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MOTIVE PENTRU A INVESTI ÎN ORAVIȚA

Stimate domnule investitor,

Primăria și Consiliul Local Oravița vă aduc la cunoștință interesul unei relații de colaborare cu
firma dumneavoastră, scop pentru care dorim să vă oferim un pachet de facilități.

Pentru extinderea și dezvoltarea afecerii dumneavoastră, administrația locală vă poate oferi
terenuri și hale în regim gratuit.

De curând, administrația locală a achiziționat o platformă industrială de 45136 mp, situată la o
distanță de 5 km de localitatea Oravița cu acces la DN 57.

Pe platforma industrială sunt amplasate 10 clădiri care pot fi adaptate în funcție de cerințele
dumneavoastră.

Orașul Oravița este o adevarată oportunitate pentru dezvoltarea afacerii dumneavoastră.
Iată șapte motive pentru care să investiți in orașul Oravița:

1. Orașul Oravița are o populație aproximativă de 12.000 de locuitori și, dacă luăm în considerare
populația localităților apropiate, atingem un nivel al populației de 24.000 de locuitori.

2. Forță de muncă tânără, calificată și necalificată disponibilă imediat. Datorită apropierii de centrul
universitar Timișoara, forța de muncă calificată este formată dintr-o largă diversitate de meserii
și profesii.

3. Suntem avantajați din punct de vedere geografic, Oravița fiind liantul dintre munte și câmpie, o
zonă cu un potențial agro-geo-turistic însemnat.

4. Localitatea Oravița este situată la 100 de km de municipiul Timișoara, 50 km de Dunăre, 20 km
de granița cu Serbia (vama Naidăș) și aproximativ 150 de km de gran ița cu Ungaria (vama
Cenad).



5. Oravița are tradiție în minerit încă din antichitate, ultimele mine au fost închise  în anul 1998; în
minele din Oravița a fost extras minereu de: cupru,  aur, argint, uraniu. Administrația locala vă
sprijină dacă doriți să investiți în minerit.

6. Oraș cu însemnătate istorică și culturală unică în România, în Oravița sunt amplasate edificii ca:
cel mai vechi teatru din România, cea mai veche cale ferată din România, etc. Orașul Oravița are
un însemnat potențial de turism istoric.

7. Beneficiați de susținerea garantată a administrației locale în dezvoltarea  afacerii dumneavoastră
prin:

 acordarea de  reduceri la taxele și impozitele locale;

 terenuri cu titlu gratuit;

 hale și spații industriale cu titlu gratuit;

 taxe 0 pentru eliberarea certificatelor, avizelor și autorizațiilor de urbanism;

 racordarea gratuită la rețeaua de utilități publice;

 consultanță și sprijin logistic;

 consultanță în vederea angajării personalului necesar.



MEDIUL DE AFACERI ORĂVIȚEAN

În orașul Oravița funcționează un număr de 172 de societăți comerciale cu capital privat aflate în
evidențele administrației locale, preponderent monoindustriale, axate pe comerț, activități de distribuție,
producție de panificație, prelucrarea primară a lemnului și granitului, producție agro-alimentară.

Funcționarea optimă a acestor firme este posibilă datorită existenței bazei normativ -legislative
adecvate mediului de afaceri în țara noastră. Atitudinea mediului investițional din Oravița este una
pozitivă, expansionistă.

Deși preponderentă este activitatea de comerț a societăților existente, sunt premise de funcționare
a firmelor cu activități de producție ținând cont de existența materiilor prime din Oravița: granit, piatră,
lemn, precum și dezvoltarea sectorului agricol (legumicultură, apicultură, creșterea animalelor) sau
energetic ținând cont de specificul atmosferic al zonei noastre.

La ora actuală, diversificarea economiei locale poate fi realizată prin orientarea posibilelor
investiții către resursele naturale din zonă; unul dintre factorii importanți care pot concura la dezvoltarea
posibilelor afaceri, este forța de muncă disponibilă la ora actuală care reprezintă aproximativ 25% din
populația activă a orașului.

Societățile comerciale care au investit în turism dispun de o mare posibilitate de creștere a
întregului sector, datorită obiectivelor zonei din ce în ce mai cunoscute și mai vizitate. Cu toate acestea,
potențialul turistic al Oraviței este unul uriaș, așteptând să fie exploatat.



Oravița – un oraș pentru dezvoltarea companiei tale

Atestat documentar cu actualul nume în anul 1697,
orașul Oravița s-a dezvoltat impresionant în perioada
stăpânirii austro-ungare. Oraș minier prin excelență,
habitatul orăvițean a evoluat vertiginos ajungând, de la un
simplu sat, să reprezinte unul dintre cele mai importante
centre miniere ale Imperiului Habsburgic. Dezvoltarea
continuă și importanța economico-industrială a Oraviței a
continuat după primul război mondial când, în urma unirii
Banatului cu patria-mamă, Oravița devine reședință a nou-
înființatului județ Caraș.

Istoric

Izvoarele istorice menționează așezări miniere în această zonă încă din antichitate. Dezvoltarea
ulterioară a exploatărilor subterane din perioada ocupației otomane intră în atenția austriecilor fapt
pentru care, în urma păcii de la Passarowitz, Banatul intră în administrarea austro-ungară iar mineritul
din zona Oraviței traversează un proces complex de reorganizare. Concomitent cu așezarea activităților
miniere pe noile principii tehnologice se dezvoltă alte ramuri industriale în Oravița și imediata
vecinătate construindu-se într-un ritm relativ alert topitorii, școli de meserii (prima școală de gen din
spațiul românesc și sud-estul Europei), se îndiguiesc cele două lacuri antropice prin lucrări hidrotehnice
speciale (acestea devenind astfel primele baraje de greutate din România). Secolul XIX aduce un plus de
importanță Oraviței în vederile vieneze prin dezvoltarea economică, socială și cultur ală, atenția de care
se bucură Oravița în cercurile imperiale fiind concretizată în sprijinul total oferit de Viena la construirea
unei monetării imperiale, construirea teatrului – cel mai vechi teatru din România, a căii ferate Oravița-
Baziaș - prima cale ferată din România, calea ferată Oravița-Anina – prima cale ferată montană din țară,
gimnazii, spitale și bănci.

În perioada interbelică, Oravița - revenită în spațiul actual românesc - se bucură de aceleași
aprecieri de această dată din partea guvernului român. După cel de-al doilea război mondial și odată cu
schimbarea orientării politice a României, orașul continuă ascensiunea economică sectorul industrial
axându-se în principal pe extracția de uraniu și exploatări forestiere. Perioada de după anul 1989 a
însemnat o cotitură în evoluţia oraşului şi localităţilor aparţinătoare, prin disponibilizarea masivă a
muncitorilor din minerit şi apoi ca urmare a închiderii platformei de la Termocentrala Crivina;
problematica ce a apărut, a fost cea specifică  tuturor fostelor zone monoindustriale, unde a apărut un
excedent de forţă de muncă care nu a putut fi absorbită.

Dezvoltarea localităţii în ultimii 15 ani a fost lentă, caracterizată de menţinerea unui şomaj
ridicat, cu problematica specifică  acestei stări de fapt.



Așezare și acces

Cel  mai  apropiat  aeroport  este  Aeroportul  “Traian
Vuia” din Timișoara, aflat la 120 km de Oravița, iar cel mai apropiat port se află la 55 km în Moldova
Nouă.

Climă și relief

Populație, educație și forță de muncă

Orașul Oravița, conform recensământului din 2012, are un număr de 11.382 de locuitori, fiind un
oraș  multietnic  în  care  conviețuiesc  români,  maghiari,  germani,  sârbi,  romi. Populația activă a
orașului este de aproximativ 5000 de persoane dintre care un numar de 800 persoane sunt înregistrate în
statistica ANOFM ca șomeri. Acestora li se adaugă un număr mult mai mare de persoane care nu mai
beneficiază de nici un fel de măsuri de protecţie socială; o analiză privind situația populației apte de
muncă din orașul Oravița și localitățile apropiate indică un număr aproximativ de 4.000 persoane
disponibile. Situaţia este urmarea directă a fostei dezvoltări monoindustriale (minerit) a zonei,
restructurată în momentul de faţă.

Relieful, deşi preponderent premontan, se caracterizează printr-o mare diversitate. Suprafeţe
întinse de dealuri şi câmpii, oferă condiţii propice dezvoltării agriculturii, viticulturii, agro-turismului.
Zona se bucură și de o rețea hidrografică bogată format din pârâul Oravița, pârâul Lișava, pârâul Ciclova
și cele două lacuri îndiguite chiar la intrarea în oraș, acum în curs de reamenajare.

Subtipul climatic bănăţean, specific acestei zone geografice, se caracterizează prin circulaţia
maselor de aer atlantic din vest şi prin invazia maselor de aer
mediteranean din sud, ceea ce conferă un caracter moderat
regimului termic, cu frecvente perioade de încălzire în timpul
iernii, cu primăveri timpurii şi cantităţi medii de precipitaţii.
Climatul în Defileul Dunării este mediteranean, caracterizat
printr-o temperatură medie anuală mai ridicată decât în restul
ţării, cea din zona Oraviţa fiind edificatoare: 11,8 ºC, cea mai
ridicată valoare din ţară. Cantitatea medie anuală de
precipitaţii la Oraviţa este de 806,0 mm.

Caracteristic în această zonă este vântul denumit
Coşava, deosebit de intens în sectorul vestic al Defileului
Dunării, manifestat cu intensitate în Oraviţa.

Situat în partea de sud-vest a judeţului Caraş-Severin, în
preajma paralelei de 45°, cu o suprafaţă totală de 164,16 km²,
Oraviţa are în componenţa sa două localităţi subcomponente
(Ciclova Montană, Marila) şi patru sate aparţinătoare (Broşteni,
Răchitova, Brădişorul de Jos, Agadici).

Localitatea se învecinează la 21 km spre Est cu oraşul
Anina, la 52 km spre Nord-Vest cu municipiul Reşiţa, la 49 km
spre Sud cu oraşul Moldova Nouă, la 109 km spre Nord-Vest cu
municipiul Timişoara. La 18 km spre Sud se află punctul de control
vamal şi de frontieră – NAIDĂŞ – prin care se face legătura cu
Republica Serbia şi Muntenegru. Principalele căi de acces spre oraș
sunt cele rutiere: DN 57 Oravița – Moravița care se intersectează
cu E70 și continuă până în Timișoara, DN 57B Anina-Oravița până
în Anina ajungându-se pe DN58, DN 57 Moldova Nouă-Oravița.



La nivelul oraşului Oraviţa, învăţământul este reprezentat de 2 licee, 3 școli generale, cu
învăţământ primar şi gimnazial,  1 creşă – cămin, 4 grădiniţe din care una şi în limba germană, o şcoală
de muzică. Apoi, la nivelul localităţilor aparţinătoare şi satelor arondate, funcţionează încă 5 grădiniţe şi
şcoli generale şi o şcoală specială pentru copii cu nevoi speciale.

Economie și infrastructură tehnico-edilitară

Activitatea economică în oraşul Oraviţa se axează în special pe prelucrarea şi exploatarea
lemnului, dată fiind poziţia oraşului, aici funcționând o fabrică de profil. Există, de asemenea, o secție a
unei companii specializate în fabricarea de componente auto și o fabrică de produse lactate. Alte
activități economice sunt atribuite altor firme având ca domeniu panificația, comerțul (unul dintre marii
retaileri din Europa având o filială în orașul nostru), construcțiile, transportul, prestările de servicii, ș.a.
precum și exploatările zonelor agricole adiacente localității. Infrastructura este compusă din:

- reţea de alimentare cu apă potabilă
- reţea de alimentare cu energie electrică
- drumuri naţionale, drumuri judeţene, drumuri comunale
- reţea feroviară
- reţea de telefonie naţională
- reţea de telefonie mobilă
- reţea de cablu TV şi acces Internet
- Banca Raiffeisen
- BRD Group Societe Generale
- Banca Transilvania
- Administraţia Financiară
- 2 filiale CEC
- Judecătorie
- Post poliţie orăşenească
- Serviciul Teritorial al Poliției de Frontieră Caraș-Severin
- I.S.U. – subunitate pompieri și serviciu SMURD
- Spital orășenesc și Serviciu Ambulanță
- 3 farmacii

Oportunități de investiție

Agricultură - întinsele suprafeţe de păşuni şi fâneţe din zona administrată de oraşul Oraviţa fac
oportune investiţiile în dezvoltarea sectorului zootehnic. Investiţiile în acest sector urmăresc alinierea
domeniului la standardele europene, ameliorarea raselor, creşterea productivităţii muncii şi introducerea
de tehnologii noi care îmbunătăţesc calitatea produselor şi stimularea competitivităţii pe piaţa locală şi
pe pieţe externe. În acest sens, se va sprijini consolidarea de noi ferme, promovarea asociaţiilor de
producători precum şi dezvoltarea nişei de piaţă a agriculturii ecologice. De asemenea, sunt încurajate
investiţiile în amenajarea unor unităţi de colectare, prelucrare şi valorificare a produselor animale: centre
de tăiere – abatorizare, carmangerii, unităţi de colectare şi procesare a laptelui, a pieilor, a lânii ş.a.;
            Industrie - activitatea economică în oraşul Oraviţa se axează în special pe prelucrarea şi
exploatarea lemnului, poziţia oraşului fiind situată în zonă preponderent montană; există de asemenea o
filial a unui concern industrial specializat în producția de componente auto. O altă ramură dominantă
este comerţul şi alimentaţia publică. Într-un procent mai scăzut se înregistrează şi societăţi cu alte
domenii de activitate: prelucrarea laptelui, transport, turism, servicii publice, construcţii etc. În prezent,
la nivelul oraşului sunt înregistraţi un număr de 172 agenţi economici privaţi. Pentru dezvoltarea socio-
economică a zonei şi ocuparea integrală a forţei de muncă disponibile, administraţia locală este



Energie regenerabilă - în zona de câmpie a orașului, pe toată perioada anului se poate simți
Coșava, un vânt local, uscat și puternic, fapt care face ca investițiile în energie regenerabilă să fie foarte
profitabile datorită potențialului ridicat pentru energia eoliană. La Oravița este un fenomen complex al
dinamicii aerului zona intrând în atenția și studiul specialiștilor care afirmă că reprezintă un sistem local
de mișcare a aerului suprapus peste circulația generală de tip fohn. Direcțiile cu cea mai mare frecvență
a vântului sunt: NE (17,4%) și E (16,0%) iar calmul are o valoare relativ redusă (26,4%) iar viteza
medie pe direcții este de 7,9 m/s . Valorile de intensitate ating frecvent 35-40 m/s primăvara și toamna,
vârful de viteză maximă fiind atins în noaptea de 16-17 februarie 1979 când a fost înregistrată valoarea
de 70 m/s. În zonă este deja constituit un nucleu energetic eolian materializat în funcționarea unui parc
eolian compus din 6 turbine a câte 1,5 Mw fiecare.

Sinteză:
- Mediul economic ar putea profita de pe urma unor cursuri şi a transferului de know-how prin

administrarea resurselor existente pe baze moderne specifice economiei de piaţă;
- Încurajarea proiectelor de dezvoltare a turismului şi a agroturismului va putea duce la atragerea de

turişti şi relansarea turismului într-un sector în care infrastructura nu joacă un rol foarte important;
- Utilizarea potenţialului turistic oferit de cele două lacuri de acumulare din oraşul Oraviţa;
- Creşterea animalelor şi industria alimentară vor beneficia de cerere constantă;
- Agricultura s-ar putea dezvolta şi în condiţiile actuale printr-un proces de modernizare şi cooperare

realizat în condiţii moderne de management;

interesată de atragerea unor investitori în sectorul industrial. Există în localităţile administrate forţă de
muncă calificată în confecţii îmbrăcăminte, confecţii încălţăminte, artizanat, alte domenii ale industriei
uşoare; prelucrarea lemnului este un alt domeniu în care există forţă de muncă calificată. Se pot amenaja
în zonă ateliere de mobilier, profile din lemn, tâmplărie, construcţii case din lemn, mobilier de grădină
ş.a.

Turism - oraşul Oraviţa, precum şi zona în care este aşezat, dispune de numeroase atracţii
turistice între care: Teatrul Vechi "Mihai Eminescu" - construit în anul 1816, în stil baroc, după modelul
teatrului din Viena este cel mai vechi teatru din ţară, pe scena căruia s-au perindat trupe din Austria,
Germania, Ungaria, de la Teatrul Naţional Bucureşti, ca şi personalităţi de seamă ca Mihai Eminescu şi
George Enescu. De asemenea reprezintă prima clădire de teatru din piatră, din sud-estul Europei, ca şi
prima clădire din Europa luminată cu ajutorul lămpilor cu acetilenă; Catedrala oraşului Oraviţa, biserica
"Adormirea Maicii Domnului"- ridicată în anul 1718 de către ctitorul Dimitrie Hagi, din banii
comunităţii locale; Biserica Romano – Catolică Oraviţa Montană - ridicată la un an după alungarea
turcilor de către Eugeniu de Savoia, în anul 1718, biserica este decorată cu picturi care imită zona
înconjurătoare, pe fundal apărând chiar Muntele Rol; Biserica Ortodoxă Oraviţa Română - aşezată pe
ruinele unei vechi mănăstiri, biserica poartă numele patronului oraşului. O dată cu hramul acesteia se
celebrează Sărbătoarea oraşului. Tot aici se află cea mai veche cale ferată montană din ţară (34 km),
construită în anul 1863, cu 14 tunele şi 10 viaducte, de un pitoresc captivant, neîntrecut în ţară. Mai pot
fi vizitate în zonă: Mânăstirea ”Călugăra”- întemeiată în 1859; Pădurea de liliac - parte din rezervaţia
naturală Valea Ciclovei; Gorunul cu icoana – renumit datorită icoanei sfinte care este bătută pe trunchiul
său, icoana a carei autor s-a pierdut în negura timpului. La mică distanţă de "Gorunul cu icoana" se
găseşte o superbă cascadă pe tuf calcaros de aproximativ 10-12 m numită "Cascada de la Piatra Moale”;
Poiana Iuliei; Piatra Rolului Nou - o stânca solitară de calcar care ţâşneşte din mijlocul padurii (987 m);
Peştera lui Adam Neamţu; Cheile Nerei - obiectiv turistic de o rară frumuseţe; "Lacul Dracului", cu o
suprafață de 700 mp despre care se spune că nu i s-a descoperit fundul - monument al naturii; Cheile
Minişului; Cheile Caraşului şi multe altele, alături de tradiţiile locale, gastronomia specifică şi
ospitalitatea locuitorilor. Administraţia locală este preocupată de crearea infrastructurii necesare pentru
creşterea atractivităţii orașului ca destinaţie turistică, încurajând investiţiile în amenajarea unor spații de
cazare si agrement: pensiuni. moteluri, hoteluri, case de vacanță, restaurante cu specific local,
campinguri, tabere şi cantonamente sportive, baze sportive de vară, sate de vacanţă, ș.a.;



- Industria alimentară poate fi dezvoltată foarte uşor unde materia primă este foarte accesibilă (spre
exemplificare: procesarea laptelui şi valorificarea sa la cote superioare, producţia şi prelucrarea
ciupercilor, colectarea şi valorificarea fructelor de pădure, colectarea şi valorificarea superioară a
animalelor crescute în gospodării particulare, dezvoltarea unor centre de colectare şi prelucrare a
peştelui, etc.);

- Mărirea profitului obţinut din procesarea lemnului s-ar putea face foarte uşor prin diversificarea
producţiei şi folosirea materialelor considerate în prezent deşeuri.  De asemenea, colaborarea cu
firme din străinătate pentru dezvoltarea exportului de produse finite şi nu a exportului de materii
prime sau semifabricate ar mări considerabil profitabilitatea sectorului şi ar sprijini economia
orizontală;

- Industria uşoară poate fi dezvoltată – există materie primă pentru unităţi de prelucrare;
- Dezvoltarea mediului de afaceri, prin accesarea de fonduri europene în scopul infiinţării de noi

Facilități acordate investitorilor

Administrația locală din orașul Oravița își exprimă deschiderea totală în ceea ce privește
colaborarea și sprijinul acordat persoanelor sau companiilor interesate să investească în acest oraș și se
angajează să sprijine investitorii atât prin acordarea unor facilități precum reduceri la taxe și impozite,
terenuri cu titlu gratuit – inclusiv racordarea la rețeaua de utilități publice, spații industriale cât și
consultanță și sprijin logistic.

Avantajele investițiilor în Oravița sunt determinate de poziţia geografică avantajoasă, având o
distanţă relativ mică (sub 700 km faţă de multe oraşe importante ale Europei: Belgrad, Bucureşti,
Budapesta, Zagreb, Bratislava, Sofia, Liubliana, Viena, Sarajevo), nu există conflicte interetnice, şi
religioase, există spaţii de producţie aparţinând primăriei ce ar putea fi valorificate la cote superioare ,
zona are un potenţial natural foarte ridicat, zone turistice atractive unde pot fi amplasate noi capacităţi de
cazare, posibilitatea realizării unor trasee turistice atractive pentru turiştii autohtoni şi străini , în anumite
domenii există materie primă nevalorificată la cote superioare (lemn, lapte, tuf calcaros, etc.) , potenţial
cinegetic însemnat, în sectorul privat există potenţial zootehnic, agricultura nu se desfăşoară pe suprafeţe
excesiv divizate, existenţa unor sortimente diversificate de fructe de pădure, există reţele telefonice care
să acopere toată zona inclusiv GSM.

Bibliografie:

http://www.geografie.uvt.ro/old/cercetare/publicatii/anale/articole/.pdf
http://www.primariaoravita.ro/
Statistica ANOFM nr. 13369/27.11.2014
Centralizator statistic, studii, analize elaborate de Primăria Oravița.

servicii, linii de producţie, modernizări, etc.;
- Forţă de muncă disponibilă, calificată, la un cost rezonabil.



C O N T A C T:

Primăria Oravița, telefon - 0255 / 571.133
fax - 0255 / 572.815

e-mail: investment@primariaoravita.ro

http:www.primariaoravita.ro

Petrovan Ionuț, telefon - 0786 / 406.659

Bogdan Cătălin Daniel, telefon - 0786 / 406.660


