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I. Delimitare geografică și poziție

DESCRIEREA SITULUI

Limita zonei de protecție a ansamblului

Definirea zonei tampon a ansamblului istoric

Ansamblul Istoric Oravița se află în cea mai veche parte a orașului, denumită 
înainte de alipirea cu Oravița Română, Oravița Montană. Scufundat între 
dealuri, situl este un loc unic care s-a dezvoltat în vale în urma sistematizării 
pârâului Oravița și a traseelor apelor de ploaie acumulate de pe versanți.  
Situl este străbătut de DJ57B, drum ce poate fi utilizat pentru a ajunge la 
Marila și Anina.

Suprafața zonei protejate este de: 32,7 ha în aprenta căreia se află 47 de 
monumente categoria B și 4 monumente categoria A. Oravița este gazda 
primei gări de pe teritoriul actual al Romăniei, a primei căi ferate montane, 
a primei farmacii montane și a primului teatru. 

Aici se regăsesc locuințe, magazine și funcțiuni administrative,  determinănd 
o îmbinare a tipologiilor arhitecturale, între rural și urban, intim și expus, 
privat și public. 

Peisajul deluros pe care s-a dezvoltat în timp orașul este extrem de 
important pentru imaginea acestuia și păstrarea caracterului locului. PM 
propune definirea unei zone tampon pe versanții dealurilor ce înconjoară 
orașul, pentru păstrarea cadrului biologic și forestier absolut indispensabil 
imaginii generale a ansamblului.

Dealurile din jurul orașului fac parte din rezervaţia naturală botanică 
Valea Ciclovei – Oraviţa ce cuprinde zona Muntelui Rol, Valea Călugărului, 
Corcana şi o parte din Muntele Simion, cu o suprafaţă de 218,90 ha.

Zona tampon va necesita niște reglementări locale speciale cu privire la  
exploatarea lemnului ca resursă. Deoarece se întinde atât pe proprietățile 
private ale locuitorilor, cât și pe proprietatea publică și rezervația naturală, 
mecanismele de protecție trebuie să clarifice permisivitățile și obligațiile 
fiecărei părți implicate. 

Trebuie interzisă prin HCL tăierea arborilor nemarcați de reprezentanți 
ai ocolului silvic indiferent de localizarea lor pe proprietate publică sau 
privată. Pot fi introduse mecanisme de încurajare pentru plantarea de noi 
arbori pe proprietatea privată pentru a menține ciclul de viață al pădurii. Se 
preferă specii locale sălbatice, precum cele din rezervație, în detrimentul 
pomilor fructiferi. 

În acest context, se poate avea în vedere și o soluție de încălzire 
centralizată pentru Oravița ce include o centrală pe peleți, care utilizează 
lemnul sub orice formă (copaci bătrâni, crengi rezultate în urma toaletării, 
orice materie vegetală în surplus, etc). Acastă soluție poate fi o metodă de 
a fructifica economic zona de pădure protejată. 
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Țesutul urban al ansambului are o vechime semnificativă, cele mai vechi 
construcții datând din sec 18. Fostă reședință a județului Caraș la începutul 
secolului XX, după reorganizările administrative făcute în perioada 
comunistă și revenirea la sistemele de județe în forma actuală de Caraș-
Severin, cu capitala administrativă la Reșița, Oravița a rămas  în perioada 
comunismului într-o stagnare economică fără investiții în industrie. 
Dezvoltările ce au avut loc s-au localizat în partea de vest a orașului, cu 
investiții și intervenții minime în zona istorică, iar acest trend continuă și 
în prezent. 

II. Argumentarea valorii istorice a sitului și a necesității 
protejării acestuia

III. Descrierea situației economico-socilale

IV. Documente de referință

Fiind centru de gestionare a activității miniere din jur, Oravița a crescut pe 
fondul necesarului specialiștilor și inginerilor pentru dezvoltarea minieră. 
Pe lăngă aceștia se numără mulți munictori coloniști aduși din diferite 
părți ale țării și de peste hotare. Rezultatul a fost un amestec multietnic 
și multicultural care s-a păstrat timp îndelungat. Dovada cooperării dintre 
etnii în comunitatea orăvițeană este contribuția pentru construcția teatrului 
care a venit de la fiecare grup de locuitori. 

După încetarea activității miniere din zonă, locuitorii au început să 
părăsească orașul, ajungându-se de la 15.000 loc la 9.000 loc după revoluție. 
Procentual este una dintre cele mai severe depopulări dintre orașele din 
România, fenomen ce a atras după sine câteva efecte nedorite precum 
proprietăți neutilizate, restrângerea resurselor primăriei și numeroase 
altele. Oravița este un oraș aflat în proces de restrângere, problemele, 
procesele și posibilele soluții fiind detaliate în studiul de fundamentare la 
capitolul 1 punctul 1.1.1 (Anexa 5). 

O problemă serioasă care a limitat dezvoltarea orașului este cea a lipsei 
alimentării cu gaz. Această situație a determinat multe soluții improvizate, 
bazate pe exploatarea lemnului local pentru încălzire. 

Documente utilizate pentru detalierea, elaborarea și argumentarea Planului 
de Management:

Studiu de Fundamentare a lucrării de diplomă intitulat “ANALIZĂ URBANĂ 
ȘI MICROINTERVENȚII ÎN ANSAMBLUL URBAN ORAVIȚA”, parte a Unitului 
de Dezvoltare Patrimoniu și Landscape al Facultății de Arhitectură și 
Urbanism din Timișoara; Autori: Coste Cristina; Nistor Mircea Dragoș; 
Oprea Alexandra Medana; Tamaș Emanuel Ioan; Îndrumător Demetrescu 
Bogdan; februarie 2017 (Anexa 5)

Strategia de Dezvoltare a unitaţii administrativ teritoriale oraş Oraviţa 
pentru perioada 2014-2020 (Anexa 6)

Istoria Teatrului Vechi din Oravița - Ionel Bota; Vol 1-5
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I. Convenții internționale

II. Legi Românești

III. Reglementări Locale

IV. Programe de finanțare

Protecția monumentelor istorice se face plecând de la o atitudine de 
apreciere a oamenilor față de obiectele de patrimoniu și având la bază o 
serie de legi care să ghideze intervențiile pe obiecte sau în context.

Pentru a asigura norme de bună practică în domeniul restaurării și 
conservării monumentelor istorice, la nivel internațional, a fost dezvoltat de 
specialiști un set de reguli și recomandări. Acestea nu au putere executivă 
la nivel național sau regional, însă aderarea la aceste norme poate asigura 
calitatea unei strategii de intervenție. Pentru detalii poate fi consultat SF, 
paragraful 1.1.2. (Anexa 5)

PM cuprinde soluții pe termen scurt/cu aplicare imediată, și cu un necesar 
redus de resurse și soluții pe termen mediu, mai costisitoare, în care se 
mizează pe finanțarea prin proiecte sau PPP.

• Carta internațională pentru Conservarea și Restaurarea Monumentelor 
și a Siturilor - Carta de la Veneția - 1964

• Carta despre autenticitate de la Nara - 1994
• Memorandumul despre Gestionarea Peisajelor Urbane Istorice - Viena 

- 2005

• Tezele Patrimoniului -  principii adoptate de Ministerul Culturii ce vor 
sta la baza întocmirii Codului Patrimoniului; aflate în noiembrie 2016 
în dezbatere publică

• Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții 
- Republicată și Actualizată 2016

• Legea nr. 422 din 2001 privind protejarea monumentelor istorice

Soluțiile propuse în PM se bazează pe o abordare de tip Analiză - Obiective 
- Soluție - Urmărire. Acestea vor avea efect doar dacă se aplică în mod real 
de către administrație prin HCL și vor fi cuprinse în noul PUG.
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MECANISME PENTRU PROTECȚIA ȚESUTULUI IS-
TORIC

• PUG Oravița - 1995 - document învechit din care lipsesc norme de 
conservare a ansamblului istoric și criterii de orice fel care trebuie 
respectate în cazul intervențiilor în zonă

• reguli și reglementări locale cu privire la conservarea și utilizarea 
spațiului public care să asigure calitatea spațiului orășenesc în paralel 
cu dezvoltarea economică și socială a cetățenilor - în prezent acestea 
nu există, o listă cu cele propuse în PM poate fi găsită în Anexa 4.

• Fondul European de Dezvoltare Regională
• P.O.R. - axa 5.1. Restaurarea și valorificarea durabilă a patrimoniului 

cultural, precum și crearea / modernizarea infrastructurilor conexe
• I.N.P. Institutul Național al Patrimoniului
• Consiliul Județean Caraș
• Primăria Oravița
• Investiții private

MECANISME PENTRU 
PROTECȚIA 

ȚESUTULUI ISTORIC

2



Scopul PM este de a asigura calitatea procesului de conservare a 
ansamblului istoric al Oraviței în paralel cu dezvoltarea socială și 
economică a localității. 

În urma cercetării concluzionate în SF reiese că una dintre principalele 
probleme ale orașului este lipsa de viziune a locuitorilor pentru resursa cea 
mai importantă pe care o dețin: patrimoniul arhitectural. PM oferă un cadru 
de măsuri care să crească atractivitatea centrului istoric în ochii turiștilor, 
dar și al locuitorilor, pentru ca situl să devină unul mai căutat, îndrăgit și 
profitabil pe viitor.

Dezvoltarea economică poate genera conflicte când este suprapusă peste 
un țesut arhitectural și urbanistic rigid, precum cele protejate. Acestea 
pot fi anticipate prin studiul altor comunități și evitate prin aplicarea 
prevederilor PM.

Perioada de aplicare a PM este 2017-2020. Obiectivele și măsurile 
propuse sunt calibrate pe aceasă perioadă și pe termenul de reactualizare 
a strategiei de dezvoltare.
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Aplicarea unui PM mizează pe continuitatea în timp a măsurilor, reanalizarea 
obiectivelor și măsurarea rezultatelor la intervale regulate. Un prim set de 
obiective a fost formulat în urma analizei strategiei de dezvoltare și a SF:

• I. Stabilirea unei identități a orașului
• II. Conservarea și dezvoltarea sustenabilă a țesutului urban istoric
• III. Dezvoltarea și valorificarea turismului

I. Stabilirea unei identități a orașului

Formularea unui manifest al orașului bazat pe alegerea unor termeni cheie, 
care să fie utilizat în prezentarea localității, reprezentativ pentru locuitorii, 
arhitectura și peisajul în care se găsește.

Comunicare Online

Strategia de comunicare a orașului necesită o împrospătare a imaginii 
grafice și a metodelor de promovare. Blazonul orașului este o piesă grafică 
ce trebuie redesenată într-un logo modern și reprezentativ. Comunicarea 
grafică pe rețelele de social media, puncte turistice, site-ul orașului, trebuie 
corelate cu noua identitate vizuală și trebuie întocmit un ghid pentru 
utilizarea acesteia de către membrii comunității. Oravița trebuie să devină 
mai vizibilă pe canalele de social media (Facebook, Twitter, Wikipedia, 
AirBnb, Trip Advisor, Foursquare, Instagram) prin postări de fotografii, 
informații inedite (ȘTIAȚI CĂ?) și conținut la zi despre proiectele orașului. 

Tot prin social media Oravița ar putea avea contact la grupuri de turiști 
specifice precum bicicliști, alergători, sau oameni cărora le place să 
exploreze natura. Angențiile de turism ar trebui să fie de asemenea 
încurajate să preia imaginea și manifestul rezultate din PM.

forestier

montan

baroc

seccesion

multietnicitate
teatruferoviar

punct 
managerial

peisajsistematizarea 
apelor

ascunsmister
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Punerea bazelor unei asociații culturale

Puterea unei comunități se poate manifesta și altfel decât prin mersul la vot 
și asumarea faptului că aleșii sunt singurii responsabili pentru proiectele 
orașului. ONG-uri născute în sânul comunității pot scrie proiecte și aplica 
pentru finanțări pentru proiecte culturale sau sociale, contribuind mult la 
resursele care se aduc în oraș, pe lângă municipalitate. 

Astfel de organizații pot fi inițiate cu sprijinul primăriei (financiar și 
consultativ), însă treptat pot deveni funcționale pe cont propriu prin scrierea 
de proiecte sau donații. Municipalitatea ar trebui să testeze prin proiecte 
pilot și sesiuni de comunicare cu publicul dacă există oameni interesați să 
învețe să scrie proiecte și să se implice într-o astfel de organizație.

Miza reușitei unui astfel de proiect este foarte mare, printre cele mai 
importante avantaje fiind coagularea comunității centrului istoric și 
aplicarea la fonduri/linii de finanțare noi.

Păstrarea diversității funcționale

În Oravița țesutul urban se învecinează și uneori se intersectează cu cel de 
facutră rurală în unități de spațiu reduse. Din punct de vedere programatic, 
acest lucru se traduce în diversitatea funcțională a zonei urbane fiind 
învecinată cu zone de locuire. Fenomenul este deosebit de benefic pentru 
o comunitate, asigurând un echilibru între utilizarea spațiilor comunității 
de către turiști și localnici, public/privat. Locuirea este foarte importantă 
pentru susținerea serviciilor și firmelor din centrul istoric. 

Municipalitatea ar trebui să încurajeze locuirea în zona istoică sau în 
vecinătatea acesteia prin proiecte de conversie a mansardelor în lofturi 
sau extinderi ale caselor tradiționale pentru a crește densitatea.
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Imaginea comunității

Ar trebui încurajată folosirea brandului sitului istoric Oravița de către toate 
firmele ce sunt localizate pe teritoriul acestuia (în special cele destinate 
turismului). Acest lucru ar întări sentimentul de apartenență la comunitate. 
În aceleși timp comercianții câștigă un capital de încredere ca membrii sau 
parteneri ai comunității și administrația  construiește o identitate a locului.

Ghid pentru publicitate în zona istorică

Din planificarea grafică și vizuală a orașului trebuie să facă parte o 
strategie de signalistică și utilizare a fațadelor pentru reclame. Imaginea 
arhitecturii este puterneic afectată negativ de deciziile fiecărui comerciant 
de a-și folosi fațada în scop publicitar. Pentru zona protejată a orașului 
trebuie întocmit un ghid îndrumător de permisivități și bune practici pentru 
montarea firmelor și utilizarea vitrinelor magazinelor. 

Imaginile următoare prezintă situația actuală din Oravița, respectiv exemple 
de bună practică din Budapesta și Veneția. Mai multe exemple se găsesc 
în Anexa 3.

PROIECT

PROIECT

PROIECT

PROIECT

HCL

Se va acorda o atenție ridicată diferenței dintre City branding și City 
marketing.

Diferența dintre cele două reiese din faptul că marketing-ul se folosește 
de dorințele și nevoile posibililor consumatori pentru a promova servicii 
care să răspundă acestora. Cum nevoile sunt mereu schimbătoare, aceste 
proiecte sunt planificate pe termen scurt și încearcă să se reinventeze, să 
aducă tot timpul ceva nou. 

Strategia de branding, în schimb, are ca scop aflarea caracteristicilor 
specifice locului. Acestea vor defini identitatea orașului, care îl va face 
cunoscut datorită unicității sale (Paris - romanță, Milano - capitala modei). 

C Rural vs. Urban
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44 II. Conservarea și dezvoltarea sustenabilă a țesutului urban 
istoric

Un sistem de reglementare urbană învechit și incomplet este deosebit de 
nociv pentru dezvoltarea oricărei zone urbane, în special a uneia vulnerabilă 
și valoroasă precum centrul istoric al Oraviței. Pentru PUG-ul aflat în lucru, 
PM propune o serie de completări care vor facilita ocrotirea monumentelor 
și păstrarea calității holistice a ansamblului.

Refacerea profilelor stradale

Străzile din Oravița obișnuiau să fie pavate, cu trotuare elevate deservind 
în principal traficul pietonal. În procesul de planificare urbană propunem 
reducerea gabaritului străzilor de la 2 benzi pe sens la una, lățirea trotoarelor 
și delimitarea pistelor pentru bicilete pe toate arterele principale. Soluții 
pentru locuri de parcare trebuiesc organizate cumulat în puncte cheie 
pentru a evita congestia pe strazile principale. Parcarea pe ambele părți 
a carosabilului, ca în prezent, dăunează foarte mult perspectivei liniare a 
străzii principale. 

Noul PUG ar trebui sa cuprindă o listă de materiale admise pentru soluții de 
pavare cu piatră cubică pe străzile principale din zona protejată.

Proiectarea spațiilor verzi

Oravița are o sumedenie de locuri care par abandonate, atât proprietăți 
construite cât și spații verzi (brownfields). O strategie deosebit de 
importantă pentru stoparea migrației locuitorilor afară din oraș dar și 
pentru turism, este asigurarea unui mediu estetic, curat și oxigenat; cu alte 
cuvinte, a unei calități ecologico-urbană pe care nu o pot găsi în alte locuri.

Malurile canalului, în porțiunile în care nu este acoperit de bolta pârâului , 
prezintă spații cu mare potențial recreativ, neutilizate, aflate în dezordine. 
Zona lacului mic și a lacului mare și alte areale delimitate pe harta din 
Anexa 4 sunt spații ce trebuiesc cel puțin curățate și treptat proiectate 
pentru a fi transformate în spații publice valoroase.

Sistem de control asupra intervențiilor în ZP și ZT

Noul PUG trebuie să conțină parametrii uzuali pentru reglementarea 
zolală (H, Hc, POT, CUT) însă acești indicatori nu asigură că inserțiile în 
țesutul istoric vor avea un minim de calitate arhitecturală sau spațială. 
Implementarea mai strictă a mai multor criterii precum: restricții ale 
materialelor folosite, forma și materialul învelitorii, ritmuri ale fațadei, etc; 
este prea restrictivă față de potențialul creativ al arhitecților și făcând asta 
Oravița riscă să rămână blocată în tipologii preluate din trecut și adaptate 
la utilizări actuale, evitând urmele prezentului asupra evoluției sale.

O soluție pentru asigurarea calității proiectelor în ZP și ZT, argumentată în 
SF, este introducerea unui document  justificativ pentru obținerea aprobării 
oricărui proiect de construcție, reabilitare sau renovare. Acest document 
va conține întrebări precum:

• cum considerați că proiectul dumneavoastră se relaționează la 
clădirile învecinate?

• care este impactul propunerii asupra spațiului public și desfășurării 
proceselor sociale și culturale pe străzile și/sau piețele învecinate?

• cum contribuie proiectul la conservarea percepției generale a 
ansamblului istoric?

• ce contribuții sociale semnificative aduce construcția noii funcțiuni în 
detrimentul celor arhitecturale, dacă este cazul?

Aceste întrebări pot fi evaluate de comisia de urbanism a primăriei, 
consilieri locali și comisia pentru monumente. Proiectele vor putea fi 
respinse pentru tratarea necorespunzătoare a acestor teme. În acest caz 
se formulează răspunsuri din partea autorităților, menite să ajungă prin 
arhitect până la beneficiar și împreună să opteze pentru îmbunătățirea 
soluției. Demersul ar reprezenta formalizarea integrării în context ca un 
criteriu obiectiv de măsură, care poate fi justificat apoi întregii comunități.

Puncte strategice pentru dezvoltarea pe viitor a localității

În viitoarele planificări, administrația orașului trebuie să prevadă strategii 
pentru căteva puncte cheie din oraș  ce au un impact direct asupra întregii 
comunități și a ZP.

• instaurarea zonei tampon argumentată la punctul 1.I. 

• stadionul din proximitatea ZP - este o zonă cu mare potențial pentru 
dezvoltare în centrul vechi al orașului ce poate fi utilizată mai profitabil, 
în timp ce terneul de sport poate fi mutat fără mult efort î partea de 
vest a orașului unde există teren plat

• groapa de gunoi a orașului - limitează dezvoltarea anumitor zone 
datorită proximității față de oraș

• zona cu nivel ridicat de radiații din aproprierea gării - recilarea 
infrastructurii feroviere nefolosite și plantarea anumitor specii de 
vegetație pot ajuta la scăderea naturală a radioactivității solului și 
diminuarea răspândirii acesteia prin particule de praf și nisip ridicate 
de vânt

• închiderea ZT printr-un coridor verde ce traversează perpendicular 
orașul, prezentat în Anexa 4, plecând de la Grădina de tir, liceu, parcul 
primăriei și continuarea acesteia spre dealul din nord. 

• verificarea autorizațiilor de construcție a unor proprietăți aflate în 
vecinătatea monumentelor istorice precum gara și barajul mare.

Întocmirea unui plan de iluminat stradal

Proiectarea corpurilor de iluminat, alegerea temperaturii luminii și a 
intensității acesteia trebuie luate în considerare. Este de evitat excesul de 
iluminare pentru ornamentele clădirilor și la nivel urban pentru a nu polua 
luminos mediul forestier înconjurător.

A Noul P.U.G.

HCL

Strategie pentru arta urbană

Arta este un layer indispensabil din discursul unui oraș pentru care cultura 
nu trebuie să rămână legată doar de trecut. Profitând de proximitatea 
comunităților de artiști profesioniști din satele din jur, precum Socolari 
sau Potoc, administrația ar trebui să deschidă un concurs de propuneri 
sau la consilierea unor artisti și arhitecți să achizitioneze obiecte de artă 
contemporană pentru spațiile publice.



doar codul monumentelor, adresa și denumirea clădirilor, unele dintre 
aceste date fiind incorecte. MP conține în Anexa 1 o listă corectată a 
monumentelor precum și propuneri pentru listarea altor clădiri conform 
Anexelor 1 și 2. O parte dintre clădirile monument au fost investigate și 
prezentate în SF, fiind primul pas pentru începerea bazei de date, împreună 
cu materialul furnizat de biroul de urbanism din primăria Oravița.

O altă bază de date trebuie făcută cu proprietățile aflate în posesia primăriei. 
Monumente sau nu, administrația trebuie să stie exact suprafața acestora 
pentru a putea fi corelace corect cu diferite funcțiuni. Pentru atingerea 
acestui obiectiv până în 2020, trebuie efectuate studii pe aproximativ 10-
15 clădiri în fiecare an. 

Prioritizarea investițiilor în funcție de concluziile trase din crearea 
bazelor de date

• clădiri cu nevoi reduse de intervenții - pentru a fi aduse în stadiul de 
funcționare și apoi date spre închiriere

• clădiri în pericol de degradare totală - pentru a evita pierderea totală a 
acestora

• clădiri în stadiu mediu de degradare - care pot aștepta finanțare

Împarțirea clădirilor din patrimoniul primăriei în funcție de posibila 
destinație funcțională:
• după dimensiune
• costuri de întreținere
• locație în oraș
• stadiu de degradare

Continuarea eforturilor de soluționare a proceselor juridice cu diferiți 
beneficiari

Lipsa asumării posesiei asupra unei clădiri poate genera daune majore 
acesteia prin stagnarea investițiilor și imposibilitatea accesului pe 
piața imobiliară. În cazul clădirilor monument aflate în pericol iminent 
de degradare, primăria trebuie să asigure pârghii pentru exproprierea 
deținătorului și renovarea monumentului. Clădirile degradate aflate în ZP 
aduc un prejudiciu de imagine întregii comunități, de aceea MP prevede 
lipsa toleranței pentru proprietarii care nu își întrețin gospodăriile. 

Printre sancțiuni se pot număra pierderea dreptului de scutire de impozit 
sau amenzi. Dacă o proprietate strănge mai multe datorii prin impozite și 
amenzi neplătite decât valoarea ei aproximată pe piața imobiliară, aceasta 
ar trebui să intre în proprietatea primăriei pentru a putea fi renovată și 
închiriată.

Promovarea unor exemple de bună practică

Reabilitări sau conversii ale clădirilor din oraș ce dau dovadă de calitate 
arhitectonică ridicată trebuie încurajate și premiate de către autorități. 
Aceste premii simbolice semnifică doar recunoașterea comunității față de 
efortul individual gospodăresc al oamenilor și sunt menite să promoveze 
exemple demne de urmat. Gospodăriile întreținute corespunzător și cu 
simț estetic pot de asemenea să fie premiate. Proiectele de diplomă ce 
însoțesc PM au același scop, sperând că oamenii din Oravița vor fi mai 
sensibili la potențialul arhitecturii din orașul lor.
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44 Plan de utilizare a spațiului public 

Extinderea funcțiunilor clădirilor spre spațiul public este un proces de dorit, 
întrucât denotă porozitatea limitei arhitecturale și îmbie oprirea trecătorilor. 
Administrația trebuie să aibă un plan bine stabilit legat de ce clădiri se pot 
extinde cu terase spre spațiul public, dimensiuni, aspect, sau durata de 
funcționare. 

Obiecte cu caracter temporar pentru deservirea unor evenimente (scene, 
chioscuri, corturi, etc) trebuie prevăzute ca poziție, durata amplasamentului 
și funcționare. Trebuie eliminate toate structurile cu caracter temporar 
utilizate semi-permanent precum terasele din PVC, chioșcuri metalice de 
ziare sau buticuri improvizate, chiar și garaje.

Ghid de proiectare pentru delimitări de proprietate

Gardurile și porțile sunt o componentă arhitecturală cu impact foarte mare 
asupra experienței orașului. Interdicții și indicații cu referire la diferite 
materiale sau tipologii ar trebui prevazute de primărie.

B

C

 Alcătuirea unei baze de date a clădirilor istorice

 Conservarea și restaurarea clădirilor monument

PROIECT
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PROIECT

Pentru a avea o imagine cat mai cuprinzătoare asupra patrimoniului 
construit al orașului este necesară alcătuirea unei baze de date conținând 
date istorice, fotografii , relevee, suprafețe, datarea corectă și detalii de 
ornamente sau construcție pentru toate clădirile monument istoric aflate 
în ZP. 

Această resursă trebuie administrată de biroul de urbanism al primăriei, 
care să monitorizeze starea în care se află monumentele. În prezent conține PROIECT



Transportul între gară și ZP este esențial atât pentru turiști cât și pentru 
locuitori. Autoritățile ar trebui să facă demersuri pentru asigurarea 
transportului public de persoane și încurajarea mersului cu bicicleta.

Sistemul de dirijare a apelor pluviale are în componență mai multe 
elemente printre care: bolta pârâului, scurgeri subterane de pe versanți, 
profile stradale cu șanțuri pe margini, conexiuni între subsolurile clădirilor 
și canal. Acestea trebuie cartografiate, evidențiate și restaurate pentru 
a asigura pastrarea lor în timp dar și pentru a evita situații nefavorabil 
precum deversarea apelor de ploaie în curțile oamenilor sau infiltrații în 
structurile de cărămidă ale clădirilor

Tot în această direcție, în Varșovia a fost votată o hotărâre locală în 2014 
conform căreia magazinele goale aflate în proprietatea autorităților pot fi 
închiriate gratuit pe o perioadă de maxim 3 luni. 

Mai multe proiecte și exemple de bună practică în acest sens se pot găsi 
pe siteurile http://yesbut.eu și http://lakatlan.kek.org.hu/vacant-city-book/
index.html

Evitarea gentrificării

Obținerea statutului de monument atrage pe lăngâ prestigiu, creșterea 
investiției în reabilitarea clădirilor. De asemenea, sunt afectate și 
proprietățile care se găsesc în ZP și al căror aspect este esențial pentru 
conservarea imaginii ansamblului. 

Primăria poate contribui cu o sumă redusă, necesară cat să acopere 
o parte din diferența dintre utilizarea unor materiale obișnuite și a unor 
soluții up to date, unui număr mic de proiecte care arată că:
• renovarea are în vedere pornirea unei mici afaceri turistice (pensiune/

restaurant/etc)
• proiectul de renovare foloseste materiale, meșteșuguri sau muncitori 

locali
• persoanele care dețin proprietatea sunt defavorizate sau asistate 

social

Primăria ar putea organiza sesiuni de informare sau târguri cu materiale 
și metode de renovare specifice pentru monumente, pentru a diversifica 
alegerea beneficiarilor oferind alternative față de soluțiile obișnuite.
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Studiu al vederilor înspre și dinspre oraș

Primăria ar trebui să contracteze efectuarea unui studiu al peisajului în 
care se află ZP și ZT. Poziția dealurilor oferă un carecter unic locului și 
niște perspective elevate ce trebuie conservate. Acest studiu poate ajuta la 
argumentarea traseelor turistice și a limitelor de înălțime permise de PUG, 
precum și a zonelor în care nu va fi permisă construirea pentru a menține 
peisajul intact.

Continuarea eforturilor de finanțare pentru monumente

Administrația trebuie să continue să aplice pentru fonduri europene, 
naționale și județene pentru renovarea monumentelor și infrastructurii din 
oraș. Teatrul Mihai Eminescu, clădirea UFET și piața agroalimentară sunt 
niște precedente bune care trebuiesc continuate.

D

E

F

H

G

 Strategii de adaptare a clădirilor la funcțiuni noi

 Proiecte pentru asistența financiară a familiilor din ZP

 Conectarea zonei vechi a orașului cu cea nouă

 Întreținerea și conservarea sistemului de ziduri de susținere 
a malurilor de pământ

 Întreținerea și conservarea sistemului de canalizare original

Susținerea firmelor în centrul istoric

Primăria poate susține afaceri noi în centrul istoric prin oferirea spațiilor cu 
chirie redusă sau gratuit în schimbul angajamentului investitorului pentru 
intreținerea imobilului. Reabilitările pot avea loc în parteneriat public-privat 
în care resursele autorităților să fie completate de posibili investitori.

Prin primărie sau asociația culturală propusă se pot oferi spații pentru 
utilizare temporară, pentru programe pilot cu resurse mici sau inițiative 
sociale. În acest caz, comunicarea cu societatea a proceselor de aplicație 
este esențială, pentru a înlesni necesitățile unei activități bottom-up. 

În cadrul Bienalei Timișorene de Arhitectură - BETA au fost itinerate două 
expoziții ale KÉK (Centrul de Arhitectură Contemporană, Budapesta), 
“Orașul Adaptiv” și “Da, dar există o problemă”, care prezintă problema 
spațiilor vacante din orașele est-europene și metode și politici publice ce 
pot duce la soluționarea acesteia, atât bottom-up cât și top-down. 

Un proiect relevant în sensul susținerii dezvoltării de business-uri în 
centrul istoric îl reprezintă “Festivalul deschis“ (NYITVAFESZTIVAL.HU), 
o platformă de comunicare care conectează proprietarii de spații fără 
chiriași cu antreprenori care ar beneficia de o perioadă de test într-o 
astfel de locație. Este generat un portofoliu de proiecte ce necesită un 
spațiu, iar apoi acestea sunt conectate cu proprietarii spațiilor pentru a 
beneficia de locație o lună, fără să plătească chirie, crescând astfel șansa 
ca locațiile să rămână active pe o perioadă îndelungată. Proiectele sunt 
selectate de către juriu pe baza potențialului economic pe termen lung și a 
contribuției pe plan social și cultural, În timpul festivalului au loc peste 100 
de evenimente în locațiile respective, crescând astfel vizibilitatea noilor 
afaceri. După această perioadă, participanții pot decide dacă doresc să 
facă contract de închiriere pentru spațiul respectiv. 

Un alt proiect, acesta fiind inițiat de Primăria Budapesta, este “În curând, 
aproape!“. Acesta are scopul de a administra spațiile comerciale nefolosite 
din proprietatea primăriei. S-a creat o platformă înline unde primăriile 
districtelor ofereau informații despre spațiile disponibile. Acestea puteau 
fi închiriate cu sume reduse, bazate pe aspectele calitative propunerilor 
pentru spațiile oferite.

Relieful din jurul orașului a fost modificat pe parcursul evoluției acestuia 
necesitând lucrari de stabilizare pe verticală a dealurilor care sunt parte 
importantă a autenticității arhitecturale și spațiale a locului. Asigurarea 
acestora s-a facut în anumite zone prin acoperirea cu beton armat, soluție 
necorespunzătoare cerințelor de conservare. Cartografierea tuturor 
zidurilor de sprijin și identificarea zonelor ce necesită reparații urgente 
trebuie făcută cât mai repede, în paralel cu propunerea unor soluții de 
stabilizare corecte tehnic și arhitectural.



III Dezvoltarea și valorificarea turismului

Pentru  nou veniții în oraș, Oravița poate fi un mister, străzile înguste și 
punctele ridicate de pe dealuri fac o mică aventură dintr-o plimbare simplă. 
Cu toată complexitatea traseului, orientarea sau găsirea anumitor obiective 
se poate dovedi dificilă. 

Punctele de interes din oraș sunt răspândite pe tot teritoriul acestuia, motiv 
pentru care se pretează  organizarea sub formă de muzeu urban, prin 
trasee tematice pentru explorarea zonei istorice. Traseele sunt detaliate în 
SF și prezentate într-o hartă schematizată.

Tururile trebuie să fie promovate în oferta turistică a orașului, sub 
aceeași reprezentare grafică, pe pliante, site, social media sau fluturași. 
Administrația va trebui să pregăteazcă un program de tururi ghidate de 
istorici sau angajați ai primăriei. 

Traseele pot fi amenajate în așa fel încât să poată fi parcurse și fără ghid 
personal, prin intermediul reperelor și a hărților de vizitare cu descrieri, sau 
a telefonului mobil (QR codes). 

Anumite puncte de vizitare de pe traseu ar trebui să funcționeze ca spații 
publice, deschise pentru toată lumea,  fără să depindă de un supraveghetor. 
Câteva exemple sunt farmacia și monetăria, care ar trebui să poată fi 
vizitate oricând. Muzeificarea orașului ca abordare turistică poate aduce 
costuri mari dacă fiecare punct de interes necesită angajarea unor oameni, 
de aceea funcționarea autonomă a acestora este o alternativă dezirabilă 
care se poate face prin:

• supraveghere video

• vitrine rezistente la impact

• sisteme de alarmă și acces cu cod

Crearea unei aplicații de smartphone pentru oraș care să susțină 
următoarele procese:

• ghidarea turiștilor pe o hartă a orașului cu GPS, prin traseele prestabilite, 
cu informații pe parcurs (ghid digital) 

• informații la punctele importante de pe traseu cu coduri de tip QR. 

• promovarea afacerilor din localitate, în special a celor turistice 
(pensiuni, restaurante, agenții de turism, etc) 

• colectarea fedbackului și raportarea problemelor de către turiști și 
localnici

• linkuri către social media

Persoană în cadrul departamentului de cultură a primăriei sau asociației 
comunității ce are următoarele atribuții:

• management al traseelor turistice

• îngrijirea și gestionarea infrastructurii de pe parcursul traseelor 
(signalistică, puncte de oprire, hărți, tabele informaționale, etc)

• programarea tururilor ghidate

• consultanță în oferta culturală a orașului

• aprobă activități socio-culturale propuse de diferiți actori

• rol consultativ pentru proiectarea spațiilor publice și a strategiei de 
artă
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 Dezvoltarea unor trasee turistice

 Stabilirea unui curator al orașului

 Sistem de transport cu bicicleta

 Organizarea fluxurilor vizitatorilor prin oraș

 Oravița APP

 Amenajarea punctelor vizitabile de pe traseu astfel                                                                                                         
 încât să funcționeze nesupravegheate

MANAGEMENT PLAN 
ANSAMBLUL 
URBAN - ORAVIȚA

MANAGEMENT PLAN 
ANSAMBLUL 

URBAN - ORAVIȚA

OBIECTIVE ȘI ACȚIUNIOBIECTIVE ȘI ACȚIUNI

44

PROIECT

PROIECT

PROIECT

HCL

În ciuda reliefului deluros, PM susține mersul pe bicicletă ca o alternativă 
viabilă pentru Oravița și propune un sistem cu două stații: una la gară și 
una la primărie de unde se pot închiria biciclete pentru a vizita orașul sau 
împrejurimile, sau pentru localnici pentru a se deplasa.

Dimensiunile străzior din Oravița fac transportul cu autocarul foarte 
greoi. Din această cauză, au fost alese anumite puncte de oprire pentru 
vizitatori, legate de repere importante din oraș, unde autocarele au dreptul 
să staționeze doar pentru a coborî și prelua turiștii, după care va fi folosită 
autogara pentru staționare. Punctele sunt marcate pe harta din Anexa 4.

PROIECT

PROIECT





Resurse  umane necesare

• interne municipalității: curator, arhitect șef, primar, consiliu local
• interne sau din partea asociațiilor culturale: cercetători pentru 

monumente, artiști, studenți
• externe: designeri, proiectanți 

Departamente responsabile

• consiliu local - pentru formularea și aplicarea măsurilor cu caracter 
administrativ propuse de PM

• biroul de arhitectură al primăriei -
• derularea proiectelor din PM
• menținerea și completarea arhivelor despre clădiri
• corelarea PUG cu PM și necesitățile existente ale comunității
• consultare și aprobare branding

Departamentul  de cultură
• managementul proiectelor turistice

Responsabili pentru aplicarea măsurilor legislative: primar + arhitect șef

Responsabil PUG + completări: arhitect șef

Raportare la finalul perioadei de aplicare a PM (cu 6 luni înainte de expirarea 
termenului (Iulie 2019) se verifică:
• creșterea nr. de locuitori, afaceri și turiști în centrul istoric
• numărul de probleme/HCL finalizate sau în derulare
• formularea obiectivelor și PM pentru următorii 5 ani
• publicarea rezultatelor în monitorul oficial al primăriei

Asociația culturală propusă la punctul 4.I.C. poate fi compusă din membrii 
ai comunității din Oravița sau persoane din exterior. Aceasta poate prelua 
o parte dintre responsabilitățile primăriei în ceea ce privește aplicarea 
proiectelor din PM. O astfel de organizație necesită finanțare până se 
stabilizează și devine independentă financiar. Sursele sale de venit se 
bazează pe proiecte sau inițiative sociale și donații.

Existența în comunitate a unor astfel de organizații reprezentând zona 
istorică a Oraviței este foarte importantă pentru a menține componenta 
istorică activă în prezent. Dacă se realizează un astfel de ONG, ar trebui 
să aibă rol consultativ în aprobarea și compunerea viitoarelor PM și de 
monitorizare a implementării cu succes a acestora.
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 Responsabili și organizare

 Urmărire și raportare

 Asociația culturală - plan alternativ
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6I Studiu de fundamentare

II Selectarea Obiectivelor

III Autori și colaboratori

Studiul de fundamentare reprezintă tot demersul de cercetare care 
argumentează obictivele propuse în PM. 

Concluziile studiului de fundamentare:
• amenințările zonei istorice: percepția negativă a oamenilor; lipsa 

atractivității economice; lipsa PUG; finanțare redusă, infrastructură 
turistică slab dezvoltată

• probleme social-demografice: număr mare de oameni care părăsesc 
orașul, populație îmbătrânită, lipsa infrastructurii energetice

• potențial în sectorul de servicii și turism 

Studiu teoretic
• ghiduri de alcătuire a PM: Operational Guidelines for the 

Implementation of the World Heritage Convention; 8 July 2015 | 
Protection and Management plans, conservation tools and promotion 
of World Heritage properties;  Paris; 24 – 25 October 2007 | ‘The Road 
to Success’ Integrated Management of Historic Towns GUIDEBOOK; 
Heritage as Opportunity; Integrated Urban development and Planing 
processes; 2011.

• shrinking cities și metode de a răspunde pentru comunitățile afectate: 
Shrinking cities în România. O abordare contemporană a contracției și 
declinului urban; Ilinca Păun Constantinescu 2013 | Urban Catalyst: the 
power of temporary use; Oswalt, Overmeyer, Misselwitz; 2014

• turism si muzeificare

Strategia orașului 
• Strategia de dezvoltare a unitaţii administrativ teritoriale oraş Oraviţa 

pentru perioada 2014-2020

Obictivele prezentate in PM atacă niște probleme clar dezbătute în SF. PM 
este structurat după logica VIziune -» Obiective -» Acțiuni, având o abordare 
holistică asupra factorilor ce influențează protecția ansamblului istoric. 

Obiectivele au fost selectate în funcție de potențialul administrativ și 
resursele de care dispune orașul. Implicarea cetățenilor poate ajuta la 
depășirea acestor obiective sau din contră, absența acesteia poate încetini 
efectul acțiunilor propuse

Plan de management dezvoltat de:

Coste Cristina
Nistor Mircea Dragos
Oprea Medana Alexandra
Tamaș Emanuel Ioan

Ianuarie 2017

Îndrumător: Demetrescu Bogdan

Cu sprijinul: Costaș Coman; Primăria Oravița;

ELABORAREA PLANULUI DE MANAGEMENT
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7ANEXE

1. Listă monumente actualizată 
2. Fișe clădiri monument + propuneri clasare 
3. Exemple de bună practică - Branding - Afișaj stradal
4. Hartă propunere reglementări pentru zona istorică din Oravița
5. Studiu de fundamentare “ANALIZĂ URBANĂ ȘI MICROINTERVENȚII ÎN 
ANSAMBLUL URBAN ORAVIȚA” 
6. STRATEGIA DE DEZVOLTARE A UNITAŢII ADMINISTRATIV TERITORI-
ALE ORAŞ ORAVIŢA PENTRU PERIOADA 2014-2020
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Nr. 
crt. 

Cod LMI 2004 Denumire Localitate Adresă Datare 

 
1 

 
CS-II-m-B-11133 

 
Capela romano-catolică 

 prima biserică a minerilor 
din Oraviţa 

 
oraş ORAVIŢA 

 
În Cimitirul catolic; 

Cartier Risz,  
în zona străzilor Oituz - 

Ştefan cel Mare 

 
1707 

 
2 

 
CS-II-a-B-11134 

 
Ansamblul urban Oraviţa 

 
oraş ORAVIŢA 

 
Străzile Eminescu Mihai, 
Bojincă D., Valea Aurului, 

ambele fronturi ale străzilor 
principale de la piaţa agro-

alimentară până la  
Lacul Mic 

  
sec. XIX - XX 

 
3 

  
CS-II-m-B-11135 

  
Bancă, azi Banca Agricolă 

 
oraş ORAVIŢA 

  
Str. 1 Decembrie 1918, nr. 1 

  
1914 

 
4 

  
CS-II-m-B-11136 

  
Şcoala Militară (ulterior, 

sediu al Districtului  
Montanistic), azi Casă 

parohială romano-  
Catolică 

 
oraş ORAVIŢA 

 
Str. 1 Decembrie 1918, nr. 2 

 
1741 

 
5 

 
CS-II-m-B-11137 

 
Clădire, azi Casa de cultură 

"M. Eminescu" 

 
oraş ORAVIŢA 

 
Str. 1 Decembrie 1918, nr. 3 

 
1914 

 
6 

 
CS-II-m-B-11138 

 
Casă 

 
oraş ORAVIŢA 

 
Str. 1 Decembrie 1918, nr. 5 

 

 
Sec. XVIII 

 
7 

 
CS-II-m-B-11139 

 
Casa "Mâţa Neagră" 

 
oraş ORAVIŢA 

 
Str. 1 Decembrie 1918, nr. 11 
 

 
1892 

 
8 

 
CS-II-m-B-11140 

 
Farmacia Knoblauch, azi 

locuinţă 

 
oraş ORAVIŢA 

 
Str. 1 Decembrie 1918, nr. 17 

 

 
1796 

 
9 

 
CS-II-m-B-11141 

 
Hotel Coroana, cu pasaj 
boltit peste Str. Aurului, 

azi locuire şi farmacie 

 
oraş ORAVIŢA 

 
Str. 1 Decembrie 1918, nr. 22 

 
1733 

 
10 

 
CS-II-m-B-11142 

 
Casa Avocaţilor, azi 

Biblioteca orăşenească  
"S. Mangiuca" 

 
oraş ORAVIŢA 

 
Str. 1 Decembrie 1918, nr. 24 

 
1925 

 
11 

 
CS-II-m-B-11143 

 
Casa Tinichigiului, cu 
poarta, azi locuinţă 

 
oraş ORAVIŢA 

 
Str. 1 Decembrie 1918, nr. 30 

 
1700 - 1750 

 
12 

 
CS-II-m-B-11144 

 
Clădire, azi policlinică 

 
oraş ORAVIŢA 

 
Str. 1 Decembrie 1918, nr. 41 

 
1896 

ANEXA 1 ANEXA 1
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FISA ANALITICĂ MINIMALĂ de inventariere a ansamblurilor, monumentelor si siturilor istorice - Abreviere FMM 
(Fisa analitică de inventariere a unui monument istoric, prevăzută în anexa nr. 2, este realizată de către un 
specialist atestat de Ministerul Culturii si Cultelor, potrivit legii, din cadrul Serviciului de monumente istorice 
din serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Culturii si Cultelor.)

1.IDENTIFICARE
1.1. Cod LMI:  CS-II-m-B-11181
1.2. Denumire oficială: Locuință burgheză

2.LOCALIZARE ADMINISTRATIVĂ
2.1. Stat:  România
2.2. Județ:  Caraș Severin
2.3. Localitate:  Oravița
2.4. Cod postal: 325600
2.5. Stradă:  1 Decembrie 1918, nr. 44
2.6. Localitate anterioară: Oravița Montană

3.TIP DE PROPRIETATE
3.1. Stat
3.1.1. Proprietate publică a statului
3.1.2. Proprietate privată a statului
3.2. Mixt
3.3. Privat

4.DATARE
4.1. Epocă
4.1.1. Datare început: _______
4.1.2. Datare sfârsit: - 
4.2. Datare prin perioade
4.3. Datare prin intervale de date
4.4. Datare precisă:   ______- prezent

5.ISTORIC. PERSOANE SI EVENIMENTE ASOCIATE ISTORIEI MONUMENTULUI
5.1. Istoric: 
5.2. Autor:
5.3. Ctitor:
5.4. Mester:
5.5. Pictor:

6.DOCUMENTARE
6.1. Fotografii

7.INVENTARIERE
7.1. Instituția în cadrul căreia s-a redactat fisa
7.2. Autorul fisei si calitatea acestuia
7.2.1. Nume
7.2.2. Prenume
7.2.3. Calitatea autorului
7.3. Data redactării fisei

1.IDENTIFICARE
1.1. Cod LMI:  CS-II-m-B-11182
1.2. Denumire oficială: Fosta școală de călugărițe, azi locuință 

2.LOCALIZARE ADMINISTRATIVĂ
2.1. Stat:  România
2.2. Județ:  Caraș Severin
2.3. Localitate:  Oravița
2.4. Cod postal:  325600
2.5. Stradă:  George Coșbuc, nr. 13
2.6. Localitate anterioară: Oravița Montană

3.TIP DE PROPRIETATE
3.1. Stat
3.1.1. Proprietate publică a statului
3.1.2. Proprietate privată a statului
3.2. Mixt
3.3. Privat

4.DATARE
4.1. Epocă
4.1.1. Datare început:  _______
4.1.2. Datare sfârsit: - 
4.2. Datare prin perioade
4.3. Datare prin intervale de date
4.4. Datare precisă:    _______ - prezent

5.ISTORIC. PERSOANE SI EVENIMENTE ASOCIATE ISTORIEI MONUMENTULUI
5.1. Istoric: 
5.2. Autor:
5.3. Ctitor:
5.4. Mester:
5.5. Pictor:

6.DOCUMENTARE
6.1. Fotografii
   
7.INVENTARIERE
7.1. Instituția în cadrul căreia s-a redactat fisa
7.2. Autorul fisei si calitatea acestuia
7.2.1. Nume
7.2.2. Prenume
7.2.3. Calitatea autorului
7.3. Data redactării fisei
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1.IDENTIFICARE
1.1. Cod LMI  CS-II-m-B-11183
1.2. Denumire oficială: Lociunță colectivă

2.LOCALIZARE ADMINISTRATIVĂ
2.1. Stat:  România
2.2. Județ:  Caraș Severin
2.3. Localitate:  Oravița
2.4. Cod postal: 325600
2.5. Stradă:  Andrei Șaguna, nr. 37
2.6. Localitate anterioară: Oravița Română

3.TIP DE PROPRIETATE
3.1. Stat
3.1.1. Proprietate publică a statului
3.1.2. Proprietate privată a statului
3.2. Mixt
3.3. Privat

4.DATARE
4.1. Epocă
4.1.1. Datare început: _______
4.1.2. Datare sfârsit: -
4.2. Datare prin perioade:
4.3. Datare prin intervale de date:
4.4. Datare precisă:   _______ - prezent

5.ISTORIC. PERSOANE SI EVENIMENTE ASOCIATE ISTORIEI MONUMENTULUI
5.1. Istoric: 
5.2. Autor:
5.3. Ctitor:
5.4. Mester:
5.5. Pictor:

6.DOCUMENTARE
6.1. Fotografii
 

7.INVENTARIERE
7.1. Instituția în cadrul căreia s-a redactat fisa
7.2. Autorul fisei si calitatea acestuia
7.2.1. Nume
7.2.2. Prenume
7.2.3. Calitatea autorului
7.3. Data redactării fisei
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ANEXA 3



MANAGEMENT PLAN 
ANSAMBLUL 
URBAN - ORAVIȚA

MANAGEMENT PLAN 
ANSAMBLUL 

URBAN - ORAVIȚAANEXA 3
SIGNALISTICĂ, AFIȘAJ STRADAL - ORAVIȚA SIGNALISTICĂ, AFIȘAJ STRADAL - EXEMPLE DE BUNĂ PRACTICĂ

ANEXA 3



MANAGEMENT PLAN 
ANSAMBLUL 
URBAN - ORAVIȚA ANEXA 3
SIGNALISTICĂ, AFIȘAJ STRADAL - ORAVIȚA 


