imobile colective de tip bloc (în cartierul Marginea, la intrarea în colonia 

omonimă), clădiri interbelice de locuințe de serviciu cu mai multe apartamente (casele tip 

pentru silvicultori din str.Văliugului) sau imobile foste industriale.  

Particularitățile cadrului natural învecinat din Marginea sau Stavila, dar și accesul facil la 

toate serviciile de utilitate publică (apă, canal, străzi asfaltate) sunt atuuri valorizante care 

pentru zonă. În egală măsură, punctual, concentrarea în imobile publice a unui număr mare de 

persoane  și familii sărace generează dificultăți de integrare socială și rezidențială a acestora 

(str.Stavila etc.). 

 

ZUM E - Colonia Baraj 
Situată în extremitatea estică a Municipiului Reșița la limita intravilanului Municipiului 

Reșița zona nu a fost cuprinsă la momentul elaborării Planului Urbanistic General în suprafața 

vreunui UTR. Este delimitată în partea inferioară de Râul Bârzava și limită naturală forestieră pe 

celelalte laturi.  Se întinde pe o suprafață de aproximativ 25 000mp. Cuprinde strada Colonia 

Baraj Secu cu acces pe un drum forestier semi practicabil spre drumul județean 583A sau pe un 

pod pietonal peste Bârzava dinspre drumul județean 582B. 

Zona Colonia Baraj se remarcă prin izolarea spațială față de restul perimetrului construit 

al orașului, fiind situată în extremitatea estică, spre munte, a orașului.  

Funcțiile industriale dominante din vecinătate (dispărute în prezent), altele decât cele 

siderurgice dar complementare acestora,  au determinat construcția acestor mici grupări de 

locuințe muncitorești în anii 1940. Izolarea spațială și transformarea permanentă a profilului 

economic al arealului în ultimele decenii, pe fondul restructurărilor economice ale industriei 

reșițene  a determinat schimbări  socio-demografice semnificative și concentrări de categorii 

marginalizate în zonă.  Prezența unor structuri de cazare temporară realizate în perioada 

modernă sau comunistă, abandonate sau având o gestiune publică precară, au determinat 

ocupări abuzive ale acestor construcții slab echipate și degradate. Absența unor soluții locative 

sociale în zonele urbane accesibile, face ca eforturile de integrare socială  ale celor localizați în 

aceste perimetre să fie cvasi-imposibilă. 

Criterii Indicatori cheie conform studiului de Referință Prag 

minimal 

ZUM E 

Colonia 

Baraj 

Capital 

uman 

  

  

Proporția populației de 15-64 de ani care a absolvit maxim 8 

clase (gimnaziu)  
22% 26,76% 

Proporția persoanelor cu dizabilități, boli cronice sau alte 

afecțiuni care le limitează activitățile zilnice 
8% 27,78% 

Proporția copiilor și adolescenților (0-17 ani) din populația 

totală 
20,5% 28,98% 
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Ocuparea 

forței de 

muncă  

Proporția persoanelor de 15-64 ani care nu sunt încadrate pe 

piața formală a muncii și nici nu urmează o formă de 

învățământ  

22,5% 33,33% 

Locuire Proporția locuințelor supraaglomerate (< 15,33 m2 pe 

persoană) 
54% 56, 25% 

Nesiguranță locativă: proporția gospodăriilor ce nu dețin 

locuința în proprietate personală 
12% 77,78% 

 

 

 

 

 

Localizare 

 

 

ZUM F nu se suprapune pe suprafața vreunui UTR pentru că 

nu a fost cuprinsă la momentul elaborării Planului Urbanistic 

General în suprafața vreunui UTR. 

 

 

 

 

Imagini reprezentative 
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ZUF 5 - Cartierul Lend  
Zona este suprapusă conform Planului Urbanistic General pe suprafața UTR-urilor 17a și 

17b pe o suprafață de aproximativ 478870mp. 

Perimetrul este delimitat pe contur <Acumularea Grebla>, <Râul Bârzava>, <Zona de 

vegetație forestieră> și <limită intravilan Municipiul Reșița cu pornire DJ582B>. 

Cuprinde străzile (extrase din Planul Urbanistic General al Municipiului Reșița și Planul 

Topografic de Referință al României în format digital TopRo5 administrat de Agenția Națională  

de Cadastru și Publicitate Imobiliară):  Târnovei (de la nr.1 la nr.38),Călugăreni (toate numerele 

circumscripționale), Războieni (toate numerele circumscripționale), Scorușului (toate numerele 

circumscripționale), Zorilor (toate numerele circumscripționale), Primăverii (toate numerele 

circumscripționale), Cireșului (toate numerele circumscripționale), Vișinului (toate numerele 

circumscripționale), Rozelor (toate numerele circumscripționale), Barajului (toate numerele 

circumscripționale), Colonia Scânteii (toate numerele circumscripționale), Lend(toate numerele 

circumscripționale). 

Cartierul Lend s-a dezvoltat de-a lungul secolelor XIX-XX în legătură cu diferite activități 

industriale din Reșița, profilul său economic și social fiind corelat cu dinamica activităților 

industriale menționate (activități de plutărit, “stavile” și producerea mangalului, distilăria și 

prelucrarea lemnului, morărit, construcția și exploatarea centralei electrice, cărămizi refractare, 

siderurgie, căi ferate etc.). Particularitățile cadrului natural învecinat din Lend, dar și accesul facil 

la toate serviciile de utilitate publică (apă, canal, străzi asfaltate) sunt atuuri valorizante pentru 

dezvoltarea viitoare a acestei zone. În egală măsură, punctual, concentrarea în imobile publice a 

unui număr mare de persoane și familii sărace generează dificultăți de integrare socială și 

rezidențială a acestora și deconstruiesc imaginea cartierului (Str.Colonia Baraj Secu etc.).  


