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1.1. Delimitarea  geografică a Almăjului 
 

Almăjul se suprapune perfect depresiunii intramontane a Bozoviciului (Depresiunea 
Almăjului), urcând până pe cele mai înalte culmi ale masivelor montane înconjurătoare 
(Munţii Semenic, Munţii Almăjului, Munţii Aninei şi, parţial, Munţii Locvei), de unde vatra 
depresionară primeşte fluxuri de materie şi energie. Munţii au avut întotdeauna rolul de 
barieră orografică conturând limite naturale foarte stabile în timp. Geologia Almăjului se 
impune ca limită semnificativă prin discontinuitatea majoră pe care o stabileşte între 
depresiunea propriu-zisă (alcătuită din roci sedimentare miocene, moi) şi rama muntoasă 
înconjurătoare, al cărei fundament îl formează cristalinul dur. Dacă raportarea se face la 
hidrografie, Almăjul acoperă aproape în întregime bazinul hidrografic al râului Nera, probabil 
aceasta fiind şi una dintre raţiunile potrivit căreia este cunoscută în literatura de specialitate şi 
sub numele de „Ţara Nerei” (Dolânga, 2000; Ianăş A.-N., 2011). 

Ţinând cont de toate aspectele menţionate mai sus şi analizând suportul cartografic cu 
scara 1: 50.000, Ianăş A.-N. (2011, p. 53) stabileşte următoarele limite naturale ale Almăjului 
(Figura 1.1.): 

• limita nordică corespunde celor mai mari înălţimi ale Munţilor Semenic reprezentate de 
platoul Semenic cu staţiunea turistică, vf. Piatra Nedeii (1437 m – unde se află izvoarele 
Nerei), Cracul Lung (1244 m), Poiana Rusului (1029 m), Dealul Trei Movile (926 m), Tâlva 
Nergăniţa Mare (1363 m), Tâlva Nergăniţa Mică (1261 m), Poiana Brezovii (1127 m), Tâlva 
Cireşul Haiducilor (977 m) etc.; 

• limita nord-estică şi estică este formată de Dealul Cocoşu-Ţărova care separă Depresiunea 
Almăjului de Depresiunea Mehadica prin înşeuarea de la Pârvova cu altitudinea de 465 m. 
Această subunitate de relief este sculptată tot în cristalinul getic al Munţilor Semenic, fiind 
considerată punctul extrem estic al Ţării Almăjului; 

• limita sudică şi sud-estică se grefează pe câteva vârfuri din Munţii Almăjului, mai 
cunoscute fiind: vf. Prigoru (672 m), vf. Cârşa Mică (1147 m), vf. Cherbelezu (1102 m) şi 
Culmea Pucioasa (501 m); 

• limita sud-vestică aparţine pe o porţiune foarte restrânsă Munţilor Locvei, ca altitudini 
mai importante remarcându-se vf. Tâlva Pietroasă (725 m) şi Culmea Strâmba (577 m); 
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• limita vestică revine în cea mai mare parte Munţilor Aninei şi doar pe un sector foarte 
restrâns din nord-vest revine Munţilor Semenic, repere altitudinale mai cunoscute fiind vf. 
Brăcia (1075 m) şi vf. Grohanul Mare (1044 m).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 1.1. Almăjul. Limite naturale 

 
Limitele naturale ale Almăjului permit, aşadar, comunicarea regiunii cu „exteriorul” doar 

prin trei părţi (spre est cu Culoarul Timiş-Cerna, spre nord cu Anina, Reşiţa şi Oraviţa iar spre 
sud-vest cu Moldova Nouă şi Defileul Dunării), aspect care a condiţionat şi o oarecare izolare 
a regiunii. De cele mai multe ori, limitele naturale le impun şi pe cele politico-administrative 
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şi chiar funcţionale, surmontarea lor fiind destul de greu de realizat în cadrul Almăjului, în 
primul rând şi datorită infrastructurii de transport precare ce există aici. 

O a doua categorie de limite stabilite pentru Almăj, au fost limitele politico-administrative 
(instituţionale). Acestea reprezintă limite impuse juridic și administrativ de puterile aflate la 
conducere în diferite etape din evoluţia istorică a regiunii. Spre deosebire de alte regiuni de 
tip „ţară” din România, variaţia limitelor regiunii analizate a fost foarte redusă, Ţara 
Almăjului fiind un sistem teritorial care s-a autoorganizat foarte bine (în primul rând şi 
datorită cadrului natural). Singura problemă a apărut în partea estică a regiunii, acolo unde 
Ţara Almăjului se învecinează cu microregiunea Craina, prin apartenenţa sau nu a localităţilor 
Pârvova şi Lăpuşnicel la regiunea almăjană (aspect infirmat de cercetările întreprinse în 
teren). În concluzie, după ce a parcurs mai multe forme de organizare administrativ-
teritorială (care i-au trasat limite specifice pentru fiecare perioadă istorică),  Almăjul aparţine 
astăzi în totalitate regiunii Banat şi judeţului Caraş-Severin. Suprafaţa Almăjului  este de circa 
1144,73 km² fiind formată din 31 de aşezări rurale incluse teritoriului administrativ a 
următoarelor şapte comune: Bănia, Bozovici, Dalboşeţ, Eftimie Murgu, Lăpuşnicu Mare, Prigor 
şi Şopotu Nou. (Figura 1.2.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.1 .2. Limite politico-administrative al Almăjului 
 

A treia categorie de limite identificate pentru sistemul teritorial al Almăjului au fost limitele 
sociale. Pentru stabilirea acestora s-a apelat la mai multe criterii, cele mai semnificative fiind 
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criteriile: etnografic, etnic, cultural şi spiritual şi, mai puţin relevant, criteriul economic. 
Limitele sociale sunt limite relative şi pot fi suprapuse sau incluse foarte bine categoriei 
limitelor mentale care ajută la conturarea identităţii şi mentalităţii almăjene (Ianăş A.-N., 
2011). Cu alte cuvinte, Almăjul se întinde până acolo unde locuitorii îşi spun almăjeni şi se 
aseamănă între ei prin grai, port, obiceiuri, tradiţii etc.  

Una dintre cele mai complexe categorii de limite la care s-a apelat pentru conturarea 
corectă a Almăjului au fost şi limitele funcţionale. Complexitatea acestora rezultă din faptul că, 
în funcţie de gradul de dezvoltare a unor relaţii comerciale dintre Ţara Almăjului şi regiunile 
învecinate, pot surmonta cu uşurinţă limitele naturale. Astfel, ţinând cont de cele mai bogate 
resurse de care dispune în prezent Almăjul şi care sunt valorificate nu doar pe plan local sau 
regional, funcţionalitatea întregului sistem teritorial analizat este una predominant agricolă, 
pastorală și forestieră (cea din urmă bazată în special pe exploatarea resurselor  silvice). Acest 
aspect o conturează foarte clar în raport cu regiunile învecinate.  

 
1.2. Almăjul - entitate teritorială de tip „ţară” 

 
Conceptul de „ţară”, concept încărcat cu conotaţii de ordin semantic, psihologic, istoric şi 

geografic, a reprezentat subiect de studiu în cadrul multor lucrări ştiinţifice deoarece poate fi 
atribuit unor regiuni tipice ale României, regiuni caracterizate de regulă prin: omogenitate 
etnică, lingvistică şi etnografică, o anumită organizare teritorială, funcţionalitate economică şi 
un mod specific de ocupare al spaţiului. Mai mult chiar, sunt „enclave de conservare a 
arhaismelor (tradiţii, obiceiuri) reflectate în organizarea spaţiului perceput” (Ilieş G., 2005, p. 
4) de către populaţia care locuieşte astfel de regiuni şi care se identifică cu ele prin conştiinţa 
colectivă formată (Ilieş M., 1999; Ianăş A.-N., 2011). 

Conturarea unor astfel de entităţi teritoriale s-a facut încă din Evul Mediu, majoritatea 
fiind regiuni naturale bine individualizate, înconjurate de Munţii Carpaţi care au avut, de-a 
lungul timpului, rol de adăpost în păstrarea unor „fragmente din cea mai veche şi curată 
populaţie autohtonă” (Iancu M., 1975, p. 22). 

Entitatea teritorială - Ţara Almăjului a apărut în istorie sub mai multe denumiri (Allmasch, 
Almaş, Almăj etc.), fiind menţionată ca atare în Diploma Ioaniţilor din anul 1247. În secolele 
XIII – XV, numele Almăjului a apărut şi în alte documente vechi, bizantine şi maghiare 
(Creţan R., 1999). Cu siguranţă, atribuirea numelui de „ţară” pentru entitatea teritorială 
almăjană, s-a datorat existenţei de peste două milenii (vezi drumul roman care străbate 
Almăjul pe toată lungimea sa) a populaţiei româneşti care a reuşit să-şi conserve foarte bine 
obiceiurile, cutumele, credinţa, portul, limba, întrucât populaţiile minoritare (în special cehii) 
nu au putut forma aici nuclee importante, doar aşezări mici şi izolate în raport cu restul 
spaţiului almăjan (cazul satului Ravensca). Chiar şi aşa, coloniştii cehi s-au adaptat şi s-au 
integrat elementelor de specificitate locală, mulţi dintre ei spunându-şi chiar „almăjeni” (Ianăş 
A.-N., 2011). Un rol important în acest sens l-a avut, în primul rând, cadrul natural (relieful 
mai ales) care a deţinut rolul de adăpost pentru spaţiul cultural analizat. 

O entitate teritorială de tip „ţară” poate fi considerată o regiune geografică percepută din 
două perspective: ca spaţiu perceput, respectiv ca spaţiu trăit.  

Astfel, din punct de vedere al criteriului structural de regionare, Ţara Almăjului este o 
regiune polarizată (Ianăş A.-N., 2011; 2013), iar sub aspectul polarizării spaţiului face parte 
din categoria „ţărilor pentru care spaţiul limită de acţiune al polului coincide cu suprafaţa lor” 
(Ilieş M., 1999. Entitate teritorială de tip „ţară” prezintă o localitate (urbană sau rurală) cu 
funcţie de loc central (pol de creştere sau nod) în jurul căruia gravitează toate activităţile 
economice, de producţie şi de schimb. Polul respectiv de creştere îşi exercită influenţa asupra 
tuturor aşezărilor care aparţin entităţii teritoriale, iar limita maximă până la care activităţile 
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sunt rentabile sau acceptate, corespunde spaţiului limită de acţiune al polului. S-au putut 
individualiza, aşadar, câteva elemente de specificitate pentru Ţara Almăjului care este în 
întregime rurală, rolul de pol de creştere sau nod avându-l aşezarea cea mai mare, cu funcţiile 
economice cele mai complexe şi cu rol administrativ – localitatea Bozovici.  

In al doilea rând, Ţara Almăjului este şi un spaţiu perceput – respectiv, cu aceeaşi conotaţie, 
spaţiu trăit - deoarece sentimentul de apartenenţă al locuitorilor la spaţiul locuit este foarte 
intens. 

Ţara Almăjului poate fi analizată şi ca sistem teritorial/regional, concept care presupune 
„un complex de elemente aflate în interdepenedenţă, care constituie un întreg organizat după 
anumite criterii” (Erdeli G. et. al., 1999, p. 292). Cu alte cuvinte, sistemul teritorial Ţara 
Almăjului este format din mai multe componente (naturală, geodemografică şi de habitat, 
plus componentele derivate) care interrelationează şi care pot avea efecte de favorabilitate 
sau restrictivitate unele pentru altele, în sensul manifestării lor (Ianoş I., 2000; Ianăş A.-N., 
2011).  

Din punctul de vedere al cadrului natural, Ţara Almăjului se suprapune peste  depresiunea 
intramontană Depresiunea Bozovici sau Depresiunea Almăjului, izolarea cauzată de relief 
contribuind la conservarea elementelor care-i conferă identitate teritorială şi la definirea Ţării 
Almăjului drept un spaţiu mental intramontan sau chiar spaţiu mental semiînchis (Ianăş A.-N., 
2010; 2011). Regiunea almăjană şi-a atribuit trăsăturile de bază ale spaţiului mental provincial 
Banat în care se şi integrează (mândria şi ospitalitatea locuitorilor, instinctul de conservare 
privind tradiţia şi cultura), (Grigore I., 1938), iar trăsăturile culturale comune ale almăjenilor 
(aceleaşi obiceiuri, tradiţii, port, grai etc.) au conturat-o drept un spaţiu mental etnografic. 
Totodată, datorită relaţiilor de concurenţă (materială, spirituală) dintre localităţile care 
aparţin Ţării Almăjului, la nivel intraregional se contureaza câte un spaţiu mental habitaţional 
pentru fiecare localitate în parte (Ianăş A.-N., 2011). 

Un al doilea criteriu utilizat în delimitarea Ţării Almăjului este criteriul politico-
administrativ care ţine cont şi de evoluţia istorică a regiunii. Rolul de adăpost oferit de 
masivele montane ale Banatului au favorizat locuirea acestui teritoriu din cele mai vechi 
timpuri, dovadă fiind numeroasele descoperiri arheologice, documentele scrise şi formele 
tradiţionale ale vietii rurale care se mai păstrează şi în prezent. Evoluţia istorică a Ţării 
Almăjului a urmat practic acelaşi curs cu evoluţia istorică a regiunii în care este localizată, 
Banatul. Astfel, fiecare eveniment istoric care a avut loc în Banat, a avut repercursiuni şi 
asupra Ţării Almăjului, mai ales legat de modul de organizare administrativă a regiunii, deci 
configuraţia spaţială pe care teritoriul a dobândit-o în diferite epoci (Ianăş A.-N., 2011).  

Analizarea organizării administrative a avut un rol cu atât mai însemnat, cu cât explică 
apariţia şi evoluţia aşezărilor omeneşti din cadrul sistemului şi, mai ales conturarea localităţii 
cu rol de centru polarizator sau loc central în sistem. Astfel, funcţia de centru sau loc central 
într-o regiune era deţinută de-a lungul timpului de o localitate care îndeplinea mai multe 
criterii: de exemplu, în perioada antică şi medievală, rolul administrativ era deţinut de 
localitatea care avea funcţie militară, în timp ce în epoca modernă, acelaşi rol îl deţinea 
localitatea cea mai dezvoltată din punct de vedere economic, acolo unde sunt concentrate 
serviciile, instituţiile etc. (Rusu R., 2007). 

Ţinând cont de criteriul politico-administrativ şi de evoluţia istorică pe care a cunoscut-o 
Almăjul de pe vremea când era al şaptelea district valah, a coincis perfect cu harta plasei 
Bozovici, respectiv cu situaţia actuală a limitei politico-administrative a sistemului regional. 
Cu alte cuvinte, „unitatea Almăjului a fost totdeauna respectată, fie că făcea parte din Banatul 
Severinului, fie din judeţele Caraş şi Severin. Prin toate schimbările politice şi administrative, 
acest ţinut a trecut în întregime, fie într’o parte, fie într’alta” (Nemoianu P., 1929, p. 54), fie din 
județul Caraș-Severin, adăugăm noi. 
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Un alt moment important în stabilirea actualelor limite politico-administrative ale Ţării 
Almăjului cu centrul polarizator la Bozovici, a fost cel din anul 1956, din perioada comunistă, 
când ia naştere raionul Bozovici ca formă de organizare administrativ-teritorială (Rusu R., 
2007). Acesta se extindea pe teritoriul depresiunii Almăj având centrul principal în localitatea 
Bozovici. În acelaşi an, cătunele care aparţineau de comunele Dalboşeţ şi Şopotu Nou, au fost 
ridicate la statutul de sate, statut păstrat până în prezent (chiar dacă multe dintre ele nu mai 
au nici 50 de locuitori). Este vorba de aşezările: Bârz, Boina, Boiniţa, Reşiţa Mică, Prislop care 
aparţin de comuna Dalboşeţ, respectiv Cârşa Roşie, Driştie, Poienile Boinei, Răchita, Urcu, 
Valea Răchitei şi Valea Roşie care aparţin de comuna Şopotu Nou. Un alt moment important 
din aceeaşi perioadă istorică a fost şi Decretul nr. 799 din anul 1964, prin care s-a trecut la 
schimbarea denumirilor unor localităţi, fiind vorba de localitatea Rudăria, care după anul 
1970, a preluat numele personalităţii marcante, Eftimie Murgu (Ianăş A.-N., 2011).  

În concluzie, și criteriul peisagistic a avut un rol însemnat în procesul de delimitare a Ţării 
Almăjului, chiar dacă, pe măsură ce regiunea a fost înţeleasă ca sistem teritorial funcţional, 
rolul peisajului s-a diminuat. Peisajul a fost cel care a generat anumite condiţii habituale în 
regiune, un anumit tip de umanizare, posibilităţi multiple de valorificare a teritoriului etc. 
Altfel spus, omogenitatea factorilor naturali a fost afectată de o oarecare „artificializare” a 
peisajului datorită intervenţiei antropice (mai intensă în vatra depresiunii şi mai diminuată în 
spaţiul montan). Fiind un sistem teritorial pur rural, Ţara Almăjului se defineşte printr-un 
aspect peisagistic distinct (Zotic V., 2005), reliefat de mai multe particularităţi: extinderea 
mare a suprafeţelor forestiere; intercalarea vetrelor de localităţi printre suprafeţele ocupate de 
culturi agricole, păşuni şi fâneţe – mai ales în vatra depresiunii; structura şi textura vetrei 
localităţilor (risipite în etajul montan, adunate şi liniare în depresiune), mărimea (predomină 
cele mici şi mijlocii) şi funcţionalitatea lor (agricolă) sunt adaptate la peisaj; infrastructura de 
transport şi comunicaţie este slab dezvoltată; modul de viaţă este detaşat – total diferit de cel 
urban; nivelul modest al calităţii vieţii, chiar la limita sărăciei, iar peisajul oferă alternative de 
valorificare în scop turistic, cultural şi spiritual (Ianăş A.-N., 2011). 

Un ultim criteriu folosit în stabilirea limitelor Almăjului este criteriul funcţional. Nevoia 
utilizării acestuia a fost necesară deoarece o regiune geografică nu este perfect omogenă, ci 
prezintă mai multe componente aflate în interacţiune unele cu altele şi într-o transformare 
continuă. Practic, funcţia pe care o au toate componentele generează structura teritoriului, 
rezultând astfel o regiune funcţională. Nu greşim, aşadar, să numim Ţara Almăjului drept o 
regiune funcţională polarizată, trei fiind considerentele majore care permit abordarea 
funcţionalităţii acestei regiuni geografice de tip „ţară” (Ilieş G., 2005): unitatea spatiului 
almăjan (asigurată de caracterele morfometrice şi calitative ale resurselor hidrografice şi 
biopedogeografice), modelul administrativ-teritorial adoptat (creat pe fondul unui vechi 
conservatorism care a permis conturarea unei culturi populare specifice) şi funcţionalitatea 
economică pe care o are în prezent sistemul regional analizat (agro-pastorală bazată pe 
agricultură și creșterea vitelor şi industrială - bazată pe exploatarea lemnului). (Ianăş A.-N., 
2011). 

 
1.3. Almăjul – identitatea social-culturală 

 
Almăjul este o entitate spaţială (teritorială) care aparţine categoriei spaţiilor mentale 

datorită faptului că locuitorii săi, almăjenii, formează o colectivitate foarte bine închegată, 
păstrătoare de vechi tradiţii locale care manifestă un ataşament deosebit faţă de locurile 
natale. Apelativul menţionat îi defineşte pe toţi locuitorii din satele cantonate în depresiunea 
intramontană a Bozoviciului, de-a lungul Nerei şi a afluenţilor săi, locuitori care se identifică 
şi se aseamănă prin gândire, grai, comportament, obiceiuri, tradiţii, credinţe, port etc., într-un 
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cuvânt, prin cultură și spiritualitate. Definirea identităţii culturale almăjene a fost facilitată în 
trecut de legăturile destul de slabe cu „exteriorul”, însă, începând cu a doua jumătate a 
secolului al XIX-lea, când procesul migratoriu s-a intensificat (în special exodul dinspre rural 
spre urban), multe din valorile spaţiului mental almăjan şi-au pierdut din intensitate sau chiar 
au dispărut în unele sate. Au apărut astfel schimbări, nu doar în viaţa materială a almăjenilor, 
ci şi în mentalitatea lor, fiind afectat şi „sistemul de credinţe, datinile şi obiceiurile, arta (…), 
sistemul de relaţii” (Bernea E., 2006, p. 163). 

Conturarea identităţii almăjenilor reprezintă un proces deosebit de important, fiind, 
totodată, necesar pentru a demonstra apartenenţa fiecărui individ la colectivitatea respectivă. 
Se ştie că fiecare individ se naşte cu un anumit comportament, cu anumite atitudini pe care şi 
le îmbogăţeşte în urma procesului de socializare cu ceilalţi membrii ai colectivităţii în care s-a 
născut. Se poate vorbi, aşadar, despre o identitate regională (Pascaru M., 2005) care se referă 
la sentimental apartenenţei cetăţenilor la regiunea pe care o locuiesc, identitatea individului 
devenind astfel similară cu identitatea colectivităţii din care face parte (Ianăş A.-N., 2011). 
Pentru a surprinde elementele de specificitate care definesc identitatea culturală almăjană 
este necesară raportarea la „ceilalţi” (Gavreliuc A., 2003), atât la cei din afara sistemului 
regional studiat (crăinenţii, în special), cât şi la cei din interiorul sistemului teritorial almăjan 
care constituie minoritatea etnică cea mai reprezentativă – cehii (pemii, cum îi numesc 
almăjenii). 

Cele mai edificatoare elemente identificate în urma investigaţiilor din teren întreprinse de 
către Ianăș A.-N., 2011, au fost cele legate de mentalitatea almăjenilor şi de cultura populară 
reflectată atât prin valori materiale, cât şi spirituale.  

Mentalitatea almăjenilor. Investigaţiile din teren au pus în evidenţă faptul că cea mai mare 
parte a Ţării Almăjulului se caracterizează prin înrădăcinarea mentalităţii almăjenilor în 
stereotipuri, tradiţii, conservatorism. Practic, în interiorul sistemului se pot contura două 
tipuri de mentalităţi (Ianăş A.-N., 2011, p. 66): 

▪ mentalitatea conservatoare (înrădăcinată în trecut), specifică sud-vestului regiunii 
analizate (comunelor Şopotu Nou, Lăpuşnicu Mare, Dalboşeţ, Bănia şi Eftimie Murgu), adică 
acolo unde populaţia vârstnică, de peste 60 ani, reprezintă încă un procent destul de însemnat 
din totalul populaţiei; 

▪ mentalitatea predispusă inovaţiei (reprezentativă pentru comunele Bozovici şi Prigor), 
unde populaţia tânără deţine încă un procent însemnat. Pe de o parte este vorba despre cea 
mai mare şi mai dezvoltată comună, cu rol de centru polarizator pentru regiune (comuna 
Bozovici) şi, pe de altă parte, este vorba despre comuna situată în estul sistemului regional 
(comuna Prigor), acolo unde deschiderea şi comunicarea cu exteriorul este mai facilă. 

O altă componentă foarte importantă a spaţiului mental almăjan este şi legătura cu 
pământul, acesta din urmă având sens de loc de naştere, glie strămoşească de care se leagă 
identitatea fiecărei persoane. Apartenenţa omului la pământul natal este foarte evidentă, iar 
înstrăinarea locului de baştină este un aspect de neimaginat pentru almăjeni. „Sunt legaţi de 
glie, iar părăsirea locului în care s-au născut, ori purcederea dincolo de limitele a ceea ce ei 
numesc Ţara Almăjului sau Valea Almăjului, ar reprezenta pentru mulţi, pierderea identităţii 
culturale de care sunt atât de mândrii” (Ianăş A.-N., 2011, p. 69). 

Pentru majoritatea locuitorilor regiunii, identitatea pe care şi-o autoînsuşesc, și-o conservă 
și și-o întăresc și afișează chiar când au plecat de mult timp din Almăj, aceea de „almăjeni”, 
reprezintă o mare mândrie, spaţiul în care s-au născut sau trăiesc considerându-l un dar de la 
Divinitatea în care cred aşa mult. Identitatea culturală almăjană este definită şi de calităţile 
autoasumate de locuitorii regiunii: hărnicia (devenită nucleul imaginii de sine, almăjanul fiind 
mândru că-şi poate munci cu trudă pământul, glia strămoşească); bunătatea (evidenţiază şi 
caracterul iertător); ospitalitatea (reprezintă un element de deschidere şi preţuire faţă de 
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străni, de cei din exteriorul regiunii); mândria sau făloşenia (element preluat şi din identitatea 
culturală bănăţeană); înrădăcinarea în tradiţie (neînstrăinarea pământului natal); caracterul 
integru (respectarea cuvântului dat); credinţa în Dumnezeu; cinstea; omenia; sociabilitatea; 
simplitatea; generozitatea etc. Aici se observă accentul pus pe trăsăturile morale în şirul 
autoidentificărilor, reticenţa populaţiei de a evidenţia aspectele negative şi mândria de a 
sugera aspectele pozitive. Construirea unei imagini de sine pozitive conturează pentru 
almăjeni şi alte trăsături pe care le putem identifica cu uşurinţă: încrederea în forţele proprii, 
optimismul de a-i ajunge pe ceilalţi din urmă etc., multe avându-şi originea în istorie (Ianăş 
A.-N., 2011).  

Identitatea culturală almăjană s-a conturat şi prin raportarea la „ceilalţi”. Când facem 
această precizare, vorbim atât despre un „celălalt regional” -  în acest caz este vorba despre 
locuitorii microregiunii Craina cu care Almăjul se învecinează în est - cât şi despre un „celălalt 
etnic” – cehii din localitatea Ravensca aparţinătoare sistemului regional studiat (Gavreliuc A., 
2003). 

Principalul aspect prin care identitatea culturală almăjană se deosebeşte de cea a „vecinilor” 
crăinenţi sau crăininţi este cel al limbajului (al graiului, al accentului): „crăinenţii vorbesc cu 
pi, iar almăjenii cu pră în loc de pe sau crăinenţii vorbesc cu gi, iar almăjenii cu dă în loc de 
cuvântul de” (localnică, 67 ani, Pătaş; localnic, 80 ani, Borlovenii Vechi). Iată doar unul dintre 
multele exemple pe care le-am primit în timpul investigaţiilor de teren, aspectul fiind tratat şi 
în câteva lucrări de specialitate Petrovici E., (19….), Ioniţă V. (1975), Gaga Lidia (1978), 
Beltechi E. (1980), Stoica de Haţeg N. (1969; 1981), Dolângă N. (2000), Popovici V. (2006) 
etc.) Apoi, o atenţie deosebită a fost atribuită şi portului popular, obiceiurilor şi tradiţiilor. 
Elementele care compun portul popular sunt aceleaşi atât în Ţara Almăjului, cât şi în 
microregiunea Craina, diferenţele apărând doar la nivel de aspect, ornamentaţie, culori sau 
frecvenţa cu care mai este îmbrăcat în zilele noastre (Ianăş A.-N., 2011): „almăjenii purtau 
costumul popular zilnic, noi doar la sărbători. (...) la noi s-a purtat mai mult opreg, iar la ei, 
targă” (localnică, 60 ani, Pârvova) sau „ei aveau poalele până jos şi targă foarte îngustă, la noi 
poalele erau scurte – până la genunchi şi targa mai lată (...)” (localnică, 45 ani, Pârvova). Pe de 
altă parte, obiceiurile şi tradiţiile (chiar dacă în multe localităţi nu se mai păstrează în 
totalitate) sunt mai bine conservate în regiunea almăjană, în special datorită izolării mai mari 
pe care o crează cadrul natural, comparativ cu microregiunea Craina. 

În ceea ce priveşte raportarea la „celălalt etnic”, minoritatea cea mai numeroasă din regiune 
o reprezintă cehii (pemii) care compun în proporţie de 100% populaţia localităţii Ravensca, 
aparţinătoare comunei Şopotu Nou şi considerată o „enclavă a sistemului teritorial almăjan” 
(Ianăş A.-N., 2011, p. 83). Deşi cehii din Ravensca se deosebesc de almăjenii din vatra 
depresiunii sub foarte multe aspecte (port popular, obiceiuri şi tradiţii, casa şi gospodăria 
ţărănească, religia etc.), există o foarte bună convieţuire între cele două comunităţi şi chiar 
câteva asemănări (ataşamentul de glie, de pământul românesc; hărnicia, bunătatea şi 
credincioşia ca elemente autoasumate reprezentative pentru identitatea cehilor; practici 
agricole legate în special de creşterea animalelor etc.). Toate elementele menţionate i-au 
ajutat pe cehii din Munţii Almăjului să-şi recompună în cele mai mici detalii, acel „acasă”, 
„existenţa abandonată în locurile de baştină” (Preda S., 2007, p. 285) şi reflectată în prezent 
printr-o nouă identitate culturală care a fost acceptată de majoritatea autohtonilor almăjeni. 
Mai mult chiar, este considerată parte a culturii almăjene, o cultură populară caracterizată de 
unicitate în spaţiul românesc (Ianăş A.-N., 2011). 

Cultura populară almăjană reflectată prin valori materiale. Indiferent că este reprezentată 
de valori materiale sau spirituale ale populaţiei care trăieşte în Ţara Almăjului, cultura 
populară face referire la un set de idei împărtăşite, care dă oamenilor sensul a ceea ce sunt, 
autoidentificarea şi autoaprecierea fiind nişte trăsături ale culturii (Harris P.R., Moran R.T., 
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Moran V. Sarah, 2004). Cultura populară este transmisă de la o generaţie la alta, indivizii 
aceleiaşi colectivităţi (în acest caz, colectivitatea almăjană) interrelaţionând şi stabilind 
elemente definitorii pentru mentalitatea şi identitatea lor. Similitudinea unor trăsături 
culturale importante cum ar fi: tipurile de aşezări, casele tradiţionale, portul, ocupaţiile, 
tradiţiile populare, obiceiurile şi graiul (Neagoe V., 1984) a asigurat perenitatea sistemului 
autohton în această vatră cu populaţie majoritar românească şi a definit regiunea almăjană 
drept o zonă etnografică. Cu toate că, de-a lungul timpului, au existat interrelaţionări între  
Almăj şi alte zone etnografice limitrofe (Culoarul Timiş-Cerna, microregiunea Craina, Valea 
Cernei, Mehedinţi, Valea Dunării, Oraviţa şi Bocşa-Reşiţa), ele au favorizat acceptarea sau 
respingerea elementelor străine de către comunitatea almăjană. 

▪ Una dintre valorile materiale prin care este reflectată cultura populară a almăjenilor este 
casa (locuinţa) şi gospodăria ţărănească. Studiul geografic al acestui aspect are o relevanţă 
majoră pentru Almăj deoarece evidenţiază câteva particularităţi pentru regiune: extinderea 
ariei de locuire dinspre etajul montan şi piemontan spre vatra depresiunii; funcţionalitatea 
economică predominant agropastorală care a impus anumite elemente de specificitate pentru 
gospodăria tradiţională almăjană; diferenţieri intraregionale privind tipologia caselor şi a 
materialului de construcţie predominant; evoluţia fiecărei aşezări reflectă evoluţia locuinţelor; 
legătura dintre materia primă existentă şi caracteristicile constructive ale caselor; dezvoltarea 
socială a comunităţii almăjene etc. Pornind de la particularităţile menţionate, elementele  
specifice casei şi gospodăriei tradiţionale (Konschitzky W., 2006) cu rol în conturarea 
identităţii almăjene sunt:  

- gospodăria almăjană compusă din două tipuri de adăposturi: cele locuite permanent 
(casa cu anexele gospodăreşti din vatra satului şi sălaşul sau coliba din hotarul satului) şi cele 
locuite temporar, aparţinătoare ţăranilor mai înstăriţi şi construite în ţarină „colibă în ţarină” 
sau în fâneaţă - „colibă la fân” (Gaga Lidia, 1984; 1986). 

- închiderea şi dispunerea tuturor anexelor în jurul curţii; 
- sălaşele şi locuinţele temporare sunt construite majoritar din lemn; 
- la construirea locuinţelor permanente s-a trecut treptat de la lemn şi piatră, la văiugă şi 

cărămidă, începând cu sfârşitul secolului al XIX-lea şi începutul secolului al XX-lea; 
- tipurile de case ce au existat de-a lungul timpului în Almăj reflectă simplitatea locuinţei 

tradiţionale almăjene: locuinţa monocelulară şi cea semiîngropată (Godea I., 1975) cu o 
singură încăpere şi acces direct din curte; locuinţa din bârne, cu două încăperi şi locuinţa 
tricelulară (ambele foarte rar întâlnite în Ţara Almăjului şi numai în satele foarte izolate); 
casa grănicerească (Groza L., 1977) cu puţine exemplare păstrate la Bozovici, Eftimie Murgu, 
Borlovenii Noi, Gârbovăț, Șopotu Nou (vezi foto) etc.; casa în unghi de tip „cot” – specifică 
familiilor înstărite de la începutul secolului al XX-lea; casele moderne cu mai multe încăperi şi 
cu etaj, asemănătoare celor din mediul urban ( Mic L.-2007, Ianăş A.-N., 2011, p. 91-94).  

- decorul arhitectonic al caselor almăjene este slab reprezentat; 
- funcţiile gospodăriei almăjene se reflectă preponderent în topografia orizontală a 

spaţiului: casa cu funcţie intimă; curtea cu funcţie tehnică; poarta, gangul sau culoarul cu 
funcţie de acces, de trecere; anexele cu funcţie tehnică (Gaga Lidia, 1997, p. 10).  

- la nivel intraregional este evident faptul că modernitatea arhitecturii descreşte în 
conformitate cu mărimea, poziţia geografică şi gradul de dezvoltare economică a fiecărei 
aşezări. Astfel, la nivelul sistemului regional se conturează un areal central mai dezvoltat, mai 
modern din punct de vedere arhitectural (în jurul localităţii Bozovici), în timp ce elementele 
arhitecturale tradiţionale se păstrează spre periferia regiunii, acolo unde aşezările sunt mai 
mici şi mai izolate (Ianăş A.-N., 2011). 
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▪ În al doilea rând, identitatea Ţării Almăjului este reprezentată şi de monumentele de 
arhitectură şi tehnică populară, nota de specificitate fiind dată de simplitate dacă se realizează 
o comparaţie cu alte regiuni similare din România.  

Principalele monumente ale arhitecturii populare almăjene au fost şi continuă să fie 
bisericile, la început construite din lemn în toate satele, însă o mare parte au fost distruse de 
turci. Începând cu a doua jumătate a secolului al XVIII-lea, bisericile din Ţara Almăjului au 
început să fie construite din piatră şi cărămidă, păstrând în toate satele, elemente 
arhitecturale comune: construcţia în stil baroc, forma de corabie (navă), interiorul pictat în 
ulei (Ianăş A.-N., 2011).  

Pe de altă parte, dacă facem referire la instalaţiile tehnice ţărăneşti din Almăj, dispunem de 
mai multe categorii: pivele şi ştezele (numite şi „văiegi”, abandonate), joagărele („firizele” 
acţionate de apă, părăsite), alambicurile (numite local „cazane de fript răchie”), presele de ulei 
(„uleiniţe”, dispărute) şi cuptoarele pentru fructe (targa, leasa de uscat fructe din ce în ce mai 
rare). Totuşi, cea mai mare valoare din punct de vedere arhitectural, al gradului de păstrare şi 
utilizare până în prezent, îl au morile de apă cu roată orizontală (cu ciutură).  

În Almăj se păstrează cel mai mare număr de mori de acest tip din întreg Banatul: 22 pe 
Valea Rudăriei (comuna Eftimie Murgu) unde a fost creată și Rezervaţia mulinologică de către 
Complexul Naţional Muzeal „Astra” din Sibiu – morile fiind conservate „in situ”; 7 mori în 
comuna Dalboşeţ; 3 în comuna Lăpuşnicul Mare; 16 pe Valea Putnei, 6 pe Valea Brezoviţa şi 6 
pe Valea Nerei (acestea din urmă pe teritoriul administrativ al comunei Prigor), (cf. Consiliilor 
locale ale celor şapte comune almăjene şi investigaţiilor din teren). Importanţa instalaţiilor 
tehnice ţărăneşti amintite este cu atât mai mare cu cât sunt valorificate şi în scop turistic, dar 
reflectă şi ocupaţiile tradiţionale ale almăjenilor, precum şi unele aspecte legate de într-
ajutoarea, buna colaborare a membrilor comunităţii. Fenomenul „ortăcirii” în legătură cu 
administrarea şi utilizarea morilor cu ciutură este cel mai bun exemplu în acest sens. 

▪ În al treilea rând, modul de viaţă al almăjenilor, funcţionalitatea economică a regiunii, 
modalitatea de valorificare a resurselor locale şi alternativa lor de utilizare ca resurse turistice, 
reprezintă aspecte evidenţiate prin analiza activităţilor economice tradiţionale, ca a treia 
categorie de elemente cu rol definitoriu în conturarea particularităţilor culturii populare din 
Ţara Almăjului.  

Gaga Lidia (1984) a împărţit aceste activităţi economice tradiţionale în două categorii: 
ocupaţiile tradiţionale şi meşteşugurile ţărăneşti.  

a) Ocupaţiile tradiţionale sunt reprezentate în primul rând de agricultura tradiţională ca 
activitate economică de bază ce a stabilit şi profilul economic al regiunii, profil agricol sau 
agro-pastoral. La fel ca în multe regiuni din România şi în Ţara Almăjului, agricultura a 
parcurs toate formele cunoscute, de la „agricultura în ţelină” (itinerantă) din epoca bronzului, 
până la agricultura extensivă din prezent. Indiferent de ramura agricolă predominantă (cultura 
plantelor sau creşterea animalelor), această activitate economică de bază a influenţat cultura 
populară almăjană de-a lungul timpului prin următoarele aspecte: plantele cultivate au 
evidenţiat particularităţi legate de modul de a se hrăni  şi a se îmbrăca al locuitorilor; 
creşterea animalelor a cauzat păstrarea unor obiceiuri (cum ar fi cel legat de creşterea 
ovinelor, „smâlsul” sau „măsuratul oilor”) şi a impus un tip de păstorit specific pentru regiune 
- „păstoritul cu pendulare dublă”; modalităţile de asigurare a hranei animalelor au influenţat 
compartimentarea gospodăriei almăjene prin apariţia „anexelor” la locuinţa din vatra satului şi 
al „colibei” ca aşezare în hotarul satului (în câmpie și la munte), al strungii, la pădure. 

Există însă şi ocupaţii tradiţionale secundare care au influenţat viaţa materială a 
almăjenilor: pescuitul, albinăritul, culesul fructelor de pădure (existând chiar centre specializate 
la Borlovenii Noi, Moceriş, Pătaş şi Lăpuşnicu Mare), culesul plantelor medicinale (utilizate în 
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prezent în medicina populară, iar în trecut pentru întreprinderile din Timişoara şi Deva) şi 
lucrul la pădure (legat de exploatarea intensă a lemnului), (Ianăş A.-N., 2011). 

a) Meşteşugurile ţărăneşti reflectă, pe de altă parte, evoluţia vieţii sociale în sistemul 
regional almăjan, chiar dacă multe dintre ele se află pe cale de dispariţie sau nu se mai 
practică deloc în unele sate. Dintre acestea amintim: prelucrarea lemnului (materie primă 
utilizată în construirea caselor şi anexelor gospodăreşti, a şindrilei din lemn de fag, 
instalaţiilor tehnice ţărăneşti, uneltelor, vaselor din „cuina” ţărănească sau de la strungă etc.); 
prelucrarea fierului şi a pietrei prezente încă aproape în fiecare sat; cojocăritul practicat cu 
precădere până în anii 1990, după care marea majoritate a atelierelor fiind închise; olăritul 
(meşteşugul era practicat până în anul 1973 în patru sate almăjene - Lăpuşnicu Mare, 
Moceriş, Dalboşeţ şi Bozovici); torsul şi ţesutul (de acest meşteşug fiind legate şi anumite 
datini, precum clăcile sau şezătorile); vărăritul şi mineritul ţărănesc (în prezent se mai practică 
doar mineritul pe o scară mult diminuată). 

Cultura populară almăjană reflectată prin valori spirituale: 
▪ O primă categorie de valori spirituale cu rol în definirea culturii populare o reprezintă 

obiceiurile şi tradiţiile (datinile) pe care, în acest capitol, le prezentăm succint, fiind dezvoltate 
în capitolele 11, 12 și 13.  Între conceptele de obicei și tradiție există o diferenţă. Astfel, dacă 
obiceiul presupune o anumită deprindere colectivă, un „act repetat cu scopul de a conserva şi 
îndruma viaţa socială”, tradiţia face referire la moştenire, la transmitere între generaţii 
(Bernea E., 2006). Practic, nici un obicei nou nu devine tradiţie decât dacă este acceptat de 
cel puţin o parte din colectivitate. 

Investigaţiile din teren întreprinse în Ţara Almăjului au evidenţiat păstrarea obiceiurilor şi 
tradiţiilor într-o măsură mult mai mare faţă de regiunile înconjurătoare, rolul geografiei  
specifice, a cadrului natural, prin relativa izolare, fiind relevant în acest sens. Şi la nivel 
intraregional apar diferenţieri între satele mari, cu populaţie tânără semnificativă şi localizate 
în apropierea infrastructurii de transport (aici obiceiurile şi tradiţiile s-au pierdut într-o bună 
măsură) şi satele mici, izolate, unde grupa vârstnică a populaţiei este semnificativă (aici 
evidenţiindu-se conservarea obiceiurilor şi tradiţiilor). 

Obiceiurile tradiţionale din Ţara Almăjului sunt legate de ciclul calendaristic (cele mai 
multe), de ciclul naturii, de ciclul vieţii și ciclul muncii, putând avea funcţie religioasă, socială 
(alaiul cu măşti, strigarea peste sat, măsuratul oilor, şezătorile, Festivalul Văii Almăjului, 
obiceiurile de naştere şi nuntă) şi magică (Marţea vaselor, Marţea încuiată, Mărţişorul, 
Sântoagerii, Sâmţii, Sângeorzul, Sânzienele, obiceiurile de naştere şi înmormântare), (Ianăş 
A.-N., 2011).  

▪ A doua categorie de elemente cu rol de valori spirituale ce contribuie la creionarea 
identităţii regionale almăjene este reprezentată de port popular, cântec şi dans. 

De remarcat este faptul că, în multe localităţi almăjene, costumul popular se mai poartă la 
diferite ocazii (sărbători mari, nunţi etc.), constituind o mândrie pentru locuitori, „o emblemă 
de identificare, o manifestare a spaţiului local”, „o expresie a metamorfozării vârstelor şi 
mentalităţilor” (Panduru P., 2007, p. 9). În trecut, costumul popular era confecţionat în 
fiecare gospodărie de către ţăranca almăjancă, din lână şi cânepă cu ornamente sub forme 
geometrice şi motive vegetale păstrate din vechime, cu o cromatică sobră care să reflecte 
greutăţile vieţii ţăranului almăjan de la munte dar care să-i confere şi o notă de eleganţă 
(Ianăş A.-N., 2011). Investigaţiile din teren au evidenţiat principalele elemente de identitate 
ale portului popular femeiesc şi bărbătesc din Ţara Almăjului. Astfel, pentru portul popular 
femeiesc, cele mai reprezentative elemente sunt: opregul (numit de către localnici „chiţele”), ia 
și poalele largi şi lungi cu pui la şolduri şi ceapsa ori cârpa. Portul popular bărbătesc cuprinde 
ca elemente identitare: opincile cu obiele, laibărul sau căputul din cioarec şi cămaşa cu cheie. 
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Chiar dacă am remarcat mici influenţe ale altor populaţii asupra unor elemente ale 
costumului popular, ele sunt minore în comparaţie cu alte regiuni, consecinţă a izolării Ţării 
Almăjului, a spiritului conservator al almăjanului, existenţei materiei prime din care se 
confecţiona portul popular şi păstrării în taină a modelelor de cusătură de către fiecare 
ţărancă, din dorinţa de a uimi şi a crea ceva inedit (Ianăş A.-N., 2011, p. 121). Valoarea 
costumului popular rezultă şi din funcţionalitatea sa. Astfel, prin cromatică şi ornamentaţie se 
pot exprima: starea civilă, starea socială, vârsta, satul de baştină, existând mici diferenţieri 
intraregionale din acest punct de vedere. 

Capacitatea creatoare a almăjenilor este dovedită şi de elementele de folclor care atestă o 
legătură între creaţie şi inovaţie. Specifice Ţării Almăjului sunt doinele de dor, de jale şi de 
cătănie la care se adaugă poezia populară, izvorâtă din trecutul istoric al locuitorilor, din 
frământările şi bucuriile lor.  

În conluzie, indiferent de categoria de elemente (materiale sau spirituale) care sunt luate 
în considerare pentru o descriere şi înţelegere corectă a culturii almăjene, particularitatea de 
bază pentru Ţara Almăjului rămâne tradiţionalismul identitar foarte accentuat. 
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2.1. Morfologia Almăjului 
 
Evoluţia paleogeografică a Almăjului. Relieful Almăjului este reprezentat de trei trepte 

caracteristice (treapta montană, cea piemontană şi depresiunea propriu-zisă), aspectul lor 
actual constituind rezultatul unei evoluţii îndelungate, desfăşurate în mai multe etape în care 
mişcările tectonice au contribuit la imprimarea anumitor particularităţi.  

a) Astfel, prima etapă a genezei şi evoluţiei regiunii corespunde orogenezei caledoniene (din 
Paleozoicul inferior sau epoca precarpatică) când începe formarea masivelor montane 
bănăţene prin procesul de metamorfozare a depunerilor geologice existente (şisturile 
cristaline şi granitele sinorogene din Munţii Semenic). Totodată, este important de ştiut şi 
faptul că, în epoca precarpatică, întreaga zonă a Banatului (deci şi teritoriul actual al  
Almăjului) reprezenta un imens geosinclinal (Grigore M., 1981), adică o uriaşă depresiune 
tectonică acoperită de apele mării. Puţin mai târziu (în Paleozoicul mediu şi superior), 
mişcările tectonice (din timpul orogenezei hercinice) au dus la formarea unor structuri 
sinclinale şi anticlinale, având loc o primă fază de exondare a actualei trepte montane. Este 
momentul când, pentru prima dată, are loc şi o modelare subaeriană a munţilor în condiţiile 
unui climat cald şi relativ umed existent atunci. 

Exondările continuă şi la începutul Mezozoicului când un sector insular care se întinde din 
sudul Munţilor Semenic până în Munţii Almăjului este scos la suprafaţă în urma mişcărilor 
tectonice din faza kimmerică veche (triasic), respectiv faza kimmerică nouă (neojurasic), 
(Ielenicz M. et al., 2004). În aceeaşi perioadă geologică îşi are începuturile şi orogeneza alpină 
care a debutat cu faza laramică din Cretacicul superior şi care a impus reliefului câteva dintre 
cele mai importante transformări: fragmentare tectonică accentuată şi caracterizată de 
apariţia numeroaselor falii (inclusiv în nordul Depresiunii Bozovici), intense mişcări oscilatorii 
de ridicare şi coborâre a reliefului, exondarea aproape totală a arealului montan şi modelarea 
sa subaeriană tot mai accentuată (Scheuşan I. C., 1997; Ianăş A.-N., 2011).  

Unele dintre cele mai importante particularităţi ale reliefului (atât de evidente şi în 
prezent) au fost modelate în Paleogen (în urmă cu 47 milioane de ani), în condiţiile unui 
climat subtropical. Este vorba despre individualizarea suprafeţelor de nivelare (platformelor de 
eroziune), echivalente celor din Carpaţii Meridionali dar aflate la altitudini mai mici şi 
purtând alte denumiri (atribuite în anul 1924 de către geograful francez Emmanuel de 
Martonne). Aceste suprafeţe de nivelare sunt: 
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● Platforma Semenicului, aflată la cea mai mare altitudine şi considerată cea mai veche 
suprafaţă de nivelare, echivalenta platformei Borăscu din Carpaţii Meridionali. Se presupune 
că este de vârstă eocenă (Posea Gr., Gârbacea V. 1961,) sau danian-oligocenă (Pop P. Gr., 
2000), a fost sculptată în şisturi cristaline şi aspectul plat îi evidenţiază caracterul de 
peneplenă. Rocile în care a fost modelată explică, pe de o parte, lipsa sa din Munţii Aninei şi 
Munţii Locvei (constituiţi predominant din calcare) şi pe de altă parte, prezenţa ei în masivele 
Semenic şi Almăj. Aşadar, resturi din etajul superior de nivelare sunt cel mai intens vizibile în 
Munţii Semenic la altitudinea de 1400 m (mai ales în bazinul superior al râurilor Nera şi 
Tăria) unde este dominată de martori de eroziune reziduali (vf. Semenic 1446 m, vf. Piatra 
Goznei 1447 m, vf. Piatra Nedeea 1437 m). Spre periferia Munţilor Semenic, platforma 
coboară la 1100 – 1200 m altitudine (Posea Gr., Popescu N., Ielenicz M., 1974; Velcea V., 
Savu Al., 1982), iar spre sudul şi estul masivului ajunge şi la 800 m altitudine (Posea Gr., 
Gârbacea V., 1961). Apariţia sa şi la altitudini mai mici de 1000 m a fost pusă de către 
geograful francez  Emmanuel de Martonne, pe seama unor „denivelări cauzate de falierile 
neogene” (Hillinger N., 1978). Platforma Semenic este fragmentată de afluenţii Nerei care s-au 
adâncit cu 400-500 m sub nivelul culmilor. 

Acelaşi etaj superior de nivelare se găseşte şi în Munţii Almăjului care limitează la sud 
regiunea. Aici poartă denumirea de suprafaţa Almăjului (Posea Gr., Popescu N., Ielenicz M., 
1974), este localizată la altitudini de 800-1000 m şi este mai bine păstrată pe latura estică şi 
nordică a masivului (la contactul cu depresiunea), pe culmea dintre localităţile Eftimie Murgu 
şi Prigor. Pe latura vestică a masivului a fost intens fragmentată şi apare doar sub forma unor 
martori de eroziune (Ianăş A.-N., 2011). 

● La periferia zonelor muntoase, Emmanuel de Martonne (1924) a identificat existenţa 
celui de-al doilea nivel de eroziune pe care l-a denumit Platforma Tomnacica. A fost modelată 
în şisturi cristaline şi calcare la sfârşitul Miocenului şi începutul Pliocenului, are aspectul unor 
culmi prelungi şi uşor înclinate care se desprind din nivelul de eroziune superior şi este 
evidentă în toate masivele montane din Almăj: 

-  în Munţii Semenic (unde se mai numeşte şi Platforma Cârja-Tomnacica) este vizibilă 
preponderent  în partea sudică, la altitudinea de 750-1000 m, unde apare ca o fâşie îngustă 
de-a lungul văilor Nera, Poneasca şi, parţial, Miniş (Posea, Popescu, Ielenicz, 1974; Hillinger, 
1978; Grigore, 1981; Velcea, Savu, 1982; Pop Gr., 2000, 2006; Ianăş, 2011); 

- în Munţii Almăjului se prezintă sub forma unor culmi cu aspect piemontan, este mai 
înclinată faţă de celelalte două suprafeţe de nivelare şi apare la altitudini de 550-800 m; 

- în Munţii Aninei şi Locvei este localizată la altitudini reduse datorită fragmentării 
tectonice locale accentuate şi a structurii geologice predominant calcaroase, apărând frecvent 
şi sub denumirea de Platforma Cârja (*** Geografia României, vol. III, 1987).  

● Cea mai joasă suprafaţă de nivelare (corespondenta Gornoviţei din Carpaţii Meridionali) 
a fost modelată în calcare la începutul Pliocenului şi este cel mai evidentă în cadrul 
Piemontului Bozovici unde poate fi identificată  la o altitudine de 400-450 m.  Nu lipseşte nici 
din Munţii Semenic (la 650-750 m) unde este denumită Platforma Teregova şi nici din Munţii 
Almăjului sau Aninei (la 400-450 m altitudine) unde apare sub denumirea de Platforma 
Caraşului (Ianăş A.-N., 2011).  

b)  A doua treaptă de relief a Almăjului o constituie Depresiunea Bozovici. S-a format ca un 
graben în Miocen, în urma unor scufundări rupturale sau subsidente, încadrându-se, din punct 
de vedere al genezei, în categoria depresiunilor tectonice (Posea Gr., Gârbacea V., 1961), 
tectono-erozive (Velcea V., Savu Al., 1982) sau posttectonice (Mateescu F., Iordan I., 1959). A 
comunicat cu bazinul Domaşnea-Mehadia până la sfârşitul badenianului şi a fost acoperită de 
apele Mării Panonice, evoluând ulterior ca un bazin de sedimentare. Dovadă în acest sens sunt 
umerii de văi, terasele şi înşeuările existente aici, precum şi grosimea depozitelor sedimentare 
neogene şi prezenţa suprafeţelor mlăştinoase care au determinat formarea straturilor de 
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cărbuni (lignit) şi a altor resurse naturale utile, intens exploatate de-a lungul timpului (Ianăş 
A.-N., 2011). 

După exondarea totală, relieful Depresiunii Bozovici a fost supus modelării factorilor 
exogeni printr-un proces de nivelare locală şi eroziune diferenţială. Astfel, altitudinea 
reliefului din depresiune a fost redusă cu circa 100-150 m şi s-au format glacisurile, conurile 
de dejecţie şi acumulările deluvio-proluviale. Se vorbeşte aşadar despre o etapă a „formării 
nivelului de culmi din depresiune” (Posea Gr., Gârbacea V., 1961). 

b) În Pliocen, după retragerea definitivă a apelor din depresiune, se formează şi 
piemontul de eroziune (Piemontul Bozovici), cu extinderea cea mai mare în jumătatea nordică 
a Almăjului (la poalele Munţilor Semenic şi Aninei) şi doar sub forma unor fragmente izolate 
în partea sud-estică a regiunii. Este puternic fragmentat de afluenţii râului Nera şi are o 
altitudine cuprinsă între 400-450 m şi 750 m. 

Definitivarea aspectului morfologiei actuale a Ţării Almăjului a avut loc în Cuaternar, în 
condiţiile succedării fazelor cu climat rece şi a fazelor cu climat temperat (Ielenicz M., 2005). 
Astfel, procesul erozional a fost accelerat şi a contribuit la adâncirea pe verticală a râului Nera 
şi a afluenţilor săi şi la formarea a şapte nivele de terase de-a lungul arterelor hidrografice, 
începând de la 2-3 m altitudine (lunca), până la 110 m altitudine (terasa a şaptea). Acestea 
au o însemnătate majoră pentru sistemul regional almăjan, în special din punct de vedere 
economic şi habitaţional. 

Structura geologică şi resursele de subsol. Structura geologică a Almăjului reprezintă o 
consecinţă a evoluţiei paleogeografice a reliefului iar analizarea sa este foarte importantă 
întrucât influenţează, pe de o parte diversitatea resurselor de subsol din regiune şi pe de altă 
parte, aspectele morfometrice şi tipurile genetice de relief din Ţara Almăjului. 

Din punct de vedere geologic, fundamentul unităţilor de relief care compun sistemul 
regional almăjan aparţine Autohtonului Danubian şi Pânzei Getice (Roşu Al., 1980), ambele 
fiind alcătuite preponderant din roci dure şi străpunse pe alocuri de roci vulcanice sau 
acoperite de roci sedimentare. Realizarea hărţii principalelor clase de roci din sistemul 
regional almăjan (Figura 2.1.) a pus în evidenţă faptul că rocile dure (metamorfice) deţin cea 
mai mare pondere din suprafaţa Almăjului – 61,09% (699,34 km²) şi sunt caracteristice 
treptelor înalte de relief, în timp ce 33,82% (387,23 km²) din teritoriu revine rocilor 
sedimentare cu o extindere reprezentativă în depresiunea propriu-zisă iar 5,08% (58,16 km²) 
din teritoriu aparţine rocilor magmatice, evidente pe latura vestică a regiunii.  

O analiză detaliată a structurii geologice pe trepte de relief evidenţiază următoarele 
elemente de specificitate pentru Almăj (Figura 2.2. şi Tabel 2.1.), se prezintă în continuare: 

● Treapta montană este alcătuită predominant din roci dure, metamorfice dintre care 
amintim: şisturile cristaline care compun Autohtonul Danubian din Munţii Almăjului, 
respectiv Pânza Getică din Munţii Semenic şi doar parţial din Munţii Almăjului, Aninei şi 
Locvei (suprafaţa lor totală fiind de 235,64 km²). Cu o extindere mai mare în aceeaşi 
categorie de roci se remarcă micaşisturile şi paragnaisele (334,1 km²), urmate de filite (în 
Munţii Semenic şi Almăjului) şi amfibolite, în timp ce skarnele, metaserpentinitele, calcarele 
cristaline şi migmatitele metablastice şi metatectice ocupă suprafeţe foarte mici.  

Peste acest fundament dur al rocilor cristaline din zonele montane s-au depus şi roci 
sedimentare, cu o extindere mai mare în Munţii Aninei şi Locvei: calcare, conglomerate, argile 
şi gresii. Calcarele jurasice şi cretacice sunt dispuse în sinclinale şi anticlinale (Sencu V., 1978) 
în Munţii Aninei şi Almăjului unde au dat naştere unor forme tipice ale reliefului exocarstic şi 
endocarstic, în timp ce în Munţii Semenic ocupă suprafeţe mai restrânse pe văile Poneasca şi 
Miniş, aici luând naştere sectoare mici de chei cu grote slab evoluate în pereţii lor. Acestea din 
urmă sunt cunoscute în literatura de specialitate sub denumirea de „calcare de Valea 
Minişului” (*** PUG Comuna Bozovici, 2000) şi reprezintă de fapt nişte calcare cenuşii-gălbui 
cu intercalaţii marnoase (Ianăş A.-N., 2011). 
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Atât şisturile cristaline cât şi cuvertura sedimentară din zona montană au fost străpunse de 
roci magmatice (eruptive) din categoria cărora, cele mai importante sunt granitele vechi şi 
banatitele (granite, granodiorite, riolite, gnaise etc.) ce aparţin aliniamentului extins de la 
Berzasca, prin vecinătatea Şopotului Nou şi zona Lacului Poneasca, până în Munţii Poiana 
Ruscă în nord (Cioflică G., Jude R., Lupulescu M., 1993); 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 2.1. Principalele tipuri de roci care alcătuiesc Almăjul 
(prelucrare după Harta geologică a României, scara 1:200.000) 
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Fig.2.2.  Almăjul. Harta geologică 

(prelucrare după Harta geologică a României, scara 1:200.000) 
 
● Treapta piemontană (Piemontul Bozovici) este alcătuită predominant din şisturi cristaline 

străpunse de roci vulcanice (banatite) a căror prezenţă este mai evidentă „pe Nera la nord de 
Pătaş şi la nord de cotul Nerei de la Şopotu Nou” (*** Geografia României, vol. III, 1987, p. 
402); 
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● Depresiunea propriu-zisă (Depresiunea Bozovici) a funcţionat de-a lungul timpului ca un 
bazin de sedimentare. Fundamentul depresiunii este alcătuit din roci dure - şisturi cristaline, 
peste care s-au acumulat sedimente care pot atinge grosimi de 500-600 m sau chiar mai mult 
în sectoarele afectate de subsidenţă (Pop E., 1959). Depozitele sedimentare din vatra 
depresionară sunt slab cutate şi sunt reprezentate de nisipuri, pietrişuri, argile roşii, gresii, 
strate de cărbuni, cele mai mari suprafeţe (128,36 km²) fiind deţinute de marne în amestec cu 
pietrişuri şi calcare organogene depuse aici în Neogen (Figura 2.2.). Mai mult chiar, 
depozitele sedimentare din Neogen pot fi structurate în patru orizonturi: orizontul bazal 
format în partea inferioară din nisipuri, argile cu intercalaţii de pietrişuri şi conglomerate iar 
în partea superioară din marne şi argile în intercalaţie cu cărbuni; orizontul pietrişurilor slab 
cimentate şi a bancurilor de nisip (sinonim stratelor de Dalboşeţ); orizontul marnelor şi 
argilelor rubanate (stratele de Şopot) şi orizontul superior alcătuit din nisipuri şi pietrişuri 
(Iliescu O., Radu A., Lica M., 1967; Ianăş A.-N., 2011); 

● Sistemul celor şapte terase ale Nerei prezintă particularităţi geologice în funcţie de 
tipologia lor după structură. Astfel, terasele aluviale (terasele I-III de pe Nera, până la 25 m 
altitudine) care sunt şi cele mai tinere se caracterizează prin grosimea mare a aluviunilor cu 
predominarea nisipurilor şi pietrişurilor, în timp ce terasele aluviate (terasele IV-VII, între 30-
35 şi 90-115 m) se caracterizează la bază prin straturi de nisipuri şi bolovănişuri cu grosimi de 
2-10 m peste care s-au depus materiale de pantă (luturi) cu grosimi de până la 25 m (Popescu 
N., Ielenicz M., Posea Gr., 1973). 

 
Tabelul 2.1. 

 Tipuri de roci care alcătuiesc sistemul regional almăjan 
 

Tipuri de roci 
(cod) 

Suprafaţă 
(km²) 

Tipuri de Roci 
(cod) 

Suprafaţă 
(km²) 

Ma 
Pts_Pz 
to 
Mv 
a 
br+ap1 
ap2 
J1 
qp3/3 
GAMA 
fg 
K2 
qh2 
ox-th 
al 

336,10 
236,64 
129,36 
66,28 
55,80 
48,88 
39,12 
38,44 
37,60 
24,93 
24,91 
22,52 
17,64 
14,82 
11,21 

aa-cl 
J2 
C3 
gama_Pz 
c 
J3 
P1 
MS 
Mt 
ne 
gama_delta 
Mb 
ro 
sk 
- 

7,95 
7,57 
6,55 
6,35 
3,34 
3,05 
3,01 
2,46 
2,17 
1,51 
1,19 
0,83 
0,78 
0,72 

- 
                 Sursa: Harta geologică a României, scara 1:200.000 
 
Din cele prezentate mai sus rezultă faptul că fundamentul pe care a luat naştere sistemul 

regional al Almăjului este alcătuit dintr-un adevărat mozaic petrografic. Diversitatea geologică 
este demonstrată în prezent atât de varietatea formelor şi tipurilor genetice de relief, cât şi de 
multitudinea resurselor de subsol existente aici: minereurile de fier  a căror prezenţă este 
asociată magnetitelor din Munţii Almăj şi Semenic, fiind de origine metamorfică (în trecut 
exploatate la Bănia şi Eftimie Murgu); resursele de azbest din serpentinitele Munţilor Almăj 
(exploatate la Eftimie Murgu); talcul şi muscovitul legate de prezenţa şisturilor cristaline din 
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Munţii Semenic; zăcămintele de aur cantonate în depozitele aluvionare ale râurilor din 
depresiune şi formaţiunile carbonifere (lignit) ale Munţilor Almăj, cu mine de exploatare în 
trecut la Bozovici, Bănia, Rudăria, Lăpuşnicu Mare, Gârbovăţ şi Dalboşeţ (Toader Gh., 1938; 
Cioflică G., Jude R., Lupulescu M., 1993; Ianăş A.-N., 2011).  

În prezent, majoritatea acestor exploatări au fost închise datorită nerentabilităţii şi costului 
ridicat de exploatare, excepţie făcând rocile de construcţie: nisip, pietriş, granit şi calcar (în 
arealul Lăpuşnicu Mare, Moceriș). Prin potenţialul economic deosebit al regiunii pe care l-au 
oferit tipurile de roci şi implicit, varietatea resurselor de subsol, au contribuit la popularea 
Almăjului într-o anumită perioadă de timp, aspect despre care nu mai putem vorbi odată cu 
finalizarea exploatării lor.  

Relieful Depresiunii Almăjului, prin varietatea formelor, a tipurilor genetice şi a 
particularităţilor morfometrice, reprezintă unul dintre cei mai importanţi factori în conturarea 
sistemului teritorial almăjan. Constituie componenta de susţinere a regiunii şi impune acesteia 
anumite elemente de favorabilitate şi/sau restrictivitate din punct de vedere evolutiv. Fiecare 
treaptă de relief asigură o notă de specificitate regiunii (mai ales din punct de vedere 
funcţional), ceea ce face necesară o regionare morfogeografică şi o analiză detaliată a 
unităţilor şi subunităţilor de relief care compun Almăjul şi care aparţin în totalitate Carpaţilor 
Occidentali (Munţilor Banatului), (Figura 2.3.). 

• Cea mai înaltă subunitate de relief a regiunii almăjene o reprezintă Munţii Semenic care, 
prin sectorul lor sudic (Munţii Piatra Goznei), formează limita de nord a Almăjului. Sunt 
separaţi de Munţii Aninei prin Valea Minişului şi acoperă, într-o bună măsură, teritoriul 
comunelor Bozovici şi Prigor. Cea mai mare altitudine a masivului (pe teritoriul Almăjului) 
este atinsă în vârful Piatra Nedeii (1437 m) şi coboară până la 400 m la contactul cu 
depresiunea propriu-zisă, aspect care-i conferă şi caracterul de abrupt. Sunt munţi cu o 
structură geologică relativ unitară, reprezentată predominant de şisturi cristaline, ceea ce 
impune mai multe particularităţi ale reliefului descrise într-un mod amănunţit de către M. 
Grigore (1978): extinderea semnificativă a celor trei suprafeţe de nivelare şi a interfluviilor 
plate care ocupă 80% din suprafaţa regiunii studiate, în timp ce interfluviile rotunjite pot fi 
localizate de-a lungul Văii Poneasca;  existenţa suprafeţelor de alterare cu grosimi de 3-20 m 
în sectorul înalt şi a unor versanţi a căror evoluţie tinde spre atingerea unui profil de echilibru 
relativ stabil (în sectoarele în care stabilitatea pantelor este asigurată de vegetaţie şi unde 
valorile energiei reliefului sunt foarte mici);  martorii de eroziune (vf. Piatra Nedeii 1437 m, 
vf. Rotunda 1406 m, Tâlva Nergăniţa Mică 1261 m, Cracul Lung 1244 m etc.) şi înşeuările 
(care sunt de mici dimensiuni) sunt frecvente la obârşia apelor curgătoare din masiv. 

• Munţii Aninei, prin sectorul lor sudic şi sud-estic, ocupă partea nord-vestică şi vestică a 
Depresiunii Almăjului. Se întind de la văile Poneasca şi Miniş până la Valea Nerei şi acoperă o 
bună parte din teritoriul administrativ al comunelor Bozovici şi Lăpuşnicu Mare. Cea mai 
mare altitudine pe teritoriul Ţării Almăjului este atinsă în vârful Leordiş (1160 m) şi cuprinde 
două subunităţi: un sector înalt, predominant calcaros, cunoscut sub denumirea de Munţii 
Leordiş sau Podişul calcaros al Leordişului şi o culme paralelă cu Valea Poneasca, formată 
predominant din roci dure (şisturi cristaline şi granite), denumită Culmea Certej-Puşcaşul 
Mare. Dintre particularităţile reliefului acestor munţi amintim: prezenţa celor trei suprafeţe de 
nivelare la altitudini mai joase decât în Munţii Semenic, mai intens fragmentate şi dominate 
de martori de eroziune (vf. Cârşa Mare 1097 m, vf. Blidaru 932 m etc.); dispunerea calcarelor 
în sinclinale şi anticlinale şi bogăţia formelor endocarstice şi exocarstice; dispunerea paralelă 
a văilor şi culmilor; apariţia unor mici depresiuni locale (pe Valea Minişului) ca o consecinţă a 
eroziunii diferenţiale (Ianăş A.-N., 2011). 
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Fig.2.3. Regionarea morfogeografică a Almăjului 
 

● Munţii Locvei, prin sectorul lor estic, ocupă partea sud-vestică a Depresiunii Almăjului, 
între Valea Nerei şi Valea Răchitei. Reprezintă subunitatea de relief cu cea mai mică suprafaţă 
deţinută în regiune şi se desfăşoară în întregime pe teritoriul comunei Şopotu Nou. Este vorba 
despre jumătatea estică a Platoului Cărbunari, unde este atinsă şi altitudinea maximă în vârful 
Tâlva Pietroasă (725 m). Structura geologică este calcaroasă şi se reflectă în multitudinea 
formelor exocarstice prezente aici, în timp ce suprafeţele de nivelare sunt intens fragmentate 
şi reprezentate doar de Platforma Cârja şi Platforma Caraşului. 

● Sudul Depresiunii Almăjului (de la Valea Răchitei până la înşeuarea de la Pârvova) este 
mărginit de sectorul nordic al Munţilor Almăjului. Se extind pe teritoriul administrativ al 
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comunelor Dalboşeţ, Bănia, Eftimie Murgu şi Prigor şi culminează altitudinal în vf. Svinecea 
Mare (1224 m). Cuprind două subunităţi pe teritoriul regiunii: Munţii Ravenscăi, alcătuiţi 
predominant din şisturi cristaline şi Culmea Svinecei unde calcarele mezozoice au evidenţiat 
forme exocarstice în relief. Aici sunt prezente toate cele trei platforme de eroziune, iar dintre 
martorii reziduali care le domină menţionăm: vf. Svinecea Mare (1224 m), vf. Svinecea Mică 
(1143 m), vf. Cherbelezu (1102 m), vf. Răspunsului (919 m), vf. Capul Corhanului (878 m) 
etc. (Ianăş A.-N., 2011). 

● Unitatea de relief care face trecerea de la treapta montană la depresiunea propriu-zisă 
este reprezentată de Piemontul Bozovici cu o altitudine cuprinsă între 400-450 m şi 700 m. 
Ocupă în special partea nordică şi nord-vestică a Almăjului, la poalele Munţilor Semenic şi 
Aninei, în timp ce în partea sudică a regiunii sunt vizibile doar resturi din treapta piemontană. 
Are aspect uşor înclinat, este puternic fragmentat de văi, culmile sunt paralele iar lăţimea 
maximă atinsă este de 2-3 km între localităţile Prigor şi Gârbovăţ (Mateescu F., Iordan I., 
1959). După geneză, este considerat un piemont de natură erozională, ipoteză susţinută de 
prezenţa abruptului care face trecerea de la treapta montană  la cea piemontană (Posea Gr., 
Gârbacea V., 1961), iar faptul că s-a dezvoltat pe măsura individualizării depresiunii propriu-
zise, îl înscrie şi în categoria piemonturilor intracarpatice relicte cretacice (Posea Gr., Popescu 
N., 1973). 

● Depresiunea Bozovici constituie principala treaptă de relief a Depresiunii Almăjului atât 
din punct de vedere al extensiunii teritoriale cât şi al procesului locuirii sau al desfăşurării 
unor activităţi economice. Este o depresiune intramontană care deţine aproximativ 43,67% din 
suprafaţa totală a Almăjului (de 1144,73 km²). Este asimetrică (cu extindere mai mare pe 
versantul stâng al râului Nera), orientată şi înclinată pe direcţie NE-SV, se desfăşoară pe o 
lungime de 30,75 km şi o lăţime de 12,75 km, iar altitudinea sa coboară de la 700 m (la 
Borlovenii Noi) până la 200 m (la Şopotu Nou, aproape de intrarea Nerei în chei), (Magiar N., 
Magiar E., 2006 & 2008; Ianăş A.-N., 2011). După formă se înscrie în categoria depresiunilor 
elipsoidale (Popescu N., 1973), iar după alte criterii de clasificare a depresiunilor din România 
propuse de către profesorul Gr. Posea (2002), aparţine următoarelor tipologii: depresiune 
tectonică (după geneză), depresiune cu relief de tip podiş (după relieful predominant), 
depresiune situată la altitudini joase de 200-450 m (după altitudine), depresiune transversală 
axată pe Valea Nerei (după poziţia în cadrul lanţului montan), depresiune deschisă prin chei şi 
defilee (după gradul de închidere), (Ianăş A.-N., 2011, p. 168). Relieful Depresiunii Bozovici 
cuprinde două trepte altimetrice: sectorul de culmi şi sectorul de terase. 

Culmile sunt cunoscute în limbaj local sub denumirea de dealuri şi reprezintă martori de 
eroziune întâlniţi de o parte şi de alta a râului Nera (Bujorul Tâlva Mare 425 m, Faţa Agriş 
343 m, Boba 383 m, Cracul Lupului 365 m, Vârtopul Mare 426 m, Vârtopul Mic 411 m, 
Selinul 584 m etc.). La contactul culmilor depresiunii cu muntele, mai exact la ieşirea unor văi 
(Valea Mocerişului, Lăpuşnicului, Minişului, Băniei, Rudăriei etc.) din zona de dealuri în 
depresiune, apar glacisuri, acumulări deluvio-proluviale şi conuri de dejecţie. 

Pe de altă parte, sectorul de terase cuprinde un număr de 6 terase (Mateescu F., Iordan I., 
1959), respectiv 7 terase (Posea Gr., Gârbacea V., 1961) identificate de-a lungul Nerei şi a 
afluenţilor săi. Acestea sunt mai evidente pe versantul stâng al văii şi se caracterizează prin 
asimetrie. Cel mai bine păstrate sunt terasele inferioare (I-III) cuprinse între 1-3 m (terasa de 
luncă) şi 20-30 m altitudine (terasa III), acestea fiind şi cele mai noi, în timp ce terasele 
superioare (IV-VII), care urcă până la 100-110 m altitudine, sunt mai erodate şi acoperite de 
materiale deluviale. Prezenţa lor constituie o mărturie în identificarea şi înţelegerea etapelor 
morfologice prin care a trecut Valea Nerei până la definitivarea aspectului său actual.  

● Ultima subunitate de relief a sistemului regional almăjan, cu rol de tranziţie între 
Depresiunea Almăjului şi Microregiunea Craina, o reprezintă Dealurile Ţărovei. Aparţin 
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categoriei dealurilor joase iar în cadrul lor este localizat şi punctul extrem estic al Almăjului, 
înşeuarea de la Pârvova aflată la altitudinea de 465 m. 

Particularităţi morfometrice. Analiza elementelor cantitative ale reliefului (reflectate prin 
particularităţile morfometrice ale acestuia) este de o însemnătate majoră întrucât ajută la 
evidenţierea elementelor de favorabilitate şi restrictivitate în formarea şi evoluţia sistemului 
regional almăjan (prin diferite tipuri de limite pe care le impune), influenţează elemente ale 
mediului înconjurător, componenta de habitat şi activităţile umane de valorificare a spaţiului 
geografic. Principalele elemente morfometrice pe care am ales să le analizăm în cazul Ţării 
Almăjului sunt redate cu ajutorul unor hărţi analitice care reflectă cel mai bine realitatea din 
teren. 

a) Un prim indicator îl reprezintă altitudinea reliefului reprezentată cu ajutorul hărţii 
hipsometrice (Figura2.4.) şi a treptelor integrate de relief. Analiza hărţii hipsometrice 
evidenţiază o altitudine a treptelor de relief care variază de la mai puţin de 200 m în 
depresiunea propriu-zisă, până la 1437 m, în vf. Piatra Nedeii din Munţii Semenic. Ponderea 
cea mai mare din suprafaţa Almăjului revine treptei de relief cu altitudinea de 400-600 m 
(310,89 km², adică 26,99% din teritoriu), urmată de treapta de relief cu altitudinea de 600-
800 m (297,14 km², adică 25,79% din teritoriu). Acest ecart altitudinal (400-800 m) 
corespunde treptei piemontane. Suprafeţele cele mai restrânse ca extindere aparţin 
altitudinilor extreme. Astfel, doar 2,25 km² (0,19%) revin altitudinilor mai mici de 200 m (de 
regulă în luncile râurilor unde apare frecvent şi fenomenul de subsidenţă) şi 18,41 km² 
(1,59%) revin altitudinilor de peste 1200 m (cu extinderea teritorială cea mai mare în Munţii 
Semenic). 

Analizând repartiţia altitudinală a treptelor integrate de relief, la nivelul Almăjului se 
delimitează următoarele: 

● treapta depresiunii propriu-zise, cu altitudinea cuprinsă între 200 şi 400 m, corespunde 
şesului aluvial al Nerei, cursurilor inferioare ale afluenţilor săi şi nivelului celor şapte terase. 
Se caracterizează printr-o morfologie domoală în care predomină mai mult procesul de 
eroziune laterală a pantelor decât cel al eroziunii în adâncime; 

● treapta dealurilor (a culmilor depresiunii), cu altitudinea cuprinsă între 300 şi 450 m,  
este evidentă pe ambii versanţi ai râului Nera şi apare în peisaj sub forma unor martori de 
eroziune; 

● treapta piemontană (Piemontul Bozovici), cu altitudinea cuprinsă între 450 şi 750 m, 
ocupă o extindere mai mare în jumătatea nordică a sistemului regional fiind separat de Munţii 
Semenic şi Aninei printr-un abrupt evident în peisaj; 

● treapta montană (750 m – 1437 m în vf. Piatra Nedeii) corespunde munţilor joşi şi 
mijlocii şi este reprezentată de masivele montane: Semenic, Aninei, Almăjului şi, parţial, 
Locvei (Ianăş A.-N., 2008; 2011). 

În concluzie, dacă se analizează ponderea fiecărei trepte de relief cu ajutorul hărţii 
hipsometrice, se constată un relativ echilibru între suprafeţele deţinute de cele trei etaje 
majore (depresiunea, piemontul, treapta montană) care formează componenta de susţinere a 
sistemului regional al Almăjului. 

b) Densitatea fragmentării reliefului sau fragmentarea orizontală constituie un alt element 
morfometric foarte important cu rol în geneza şi evoluţia Almăjului. Acest indicator 
evidenţiază discontinuitatea suprafeţelor morfologice şi reprezintă o consecinţă a acţiunii 
factorilor exogeni, în primul rând a apelor curgătoare (permanente şi temporare). Valorile 
sale sunt condiţionate şi de alţi factori cum ar fi: decliviatea, gradul de împădurire a 
suprafeţelor, structura geologică (cu cât duritatea rocilor este mai mică, cu atât sunt mai 
reduse şi valorile densităţii fragmentării reliefului). Aproape în întregime (93,46%), Almăjul 
se caracterizează prin valori reduse ale densităţii fragmentării reliefului (sub 1 km/km² 
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aproximativ 50,02%, iar între 1 şi 2 km/km² circa 43,44% din teritoriu), (Figura 2.5.). Aceste 
valori corespund, în general, depresiunii Bozovici, teraselor inferioare ale Nerei şi afluenţilor 
săi, precum şi ariilor interfluviale din depresiune (Ianăş A.-N., 2011). Valori mai ridicate ale 
densităţii fragmentării reliefului se înregistrează acolo unde se află punctele de concentrare 
maximă a reţelei hidrografice, iar în regiunea studiată deţin o pondere redusă (7,06% intre 2 
şi 3 km/km² şi doar 0,08% peste 3 km/km²). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.2.4. Harta hipsometrică a Almăjului 
(prelucrare după MNT-ul României, rezoluţia 30 m) 
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Fig. 2.5. Harta densităţii fragmentării reliefului Almăjului 
(prelucrare după MNT-ul României, rezoluţia 10 m şi harta topografică cu scara 1:25.000) 

 
c) Rezultatul eroziunii liniare create de apele curgătoare care reflectă stadiul de evoluţie al 

hidrografiei este evidenţiat cu ajutorul adâncimii fragmentării reliefului. Valorile acestui 
indicator depind de riscul de declanşare al unor procese geomorfologice iar harta analitică 
realizată (Figura 2.6.) ne ajută să conştientizăm faptul că există riscuri geomorfologice majore 
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la care este supusă o parte a regiunii studiate (Ianăş A.-N., 2011), în special acolo unde 
valorile indicatorului sunt ridicate. Atuul regiunii este dat de faptul că valorile cele mai 
ridicate ale adâncimii fragmentării reliefului deţin cele mai mici suprafeţe şi apar 
preponderent în zona montană, nelocuită. Totuşi, valorile de 300-400 m/km² (care prezintă 
potenţiale riscuri) ocupă cele mai mari extinderi în Almăj (482,94 km², adică 48,13% din 
suprafaţă) şi sunt frecvente în zona piemontană şi montană. Cele mai mici valori ale acestui 
indicator sunt vizibile (Figura 2.6.) în vatra depresionară şi la contactul depresiunii cu 
piemontul (13,22% din teritoriu, adică 151,43 km² au adâncimea fragmentării sub 100 
m/km² iar 31,58%, adică o suprafaţă de 361,58 km² se încadrează în valori de 100-200 
m/km²).  

Din cele prezentate putem concluziona faptul că există un raport relativ echilibrat între 
suprafeţele cu potenţial de producere a riscurilor geomorfologice (preponderente în etajul 
montan şi piemontan) şi suprafeţele cu grad redus de manifestare a unor astfel de riscuri 
(depresiunea propriu-zisă, treapta de relief cea mai intens locuită). Astfel, adâncimea 
fragmentării reliefului constituie un element de favorabilitate în evoluţia sistemului regional 
almăjan. 

d) Un alt indicator morfometric care poate fi corelat cu adâncimea fragmentării reliefului şi 
care evidenţiază cel mai bine stadiul evolutiv al reliefului şi posibilităţile de utilizare antropică 
a terenurilor este panta (declivitatea). Principalele categorii de factori care conlucrează la 
definitivarea claselor de pantă sunt cei geologici, climatici şi antropici. Aceştia sporesc sau 
diminuează intensitatea cu care se produc anumite procese geomorfologice, al căror rezultat 
constă şi în modelarea unor suprafeţe cu geodeclivitate mai mult sau mai puţin accentuată. 

Analiza hărţii pantelor (Figura 2.7.) evidenţiază pentru Depresiunea Almăjului existenţa 
următoarelor tipuri de suprafeţe în funcţie de clasele de pantă, rezultate din prelucrarea 
MNT-ului (Modelului Numeric al Terenului) cu rezoluţia la 30 m:  

- suprafeţe foarte slab înclinate (sub 2°) care deţin ponderea cea mai mică din extinderea 
totală a  Almăjului (2,37%, adică 27,15 km²); 

- suprafeţe slab înclinate (2-5°) cu 87,02 km² (7,6%); 
- suprafeţe moderat înclinate (5-14°) cu 387,75 km² (33,87%); 
- suprafeţe puternic înclinate (14-26°) cu 454,81 km² (39,73%) care deţin ponderea cea 

mai mare din extinderea totală a Almăjului; 
- suprafeţe foarte puternic înclinate (peste 26°) cu 195,03 km² (17,03%). 
Rezultă, aşadar, faptul că, mai mult de jumătate din suprafaţa Almăjului este reprezentată 

de terenuri puternic şi foarte puternic înclinate, ceea ce constituie un element de 
restrictivitate în evoluţia regiunii şi impune diferite limite privind locuirea și valorificarea 
agricolă a terenurilor. Acestea sunt specifice zonei montane şi piemontane, sunt reprezentate 
predominant de versanţii văilor înguste, de abrupturi, stâncării şi sunt intens afectate de 
procese geomorfologice, aspect care restricţionează valorificarea lor agricolă. Suprafeţele cu 
favorabilitate ridicată corespund terenurilor puţin înclinate şi celor cu pantă moderată. Ele 
sunt specifice zonei depresionare, interfluviilor şi teraselor râului Nera, fiind favorabile 
amplasării aşezărilor omeneşti şi desfăşurării activităţilor agricole, ponderea acestora fiind de 
43,84%. 

e) Un ultim element morfometric considerat relevant în studiul  reliefului almăjan este 
expoziţia versanţilor. Clasificarea acestora cuprinde următoarele tipologii: versanţi umbriţi (cu 
expoziţie N şi NE), versanţi semiumbriţi (cu expoziţie E şi NV), versanţi semiînsoriţi (cu 
expoziţie SE şi V), versanţi însoriţi (cu expoziţie S şi SV) şi suprafeţe relativ plane (Schreiber 
W.E., Drăguţ L., Man T.C., 2003). Harta expoziţiei versanţilor (Figura 2.8.) evidenţiază faptul 
că 52,96% din suprafaţa Almăjului (606,35 km²) o reprezintă versanţii semiînsoriţi şi însoriţi 
ceea ce atribuie un grad ridicat de favorabilitate din punctul de vedere al locuirii şi al 
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favorabilității agricole, având răspândirea cea mai mare la contactul zonei depresionare cu 
treapta piemontană şi montană şi de-a lungul văilor mari (Nera, Miniş, Poneasca). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 2.6. Harta adâncimii fragmentării reliefului Almăjului 
(prelucrare după MNT-ul României, rezoluţia 30 m) 
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Fig. 2.7. Harta pantelor Almăjului 
(prelucrare după MNT-ul României, rezoluţia 30 m) 

 
Versanţii semiumbriţi (285,48 km²) şi cei umbriţi (259,58 km²) reprezintă clasa de 

favorabilitate cea mai scăzută datorită temperaturilor mai mici pe care le păstrează  şi a 
umidităţii mult mai accentuate. Acoperă 47,6% din suprafaţă şi au o distribuţie teritorială 
mare în sectorul superior al văilor din zona montană şi piemontană. 
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Tipurile de expoziţie, bineînţeles corelate şi cu alte elemente ale cadrului natural (soluri, 
climă, geologie etc.), influenţează funcţionalitatea economică, în special agricolă a fiecărei 
trepte de relief din cadrul regiunii. Prin toate particularităţile pe care le prezintă, relieful are 
rol de bază de susţinere pentru întreg teritoriul almăjan, existând o corelaţie strânsă (impusă 
şi de particularităţile morfometrice) între relief şi celelalte elemente ale componentei 
naturale, pe de o parte, şi între relief şi componenta geodemografică, de habitat şi cea 
economică, pe de altă parte.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.2.8. Harta expoziţiei versanţilor Almăjului 
(prelucrare după MNT-ul României, rezoluţia 30 m) 
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În ceea ce priveşte componenta geodemografică şi de habitat, relieful, în primul rând prin 

altitudine şi rolul de „adăpost  sigur” oferit de masivele montane,  explică concentrarea 
populaţiei în depresiune favorizând constituirea sistemului de aşezări. Practic, relieful montan 
a avut rol de „vatră de conservare şi permanentizare” în procesul de etnogeneză, precum şi de 
„spaţiu de rezistenţă la marile invazii” (Coandă G., 2003, p. 25). De-a lungul timpului, 
procesul de umanizare a depăşit limitele depresiunii, consecinţă a potenţialului de locuire 
oferit de relief în scopul organizării aşezărilor şi posibilităţilor de practicare a diferitelor 
activităţi economice. Astfel, suprafeţele caracterizate prin valori reduse ale energiei reliefului 
şi fragmentării acestuia s-au conturat ca arii de favorabilitate pentru procesul de locuire şi 
valorificare agropastorală și forestieră (Ianăş A.-N., 2008; 2011). Relieful Almăjului şi 
particularităţile sale morfometrice condiţionează şi distribuţia teritorială a aşezărilor 
omeneşti, structura, textura şi funcţionalitatea lor economică, impunând totodată şi o 
organizare funcţională a teritoriului (predominant agro-pastorală în depresiune şi piemont şi 
industrială în zona montană). Tot din punct de vedere al valorificării economice, se remarcă şi 
peisajele create de relief, a căror funcţionalitate este reflectată prin valoarea lor turistică. 

În concluzie, putem spune că treptele de relief care alcătuiesc Almăjul au determinat 
evoluţia regiunii şi au impus cel puţin trei categorii de limite: limitele propriu-zise ale  
Almăjului care urmăresc linia celor mai mari altitudini, limite privind utilizarea terenurilor şi 
limitele dintre spaţiul construit şi cel neconstruit (Ianăş A.-N., 2008; 2011). 

Tipuri genetice de relief. Diversitatea structurală şi litologică a sistemului regional al  
Almăjului a favorizat existenţa mai multor tipuri genetice de relief cu impact asupra 
diversificării economice şi peisagistice a spaţiului analizat. Cele mai reprezentative categorii 
tipologice sunt: relieful structural, relieful petrografic şi relieful fluviatil. 

● Relieful structural cu subtipurile sale este condiţionat de structura geologică diferită a 
principalelor trepte de relief (cristalină în zona montană şi sedimentară în vatra deresiunii), 
de contactul Autohtonului Danubian cu Pânza Getică – acolo unde apar, de regulă, şi faliile, 
precum şi de modul de dispunere a straturilor de roci. Astfel, ca microforme structurale de 
relief pentru masivele montane predominant cristaline (Semenic şi, parţial, Almăj), 
reprezentative sunt: cuestele (evidente pe dreapta Văii Poneasca şi în Dealul Zăbăl (686 m) în 
Munţii Semenic, respectiv în zona vârfului Svinecea Mare (1224 m) şi Tâlva cu Rugi (953 m) 
în Munţii Almăjului unde există chiar fronturi de cueste, precum şi platourile de sinclinal sau 
depresiunile de anticlinal (de exemplu, cele de la izvoarele Minişului). Aceleaşi forme ale 
reliefului structural sunt specifice şi masivelor montane în care rocile sedimentare deţin 
suprafeţe însemnate (Munţii Almăjului, Aninei şi sectorul estic al Munţilor Locvei), cele mai 
bine reprezentate şi în acest caz fiind cuestele (de exemplu cuestele din Culmea Mudavei şi 
Dealul Cununa Cheii din Munţii Locvei). Pentru treapta depresionară, datorită structurii 
monoclinale a rocilor, văile primesc un caracter asimetric (văile Ruşnic, Rudăria, Şopot, 
Dalboşeţ), (Ianăş A.-N., 2011, p. 179). 

● Relieful petrografic se impune în peisajul Almăjului prin două categorii genetice: relieful 
carstic şi relieful dezvoltat pe conglomerate.    

Relieful carstic se înscrie în tipologia litologică de carst pe roci solubile (calcare în primul 
rând) şi este reprezentat mai ales de forme ale exocarstului (Foto 1.1.) cu o frecvenţă 
teritorială mai mare de-a lungul văilor Nera şi Miniş (cheile Nerei, cheile Minişului, marmite 
carstice de eroziune de-a lungul văilor, izbucuri carstice – de exemplu Izbucul Bigăr de pe 
Valea Minişului unde apa iese la suprafaţă de la baza unui perete calcaros de 100 m înălţime), 
în Platoul Cărbunari din Munţii Locvei şi în Munţii Aninei (doline, lapiezuri), în Munţii 
Almăjului (klippe calcaroase în zona vârfurilor Svinecea Mare şi Svinecea Mică, chei – 
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exemplu Cheile Rudăriei) etc. Formele endocarstice (peşterile) sunt mai puţin reprezentative 
şi au frecvenţa cea mai mare în Munţii Aninei.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto 2.1. Forme ale reliefului petrografic din Almăj:  
1. Cheile Minişului, 2. Izbucul Bigăr, 3. Marmite carstice de eroziune, 4. Cheile Rudăriei 

(foto: Ianăş Ana-Neli) 
 

În ceea ce priveşte relieful dezvoltat pe conglomerate, formele cele mai reprezentative 
(turnuri, coloane etc.) sunt specifice Munţilor Almăjului unde conglomeratele vechi, 
permiene, ating grosimi însemnate (Posea Gr., 2002). Cele mai cunoscute astfel de 
microforme de relief sunt stâncile „Adam şi Eva” din Cheile Rudăriei. Cea mai mare parte a 
formelor reliefului petrografic au o valoare turistică însemnată din punct de vedere al 
valorificării economice. 

● Relieful fluviatil reprezintă ultima categorie majoră de relief cu o reprezentare însemnată 
pentru Almăj. Formele caracteristice sunt lunca şi cele şapte terase ale Nerei şi ale afluenţilor 
săi (considerate cele mai tinere trepte de relief din punct de vedere genetic), (Ianăş A.-N., 
2011). Însemnătatea economică a acestui tip de relief este dată de faptul că microformele mai 
sus menţionate au cel mai însemnat rol pentru practicarea agriculturii, dar şi pentru 
amplasarea şi dezvoltarea reţelei de aşezări omeneşti şi a infrastructurii de transport. 

 
 

2.2. Clima Almăjului 
 

Particularităţi generale ale componentei climatice în Depresiunea Almăjului. Poziţia 
geografică pe care Depresiunea Almăjului o are în cadrul României şi a Munţilor Banatului 
constituie elementul cheie în identificarea tipului de climat specific şi a particularităţilor 
elementelor climatice. Fiind localizată în sud-vestul ţării şi în interiorul masivelor montane 
bănăţene, Almăjul dispune de un climat temperat-continental moderat, aparţinător subtipului 
bănăţean cu frecvente influenţe submediteraneene. Printre cele mai importante caracteristici 
ale sale trebuie amintite: „circulaţia generală a maselor de aer vestic oceanic cu pătrunderi 
frecvente ale aerului cald şi umed care determină un climat mai blând pe timpul iernii şi secetos 
vara; frecvente încălziri iarna şi cantităţi mari de precipitaţii pe timpul primăverii” (Ianăş A.-N., 
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2011, p. 189). Regimul climatic mai moderat din timpul iernii este cauzat de pătrunderea 
maselor de aer cald şi umed adus de ciclonii din Marea Mediterană. Din punct de vedere al 
etajelor climatice, cea mai mare parte din suprafaţa  Almăjului se înscrie în etajul climatic de 
deal şi podiş, cu altitudinea sub 750 m. Particularităţile acestui etaj climatic sunt date de valori 
medii anuale ale temperaturii de 9 - 11°C, precipitaţii medii anuale de 700 – 800 mm, iarna 
sunt frecvente depunerile de polei şi chiciură mai ales în vatra depresiunii etc. Prin toate 
particularităţile menţionate cât şi prin specificitatea elementelor climatice analizate, 
componenta climatică s-a dovedit unul dintre factorii de favorabilitate care au influenţat 
pozitiv procesul de populare al regiunii şi de desfăşurare a activităţilor economice, în special 
agropastorale, aici. Bineînţeles că şi elementele climatice cu rol restrictiv sunt prezente în 
sistem, însă într-o pondere nesemnificativă, cu o tipologie slab diversificată şi cu o frecvenţă 
de manifestare destul de redusă. 

Specificitatea elementelor climatice. Particularităţile elementelor climatice ale  Almăjului 
vor fi evidenţiate în cele ce urmează prin analiza datelor statistice înregistrate la cele două 
staţii meteorologice existente la staţia meteo Bozovici, localizată la 256 m altitudine (în vatra 
depresiunii, în zona locuită a Almăjului), şi staţia meteo Semenic, aflată în zona montană, la 
1432 m altitudine. Intervalul de timp la care face referire analiza este cel cuprins între anii 
1980 şi 2014, cu abateri mai mari sau mai mici de la perioada amintită, în funcţie de 
disponibilitatea datelor statistice pentru anumiţi parametrii climatici. 

a) Temperatura aerului constituie unul dintre principalele elemente care reliefează cel mai 
bine particularităţile componentei climatice ale zonei. Acest indicator a fost evidenţiat prin 
calcularea: temperaturii medii multianuale (în perioada 1980 – 2014), a temperaturii medii 
anuale şi a temperaturii medii lunare multianuale pentru aceeaşi perioadă. La acestea se 
adaugă şi alţi parametrii climatici analizaţi pentru perioada 1980 – 2012 (temperatura 
maximă şi minimă multianuală, temperatura maximă şi minimă anuală, temperatura maximă şi 
minimă lunară multianuală). 

S-a constatat, astfel, că temperatura medie multianuală scade odată cu creşterea altitudinii, 
de la 9,7 °C la staţia meteo Bozovici, în depresiune, la 6 – 8 °C în Munţii Almăjului la circa 
1000 m altitudine, respectiv 4 °C la staţia meteo Semenic la peste 1400 m altitudine. 
Analizând apoi valorile medii anuale ale temperaturii (Figura 2.9.), se poate identifica cu 
uşurinţă cei mai călduroşi şi cei mai răcoroşi ani și corelaţia cu altitudinea reliefului. După 
cum rezultă din analiza datelor statistice pentru perioada 1980 – 2014, ultima decadă a 
intervalului s-a caracterizat prin creşteri constante de temperatură, culminând cu valorile 
maxime înregistrate în anul 2014 la ambele staţii meteorologice (11 °C la staţia meteo 
Bozovici şi 5,5 °C la staţia meteo Semenic). Se apreciază astfel, valori ale temperaturii cu mult 
peste media multianuală, aspect care pentru anii respectivi, indică şi o probabilitate mare de 
producere a unor fenomene climatice de risc (secetele). Tot din categoria celor mai călduroşi 
ani fac parte şi anii 2013 (10,5 °C la Bozovici şi 5,4 °C la Semenic) şi 2007 (10,4 °C la 
Bozovici şi 5,3 °C la Semenic). La polul opus se situează prima decadă a perioadei analizate cu 
cei mai răcoroşi ani în care valorile temperaturii medii anuale au fost cu mult sub media 
multianuală: 1980 (8 °C la Bozovici şi 0,1 °C la Semenic), 1985 (8,2 °C la Bozovici şi 2,6 °C la 
Semenic) şi 1991 (8,6 °C la Bozovici şi 2,8 °C la Semenic). 
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Fig. 2.9. Variaţia temperaturii medii anuale în Almăj (1980 – 2014) 
 

 În ceea ce priveşte temperatura medie lunară multianuală (Figura 2.10.), în zona 
depresionară joasă, cea mai caldă lună este iulie (cu o valoare medie de 20,6 °C), în timp ce în 
zona montană, valorile cele mai mari de temperatură se înegistrează puţin mai târziu, în luna 
august (14,1 °C la staţia meteo Semenic). Aceeaşi situaţie este valabilă şi pentru cele mai 
reduse valori ale temperaturii medii lunare multianuale, la staţia meteo Bozovici fiind 
înregistrate în luna ianuarie (-1,8 °C), în timp ce la peste 1400 m altitudine, valorile cele mai 
scăzute sunt în luna februarie (-5,2 °C). 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.2.10. Variaţia temperaturii medii lunare multianuale în Almăj (1980 – 2014) 
 
Potrivit măsurătorilor şi observaţiilor meteorologice întreprinse la cele două staţii meteo în 

intervalul 1980 – 2012, temperaturile extreme (maxime şi minime) multianuale, anuale şi 
lunare  înregistrate au fost după cum urmează: temperatura maximă anuală (Figura 2.11.) a 
fost înregistrată în anii 1994 (26,6 °C) şi 2012 (26 °C) la staţia meteo Bozovici, respectiv anii 
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2012 (17,8 °C) şi 2008 (16,8 °C) la staţia meteo Semenic. Aceste valori au depăşit cu mult 
temperatura maximă multianuală care a fost de 24,1 °C la Bozovici, respectiv 15,1 °C la 
Semenic în perioada analizată. Pentru ambele staţii meteo, în luna august au fost înregistrate 
maximele lunare multianuale de temperatură (34,5 °C la Bozovici şi 24 °C la Semenic), (Figura 
2.12..). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.2.11. Variaţia temperaturii maxime anuale în Almăj (1980 – 2012) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.2.12. Variaţia temperaturii maxime lunare multianuale în Almăj (1980 – 2012) 
 

Pe de altă parte, temperatura minimă multianuală pentru perioada 1980 – 2012 a fost de  -
4 °C la Bozovici, respectiv -6 °C la Semenic. Temperaturile minime anuale (Figura 2.13.) au 
înregistrat cele mai reduse valori în anul 1987, la ambele staţii meteo situându-se sub limita 
minimă multianuală (-6,7 °C la Bozovici şi -7,9 °C la Semenic). Mai mult chiar, la Bozovici a 
fost înregistrată şi temperatura minimă absolută de -26,6 °C (în 15 ianuarie 1980), astfel că în 
termeni populari, Bozoviciului i se mai spune şi polul frigului din Banat. În ceea ce priveşte 
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temperaturile minime lunare multianuale, valorile cele mai scăzute au fost în luna ianuarie la 
Bozivici (-15,8 °C) şi în luna februarie la staţia meteo Semenic (-16,5 °C), (Figura 2.14.). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig.2.13. Variaţia temperaturii minime anuale în Almăj (1980 – 2012) 

 
Perioada la care temperaturile medii zilnice încep să fie pozitive este în jurul datei de 11 

februarie, iar cele negative începând cu mijlocul lunii noiembrie. Analiza valorilor de 
temperatură are o însemnătate majoră pentru activităţile agricole desfăşurate în cadrul 
sistemului regional, mai ales că se suprapune în cea mai mare parte unei depresiuni 
intramontane, afectată de inversiuni termice care favorizează acumularea maselor de aer rece 
pe văi şi pe fundul depresiunii, cea mai benefică practicării agriculturii (Ianăş A.-N., 2011, p. 
193). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.2.14. Variaţia temperaturii minime lunare multianuale în Almăj (1980 – 2012) 
 

b) O mare importanţă pentru sistemul regional al Almăjului, mai ales în ceea ce priveşte 
durata sezonului de vegetaţie al plantelor, durata sezonului turistic etc., o are şi analiza unui 
alt element climatic, durata de strălucire a Soarelui. Valoarea medie anuală a acestui indicator 
este de 1700 – 1800 ore cu Soare iar media lunară multianuală oscilează de la valori mai 
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reduse (50 – 80 ore cu soare în luna decembrie, variaţiile fiind bineînţeles în funcţie de 
altitudine) şi peste 280 ore cu soare în luna iulie (Ianăş A.-N., 2011, p. 193). Se constată, 
totodată, că cele mai mari valori ale duratei de strălucire a Soarelui se înregistrează iarna la 
altitudini mari (în corelaţie cu nebulozitatea scăzută), în timp ce văile şi vatra depresionară 
prezintă valori mult mai reduse ale acestui indicator. Situaţia se inversează însă în sezonul 
cald al anului. 

c) Nebulozitatea este cea care influenţează cel mai mult durata de strălucire a Soarelui. 
Valorile acestui element climatic sunt condiţionate de mai mulţi factori, dintre care trei sunt 
cei mai importanţi: influenţele climatice ca o consecinţă a poziţiei geografice a Almăjului, 
altitudinea reliefului şi expoziţia versanţilor faţă de direcţia de deplasare a maselor de aer.  

Astfel, influenţa sistemelor barice care traversează sau staţionează deasupra Almăjului 
determină producerea unui maxim de nebulozitate în luna ianuarie (7,1 zecimi la staţia meteo 
Bozovici) datorită activităţii ciclonice dinspre Marea Mediterană şi a inversiunilor termice 
produse în depresiunea intramontană. La altitudine, aceleaşi valori maxime ale nebulozităţii 
se înregistrează spre sfârşitul iernii, în lunile februarie – martie (7,8 – 7,9 zecimi la staţia 
meteo Semenic). Minimul de nebulozitate are loc vara, în lunile iulie-august, cu valori de circa 
4,2 – 4,3 zecimi în depresiune şi 5,2 în Munţii Semenic. Pe de altă parte, altitudinea reliefului 
determină creşterea nebulozităţii. Astfel, dacă la 256 m altitudine (la staţia meteo Bozovici), 
nebulozitatea medie multianuală este de 5,7 zecimi, la peste 1432 m (la staţia meteo 
Semenic), valorile aceluiaşi indicator ajung la 6,4 zecimi. Desigur, şi expoziţia versanţilor faţă 
de direcţia de deplasare a maselor de aer determină „diferenţieri în valoarea nebulozităţii 
pentru aceeaşi altitudine, aceasta fiind cu cel puţin o zecime mai mare pe versanţii vestici şi 
nordici, comparativ cu cei sudici şi estici” (***, 1983, Geografia României, vol. I, p. 227). 

d) Precipitaţiile atmosferice stau la baza multor procese morfogenetice, asigură rezerva de 
umezeală a solului necesară plantelor în sezonul de vegetaţie, influenţează regimul de 
scurgere al râurilor şi desfăşurarea anumitor activităţi umane.  

Analizând situaţia precipitaţiilor medii multianuale în Almăj, este evidenţiată sporirea lor 
cantitativă pe măsura creşterii altitudinii, de la 631,9 mm (situaţie înregistrată la staţia meteo 
Bozovici – 256 m), la 800-950 mm în etajul piemontan, 950-1050 mm în munţii de înălțime 
până la 1000 m, respectiv 1169,7 mm – media multianuală de la staţia meteo Semenic 
localizată la 1432 m altitudine. Valoarea medie anuală (Figura 2.15.) a precipitațiilor  pentru 
perioada 1980 – 2014, prezintă anii 2005 şi 2010 ca fiind cei mai ploioşi (81,8 mm 
precipitaţii la staţia meteo Bozovici şi 137,1 mm precipitaţii la staţia meteo Semenic), 
respectiv anii cu precipitaţiile cele mai puţine: 2014, 2011 şi 1986. La Bozovici, cele mai 
puţine precipitaţii au fost înregistrate în anul 2014 cu o medie anuală de 19,9 mm, în timp ce 
la staţia meteo Semenic, cele mai puţine precipitaţii au fost înregistrate în anul 1986 (media 
anuală fiind de 56 mm). În timpul anului, luna cu cea mai mare cantitate de precipitaţii în 
Almăj este iunie, cu o medie lunară multianuală de 72,9 mm la Bozovici şi 147,5 mm la 
Semenic iar lunile cu cele mai reduse precipitaţii sunt februarie – martie şi noiembrie (Figura 
2.16.). 

Cantitatea maximă a precipitaţiilor lunare multianuale căzută în 24 de ore este, de 
asemenea, foarte important a fi studiată întrucât acţionează ca un factor restrictiv în 
desfăşurarea activităţilor umane, în special agricole. În general, cantităţi mari se înregistrează 
în lunile de vară, cu un maxim în luna iulie în vatra depresiunii (24,6 mm la Bozovici), şi ceva 
mai târziu în zona montană înaltă a sistemului regional (44,9 mm la Semenic în luna august). 
De cele mai multe ori precipitaţiile au caractere de aversă (Ianăş A.-N., 2011). 
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Fig.2.15. Variaţia precipitaţiilor medii anuale în Almăj (1980 – 2014) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig 2.16. Variaţia precipitaţiilor medii lunare multianuale în Almăj (1980 – 2014) 
 
e) Vântul, element climatic cu rol predominant restrictiv în Almăj, a fost analizat prin 

prisma celor doi parametrii care-l definesc (frecvenţa şi viteza), analizaţi pentru perioada 
1975 – 2007 (Figura 2.17.). S-a constatat astfel că, în zona montană cea mai mare frecvenţă o 
au vânturile de sud (22,8%) urmate de cele nordice (17,4%), iar în depresiune predomină 
vânturile de SV (10,2%) şi cele de NV (9,5%). Acestea sunt în general aducătoare de 
precipitaţii atmosferice abundente. Viteza vântului creşte cu altitudinea, de la 3,6 m/s în 
depresiune, la 6,7 m/s în zona montană (Ianăş A.-N., 2011). 

O importanţă deosebită o au şi vânturile locale cum ar fi: austrul (vânt de influenţă 
submediteraneeană, denumit de localnici „Sărăcilă” întrucât distruge recoltele; coşava, un 
vânt rece de tip Bora; vânturile de tip foehn care coboară în depresiune de pe versanţii 
munţilor şi care bat mai ales primăvara, grăbind topirea zăpezilor). Însemnătatea pe care 
almăjenii o acordau manifestării elementelor climatice rezultă din cunoştinţele de 
meteorologie populară pe care le-au dobândit încă din timpurile străvechi. Astfel, „la 
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Bobotează, când bate vântul uscat de la răsărit, se ştie că anul va fi secetos; când bate 
Dunăreanţul sau Vântul Cald, se spune că anul va fi ploios. Sărăcilă sau Boarea, vânturi dinspre 
miazănoapte, anunţă secetă şi, respectiv, ploi îndelungate. Vântul Mare (de la răsărit) aduce 
zăpadă încă de la sfârşitul toamnei” (Gaga L., 1984, p.8)   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.2.17. Valori medii multianuale ale frecvenţei şi direcţiei vântului în perioada 1975-2007. 
a.staţia meteo Bozovici (256 m altitudine);  b. staţia meteo Semenic (1432 m altitudine) 
 

Ţinând cont de toate particularităţile climatice analizate în acest subcapitol, putem 
concluziona prin menţionarea faptului că fenomenele climatice de risc nu prezintă în  Almăj 
valori deosebite în ceea ce priveşte frecvenţa sau intensitatea. Conform situaţiei înregistrate la 
cele două staţii meteorologice din interiorul sistemului regional, probabilitatea cea mai mare 
de producere o au: inversiunile termice cu efecte importante mai ales asupra ciclului vegetativ 
al plantelor, ploile torenţiale1 cu frecvenţa cea mai mare în lunile iunie-august şi grindina2 ca 
fenomen climatic de risc specific sezoanelor de tranziţie. 

Topoclimatele Almăjului. Particularităţile morfometrice ale reliefului, tipologia acestuia (în 
special arealele extinse pe care le deţin formele carstice de relief), tipurile şi repartiţia 
vegetaţiei, toate reprezintă doar câteva dintre elementele care generează anumite diferenţieri 
climatice regionale în Almăj, adică mai multe topoclimate. Dacă se ia în calcul relieful ca 
element principal de diferenţiere a topoclimatelor şi particularităţilor acestora, atunci se 
distinge următoarea varietate tipologică pentru regiunea studiată: 

a) Topoclimatul de munte care este specific masivelor muntoase ce înconjoară Depresiunea 
Bozovici şi care include mai multe topoclimate elementare: topoclimatul culmilor montane 
(între 1000 şi 1400 m), topoclimatul versanţilor cu diferenţieri ale caracteristicilor elementelor 
climatice în funcţie de expoziţie şi topoclimatul depresiunii propriu-zise unde sunt specifice 
toate particularităţile legate de temperatură, precipitaţii, nebulozitate, durată de strălucire a 
Soarelui, vânt - înregistrate la staţia meteo Bozovici şi prezentate detaliat mai sus. 
Particularităţile de bază ale topoclimatului de munte sunt următoarele: temperatura medie 
anuală cu valori de cca 6 – 8 ºC în Munţii Almăjului la 1000 m altitudine şi 3,7 ºC în Munţii 
Semenic la 1400 m altitudine, iarna temperatura medie a aerului este negativă (în jurul 
valorii medii de -6,1 ºC), minima lunară multianuală înregistrată fiind de -17,9 ºC; vara este 

1 Conform datelor statistice, ploi torenţiale însemnate ca intensitate au fost înregistrate la staţia meteorologică 
Semenic în data de 20 Iunie 1997 (intensitate de 2,05 mm/min şi durată de cca 4 minute) şi la staţia 
meteorologică Bozovici în zilele de 29-30 Iulie 1971(intensitate de 0,15 mm/min şi durată de cca 5 minute), 
(Stanciu E., 2005, p. 163). 
2 În statisticile meteorologice au fost consemnate două astfel de situaţii excepţionale cu căderi de grindină: cea din 
15 iunie 1990 (cu durată de 11 minute şi diametru de 8 mm) şi cea din 16 iunie 1992 (cu durată de 12 minute şi 
diametru de 15 mm). 
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destul de scurtă, temperatura medie fiind de 12,7 ºC, cu o maximă lunară multianuală de 
16,7 ºC; durata de strălucire a Soarelui este mare în sezonul rece al anului; nebulozitatea 
atinge valori de 6,4 zecimi, iar precipitaţiile cresc cu altitudinea, având o medie de 850 
mm/an la 1400 m altitudine; vânturile de sud au o frecvenţă mai ridicată iar vitezele medii 
anuale depăşesc şi 10 m/s (Ianăş A.-N., 2011). 

b) Topoclimatul de dealuri înalte corespunde Piemontului Bozovici iar specificitatea sa este 
dată de temperaturile medii anuale de 7-8 ºC, temperatura medie a lunii iulie de cca 20 ºC, a 
lunii ianuarie de -3 ºC, precipitaţii medii de 600-700 mm/an şi vânturi influenţate de barajul 
orografic. 

c) Topoclimatul de luncă specific Luncii Nerei şi a principalelor văi este definit de o 
umiditate mai ridicată a aerului şi frecvente inversiuni termice. 

d) Topoclimatul arealelor carstice caracterizat mai ales prin valorile mari ale albedoului, 
calcarele acumulând mai multă căldură în zilele însorite şi încălzind stratul de aer din 
imediata apropiere. 

Vegetaţia este influențată de diferenţierile climatice regionale, generând o altă diversitate 
tipologică a topoclimatelor (topoclimatul de pădure, topoclimatul de păşuni şi fâneţe, 
topoclimatul suprafeţelor agricole etc.), fiecare tip cu particularităţi specifice ale elementelor 
climatice. 

       
2.3. Hidrografia Almăjului 

 
Particularităţi generale ale componentei hidrice din Depresiunea Almăjului. Din punct de 

vedere hidrografic, Almăjul reprezintă un spaţiu bogat în ape, suprapus în totalitate bazinului 
hidrografic al râului Nera şi afluenţilor săi, aspect care explică şi apelativul de Ţara Nerei 
atribuit acestei entităţi teritoriale. Pe de o parte, componenta hidrică a regiunii almăjene se 
caracterizează prin ponderea cea mai mare deţinută de apele de suprafaţă în raport cu cele 
subterane iar pe de altă parte, a lacurilor antropice în raport cu cele naturale. 

Reţeaua hidrografică de suprafaţă (Nera şi afluenţii săi) aparţin grupei sud-vestice de râuri 
ale României, aspect care influenţează particularităţile legate de scurgerea apei şi de 
potenţialele riscuri hidrologice care pot apărea. Râul Nera este cunoscut de localnici şi sub 
denumirea de: Nergana, Nergăniul, Nercăni sau Norgăniul (denumire care se mai păstrează 
doar pentru sectorul superior al acestui curs de apă). Nera izvorăşte de sub vârful Piatra 
Goznei (1447 m) din Munţii Semenic şi, după ce drenează versantul sud-estic al masivului, 
intră în Depresiunea Bozovici pe teritoriul localităţilor Pătaş şi Borlovenii Vechi, udând apoi 
toată vatra depresionară de la est la vest şi sculptându-şi la ieşire unul dintre cele mai 
spectaculoase sectoare de chei din România pe o lungime de 22 km (Cheile Nerei). De la 
izvoare până la vărsare, râul are o lungime de 131,2 km iar în funcţie de elementele de 
specificitate pe care le prezintă, poate fi împărţit în patru sectoare. Doar primele două 
sectoare aparţin Almăjului: sectorul cursului superior din zona montană (de la izvoare până la 
localitatea Borlovenii Vechi) şi al doilea sector din depresiunea propriu-zisă (între localităţile 
Borlovenii Vechi şi Şopotu Nou). Celelalte două sectoare sunt localizate în afara Almăjului, 
însă au o legătură directă cu particularităţile hidrologice din sectoarele anterioare. 

Nera îşi adună afluenţii din masivele montane limitrofe (Figura 2.18.), mai exact din 
afluenţii de dreapta, din masivele Semenic şi Aninei și afluenţii de stânga, din Munţii 
Almăjului şi Locvei. Afluenţii de dreapta pe care îi primeşte Nera în Ţara Almăjului sunt: râul 
Miniş, Valea Agrişului, pârâul Oreştica, Valea Lăpuşnicului, Valea Mocerişului cu afluentul 
Ogaşu Mare şi pârâul Ducin cu afluentul Ducinel. Cel mai mare dintre aceştia este râul Miniş, 
care curge pe o lungime de 27 km de la izvoare (de sub Dealul Culmea, 977 m), până la 
vărsarea în râul Nera, în apropiere de localitatea Bozovici. Afluenţii săi cei mai mari sunt 

38 

 

 



pârâurile Poneasca, Tăria (pe acestea două fiind amenajate şi lacuri antropice), Bozovici şi 
Lighidia. Dintre afluenţii de stânga ai Nerei, mai cunoscuţi sunt: Valea Prigorului, Valea 
Ieloţul Mare, Valea Ruşnicul, pârâul Rudăria cu afluentul său Gârbovăţ, pârâul Putna, 
Buceava, Bănia, Râul Gârboțului, Valea Şopotului, Bârz etc. (Ianăş A.-N., 2011). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.2.18. Componenta hidrică a Almăjului 
Ca particularităţi importante pentru reţeaua hidrografică din Almăj se remarcă, pe de o 

parte, densitatea sa ridicată (0,5 – 0,6 km/km²) ca o consecinţă a precipitaţiilor abundente 
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din etajul montan de unde izvorăsc majoritatea cursurilor de apă, a alimentării predominant 
pluviale a râurilor, a existenţei rocilor cu permeabilitate redusă şi a scurgerii superficiale 
active. Pe de altă parte, majoritatea râurilor îşi au izvoarele în interiorul depresiunii, aspect ce 
favorizează valorificarea intensă a resurselor de apă sub mai multe forme. 

În ceea ce priveşte lacurile, componenta hidrică a Almăjului cuprinde un număr redus de 
lacuri, din punct de vedere genetic predominând cele antropice în număr de trei, localizate pe 
afluenţii mari ai râului Nera: lacul şi barajul de la Gura Golâmbului, pe râul Miniş, lacul şi 
barajul de la Poneasca, pe râul Poneasca şi lacul şi barajul de la Tăria, de pe valea cu acelaşi 
nume (acesta din urmă proiectat în vederea stocării unui volum stabil de apă necesare 
alimentării localităţii Bozovici). Singurele lacuri naturale din regiune sunt cele de origine crio-
nivală din sectorul înalt al Masivului Semenic (Băile Mari şi Băile Mici ale Vulturilor). 

Ultimul element al componentei hidrice îl reprezintă apele subterane, ale căror 
particularităţi sunt condiţionate de factorii climatici, morfologici, hidrologici şi litologici. Ca 
elemente de specificitate pentru Almăj trebuie amintite: dinamica mai mare a apelor freatice 
la contactul cu muntele şi mai mică spre terasa de luncă de cca 2 – 3 m (consecinţă a 
granulometriei formaţiunilor sedimentare); volumul de apă din subteran se drenează dinspre 
altitudinile mai ridicate spre râul Nera; viteza de curgere a apei scade înspre depresiune 
datorită drenajului care se realizează foarte greu; există mici sectoare inundabile formate de 
apele subterane în vatra depresionară (local se numesc „mocerişe”); adâncimea nivelului 
freatic este cuprinsă între 3 şi 5 m (toamna şi iarna), respectiv 2 şi 4 m (primăvara şi vara) în 
funcţie de regimul precipitaţiilor; existenţa unor strate acvifere care debitează artezian şi care 
sunt puse în evidenţă prin foraje de alimentare cu apă; debitele bogate ale apelor subterane 
din zonele calcaroase şi apariţia lor la zi sub formă de izbucuri (Izbucul Bigăr de pe Valea 
Minişului) etc. 

Scurgerea apei. Bazinul hidrografic al râului Nera se înscrie în tipul de regim hidric carpatic 
sud-vestic, al cărui particularitate de bază o reprezintă scurgerea ridicată cu potenţial de 
producere a viiturilor, primăvara (din a doua jumătate a lunii martie până la sfârşitul lunii 
mai), consecinţă a precipitaţiilor abundente şi a topirii zăpezilor din zona montană înaltă. 
Scurgerea apei şi particularităţile acesteia pentru bazinul hidrografic al râului Nera, vor fi 
evidenţiate prin analiza datelor statistice înregistrate la cele 6 posturi hidrometrice existente. 
Patru dintre ele sunt localizate pe râul Nera: Pătaş (869 m altitudinea bazinului de recepţie), 
Dalboşeţ (676 m altitudinea bazinului de recepţie), Sasca Montană (626 m altitudinea 
bazinului de recepţie) şi Naidăş (590 m altitudinea bazinului de recepţie); postul hidrometric 
Prigor este situat pe râul cu acelaşi nume, altitudinea bazinului de recepţie fiind de 729 m iar 
postul hidrometric Bozovici este localizat pe râul Miniş (altitudinea bazinului de recepţie fiind 
de 701 m). Doar patru dintre posturile hidrometrice enumerate mai sus se află în Almăj 
(Pătaş, Dalboşeţ, Prigor şi Bozovici), însă o analiză completă a datelor statistice înregistrate şi 
la celelalte posturi hidrometrice, evidenţiază şi mai corect particularităţile componentei 
hidrice ale Almăjului.  

Un prim indicator analizat este scurgerea medie lichidă. Aceasta reliefează cel mai bine 
particularităţile componentei hidrice a Almăjului cu ajutorul valorilor debitului mediu lunar 
(Q) exprimat în m³/s. Scurgerea apei este condiţionată de mai mulţi factori, prioritari fiind cei 
climatici (precipitaţiile cu valori medii de 700 – 800 mm/an) şi cei morfometrici (mai ales 
altitudinea reliefului şi expoziţia versanţilor). De menţionat este faptul că precipitaţiile cresc 
cantitativ cu altitudinea şi în funcţie de expoziţia versanţilor, suprafeţele cu expoziţie 
predominant vestică primind cu 10-15% mai multe precipitaţii în comparaţie cu cele care au 
expoziţie estică şi sudică, aspect care accentuează şi regimul scurgerii pe astfel de terenuri. 

Corelaţia altitudinii reliefului cu debitul mediu lichid multianual (calculat pe baza datelor 
statistice din perioada 1968-2014), evidenţiază ca element de specificitate pentru  Almăj, 

40 

 

 



creşterea debitului mediu al Nerei pe măsura scăderii altitudinii datorită numeroşilor afluenţi 
pe care-i primeşte râul din zona montană: 2.77 m³/s la Pătaş, 1.97 m³/s la Prigor, 2.8 m³/s la 
Bozovici, 10.21 m³/s la Dalboşeţ, 14.91 m³/s la Sasca Montană şi 15.7 m³/s la Naidăş.  

Aceeaşi particularitate este evidenţiată şi dacă analizăm variaţia debitului mediu lunar 
multianual (Figura 2.19.). De aici rezultă şi particularitatea de bază a tipului de regim hidric 
carpatic sud-vestic prin valorile cele mai ridicate ale debitului lichid înregistrate în intervalul 
martie-mai la toate posturile hidrometrice din bazin. Scurgerea maximă apare, de regulă, în 
luna aprilie şi este asociată cu cel mai mare risc de producere a inundaţiilor.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.2.19. Variaţia debitului mediu lunar multianual  
la posturile hidrometrice din bazinul hidrografic al râului Nera (1968 – 2014) 

 
Tipologia regimului hidric carpatic de sud-vest, cu uşoare influenţe submediteraneene este 

susţinută şi de analiza repartiţiei scurgerii medii anotimpuale. Rolul său este cu atât mai 
însemnat, cu cât influenţează valorificarea economică a apelor, mai exact cu cât un regim 
hidrologic este mai echilibrat, cu atât poate fi mai bine valorificat (Ujvari I., 1972). Regimul 
carpatic de sud-vest se caracterizează (din punct de vedere al scurgerii sezoniere, prin topiri 
parţiale şi chiar viituri de iarnă, un maxim de debit primăvara, urmat de o lungă perioadă de 
ape mici vara şi toamna (Ianăş A.-N., 2011). Totodata, scurgerea medie anotimpuală reflectă 
şi tipul de alimentare cu apă al râului Nera. 

Analizând acest indicator (Figura 2.20.) pe baza datelor statistice din perioada 1968 – 
2014, în bazinul hidrografic al Nerei se disting următoarele particularităţi:  

- iarna (decembrie – februarie) se caracterizează printr-un debit destul de ridicat al râurilor 
(între 20,03 şi 25,78 %) datorită instabilităţii atmosferice mai accentuate în vestul ţării, a 
precipitaţiilor abundente şi a creşterilor bruşte de temperatură care generează topiri parţiale 
ale stratului de zăpadă;  

- primăvara (martie – mai) se înregistrează cele mai mari valori ale scurgerii medii (între 
43,22 şi 45,94 %), datorită precipitaţiilor abundente şi a topirii zăpezilor, fenomen care se 
produce primăvara de timpuriu la altitudini joase şi poate dura până în luna mai la altitudini 
mai ridicate. Chiar dacă altitudinea maximă a reliefului în Almăj nu este foarte mare, 
influenţele climatice submediteraneene favorizează depunerea unui strat gros de zăpadă, în 
special în Munţii Semenic de unde izvorăşte râul Nera şi unde este localizată o pondere destul 
de însemnată din suprafaţa bazinului său hidrografic. Tot în lunile de primăvară apare, de 
regulă şi volumul lunar maxim al scurgerii. 
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- vara (iunie – august), valorile medii ale scurgerii încep să scadă (între 15,72 şi 19,99 %), 
fiind asociate cu diminuarea cantitativă a precipitaţiilor şi cu creşterea semnificativă a 
temperaturilor. 

- toamna (septembrie – noiembrie) se înregistrează cele mai scăzute valori ale scurgerii 
medii (între 12,71 şi 15,05 %) cauzate de accentuarea secetei în lunile de toamnă, rezultat al 
prelungirii sezonului cu precipitaţii foarte scăzute care a început în timpul verii (Ianăş A.-N., 
2011). 

 

  

  

  
 

Fig.2.20. Scurgerea medie anotimpuală (%) la posturile hidrometrice din bazinul hidrografic al râului Nera:  
1. Pătaş, 2. Prigor, 3. Bozovici, 4. Dalboşeţ, 5. Sasca Montană, 6. Naidăş (1968 – 2014) 

 
În ceea ce priveşte tipul de alimentare cu apă al râului Nera, după cum rezultă din 

particularităţile scurgerii medii anotimpuale şi a specificităţii regimului carpatic de sud-vest, 
acesta este pluvio-nival (prioritar din precipitaţii şi apoi din topirea zăpezii). O însemnătate 
deosebită o are şi alimentarea subterană de suprafaţă (Ujvari I., 1972), aportul apelor 
subterane reprezentând 38% din totalul scurgerii pe bazin. 

O bună parte din aspectele menţionate anterior sunt reliefate şi prin analiza scurgerii 
maxime în bazinul hidrografic al râului Nera. Corelând scurgerea maximă multianuală cu 
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altitudinea bazinelor de recepţie este evidenţiată din nou creşterea debitului maxim 
multianual pe măsura scăderii altitudinii: 28.97 m³/s la postul hidrometric de la Pătaş, 28.54 
m³/s (Prigor), 60.25 m³/s (Bozovici), 139.98 m³/s (Dalboşeţ), 171.66 m³/s (Sasca Montană) 
şi 186.29 m³/s (Naidăş). Analiza acestui indicator este cu atât mai important cu cât stă la 
baza producerii riscurilor hidrologice (inundaţiile) cu rol de elemente de restrictivitate în 
evoluţia sistemului regional almăjan.  

Analiza debitelor maxime anuale (Figura 2.21.) în perioada 1968 – 2014 a evidenţiat 
pentru Almăj următoarele elemente de specificitate:  

- existenţa a două perioade cu debit maxim al râurilor şi cu cel mai mare risc de producere 
al inundaţiilor (prima de la jumătatea lunii aprilie până la jumătatea lunii mai – asociată 
precipitaţiilor abundente şi topirii zăpezilor iar a doua în luna septembrie – acesta din urmă 
cauzată de ploile torenţiale de toamnă datorită influenţelor submediteraneene); 

- anul în care au fost înregistrate cele mai mari valori ale debitului maxim anual a fost 
1978, urmat de 2005, 2014 şi 2000 (după cum arată datele statistice); 

- debitul maxim absolut din perioada analizată a atins valori de 545 m³/s la Naidăş în anul 
1978 şi 462 m³/s la Dalboşeţ (maximul absolut de pe teritoriul Almăjului), (Tabel 2.2); 

- valorile cele mai scăzute ale debitului maxim anual au fost înregistrate la postul 
hidrometric Prigor în anul 1994 (7,3 m³/s), (Tabelul 2.2.). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2.21. Variaţia debitului maxim anual  
la posturile hidrometrice din bazinul hidrografic al râului Nera (1968 – 2014) 

 
Tabelul 2.2.  

Valorile cele mai mari şi cele mai mici ale debitelor maxime anuale în Almăj 

Post hidrometric 

Cele mai ridicate valori 
ale debitelor maxime 
anuale  înregistrate în 
bazinul hidrografic al 

râului Nera (m³/s) 

Anul  
înregistrării 

Cele mai scăzute valori 
ale debitelor maxime 
anuale  înregistrate în 
bazinul hidrografic al 

râului Nera (m³/s) 

Anul 
înregistrării 

Pătaş 120 1978 8,74 2003 
Prigor 80,3 2004 7,3 1994 
Bozovici 300 1978 10,5 1983 
Dalboşeţ 462 1978 57,4 2003 
Sasca Montană 530 1978 35,6 1983 
Naidăş 545 1978 63,5 1994 
  Sursa: Administraţia Bazinală de Apă Banat, Timişoara 
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Şi debitul mediu lunar minim anual şi multianual constituie un indicator relevant în 

surprinderea elementelor de restrictivitate care pot influenţa în mod negativ anumite 
componente ale Almăjului. În primul rând este vorba despre apariţia unor perioade cu ape 
mici, corelate cu posibilitatea producerii unor fenomene climatice de risc de tipul secetelor 
(Ianăş A.-N., 2011). La fel ca şi în cazul debitelor medii sau maxime analizate anterior şi 
valorile scurgerii medii lunare minime multianuale înregistrează creşteri pe măsura scăderii 
altitudinii reliefului astfel: 0,79 m³/s la postul hidrometric de la Pătaş, 0,54 m³/s (Prigor), 
0,63 m³/s (Bozovici), 2,45 m³/s (Dalboşeţ), 3,16 m³/s (Sasca Montană) şi 3,45 m³/s 
(Naidăş). 

Analiza debitelor medii lunare minime anuale (Figura 2.22.) înregistrate în perioada 1968 
– 2014 a evidenţiat pentru Almăj următoarele particularităţi: 

- înregistrarea a două perioade cu valori mici ale debitelor medii lunare minime anuale. 
Prima perioadă corespunde lunilor ianuarie-februarie (cauzele principale fiind precipitaţiile 
scăzute şi mai ales, stocarea apei în formă solidă – zăpadă) iar a doua perioadă corespunde 
lunilor august-septembrie (cauza principală fiind precipitaţiile reduse din punct de vedere 
cantitativ); 

- cele mai reduse valori ale scurgerii medii lunare minime anuale au fost în anul 2009, 
urmat de anul 2012 şi 1987, consideraţi şi cei mai secetoşi ani în regiunea studiată; 

- debitele medii lunare minime anuale absolute s-au înregistrat în tot bazinul hidrografic 
al Nerei, la postul hidrometric de la Prigor în anul 2013 (0,17 m³/s), (Tabel 2.3); 

- cele mai ridicate valori ale debitelor medii lunare minime anuale au fost cele din anul 
1997 şi 1976. Pentru bazinul hidrografic al Nerei se remarcă valoarea de 8,62 m³/s (la 
Naidăş), iar numai pentru Almăj, valoarea cea mai mare înregistrată a fst de 5,28 m³/s (la 
Dalboşeţ), (Tabelul 2.3). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.2.22. Variaţia debitului mediu lunar minim anual  
la posturile hidrometrice din bazinul hidrografic al râului Nera (1968 – 2014) 
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Tabelul 2.3.  
Valorile cele mai mari şi cele mai mici ale debitelor medii lunare minime anuale în Almăj 

Post hidrometric 

Cele mai ridicate 
valori ale debitelor 

medii lunare minime 
anuale  înregistrate 

în bazinul hidrografic 
al râului Nera (m³/s) 

Anul  
înregistrării 

Cele mai scăzute 
valori ale debitelor 

medii lunare minime 
anuale  înregistrate în 
bazinul hidrografic al 

râului Nera (m³/s) 

Anul 
înregistrării 

Pătaş 2,00 1976 0,31 2012 
Prigor 1,16 1997 0,17 2013 
Bozovici 1,29 1997 0,21 2009 
Dalboşeţ 5,28 1976 0,98 2012 
Sasca Montană 6,25 1976 1,28 2009 
Naidăş 8,62 1997 1,28 2009 

 Sursa: Administraţia Bazinală de Apă Banat, Timişoara 
 

Debitele râului Nera înregistrate în diferite perioade ale anului, alături de particularităţile 
morfometrice ale reliefului (geodeclivitatea în special) şi de factorul geologic au condiţionat şi 
gradul de eroziune exercitat de râul Nera.  Astfel, în sectorul montan, eroziunea cauzată de 
râul Nera este mai puţin intensă chiar dacă panta reliefului este mare, datorită structurii 
geologice dure şi a gradului destul de ridicat de impădurire. Şi în vatra depresionară, 
eroziunea este foarte slabă ca intensitate, pe de o parte datorită reliefului foarte slab înclinat 
şi pe de altă parte, datorită rocilor sedimentare, moi, care favorizează lărgirea luncii râului. 
Cea mai mare intensitate o are procesul erozional în sectorul piemontan, aici pantele fiind 
relativ mari iar structura geologică complexă, aspect care favorizează creşterea în intensitate a 
eroziunii în arealele cu roci friabile. Consecinţă a acestor particularităţi este scurgerea solidă 
specifică ce prezintă valori destul de reduse (1,07 kg/s înregistrate la postul hidrometric de la 
Dalboşeţ), majoritatea aluviunilor fiind transportate de râu în perioada apelor mari de 
primăvară (Ujvari I., 1972; Ianăş A.-N., 2011). 

În ceea ce priveşte particularităţile hidrochimice ale apei, râul Nera se înscrie în clasa de 
mineralizare bicarbonatată calcică, cu aciditate normală, grad de mineralizare scăzut şi 
concentraţie totală a sărurilor care rar depăşeşte 200 mg/l (Tabelul 2.4.). 

 
Tabelul 2.4.  

Particularităţi hidrochimice ale apei în bazinul hidrografic al râului Nera 
 

Parametrii fizico-geografici Valori înregistrate la postul 
hidrometric Bozovici 

Valori înregistrate la postul 
hidrometric Sasca Montană 

Oxigen dizolvat (saturaţie %) 91 – 116 90 – 111 
Oxidabilitate (KmnO4) mg O2/l 2 – 18 1 – 8 
Reziduu fix (mg/l) 57 – 132 110 – 200 
Materii în suspensie (mg/l) 5 – 106 8 – 291 
Ca²+ 6 – 17 20 – 39 
Mg²+ 3 – 6 7 – 14 
SO4²- 8 – 16 10 – 28 
Clˉ 5 – 9 5 – 12 
pH 6,8 – 7,5 6,9 – 7,6 

Sursa: Ujvari I., 1972; Ianăş A.-N., 2011, p. 213 
 
Analizând toate particularităţile componentei hidrice a Almăjului, putem menţiona în 

concluzie, multiplele funcţii pe care le-a avut reţeaua hidrografică de-a lungul timpului şi care 
au constituit elemente de favorabilitate în geneza şi evoluţia regiunii: a favorizat popularea 
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zonei şi coborârea populaţiei din etajul montan în vatra depresiunii unde au fost întemeiate 
aşezări de-a lungul apei (Prigor, Bozovici, Eftimie Murgu, Şopotu Nou, Lăpușnicu Mare); a 
oferit resurse de hrană prin fauna pişcicolă bogată pe care o adăposteşte; forţa hidraulică a 
stat la baza funcţionrării multor instalaţii tehnice ţărăneşti în Almăj (morile cu ciutură, pivele, 
ştezele, joagărele, alambicurile); reţeaua hidrografică a fost şi este valorificată şi datorită 
funcţiei turistice pe care o deţine iar dintre formele sub care se prezintă şi are însemnătate din 
acest punct de vedere amintim izbucurile (Izbucul Bigăr), cascadele şi cele trei lacuri 
antropice amenajate. 

Chiar dacă elementele de favorabilitate impuse de reţeaua hidrografică sunt multiple, nu 
trebuie să uităm că există şi câteva aspecte problematice cauzate de componenta hidrică a  
Almăjului. Dintre acestea, cele mai însemnate sunt riscurile hidrologice şi impactul factorului 
antropic care intră în contact direct sau indirect cu reţeaua hidrografică. 

Riscurile hidrologice sunt reprezentate de inundaţii, cu probabilitate mare de producere în 
special primăvara, când debitul râului Nera şi al afluenţilor săi atinge cote maxime şi este 
asociat şi cu un maxim pluviometric. Şi prezenţa semnificativă a arealelor carstice în regiune 
poate să accentueze riscul producerii inundaţiilor deoarece poate să reţină şi apoi să elibereze 
brusc un volum mare de apă (Ianăş A.-N., 2011). Astfel de fenomene de risc au fost 
menţionate în literatura de specialitate încă din secolul al XIX-lea și al XX-lea (anii 1950). Mai 
recente au fost inundaţiile din anii 1970, 1978, 1992 - când viiturile din lunile februarie şi 
aprilie au atins niveluri corespunzătoare fazei I de apărare la posturile hidrometrice Dalboşeţ 
şi Naidăş (Stanciu E., 2005), 2000, 2005. Frecvenţa destul de mare a acestor fenomene este 
influenţată şi de lipsa amenajărilor corespunzătoare principalelor cursuri de apă din regiune. 

În ceea ce priveşte impactul factorului antropic asupra componentei hidrice a Almăjului, 
acesta se manifestă sub mai multe forme care determină poluarea apei prin: gospodărirea sau 
depozitarea necorespunzătoare a îngrăşămintelor organice care periclitează calitatea apei; 
deversarea apelor menajere direct în apele curgătoare fără a se realiza epurarea lor, în lipsa 
racordării la staţia de epurare; unele exloatări miniere din trecut etc. Bineînţeles că se adaugă 
şi exploatarea masivă a fondului forestier de către om, ceea ce accelerează scurgerea de 
suprafaţă şi eroziunea exercitată de apă (Ianăş A.-N., 2011). 

 
 

2.4. Solurile Almăjului 
 
 

Întrucât solurile reprezintă componenta care sintetizează cel mai bine combinaţiile 
factorilor naturali (geologie, climă, particularităţi morfometrice ale reliefului etc.) şi gradul de 
intervenţie antropică, prezentul subcapitol îşi propune o inventariere tipologică a claselor şi 
tipurilor de soluri, precum şi analiza distribuţiei lor în cadrul  Almăjului. Aspecte privind 
gradul de fertilitate şi pretabilitatea pentru diferite tipuri de culturi, restrictivităţile pe care le 
impun constituie doar câteva dintre particularităţile componentei pedologice. 

Analizând Harta solurilor României cu scara 1:200.000 şi Harta solurilor Banatului (Ianoş 
Gh., Puşcă I., 1998) pe care au fost reprezentate 10 clase de soluri, am identificat 7 clase 
Figura 2.23.) în care se înscriu cele 16 tipuri principale de soluri ale Almăjului (vezi Figura 
2.24.), bineînţeles fiecare cuprinzând mai multe subtipuri. Toate aceste particularităţi sunt 
redate şi în Tabelul 2.5. 

Astfel, după cum reiese şi din Figura 2.23., ponderea cea mai mare din suprafaţa  
Almăjului revine cambisolurilor (74,97%) care acoperă aproape în întregime jumătatea estică 
a sistemului regional almăjan. În cadrul lor, cel mai bine reprezentate sunt solurile brune 
acide (care acoperă cea mai mare parte din suprafaţa masivelor Semenic şi Almăj), urmate de 
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solurile brune eu-mezobazice (predominante în zona piemontană şi în vatra depresionară, de-
a lungul Nerei) şi Terra rossa care ocupă areale restrânse ca suprafaţă pe calcarele din Munţii 
Aninei şi Locvei (Figura 2.24. şi Tabel 2.5). Ca subtipuri se adaugă solurile brune eu-
mezobazice tipice şi solurile brune luvice tipice. Cambisolurile sunt în general slab fertile 
datorită unor cantităţi reduse de nutrienţi pe care le au, a conţinutului ridicat de schelet etc., 
prezentând o pretabilitate diminuată pentru folosinţa ca arabil şi fiind mediu pretabile pentru 
păşuni, fâneţe, livezi de pruni sau viţă de vie (Ianăş A.-N., 2011). 

Argiluvisolurile reprezintă a doua clasă de soluri din punct de vedere al suprafeţei ocupate 
(11,3 % din suprafața Almăjului). Ca tipuri, extinderea cea mai mare este deţinută de solurile 
brune luvice (podzolite) foarte bine reprezentate în depresiune şi la contactul acesteia cu 
piemontul sau în zona premontană, pe formele de relief înclinate, cu drenaj rapid. Sunt 
urmate de solurile brune argiloiluviale şi de luvisolurile albice (podzolice argiloiluviale), 
acestea din urmă deţinând suprafeţe foarte restrânse pe stânga Nerei, între văile Bârz şi Şopot 
(Figura 2.24. şi Tabel 2.5). Tipurile de soluri din clasa argiluvisolurilor sunt pretabile unei 
valorificări agricole medii iar pe treptele de relief mai înalte (piemont) unde sunt afectate de 
intense procese erozionale sunt recomandate pentru cultura viţei de vie şi a pomilor fructiferi 
(în special măr şi păr). Utilizarea lor în agricultură se bazează pe o serie de intervenţii 
agrotehnice şi agrochimice specifice, pe utilizarea îngrăşămintelor organice pentru sporirea 
rezervelor de humus şi a îngrăşămintelor chimice (potasiu în special). 

 
Tabelul 2.5. 

 Clase şi tipuri de soluri ale Almăjului 
 

Clase Tipuri de sol Suprafaţă 
(km²) Textura 

ARGILUVISOLURI 

♦ Soluri brune luvice (podzolite) 126,02 Lutoasă 

♦ Soluri brune argiloiluviale 1,91 Lutoasă 
♦ Luvisoluri albice (podzolice) 

argiloiluviale) 
1,44 Lutoasă 

CAMBISOLURI 
♦ Soluri brune acide 632,53 Lutonisipoasă 
♦ Soluri roşii (Terra rossa) 3,99 Argiloasă 
♦ Soluri brune eu-mezobazice 221,70 Argiloasă 

MOLISOLURI ♦ Rendzine 71,01 Argiloasă 
SOLURI 
HIDROMORFE 

♦ Soluri pseudogleice 0,92 Lutoasă...lutoargiloasă 
♦ Soluri gleice 0,68 Lutoasă…lutoargiloasă 

SOLURI 
NEEVOLUATE 
TRUNCHIATE SAU 
DESFUNDATE 
 

♦ Protosoluri aluviale 35,78 Lutonisipoasă 
♦ Stâncărie 22,19 Lutoasă 
♦ Soluri aluviale 13,21 - 
♦ Erodisoluri 4,93 Textură variată 
♦ Litosoluri 2,59 Textură variată 

SOLURI ORGANICE 
(HISTOSOLURI) ♦ Soluri turboase 1,42 Lutonisipoasă 

SPODOSOLURI ♦ Luvisoluri brune feriiluviale 
(podzolice) 29,09 Lutonisipoasă 

 Sursa: Harta solurilor României, scara 1:200.000 
 
Molisolurile sunt reprezentate de rendzine şi soluri brune eu-mezobazice rendzinice şi 

acoperă 6,87% din suprafaţa sistemului regional almăjan (Figura 2.23). Au cea mai largă 
răspândire în Munţii Aninei (Figura 2.24.), pe un relief puternic fragmentat şi sunt soluri 
negre, humifere, formate pe materialele rezultate din alterarea rocilor bazice şi ultrabazice 
(Ianoş Gh., Puşcă I., Goian M., 1997). Chiar dacă au un potenţial de fertilitate puţin mai 
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ridicat comparativ cu celelalte tipuri de soluri din zonă, relieful accidentat şi caracterul 
stâncos-bolovănos al suprafeţei terenului face ca rendzinele să fie utilizate pentru păşuni şi 
fâneţe (Ianăş A.-N., 2011). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.2.23. Harta claselor de soluri ale Almăjului 
(prelucrare după Harta solurilor României, scara 1:200.000) 
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Fig.2.24. Harta principalelor tipuri de soluri ale Almăjului 
(prelucrare după Harta solurilor României, scara 1:200.000) 

 
Apropiate ca pondere de clasa molisolurilor sunt şi solurile neevoluate trunchiate sau 

desfundate, cunoscute şi sub denumirea de protisoluri care deţin 6,2% din suprafaţa arealului 
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studiat (Figura 2.23.). În cadrul lor se remarcă prin extinderea cea mai mare (35,78 km²) 
protosolurile aluviale şi solurile aluviale (inclusiv gleizate) care se întâlnesc în lunca Nerei şi a 
afluenţilor mai mari (Miniş, Poneasca etc.) şi doar areolar în Munţii Almăjului. Sunt soluri 
formate din depozite fluviale, cu un conţinut mediu-mare de substanţe nutritive şi o fertilitate 
bună spre foarte bună, motiv pentru care sunt utilizate la cultura legumelor. Din aceeaşi clasă 
fac parte şi stâncăriile care deţin 22,19 km² la contactul Munţilor Aninei cu treapta 
piemontană, solurile aluviale de-a lungul Nerei (mai ales pe partea stângă a râului), 
erodisolurile cu circa 4,93 km² de-a lungul văii Ducin din Munţii Aninei şi litosolurile cu o 
suprafaţă de 2,59 km² în bazinul Văii Berzasca din Munţii Almăjului. Ultimele tipuri de soluri 
enumerate au o fertilitate foarte redusă şi pretabilitate medie spre mică pentru păşuni şi 
fâneţe. 

Doar 2,54% din suprafaţa Almăjului revine spodosolurilor. În cadrul lor se remarcă solurile 
brune feriiluviale (podzolice) cu o suprafaţă de 29,09 km² în sectorul înalt al Munţilor 
Semenic (Figura 2.24.), mai ales pe suprafeţele plane sau pe versanţii slab înclinaţi. Sunt 
soluri acide, cu orizont bioacumulativ redus şi fertilitate foarte scăzută, motiv pentru care sunt 
pretabile doar pentru păşuni şi fâneţe, nu şi pentru culturi agricole.  

Cele mai mici ponderi revin clasei solurilor hidromorfe (0,14%) cu tipurile pseudogleice şi 
gleice din sectoarele joase ale luncilor râurilor, precum şi clasei solurilor organice sau 
histosolurilor (0,12%), din categoria cărora solurile turboase sunt cele reprezentative şi deţin 
1,42 km² în Munţii Almăjului. În general apar pe terenurile cu drenaj foarte slab, au fertilitate 
redusă şi fără intervenţii agroameliorative sunt improprii folosinţei agricole. 

Regionarea solurilor pe trepte de relief evidenţiază câteva particularităţi pentru Almăj: 
solurile din zona montană se caracterizează printr-o mozaicare accentuată, stadiul lor de 
evoluţie fiind determinat de ritmul proceselor de alterare şi de ritmul de denudaţie (Ianoş 
Gh., 1992); solurile din zona Piemontului Bozovici se remarcă prin prezenţa areolară a unor 
orizonturi melanice, grefate pe orizonturi argiloase; solurile din depresiunea propriu-zisă 
prezintă o dispoziţie areală oarecum paralelă cu râul Nera (în lunca râului, procesele de 
pedogeneză sunt incipiente, în timp ce pe podurile de terasă, solificarea a avansat mult), 
(Ianoş Gh., Puşcă I., Goian M., 1997). 

Varietatea tipologică a solurilor din Almăj se remarcă printr-o mare răspândire a solurilor 
cu fertilitate medie pentru arabil, dar bună pentru păşuni, fâneţe, pomi fructiferi şi viţă de vie, 
în timp ce solurile cu fertilitate ridicată pentru arabil şi cultura legumelor deţin suprafeţe 
foarte restrânse. Fertilitatea solurilor este restricţionată aici de mai mulţi factori: 
neuniformitatea terenurilor, acoperirea terenurilor cu stânci sau bolovani, panta terenurilor 
corelată cu regimul precipitaţiilor etc., fiind astfel necesare anumite îmbunătăţiri şi intervenţii 
agrotehnice şi agrochimice pentru sporirea fertilităţii lor (Ianăş A.-N., 2011). 

 
2.5. Bonitarea terenurilor agricole ale Almăjului 

 
Bonitarea terenurilor agricole are drept scop determinarea potenţialului de producţie al 

acestora în vederea a producţiei agricole şi aplicarea tehnologiilor moderne, menite să 
contribuie la valorificarea superioară a potenţialului productiv. 

Prin bonitare se determină capacitatea medie de producţie a terenurilor pentru anumite 
folosinţe şi culturi la nivelul actual al dezvoltării activelor de producţie. 

Bonitarea s-a efectuat pe baza cunoaşterii însuşirilor factorilor naturali inclusiv a solurilor 
şi a modului cum aceştia influenţează producţia. 

Criteriile folosite la determinarea notei de bonitare sunt: 
a) însuşirile solului 
b) adâncimea apei freatice (hidrogeologia) 
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c) relieful (ora şi morfologia terenurilor) 
d) resursele climatice 
e) lucrările de îmbunătăţire funciare existente. 
Indicatorii folosiţi pentru stabilirea notei de bonitare sunt următorii: 
1) panta terenului; 
2) temperatura medie anuală-corectată; 
3) precipitaţiile medii anuale-corectate; 
4) adâncimea apei freatice; 
5) textura în stratul arat sau în primii 20 cm; 
6) textura pe profil; 
7) stadiul de gleizare a solului; 
8) stadiul de pseudogleizare a solului; 
9) nivelul de solutizare sau salinizare a  solului; 
10) volumul edafic util; 
11) porozitate totală; 
12) reacţia în stratul arat sau în primii 20 cm; 
13)  rezerva de humus în primii 50 cm; 
14) inundabilitatea; 
15) lucrările de îmbunătăţiri funciare existente; 
16) conţinutul în CaCO3 în primii 50 cm. 
Fiecare din indicatorii de mai sus au diferite graduări şi fiecare graduare, mod de folosinţă 

sau cultură au coeficienţi de bonitare. 
Calculul notelor de bonitare se face înmulţind între ele valorile coeficienţilor pentru 

indicatorii luaţi în calcul, iar rezultatul se înmulţeşte cu 100. Nota de bonitare pentru 
folosinţa ca arabil se calculează ca medie aritmetică a celor mai mici note pentru un număr de 
4 culturi. 

Pe baza notelor de bonitare acordate unităţilor de sol s-a făcut încadrarea acestora în 10 
clase de bonitare pe categorii de folosinţă şi culturi: 

- clasa I   = 91 - 100 puncte 
- clasa II    = 81-90 puncte 
- clasa III   = 71-80 puncte 
- clasa IV   = 61-10 puncte 
- clasa  V    = 51-60 puncte 
- clasa VI   = 41-50 puncte 
- clasa VII   = 31-40 puncte 
- clasa VIII   = 21-30 puncte 
- clasa IX   = 11-20 puncte 
- clasa X   = 0-10 puncte 
Prin gruparea a două câte două din clasele menţionate a rezultat o variantă de bonitare în 

cinci clase de favorabilitate: 
1. foarte favorabil  I  = 81-100 puncte 
2. foarte favorabil II = 61-80 puncte 
3. favorabil I  = 41-60 puncte 
4. favorabil II  = 21-40 puncte 
5. puţin nefavorabil  = 0-20 puncte 
Conform notelor de bonitare cele mai bune condiţii ecologice le găsesc păşunile. 
Echivalenţa dintre kg produs pe punct de bonitare în condiţiile tehnologice medii la ora 

actuală publicată în Monitorul Oficial al României partea I nr.183 din 19 iulie 1994, (Legea 
nr. 16/1994 modificată prin Legea 65/1998) este de kg/punct: 
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Grâu:    40 kg 
Orz:    45 kg 
Porumb:    52 kg 
Floarea soarelui:   16 kg 
Cartof:    200 kg 
Sfeclă zahăr:   280 kg  
Echivalenţa dintre kg produs şi punct de bonitare conform Directivei biocarburanţilor şi 

Directivei nitraţilor (după Institutul de Cercetări pentru Pedologie si Agrochimie Bucureşti) 
este de kg/punct: 

Grâu:    65 kg  
Orz:    72 kg  
Porumb:    85 kg  
Floarea soarelui:   30 kg  
Soia:    29 kg  
Mazăre:   32 kg 
Fasole:   20 kg 
Cartof:   416 kg 
Lucernă:   450 kg 
Trifoi:   250 kg 
Păşuni:   250 kg 
Fâneţe:   250 kg 
 
Bonitarea terenurilor agricole în Comuna Bănia 
 
Teritoriul comunei Bănia este amplasat aproximativ în partea centrală a Depresiunii 

Almăjului, la circa 77 km de reşedinţa de judeţ, Reşiţa, la 60 km de Oraviţa, circa 111 km de 
Moldova Nouă şi 103 km de Caransebeş. Comuna Bănia se întinde pe o suprafaţă de 20592 
ha, din care 7459 reprezintă suprafaţă agricolă (anul 2012). 

Centrul politico-administrativ al comunei este localitatea Bănia, în subordinea căreia este 
înscris satul Gârbovăţ. Comuna Bănia se învecinează: la est cu Rudăria, la vest cu Şopotu 
Vechi, la nord cu Bozovici, la sud cu Berzasca. 

Aşezarea geografică a teritoriului comunei Bănia este favorabilă din punct de vedere 
climatic, fiind situată la adăpostul lanţului muntos înconjurător (Munţii Aninei, Munţii 
Almăjului) sub influenţa unui climat submediteranean. 

Depresiunea Bozovici (Almăj) iese în evidenţă prin caracterul ei de larg şindariu (relief 
cutat, cu alternanţa unor forme negative si pozitive –văi şi culmi); faliat pe margini pe terase 
fluviatile în trepte largi mai ales în partea stângă  a râului Nera. 

Elementele complexului întâlnesc individualizarea a trei unităţi de microrelief distincte: 
munte, terasă, luncă. Munţii domină partea de sud a teritoriului comunei Bănia, constituind o 
parte integrantă din munţii Almăjului. 

Terenul agricol al comunei Bănia în suprafaţă de 7459 ha (2012) este constituit din 
următoarele folosinţe: arabil 1478 ha (20%), păşuni 4578 ha (61%), fâneţe 1328 ha 18(%) şi 
livezi 75 ha (1%). 
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Fig.2.25.  Terenul agricol pe categorii de folosinţe în Comuna Bănia 

 
Prin gruparea unităţilor de teren (U.T.) studiate de către Oficiul pentru Studii Pedologice si 

Agrochimice (OSPA) Timişoara, rezultă următoarele tipuri dominante de soluri : 
1. Regosoluri  (eutrice, calcarice, litice): 16,8%; 
2. Aluviosoluri (eutrice, eutrice gleice): 13,7%; 
3. Eutricambosoluri  (eutrice, gleice, stagnice): 11,3%; 
4. Preluvosoluri (vertice, stagnice): 13,6%; 
5. Luvosoluri (vertice, stagnice, amfigleice): 9,2%; 
6. Vertosoluri (tipice, stagnice): 19,40%; 
7. Gleiosoluri (tipice-vertice): 2,3%; 
8. Stagnosoluri (tipice, luvice, molice): 8,3%; 
9. Alte asociaţii de soluri erodate cu ravene şi ogaşe, gropi de împrumut: 5,4%. 
 

 
Fig. 2.26.  Tipuri de soluri în Comuna Bănia 
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 Referitor la încadrarea suprafeței menţionate în clase de calitate (fertilitate), pentru 
categoria de folosinţă „agricol”, situaţia se prezintă astfel: cl. a II-a 202 ha (2,7%), cl. a III-a 
3871 ha (51,9%), cl. a IV-a 2111 ha (28,3%) şi cl. a V-a 1275 ha (17,1%). 

 
Tabelul 2.6. 

Note de bonitare a terenurilor agricole în Comuna Bănia 
 

Nr.  
crt. Tip de folosinţe şi culturi Note de bonitare 

1 Grâu 41 
2 Orz 41 
3 Porumb 39 
4 Floarea soarelui 27 
5 Cartof 35 
6 Sfeclă de zahăr 34 
7 Soia 36 
8 Mazăre-fasole 37 
9 In - ulei 31 
10 In fuior  38 
11 Cânepă 32 
12 Lucernă 34 
13 Trifoi 45 
14 Legume 35 
15 Arabil 35 

              Sursa: calculații proprii şi date OSPA Timișoara 
Tabelul 2.7. 

Note de bonitare –pășuni, fâneţe, vii, livezi -  în Comuna Bănia 
 

Nr.  
Crt. Tip de folosinţe şi culturi Note de bonitare 

1 Păşuni 67 
2 Fâneţe 44 
3 Vie vin 34 
4 Vie masă 19 
5 Măr 41 
6 Păr 30 
7 Prun 39 
8 Cireş, Vişin 28 
9 Cais 27 
10 Piersic 24 

              Sursa: OSPA Timișoara 
 
Factorii limitativi care influenţează semnificativ asupra calităţii pământului sunt 

determinaţi de gradul de tasare accentuat pe cca 49,8% din suprafaţă, panta terenului şi 
pericolul de eroziune (49,5%), excesul de umiditate freatică (28,6%), excesul de umiditate 
pluvială (67,9%), excesul de umiditate din revărsări (18,9%). Dintre însuşirile agrochimice 
menţionăm reacţia solului moderat şi puternic acidă (77,8%), conţinutul scăzut în humus şi 
alţi nutrienţi (azot, fosfor, potasiu) pe 62,9% din suprafaţă. 

Referitor la elementele restrictive menţionate care afectează potenţialul productiv al 
învelişului de sol, se impun, de la caz la caz, măsuri de corectare a reacţiei acide prin 
amendare calcică periodică, operaţiune ce se recomandă a fi aplicată în complex cu alte 
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măsuri, precum fertilizările radicale şi ameliorative, eliminarea excesului de umiditate prin 
lucrări de combatere şi prevenire a acestuia (canale, şanţuri, rigole, drenări etc.) prevenirea şi 
combaterea eroziunii solului şi a alunecărilor de teren prin executarea de valuri de pământ, 
brazde, canale de coastă, perdele antierozionale, culturi în fâşii etc. 

 
Tabelul 2.8. 

Cartograma claselor de favorabilitate în comuna Bănia 
 

Nr. 
crt 

Categoria 
de 

folosinţă 

Repartizarea ponderii categoriilor de folosinţă agricolă pe clase de bonitare (pretabilitate) - (%) 

Cl 1 Cl 2 Cl 3 Cl 4 Cl 5 Cl 6 Cl 7 Cl 8 Cl 9 Cl 10 
Nota 

medie 
ponderată 

1 Grâu - 0,57 2,35 38,35 26,81 17,94 3,99 7,92 2,06 - 41 
2 Porumb 0,57 - 1,36 8,81 39,08 21,01 19,59 4,69 4,88 0,57 39 

3 Floarea 
soarelui - - 0,57 1,36 11,28 27,32 32,96 18,76 7,73 - 27 

4 Cartof - - 0,57 3,17 9,22 38,45 19,78 16,51 12,30 - 35 
5 In ulei - - 1,74 12,52 22,69 12,52 25,23 20,54 4,75 - 31 
6 Trifoi 0,57 - 3,65 51,51 21,17 10,33 3,01 9,76 0,00 0,57 45 
7 Legume - - - 1,27 4,53 1,08 2,41 0,00 0,00 - 35 

Sursa: calculații proprii după date OSPA Timișoara 
 

 
Bonitarea terenurilor agricole în Comuna Bozovici 
 
Teritoriul unităţii administrativ teritoriale Bozovici se află situat în judeţul Caraş-Severin, 

în sudul judeţului, în Ţara Almăjului, la cca. 100 km distanţă de Reşiţa. Comuna Bozovici are 
următorii vecini: 

- la nord cu teritoriul comunal Văliug 
- la sud cu teritoriul comunal Eftimie Murgu şi Bănia 
- la est cu teritoriul comunal Prigor 
- la vest teritoriul oraş Anina 
-    sud-vest teritoriul comunal Lăpuşnicu Mare 
-    la nord-est cu teritoriul comunal Caraşova 
Legătura cu celelalte zone este realizată prin pasuri şi trecători de origini şi altitudini 

diferite. Valea Minişului leagă Depresiunea Bozovici de Depresiunea Oraviţa, delimitând 
Munţii  Semenicului de Munţii Aninei.  

Altitudinea absolută a luncii scade de la NE spre SV de la 252 m în aval de Prilipeţ la 233 
m în aval de Bozovici. Litologia este variată de la materialele cele mai grosiere (nisip, prundiş) 
până la cele mai fine, toate se îmbină, se stratifică, fără a putea defini un ritm sau o regulă a 
stratificării sau aluvionării. 

Terenul agricol al comunei Bozovici în suprafaţă de 7274 ha (2012) este constituit din 
următoarele folosinţe: arabil 1161 ha (16%), păşuni 4299 ha (59%), fâneţe 1491 ha (21%) şi 
livezi 323 ha (4%). 
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Fig.2.27.  Terenul agricol pe categorii de folosinţe în Comuna Bozovici 

 
Prin gruparea unităţilor de teren (U.T.) studiate de către Oficiul pentru Studii Pedologice si 

Agrochimice (OSPA) Timişoara, rezultă tipurile dominante de soluri din tabelul 2.9. 
 

Tabelul 2.9. 
Evidenta terenurilor agricole pe tipuri de sol 
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Hectare 681,3 676,2 63,9 927,4 2619,65 1127,75 896,9 1,8 130,6 137,7 50,8 
Procent 9,32% 9,25% 0,87% 12,68% 35,82% 15,42% 12,26% 0,02% 1,79 1,88 0,69 

Sursa: OSPA Timișoara 

 
Fig.2.27. Tipuri de soluri în Comuna Bozovici 
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Referitor la încadrarea suprafeței analizate în clase de calitate (fertilitate), pentru categoria 
de folosinţă, situaţia se prezintă astfel: cl.a II-a 296,4 ha (4,05%), cl. a III-a 1825,2 ha 
(24,95%), cl. a IV-a 3606,25 ha (49,31%) şi cl. a V-a 1586,15 ha (21,69%). 

 
Tabelul 2.10. 

Note de bonitare a terenurilor arabile în comuna Bozovici 
 

Nr. 
Crt. 

Tip de culturi Note de bonitare 

1.  Grâu 40 
2.  Orz  40 
3.  Porumb 39 
4.  Floarea soarelui 32 
5.  Cartof 37 
6.  Sfeclă de zahăr  38 
7.  Soia 37 
8.  Mazăre-fasole 39 
9.  In ulei 34 
10.  In fuior 44 
11.  Cânepă  36 
12.  Lucernă  39 
13.  Trifoi 42 
14.  Legume 36 
15.  Arabil 37 

                   Sursa: OSPA Timișoara 
 

Tabelul 2.11. 
Note de bonitare –pășuni, fâneţe, vii, livezi -  în comuna Bozovici 

 
Nr. 
Crt. 

Tip de culturi Note de bonitare 

1.  Păşuni 61 
2.  Fâneţe 53 
3.  Vie vin 39 
4.  Vie masă 22 
5.  Măr 41 
6.  Păr 45 
7.  Prun 44 
8.  Cireş-vişin 38 
9.  Cais 38 
10.  Piersic 37 

                 Sursa: OSPA Timișoara 
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 Tabelul 2.12. 

 
Încadrarea terenului agricol pe folosinţe în clase de calitate după nota de bonitare medie în 

comuna Bozovici 
 

 
Nr. 
crt. 

Categoria 
de folosinţă 

Clasa de calitate 
Încadrarea medie pe 

comună I II III IV V 

ha nota ha nota ha nota ha nota ha nota ha clasa nota 

1 Arabil 0 
0,00% 0 69,2 

5,88% 63 501,7 
42,63% 52 366,31 

31,12% 31 239,8 
20,37% 16 

1177 

100% 
IV 38 

3 Păşuni 59,2 
3,53% 83 

1153,0
5 

26,82% 
67 2052,9 

47,74% 56 1034,85 
24,07% 31 0 

0,00% 0 
4300 

100% 
III 53 

4 Fâneţe 
53,4 

3,53% 
 

81 422,5 
27,91% 68 732,9 

48,41% 51 244,7 
16,16% 29 60,5 

4,00% 20 
1514 

100% 
III 52 

5 Livezi 0 
0,00% 0 92,8 

28,73% 70 144,8 
44,83% 51 55,9 

17,31% 30 29,5 
9,13 12 

323 

100% 
III 49 

6 Total agricol 
(*) 

0 
0,00% 0 296,4 

4,05% 65 1825,2 
24,95% 50 3606,25 

49,31% 32 1586,15 
21,69% 10 

7314 

100% 
IV 33 

7 TOTAL (*) 0 
0,00% 0 296,4 

4,05% 65 1825,2 
24,95% 50 3606,25 

49,31% 32 1586,15 
21,69% 10 

7314 

100% 
IV 33 

(*): după clase de calitate determinate cu nota de bonitare pentru Arabil, indiferent de folosinţa actuală 
Sursa: OSPA Timișoara 

 
Bonitarea terenurilor agricole în Comuna Dalboşeţ 
 
Teritoriul Comunei Dalboşeţ Jud. Caraş-Severin este amplasat aproximativ în partea 

centrală a Depresiunii Almăjului la 81 km SE de reşedinţa de judeţ, oraşul Reşiţa, la 64 km 
sud de oraşul Oraviţa şi la cca. 108 km SV de oraşul Caransebeş. Cea mai apropiată staţie CFR 
se găseşte în localitatea Iablaniţa la 45 km nord-est. 

Comuna Dalboşeţ se învecinează : 
- la vest, sud-vest cu comuna Şopotu Nou 
- la vest, nord-vest cu comuna Lăpuşnicu Mare 
- la est cu comuna Bănia 
- la sud cu comuna Sicheviţa 
Centrul politico-administrativ al comunei este Dalboşeţ, localitate în subordinea căreia este 

înscris şi satul Şopotu Vechi precum si cătunele Reşiţa Mică, Reşiţa Mare, Bârz şi Boina. 
Aşezarea geografică a teritoriului comunei Dalboşeţ este favorabilă din punct de vedere 

climatic, fiind situata la adăpostul lanţului muntos înconjurător (Munţii Aninei şi Munţii 
Almăjului) sub influenţa unui climat submediteranean. 

Procesele morfogenetice caracteristice zonei condiţionate de acţiunea reţelei hidrografice 
(Nera cu afluenţii ei) au generat un relief cu aspect deluros. 

Puternica fragmentare a reliefului cu formare de versanţi abrupţi, văi de eroziune, ogaşe şi 
ravene, versanţi complecşi cu zone abrupte în alternanţă cu concavităţi şi convexităţi 
pronunţate, precum şi existenţa la zi sau aproape de suprafaţă pe culmi înguste sau punţi de 
terasă, a unor pietrişuri şi  nisipuri, sunt consecinţe a unor vechi şi puternice eroziuni. 
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În ansamblu, relieful perimetrului studiat se desfăşoară într-un plan general ce înclină de la 
SE-NV, cu valori cuprinse între 250-500 m. 

Elementele complexului întâlnesc individualizarea a trei unităţi de microrelief distincte: 
munte, terasă, luncă. 

Munţii domină partea de sud a teritoriului comunal Dalboşeţ, constituind o parte 
integrantă  din Munţii Almăjului. 

Desfăşurarea spaţială a teraselor exprimă un evident caracter de paralelism în profil 
longitudinal, în concordanţă cu văile ce le străbat şi asimetric în profil transversal. 

Racordarea teraselor cu unităţile de relief învecinate (Munţii Almăjului la sud, respectiv 
Lunca Nerei la nord) se face distinct prin terase deosebite ca viaţă, cât şi morfologic şi 
structural. La sud acordul cu Munţii Almăjului se realizează prin vechi terase suspendate la 
circa 150-200 m altitudine. Trecerea spre munte se face net, distinct, doar izolat se schiţează 
înguste zone de trecere, probabil mici glacisuri. Relieful acestor terase este puternic 
fragmentat de văi principale şi secundare. 

Sub raportul reliefului, teritoriul comunei Dalboşeţ oferă condiţii mediocre practicării unei 
agriculturi moderne, dată fiind nemecanizabilitatea pe suprafeţe considerabil de mari. 
Aplicând tehnologii adecvate pot fi create condiţii favorabile sectorului zootehnic şi 
pomiculturii. 

Terenul agricol al comunei Dalboşeţ în suprafaţă de 5239 ha (2012) este constituit din 
următoarele folosinţe: arabil 1236 ha (23%), păşuni 2667 ha (51%), fâneţe 1196 ha (23%) şi 
livezi 140 ha (3%). 

În cadrul studiului efectuat de OSPA Timișoara au fost cartate 3 zone de macrorelief: 
munte, zona piemontală şi de terasă şi lunca râului Nera. Apele freatice se găsesc la adâncimi 
diferite în funcţie de relief, pe platouri şi versanţi sub 10 m adâncime, pe terasele inundabile 
între 3 - 5 - 10 m adâncime, iar în luncă între 0 – 3 m . Pânza freatică nu prezintă un conţinut 
ridicat de săruri nocive. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 2.28.  Terenul agricol pe categorii de folosinţe 
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Tabelul 2.13. 
Evidența suprafețelor agricole pe tipuri de sol în Comuna Dalboșeț 

Nr. 
 crt. Tipuri de sol Suprafaţă (ha) % 

1.  Sol brun argiloluvial (preluvosol) 529,92 13, 00 
2.  Sol brun luvic (preluvosol) 348,78 8,40 
3.  Luvisol albic (luviosol) 137,30 3,40 
4.  Sol brun eumezobazic (eutricambosol) 519,65 12,70 
5.  Sol brun acid tipic (districambisol) 860,04 21,09 
6.  Sol gleic (gleiosol) 114,58 4,50 
7.  Sol negru clinohidromorf (cernisol) 13,00 0,32 
8.  Sol pseudogleic (stagnosol) 28,20 0,70 
9.  Vertisoluri 6,50 0,16 
10.  Litosol 21,10 0,52 
11.  Regosoluri 577,82 14,20 
12.  Protisoluri 140,89 3,50 
13.  Sol aluvial (aluviosol) 145, 00 3,50 
14.  Erodisol  572,45 14, 00 
15.  Coluvisol (aluviosol) 77,90 1,60 

           Sursa: OSPA Timișoara 

 
Fig.2.28. Tipuri de soluri în Comuna Dalboșeț 

Tabelul 2.14. 
Note de bonitare a terenurilor arabile în comuna Dalboşeţ 

Nr.  
Crt. Tip de culturi Note de bonitare 

1. Grâu 42 
2. Orz  44 
3. Porumb 38 
4. Floarea soarelui 30 
5. Cartof 33 
6. Sfeclă de zahăr  30 
7. Soia 39 
8. Mazăre-fasole 40 
9. In ulei 32 

10. In fuior 38 
11. Cânepă  32 
12. Lucernă  34 
13. Trifoi 41 
14. Legume 30 
15. Arabil 38 

     Sursa: OSPA Timișoara 
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Tabelul 2.15. 

Note de bonitare –pășuni, fâneţe, vii, livezi -  în comuna Dalboşeţ 
 

Nr. 
Crt. Tip de culturi Note de bonitare 

1. Păşuni 54 
2. Fâneţe 33 
3. Vie vin 42 
4. Vie masă 27 
5. Măr 40 
6. Păr 34 
7. Prun 36 
8. Cireş-vişin 31 
9. Cais 30 
10. Piersic 26 

         Sursa: OSPA Timișoara 
 

Tabelul 2.16. 
Repartizarea folosinţelor agricole pe clase de bonitare (pretabilitate) în comuna Dalboşeţ 

 

Nr. 
crt 

Categorie de 
folosinţă 

Repartizarea ponderii categoriilor de folosinţă agricolă pe clase de bonitare (pretabilitate) 

Cl 1 Cl 2 Cl 3 Cl 4 Cl 5 Cl 6 Cl 7 Cl 8 Cl 9 Cl 10 Nota medie 
ponderată 

1 Arabil - - 18.6 7.61 11.38 23.93 25.16 9.33 3.99 - 38 
2 Pomi - 1.303 21.46 9.24 2.961 29.903 7.165 27.56 0.414 - 38 
3 Vii - - 23.87 - 54.65 9.55 - 11.93 - - 48 
4 Păşuni 7.22 2.52 2.52 11.89 47.3 20.14 2.42 5.17 0.79 7.22 47 
5 Fâneţe - - 0.2 6.41 6.06 5.73 54.06 24.26 3.28 - 25 

Sursa: calculații proprii după date OSPA Timișoara 
 

Tabelul 2.17. 
Repartizarea suprafeţelor arabile pe clase de bonitare (favorabilitate) pentru principalele culturi 

în comuna Dalboşeţ 
 

Nr. 
crt Cultura 

Repartizarea ponderii suprafeţelor arabile pe clase de bonitare (pretabilitate) (%) 

Cl 1 Cl 2 Cl 3 Cl 4 Cl 5 Cl 6 Cl 7 Cl 8 Cl 9 Cl 10 Nota medie 
ponderată 

1 Grâu - - 11.80 7.18 14.58 15.67 24.77 17.99 4.10 3.92 42 
2 Porumb - - 2.35 1.17 21.73 14.26 30.32 14.19 10.71 5.25 38 
3 Floarea-

soarelui - - - - 2.59 25.59 30.37 15.13 20.94 5.38 30 

4 Cartofi - -  1.66 0.74 23.93 11.18 3.99 40.19 18.31 33 
5 Sfeclă de  

zahăr - - 1.17 4.92 8.33 18.26 6.46 28.32 18.20 14.35 30 

Sursa: calculații proprii după date OSPA Timișoara 
 
În concluzie putem afirma că terenurile comunei Dalboşeţ au o pretabilitate redusă pentru 

creşterea şi dezvoltarea plantelor  agricole. 
În vederea sporirii productivității agricole se recomandă plantele care întrunesc condiţiile 

optime de înaltă productivitate, lucrări agrotehnice adecvate executate la un conţinut optim 
de umiditate a solului şi aplicarea de amendamente şi îngrăşăminte. 
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Bonitarea terenurilor agricole în comuna Eftimie Murgu 
 
Comuna Eftimie Murgu este situată în Depresiunea Almăjului, de o parte şi de alta a râului 

Rudăria, fiind învecinată în partea de sud-vest şi vest de comuna Bănia de care este despărţită 
de părăul Gârbovăţ, în partea de est de comuna Prigor, hotarul fiind pe valea pârâului Ilaţ, iar 
în partea de nord şi nord-est, este mărginită de Bozovici şi Prilipeţ. 

Zona studiata face parte din Depresiunea Almăjului care este un întins glacis, despărțit pe 
latura nordica de masivul cristalin al Semenicului, iar pe latura sudica de cristalinul Almăjului 
printr-un sistem de falii. Originea depresiunii este tectonica luând naștere in urma prăbușirii 
din Tortanian. Aceasta a fost apoi umplută de depozite neogene diverse care au fost modelate 
de apele Nerei şi în particular, pentru suprafaţa cartată de pârâul Rudăria. A luat naştere 
astfel un relief deluros cu glacisuri  prelungi, cu lunci şi terase lungi, puternic ondulate.  

Forme de relief, terase, luncile se întâlnesc de-a lungul râului Rudăria, pârâurilor Gârbovăţ, 
Ruşnic şi Ilaţ care străbat perimetrul studiat. Cea mai întinsă este lunca Rudăriei, apoi a 
Gârbovăţului şi Ilaţului.  

Majoritatea terenurilor din lunci sunt inundate de către râurile şi pârâurile ce le străbat, 
îndeosebi în perioada de primăvară-început de vară, când au loc precipitaţiile cele mai multe. 

Între cele patru râuri şi pârâuri amintite se întâlnesc terasele Nerei-Rudăriei, sub forma 
unor dealuri alungite pe o direcţie aproape paralelă cu direcţiile de curgere ale râurilor şi 
pârâurilor ce le-au sculptat în vechea terasă a Nerei. Înălţimea lor este redusă (maxim 200 
m), au plahore înguste în versanţi, au dese inflexiuni ale pantelor (versanţi complecşi).  

În funcţie de pantă şi expoziţie, pe aceste forme de relief se întâlnesc şi cele mai bine 
reliefate fenomene de eroziune. Astfel pe versanţii cu o pantă de 20-30% şi expoziţie sudică şi 
sud-vestică, pe plahorele înguste, solurile existente prezintă urme de eroziune în suprafaţă de 
la slab până la puternic . Versanţii cu expoziţie nordică şi nord estică sunt mai puţin erodaţi în 
suprafaţă sau deloc, dar la o pantă de circa 20-30% prezintă fenomene de alunecări  
stabilizate însă în prezent. Datorită rupturilor produse prin alunecări, care au fost spălate 
puternic de precipitaţii, se întâlnesc  eroziuni  în adâncime care au evoluat până la ogaşe şi 
ravene.  

La contactul dintre Munţii Almăjului care mărginesc partea de sud-sud-vest teritoriul 
comunei Eftimie Murgu şi relieful de terasă, se întâlneşte o prispă piemontană de o lăţime 
relativ redusă, care nu a suferit fenomenele de sedimentare care au format terasele, ci doar pe 
cele de eroziune, fiind şi ea puternic fragmentată de mulţimea pâraielor ce izvorăsc din 
Munţii Almăjului şi care după un traseu scurt pe teritoriul comunei Eftimie Murgu se varsă în 
râul Rudăria. Această prispă piemontană se deosebeşte de formele de relief anterioare, şi prin 
solurile formate care au în general un profil mult mai scurt, roca dură găsindu-se mai aproape 
de suprafaţă, cu un conţinut ridicat de fragmente de roci nealterate, o aciditate mai 
pronunţată. 

În cadrul aceste forme de relief, se întâlnesc şi formele cele mai accentuate de eroziune în 
adâncime, sub forma ogaşelor şi ravenelor, ce însoţesc cursurile unor pârâie cu debit variabil, 
mult influenţate de regimul pluviometric. 

Din punct de vedere hidrografic zona se încadrează în bazinul hidrografic al Nerei, fiind 
străbătută de numeroase râuri şi pâraie, dintre care cele care au un debit permanent şi mai 
mare sunt: 

- Râul Rudăria, cel mai important, după ce iese din cheile care-i poartă numele, 
traversează comuna Eftimie Murgu, împărţind-o în două. La ieşirea din comună formează o 
luncă cu o suprafaţă relativ redusă supusă deseori inundării şi revărsărilor. 
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Din punct de vedere al calităţii, apa Rudăriei are un conţinut normal de săruri, nu este 
poluată şi poate fi folosită pentru udarea terenurilor unde se cultivă legumele. Celelalte 
pâraie: Gârbovăţul, Ruşnicul, Cotovăţul, Ilaca şi Ilaţul, care străbat suprafaţa comunei, au 
debite variabile în funcţie de anotimp, calitatea apei este bună pentru adăpatul animalelor 
ceea ce a şi făcut ca în anumite locuri de pe cursul acestor pâraie să fie amenajate stâne 
pentru oi.  

Luncile lor sunt înguste, inundabile aproape în fiecare an, primăvara având mereu soluri 
tinere, în formare. 

Atât Rudăria cât şi celelalte pâraie, în perioada revărsărilor transportă şi depun o cantitate 
apreciabilă de nisip, cu o granulaţie fină şi de mâl, ceea ce face ca solurile din lunci să aibă o 
textură luto-nisipoasă sau lutoasă, şi o permeabilitate ridicată. 

În cazul regularizării cursurilor Rudăriei şi Gârbovăţului, luncile celor două râuri ar putea 
fi folosite în condiţii optime pentru cultivarea legumelor, îndeosebi în condiţii de irigaţie în 
perioadele secetoase. 

Microluncile celorlalte pârâuri (Ruşnicul, Iloca, Cotovăţul, Ilaţul) datorită suprafeţelor 
reduse ce le ocupă şi a terenului accidentat ce le înconjoară, nu sunt propice amenajărilor 
speciale, rămânând la categoriile de folosinţă actuală (păşuni sau fâneţe). 

Apa freatică în luncile râurilor şi pâraielor amintite au un caracter oscilant, variind între 
0,5-1,5 m, în funcţie îndeosebi de debitul lor. Pe formele de relief terasele sau piemontane, 
apa freatică se găseşte la adâncimea de peste 20 m, neinfluenţând profilul solurilor. Doar la 
baza versanţilor care fac trecerea între terase şi lunci, apa freatică se poate găsi la adâncimi 
cuprinse între 2,5-3 m, în acest caz putând să influenţeze profilul solurilor. 

Zona este de origine tectonică (grabem), luând naştere în urma prăbuşirilor din Tectonian. 
Aceasta a fost apoi umplută de depozitele tectoniene şi tarnaţiene  care au fost modelate de 
apele Nerei şi Rudăriei luând astfel naştere relieful actual. Materialele sedimentare ale 
depozitelor tectoniene şi sarmaţiene  au fost transportate de râurile existente sau torenţi din 
masivul cristalin, vechi, al munţilor Almăjului. 

Aceste materiale sedimentare de diverse compoziţii sub influenţa factorilor transportori 
(îndeosebi apele) cât şi sub influenţele regimului termic şi pluvial au suferit diferite 
transformări fizice şi chimice. Au rezultat din aceste procese, roci parentale diverse care au 
avut o influenţă însemnată în formarea solurilor.  

În luncile râurilor şi pâraielor amintite, predomină rocile psamitice, necimentate, alături de 
cantităţi variabile de roci psefitice (în general pietrişurile) şi roci pelictice (îndeosebi 
mâlurile). Pe aceste materiale parentale au luat naştere în general soluri puţin evaluate: 
solurile aluviale, aluviunile în diferite stadii de gleizare. 

Terenul agricol al comunei Eftimie Murgu în suprafaţă de 3468 ha (2012) este constituit 
din următoarele folosinţe: arabil 979 ha (28%), păşuni 1705 ha (49%), fâneţe 440 ha (13%) 
şi livezi 344 ha (10%). 
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Fig.2.29.  Terenul agricol pe categorii de folosinţe în Comuna Eftimie Murgu 

 
 

Tabelul 2.18. 
Evidența suprafețelor agricole pe tipuri de sol în Comuna Eftimie Murgu 

 
Nr. 
crt. Tipuri de sol Suprafaţă (ha) % 

1. Aluvisoluri 275,5 10,63 
2. Eutricambosoluri 154 5,92 
3. Gleiosoluri 81 3,12 
4. Litosoluri 32 1,23 
5. Luvosoluri 481 18,5 
6. Preluvosoluri 439,5 16,9 
7. Regosoluri 304,5 11.71 
8. Stagnosoluri 307 11,81 
9. Vertosoluri 186 7,15 
10. Alte soluri erodate cu ravene şi ogaşe, gropi de împrumut 338,5 13,02 

Sursa: OSPA Timișoara 

 
Fig. 2.30. Tipuri de soluri în Comuna Eftimie Murgu 
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Tabelul 2.19. 

Note de bonitare a terenurilor arabile în comuna Eftimie Murgu 
 

Nr.  
Crt. Tip de culturi Note de bonitare 

1. Grâu 38 
2. Orz  38 
3. Porumb 35 
4. Floarea soarelui 26 
5. Cartof 33 
6. Sfeclă de zahăr 33 
7. Soia 35 
8. Mazăre-fasole 37 
9. In ulei 32 
10. In fuior 39 
11. Cânepă 34 
12. Lucernă 34 
13. Trifoi 33 
14. Legume 26 
15. Arabil 29 

                Sursa: OSPA Timișoara şi calculații proprii 
 

Tabelul 2.20. 
Note de bonitare –pășuni, fâneţe, vii, livezi -  în comuna Eftimie Murgu 

 
Nr.  
Crt. Tip de culturi Note de bonitare 

1. Păşuni 53 
2. Fâneţe 36 
3. Vie vin 31 
4. Vie masă 20 
5. Măr 27 
6. Păr 33 
7. Prun 30 
8. Cireş-vişin 21 
9. Cais 30 

10. Piersic 28 
     Sursa: OSPA Timișoara şi calculații proprii 
 

 
Bonitarea terenurilor agricole în Comuna Lăpușnicu Mare 
 
Teritoriul comunei Lăpușnicu Mare este amplasat aproximativ în partea de vest a 

Depresiunii Almăjului la 77 km de reşedinţa de judeţ, oraşul Reşiţa, la 60 km sud-est de 
oraşul Oraviţa şi la 110 km sud-vest de oraşul Caransebeş. Cea mai apropiată staţie CFR se 
găseşte în localitatea Iablaniţa la 48 km nord-est. 

Comuna Lăpușnicu Mare se învecinează : 
- la vest, nord-vest cu orașul Anina 
- la vest cu comuna Ciclova Română și Sasca Montană  
- la est și nord-est cu comuna Bozovici 
- la sud și sud-est cu comuna Dalboșeț 
- la sud și sud-vest cu comuna Șopotu Nou 
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Centrul politico-administrativ al comunei este Lăpușnicu Mare, localitate în subordinea 
căreia este înscris şi satul Moceriș. 

Aşezarea geografică a teritoriului comunei Lăpușnicu Mare este favorabilă din punct de 
vedere climatic sub influenţa unui climat submediteranean. 

Procesele morfogenetice caracteristice zonei condiţionate de acţiunea reţelei hidrografice 
(Nera cu afluenţii ei) au generat un relief cu aspect deluros. 

Puternica fragmentare a reliefului cu formare de versanţi abrupţi, văi de eroziune, ogaşe şi 
ravene, versanţi complecşi cu zone abrupte în alternanţă cu concavităţi şi convexităţi 
pronunţate, precum şi existenţa la zi sau aproape de suprafaţă pe culmi înguste sau punţi de 
terasă, a unor pietrişuri şi  nisipuri, sunt consecinţe a unor vechi şi puternice eroziuni. 

Elementele complexului întâlnesc individualizarea a trei unităţi de microrelief distincte: 
munte, terasă, luncă. Munţii domină partea de nord a teritoriului comunei, constituind o 
parte integrantă din munţii Aninei. 

Terenul agricol al comunei Lăpușnicu Mare în suprafaţă de 5654 ha (2012) este constituit 
din următoarele folosinţe: arabil 707 ha (12%), păşuni 3281 ha (58%), fâneţe 1444 ha 26(%) 
şi livezi 222 ha (4%). 

 
Fig.2.31.  Terenul agricol pe categorii de folosinţe în Comuna Lăpușnicu Mare 

 
Tabelul 2.21. 

Evidența suprafețelor agricole pe tipuri de sol în Comuna Lăpușnicu Mare 
 

Nr. 
crt. Tipuri de sol Suprafaţă (ha) % 

1. Preluvosol 225.5 6.9 
2. Eutricambosol 1100.88 33.5 
3. Districambisol 338.94 10.3 
4. Gleiosol 217 6.6 
5. Cernisol 25.3 0.8 
6. Stagnosol 7.5 0.2 
7. Vertisoluri 10.1 0.3 
8. Litosol 9.3 0.3 
9. Regosoluri 62.4 1.9 

10. Protisoluri 51.9 1.6 
11. Erodisol  630.4 19.2 
12. Aluviosol 1029.1 12.1 
13. Altele 106 3.2 

                 Sursa: calculații după date OSPA Timișoara 
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 Fig.2.32. Tipuri de soluri în Comuna Lăpușnicu Mare  

 
Tabelul 2.22. 

Note de bonitare a terenurilor arabile în comuna Lăpuşnicu Mare 
Nr. 
Crt. Tip de culturi Note de bonitare 

1.  Grâu 32 
2.  Orz  35 
3.  Porumb 42 
4.  Floarea soarelui 27 
5.  Cartof 33 
6.  Sfeclă de zahăr  34 
7.  Soia 31 
8.  Mazăre-fasole 32 
9.  In ulei 29 
10.  In fuior 31 
11.  Cânepă  29 
12.  Lucernă  29 
13.  Trifoi 33 
14.  Legume 32 
15.  Arabil 32 

               Sursa: OSPA Timișoara 
Tabelul 2.23. 

Note de bonitare –pășuni, fâneţe, vii, livezi -  în comuna Lăpuşnicu Mare 
Nr. 
Crt. Tip de culturi Note de bonitare 

1.  Păşuni 51 
2.  Fâneţe 35 
3.  Vie vin 22 
4.  Vie masă 9 
5.  Măr 27 
6.  Păr 22 
7.  Prun 29 
8.  Cireş-vişin 24 
9.  Cais 12 
10.  Piersic 10 

            Sursa: OSPA Timișoara 

67 

 

 



 
 

Tabelul 2.24. 
Repartizarea folosinţelor agricole pe clase de bonitare (pretabilitate) în comuna Lăpuşnicu Mare 

 

Nr. 
crt 

Categorie 
de 

folosinţă 

Repartizarea ponderii categoriilor de folosinţă agricolă pe clase de bonitare (pretabilitate) (%) 

Cl 1 Cl 2 Cl 3 Cl 4 Cl 5 Cl 6 Cl 7 Cl 8 Cl 9 Cl 10 
Nota 

medie 
ponderată 

1 Arabil    9.61 15.28 5.50 17.04 11.14 19.32 22.10 31 
2 Pomi    16.41 6.93 3.13 17.98 4.32 47.82 3.42 30 
3 Vii     14.55  29.09 21.82 23.64 10.91 23 
4 Păşuni  0.32 0.78 23.31 37.58 24.87 6.73 2.56 3.21 0.65 51 
5 Fâneţe   0.02 1.65 12.90 31.77 11.00 26.21 14.03 2.42 35 
Sursa: calculații proprii după date OSPA Timișoara 

 
 

Tabelul 2.25. 
Repartizarea suprafeţelor arabile pe clase de bonitare (favorabilitate) pentru principalele culturi 

în comuna Lăpuşnicu Mare 
 

Nr. 
crt Cultura 

Repartizarea ponderii suprafeţelor arabile pe clase de bonitare (pretabilitate) 

Cl 1 Cl 2 Cl 3 Cl 4 Cl 5 Cl 6 Cl 7 Cl 8 Cl 9 Cl 10 Nota medie 
ponderată 

1 Grâu    6.79 18.10 10.60 13.71 14.62 11.29  32 
2 Porumb   10.74 8.56 10.49 17.83 5.96 7.31 13.97 25.13 42 
3 Floarea-

soarelui    5.18 18.60 18.44 10.04 8.59 13.36 25.78 27 

4 Cartofi     5.98 20.95 9.11 16.41 9.90 37.56 30 
5 Sfeclă de  

zahăr  1.18 7.97 9.16 12.23 17.13 6.12 5.93 5.61 34.68 34 

Sursa: calculații proprii după date OSPA Timișoara 
 

În concluzie putem afirma că terenurile comunei Lăpuşnicu Mare au o favorabilitate redusă 
pentru creşterea şi dezvoltarea plantelor agricole. 

În vederea sporirii productivităţii agricole se recomandă cultivarea plantelor care întrunesc 
condiții optime, soiuri cu înaltă productivitate, lucrări agrotehnice adecvate fiecărei culturi 
executate la un conţinut optim în umiditate a solului şi aplicarea de amendamente şi 
îngrăşăminte. Pentru a stabili dozele optime de îngrăşăminte şi  amendamente se recomandă 
completarea acestor lucrări cu studii agrochimice, repetate la un interval de aproximativ 5 
ani. 

 
Bonitarea terenurilor agricole în Comuna Prigor 
 
Având în vedere faptul că pentru această comună nu a fost efectuat un studiu pedologic, 

fiind comună necolectivizată înainte de anul 1990, am considerat, pentru bonitarea 
terenurilor agricole din această comună, media celor două comune limitrofe, Bozovici şi 
Eftimie Murgu.  
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Tabelul 2.26. 
Note de bonitare a terenurilor arabile în comuna Prigor 

 
Nr.  
Crt. Tip de culturi Note de bonitare 

1. Grâu 36 
2. Orz  36 
3. Porumb 34 
4. Floarea soarelui 32 
5. Cartof 33 
6. Sfeclă de zahăr  38 
7. Soia 37 
8. Mazăre-fasole 39 
9. In ulei 34 

10. In fuior 44 
11. Cânepă  36 
12. Lucernă  39 
13. Trifoi 38 
14. Legume 30 
15. Arabil 33 

                 Sursa: calculații proprii după date OSPA Timișoara 
 

Tabelul 2.27. 
Note de bonitare –pășuni, fâneţe, vii, livezi -  în comuna Prigor 

 
Nr. 
Crt. Tip de culturi Note de bonitare 

1. Păşuni 57 
2. Fâneţe 45 
3. Vie vin 39 
4. Vie masă 22 
5. Măr 34 
6. Păr 45 
7. Prun 37 
8. Cireş-vişin 30 
9. Cais 38 
10. Piersic 37 

Sursa: calculații proprii după date OSPA Timișoara 
 
În concluzie, putem afirma că terenurile comunei Prigor au o favorabilitate redusă pentru 

creşterea şi dezvoltarea plantelor agricole. În vederea sporirii productivităţii agricole se 
recomandă cultivarea plantelor care întrunesc condiții optime, soiuri cu înalta productivitate, 
lucrări agrotehnice adecvate fiecărei culturi executate la un conţinut optim în umiditate a 
solului şi aplicarea de amendamente şi îngrăşăminte. 

 
Bonitarea terenurilor agricole în Şopotu Nou 
 
Având în vedere faptul că pentru această comună nu a fost efectuat un studiu pedologic, 

fiind comună necolectivizată înainte de anul 1990, am considerat, pentru bonitarea 
terenurilor agricole din această comună, media celor două comune limitrofe, Lăpuşnicu Mare 
şi Dalboşeţ.  
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Tabelul 2.28. 

Note de bonitare a terenurilor arabile în comuna Şopotu Nou 
 

Nr. 
Crt. Tip de culturi Note de bonitare 

1. Grâu 37 
2. Orz  38 
3. Porumb 40 
4. Floarea soarelui 29 
5. Cartof 32 
6. Sfeclă de zahăr  32 
7. Soia 35 
8. Mazăre-fasole 36 
9. In ulei 31 
10. In fuior 35 
11. Cânepă  31 
12. Lucernă  32 
13. Trifoi 37 
14. Legume 31 
15. Arabil 35 

         Sursa: calculații proprii după date OSPA Timișoara 
 

Tabelul 2.29. 
Note de bonitare – pășuni, fâneţe, vii, livezi -  în comuna Şopotu Nou 

 
Nr. 
Crt. Tip de culturi Note de bonitare 

1. Păşuni 53 
2. Fâneţe 34 
3. Vie vin 32 
4. Vie masă 18 
5. Măr 34 
6. Păr 28 
7. Prun 33 
8. Cireş-vişin 28 
9. Cais 21 
10. Piersic 18 

              Sursa: calculații proprii după date OSPA Timișoara 
 

 
2.6. Biodiversitatea Almăjului 

 
În prezentarea biodiversității Almăjului, un rol deosebit de important l-a avut baza de date 

oferită de Agenţia Europeană de Mediu care, prin proiectul CORINE3 (iniţiat în anul 1985) 
care a inventariat tipurile de utilizare şi acoperire ale terenurilor din Europa 
(http://www.eea.europa.eu/publications/COR0-landcover), realizat pentru anii 1990, 2000 şi 
2006, rezultatul concretizându-se  într-o bază cartografică cu scara 1:100.000 utilizată pentru 
reprezentarea hărţii vegetaţiei Almăjului (Figura 2.33) şi pentru calcularea suprafeţei deţinute 
de fiecare categorie de acoperire şi utilizare a terenurilor în parte (vezi Tabelul 2.30.). 

3 CORINE înseamnă „coordonarea informaţiei asupra mediului” (http://www.eea.europa.eu/publications/COR0-
landcover). 
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Fig. 2.33. Harta tipurilor de acoperire şi utilizare a terenurilor Almăjului 
(prelucrare după baza de date Corine Land Cover 2000) 
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Tabelul 2.30. 
Tipuri de acoperire şi utilizare a terenurilor Almăj 

 
Acoperirea şi utilizarea terenurilor Suprafaţă (km²) 

 Păduri de foioase 817.67 
Păşuni secundare 87.13 
Terenuri arabile neirigate 63.49 
Livezi 57.83 
Terenuri predominant agricole 43.32 
Zone de tranziţie cu arbuşti (în general 

 
32.23 

Pajişti naturale 19.48 
Păduri mixte 14.57 
Spaţiu rural 8.4 
Zone de culturi complexe 5.44 
Mlaştini 0.84 
Zone de extracţie a minereurilor 0.76 
Unităţi industriale sau comerciale 0.34 
Vii 0.27 
Păduri de conifere 0.04 

           Sursa: Prelucrare după baza de date Corine Land Cover 2000 
 

Analiza componentei vegetale este foarte importantă pentru Almăj întrucât, alături de 
componenta morfologică, a avut o însemnătate majoră de-a lungul timpului, pentru 
conturarea sistemului regional, oferind adăpost natural populaţiei (în special în perioada 
marilor migraţii şi a stăpânirii străine). Totuşi, raportul dintre componenta umană şi cea 
vegetală s-a modificat în timp. 

Dacă în trecut, vegetaţia (mai ales cea forestieră) a jucat un rol de adăpost pentru 
populaţie, cu timpul a devenit sursa de furnizare a lemnului ca materie primă utilizată în 
construirea locuinţelor, a morilor cu ciutură, a şindrilei, pentru încălzit şi valorificare 
economică (exploatare şi prelucrare). Astfel, procesul de defrişare al fondului forestier a fost 
accelerat. Dacă la început s-a realizat în scopul extinderii terenurilor agricole, ulterior a fost 
practicat din ce în ce mai abuziv, masa lemnoasă fiind destinată exportului şi valorificării în 
afara sistemului regional studiat. Consecinţele intensificării procesului de defrişare sunt 
evidente prin disfuncţionalităţile fizice şi ecologice create în sistem, aspecte care vor afecta în 
viitor evoluţia regiunii.  

Din punct de vedere al tipurilor de acoperire şi utilizare al terenurilor existente aici,  
Almăjul aparţine în proporţie de 72,69% etajului forestier (Figura2.33). Ponderea cea mai 
mare (71,42%) revine pădurilor de foioase care acoperă o suprafaţă de circa 817,67 km² în 
etajul montan şi piemontan, în timp ce pădurile mixte deţin doar 1,27% (14,57 km²) în câteva 
areale din Munţii Semenic, Aninei şi Almăjului. În ceea ce priveşte pădurile de conifere, 
suprafaţa lor este insignifiantă (0,04 km²) şi deţine mici areale în bazinul văii Poneasca (zona 
înaltă a Munţilor Semenic), (Tabelul 2.30). 

Etajul forestier urcă până la cele mai mari altitudini în masivele montane şi coboară până 
la 500 m altitudine în Piemontul Bozovici. În spaţiul montan este reprezentat predominant de 
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fag4 (Fagus sylvatica), uneori şi în asociaţie cu alte tipuri de specii, chiar dacă într-o proporţie 
relativ mică: paltinul de munte (Acer pseudoplatanus), ulmul (Ulmus leavis), plopul tremurător 
(plopulus tremula), frasinul (Fraxinus excelsior) etc. În etajul piemontan şi la contactul 
acestuia cu depresiunea propriu-zisă apar şi alte specii de arbori: gorunul5 (Quercus petraea şi 
Quercus cerris), paltinul de câmp (Acer platanoides), teiul (Tilia tomentosa), cireşul (Prunus 
avium), jugastrul (Acer campestre) etc., iar consecinţă a influenţelor submediteraneene, se 
remarcă şi intercalaţiile de mojdrean (Fraxinus ornus) şi cărpiniţă (Carpinus orientalis). În 
extremitatea sudică pe versanţii Munţilor Almăjului, alături de Fagus sylvatica şi Quercus 
petraea, există şi câteva specii de stejari sud-europeni: cerul (Quercus cerris), gârniţa (Qercus 
frainetto) şi stajarul pedunculat (Quercus robur). 

În cadrul etajului forestier există şi un etaj arbustiv şi altul de vegetaţie ierboasă. În ceea ce 
priveşte etajul arbustiv, speciile cu extinderea teritorială cea mai mare sunt cornul (Cornus 
mas) şi păducelul (Crataegus monogyna), iar în ceea ce priveşte vegetaţia ierboasă, se remarcă 
specii precum: viorelele (Scilla bifolia), mierea ursului (Pulmonaria officinalis), vinăriţa 
(Asperula odorata), lăcrămioara (Convalaria majalis), ghiocelul (Galanthus nivalis), brebeneii 
(Coridalas solida), plantele agăţătoare (Heldera helix) şi muşchii (Mium cuspidatum).  

Fauna prezintă o regionare geografică asemănătoare vegetaţiei, motiv pentru care fiecărui 
etaj de vegetaţie îi corespund anumite specii faunistice. Astfel, fauna pădurilor de foioase din 
Ţara Almăjului este reprezentată de mamifere: lupul (Canis lupus), vulpea (Vulpes vulpes), 
jderul de pădure (Martes martes), jderul de piatră (Martes foina), cerbul (Cervus elaphus), 
căprioara (Capreolus capreolus), mistreţul (Sus scrofa) etc. şi păsări: sturzul-de-vâsc (Turdus 
viscevorus), sturzul cântător (Turdus philomelos), potârnichea (Perdix perdix), ciocârlia de 
pădure (Lullula arborea), câneparul (Carduelis canabina), frunzăriţa cenuşie (Hippolais 
palida), piţigoiul-de-livadă (Parus lugubris), muscarul negru (Ficedula hypoleuca), gaiţa 
(Garrulus glandarius), mierla (Turdus merula), alunarul (Nucifraga carycatacates), corbul 
(Corvux corax) etc. Fauna pişcicolă din etajul montan este reprezentată de păstrăvul indigen 
(Salmo trutta fario) a cărui limită superioară ajunge la 1000 m în Munţii Semenic şi Almăj, iar 
pe cursul superior al Nerei şi aluenţilor săi trăieşte şi scobarul (Chondrostoma nasus), moioaga 
(Barbus meridionalis), cleanul (Leuciscus cephalus) şi zglăvoaca (Cottus gabio). 

În intercalaţie cu etajul forestier se remarcă şi pajiştile naturale, păşunile secundare şi 
zonele de tranziţie cu arbuşti (în general defrişate), distribuţia lor teritorială corespunzând tot 
etajului montan şi piemontan. Dintre categoriile menţionate, suprafaţa cea mai mare revine 
păşunilor și fânețele secundare (87,13 km², adică 7,61% din suprafaţa Ţării Almăjului). Acestea 
au rezultat predominant în urma defrişării pădurilor cu scopul de extindere a zonelor de 
păşunat și pentru fânețe sau a terenurilor agricole, aspect care explică densitatea ridicată a 
arealelor cu păşuni secundare în zonele unde aşezările omeneşti urcă până în spaţiul montan 
(Munţii Locvei, estul Munţilor Aninei şi Dealurile Pârvovei), (Figura 2.33).  fânețele 
secundare la altitudine de 600-800 m, create prin defrișări în perioada 1800-1900 poartă 
denumirea de ocupații (acupații). Urmează ca extindere, pajiştile naturale care deţin 1,7% 
(19,48 km²) din suprafaţa Almăjului şi zonele de tranziţie cu arbuşti (în general defrişate) care 
acoperă 32,23 km² (Tabelul 1.5.), ambele tipuri având frecvenţa cea mai mare în Munţii 
Semenic şi Munţii Almăjului. Toate cele trei categorii menţionate cuprind o vegetaţie mezofilă 
şi mezoxerofilă cu specii de ierburi precum: Festuca rubra, Agrostis tenuis, Nardus stricta, 
Juncus congleretus, Campanula abietina, Festuca sulcata, Festuca pratensis, Viola declinata, 
Carex leporina etc. În zona piemontană, dintre speciile amintite, distribuţia cea mai mare o au 

4 O specie de fag de influenţă submediteraneană care se găseşte până la altitudinea de 1000 de m este şi Fagus 
moesiaca. 
5 Speciile de gorun se află aproape exclusiv în zona piemontană ocupând toate formele de relief (cu excepţia 
văilor), între altitudinile de 200-300 m şi 600-700 m. 
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Agrostis tenuis, Festuca rubra şi Nardus stricta (ţăpoşica), aceasta din urmă fiind sporadic 
întâlnită în fâneţe şi având o frecvenţă mai mare în păşuni, iar acolo unde păşunatul este 
excesiv poate ajunge la dominaţie absolută. 

Etajului vegetaţiei ierboase îi corespund din punct de vedere faunistic, rozătoarele, 
reptilele şi amfibienii. Dintre rozătoare, cele mai comune sunt: iepurele de camp (Lepus 
europaeus), veveriţa (Sciurus vulgaris), pârşul (Glis glis), pârşul-de-alun (Muscardinus 
avellanarius). Reptilele sunt în general puţine: şopârla-de-munte (Lacerta vivipara) care 
preferă locurile umede şi slab încălzite de pajişti şi păşuni, vipera comună (Vipera berus), iar 
în zonele calcaroase apare şarpele-de-casă (Natrix natrix), şarpele-de-alun (Coronella 
austriaca), şarpele-orb (Anguis fragilis) şi vipera cu corn (Vipera ammodites), acesta din urmă 
de influenţă submediteraneeană. Amfibienii preferă locurile mai umbroase şi umede: 
salamandra (Salamandra salamandra), tritonul de munte (Triturus alpestris), broasca brună 
(Rana temporaria) etc. 

În vatra depresionară extinderea cea mai mare o deţin terenurile arabile neirigate (63,49 
km²), livezile (predominant de prun şi măr) care se extind la contactul depresiunii cu treapta 
piemontană şi chiar în zona joasă a Piemontului Bozovici (57,83 km²), terenurile predominant 
agricole în amestec cu vegetaţie naturală (43,32 km²) de-a lungul văilor din depresiune şi 
izolat la contactul cu treapta dealurilor, zonele de culturi complexe şi viile care deţin suprafeţe 
foarte reduse ca extindere datorită factorilor naturali (a climatului şi a solurilor în special) ce 
nu favorizează cultivarea lor. Zonele mlăştinoase mai deţin doar 0,07% din suprafaţa Ţării 
Almăjului şi pot fi localizate în vestul sistemului regional, în lunca Nerei, pe când suprafeţele 
antropizate (zonele de extracţie a minereurilor şi unităţile industriale sau comerciale) sunt foarte 
puţine, excepţie făcând efectiv spaţiul rural corespunzător celor 31 de vetre de aşezări care 
definesc componenta de habitat a Ţării Almăjului şi care ocupă 0,73% (8,4 km²) din regiune 
(Figura 2.33. şi Tabelul 2.30.).  

Deoarece Depresiunea Bozovici reprezintă un adevărat castel al apelor, fauna pişcicolă de 
pe cursurile inferioare ale râurilor este reprezentată de specii precum porcuşorul comun 
(Gabio gabio) şi porcuşorul de nisip (Gabio kessleri), în timp ce în sectorul Cheilor Nerei a fost 
identificată existenţa unor elemente faunistice particulare, nemaiîntâlnite pe niciunul din 
râurile României. Este vorba despre cinci specii de gasteropode: A. holandri, Anc. fluviatilis, F. 
esperi, Th. danubialis şi F. acicularis (Botoşăneanu L., Negrea A., 1978). 

O particularitate a componentei vegetale  a Almăjului o reprezintă şi existenţa multor 
specii de influenţă submediteraneană, răspândite nu doar în etajul montan, ci şi în zona 
dealurilor, a depresiunii propriu-zise şi în sectoarele de chei: liliacul sălbatic (Syringa vulgaris) 
mai ales în Cheile Rudăricii, mojdreanul (Fraxinus ornus), cărpiniţa (Carpinus orientalis), 
cruşinul (Rhamnus tinctoria), smochinul (Ficus carica), alunul turcesc care atinge aici cel mai 
nord-vestic punct al arealului său (în Parcul Naţional Cheile Nerei-Beuşniţa) etc.  

Diversitatea floristică şi faunistică a Almăjului a făcut ca multe din speciile întâlnite în 
regiune să fie protejate în cadrul unor rezervaţii şi parcuri naţionale (Figura 2.34). Cele mai 
multe se întâlnesc în jumătatea nord-vestică a Almăjului, suprapunându-se  Munţilor Semenic, 
Aninei și Locvei. Trei dintre parcurile naţionale ale ţării se extind şi pe teritoriul Ţării 
Almăjului: Parcul Naţional Semenic-Cheile Caraşului (91,71 km², adică 25,32% din suprafaţa sa 
totală), Parcul Naţional Cheile Nerei-Beuşniţa (153,76 km², adică 41,88 % din suprafaţa sa) şi 
Parcul Naţional Porţile de Fier (60,62 km², adică 4,72 % din suprafaţa sa). 

Rezervaţiile naturale existente pe teritoriul Ţării Almăjului sunt:  
▪ Rezervaţia naturală de tip mixt Izvoarele Nerei, este situată în Parcul Naţional Semenic – 

Cheile Caraşului iar surafaţa sa aparţine aproape în totalitate Almăjului. A fost declarată arie 
protejată în anul 2000 în scopul conservării florei şi faunei sălbatice din Munţii Banatului. 
Este cunoscută pentru pădurile virgine de fag (Fagus sylvatica), pădurile dacice de stejar 
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(Quercus robur), plantele endemice (cimbrişorul de camp, floarea-semenicului, garofiţa 
bănăţeană, sânzienele de pădure, crinul de pădure etc.) şi speciile faunistice corespunzătoare 
etajului pădurilor de foioase. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.2.34. Parcuri naţionale şi rezervaţii natural ale Almăjului  
(1. Rezervaţia Izvoarele Nerei, 2. Rezervaţia Izvorul Bigăr, 3. Rezervaţia Lisovacea, 4. Rezervaţia Ducin, 5. 

Rezervaţia Cheile Nerei-Beuşniţa, 6. Rezervaţia naturală Cheile Rudăriei) 
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▪ Rezervaţia naturală de tip mixt Izvorul Bigăr (Izbucul Bigăr), aparţine Parcului Naţional 
Cheile Nerei-Beuşniţa şi este localizată în întregime în Almăj, acoperind o suprafaţă de 176,6 
ha. A fost înfiinţată în anul 1982 şi declarată arie protejată în aul 2000 pentru conservarea 
microformelor de relief, a florei şi faunei. 

▪ Rezervaţia naturală de tip mixt Lisovacea, aparţine tot Parcului Naţional Cheile Nerei-
Beuşniţa şi se extinde pe o suprafaţă de 33 ha pe teritoriul administrativ al comunei Bozovici. 

▪ Rezervaţia naturală de tip mixt Ducin, este localizată pe teritoriul administrative al 
comunei Lăpuşnicu Mare unde acoperă o suprafaţă de 260,7 ha. Este o arie protejată de 
interes forestier, floristic şi faunistic şi aparţine Parcului Naţional Cheile Nerei-Beuşniţa.    

▪ Rezervaţia naturală de tip mixt Cheile Nerei-Beuşniţa este extinsă doar parţial pe teritoriul 
Almăjului (în comuna Şopotu Nou). Aparţine parcului naţional cu acelaşi nume şi este 
renumită pentru formele endocarstice şi exocarstice de relief şi pentru speciile floristice şi 
faunistice endemice şi de influenţă submediteraneană.  

▪ Rezervaţia naturală de tip mixt Cheile Rudăriei este localizată pe teritoriul administrativ al 
comunei Eftimie Murgu, unde acoperă o suprafaţă de 250 ha, sectorul de chei având o 
lungime de 7 km. Pe lângă cele patru habitate naturale de care dispune, important este şi 
complexul mulinologic în care morile de apă cu ciutură de pe Valea Rudăriei sunt conservate. 
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3.1. Vechimea locuirii  în Almăj 
 

Almăjul a fost locuit încă din cele mai vechi timpuri, datorită resurselor naturale bogate şi 
variate de care dispune. Acestă afirmaţie este demonstrată prin nenumăratele descoperiri 
arheologice1, vestigii materiale, documente scrise şi mai ales forme tradiţionale ale vieţii 
rurale care se păstrează până în zilele noastre. Dovadă a locuirii timpurii este descoperirea 
unor urme arheologice pe întreaga suprafaţă a depresiunii (vezi subcapitolul cercetări 
arheologice în Almăj), dar şi în masivele montane înconjurătoare, până la altitudinea de 600-
700 m (Figurile 3.1, 3.2 şi 3.3). 

Printre cele mai vechi descoperiri se numără cele de ceramică preistorică roşie şi neagră de 
la Prigor, identificate în locul numit Cazacica2 şi materiale aparţinătoare culturii Coţofeni, 
găsite în dreptul troiţei, în locul numit Odăi, care datează din epoca bronzului. Urmele acestei 
locuiri au fost identificate şi în satele Bănia şi Eftimie Murgu. Importante din acest punct de 
vedere sunt şi „cârligele de undiţă, acele, dăltiţele şi lamele de cuţit lucrate în cupru nativ”3 
precum şi urmele unei aşezări de tip Coţofeni (pe dealul 
Socolăţ, la locul numit Piatra Oborului), (Moga, Gudea, 
1975). Locuirea în Almăj s-a datorat existenţei şi descoperirii 
unor resurse minerale locale, mai ales cele de aur şi cupru 
utilizate pentru confecţionarea podoabelor. Existenţa lor este 
susţinută de unele însemnări potrivit cărora albiile râurilor 
Caraş și Timiş din Banat şi Nera din Almăj conţineau nisipuri 
aurifere iar exploatarea zăcămintelor nu implica procedee 
tehnice complicate (Mărghitan, 1979). Alte descoperiri 
arheologice din neolitic s-au realizat în satul Bănia – 
la Lacul lui Sebeşan (Cetate) – unde au fost 
descoperite fragmente de ceramică şi un topor de 
piatră găurit din neolitic (Foto 3.1), identificat în urmă cu 70 de ani, la confluenţa dintre 
Valea Mare şi Valea Mică; amenajarea înălţimii de pe dealul Grădet (Prigor), datează tot din 
perioada culturii Coţofeni; la Pătaş a fost descoperit un topor de piatră din neolitic, în punctul 

1Petrovszky R., 1973, Contribuţii la repertoriul arheologic al localităţilor judeţului Caraş-Severin din Paleolitic până în 
secolul al V-lea î.e.n., în Banatica, nr.2, Reşiţa, p.387. 
2 Bozu O., Săcărin C., 1979, O expediţie arheologică în Valea Almăjului (realizări şi perspective), în Banatica, nr. 5, 
Reşiţa, p.556. 
3 Negrea Şt., Negrea Alexandrina, 1996, op.cit., p.24. 

Foto 3.1. Topor de piatră găurit, datând din 
neolitic 

 

77 
 

                                                 



Cucu; urme din epoca bronzului s-au găsit şi în satul Borlovenii Vechi, pe platoul Leu sau 
Balta Neagră, unde au fost identificate fragmente de ceramică şi o aşezare fortificată dacică 
din epoca bronzului mijlociu, Hallstatt4. 

 

                                          

                       

                           
 
 

4 Sitariu D., 2005, Satul almăjan – statornicie şi continuitate, Edit. Gordian, Timişoara, p.47. 
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Epoca fierului, care a început în secolul al XII – lea î.Hr., se caracterizează printr-o 
intensificare a procesului de populare, urme şi aşezări din prima perioadă a epocii 
descoperindu-se la Prigor. Tot de atunci datează şi ceramica milenară găsită la 4 km sud-vest 
de satul Bănia, pe dealul Cracu Otară, la locul Cioaca cu Bani5 şi anume 17 fragmente de vase 
prost arse, cu ornamente liniare şi buză îngroşată în exterior, aparţinând culturii Coţofeni şi 
descoperite în 1878 de către geologul Halavats Gyula.  

Tot la Bănia, pe Valea Pârâului şi Valea Mare, la punctele Arie şi Comorâşniţa, s-au găsit 
fragmente de ceramică şi urme de ziduri ale unor aşezări din epoca fierului. La acestea se 
adaugă un ciocan de piatră şlefuită, identificat în locul numit Loneştea (Bozovici), unelte din 
bronz şi fier la Leu, satul Pătaş, (Buracu, 1941) şi urmele unei cetăţi dacice tot la Pătaş; 
importante sunt şi ruinele cetăţii Grădişte (zonă declarată Rezervaţie arheologică) descoperită 
în partea sudică a satului Dalboşeţ şi numeroase fragmente de ceramică de tip Latene6. În 
graiul local, Grădişte înseamnă cetate. În această epocă au început să se contureze trăsăturile 
caracteristice civilizaţiei daco-getice. Sub aspectul populării spaţiului de către daci, în partea 
vestică a Almăjului (pe locul actual Boşneag – Moldova Nouă), se remarcă existenţa cetăţii 
Mudava, menţionată pe o hartă în biblioteca Vaticanului de Marius Bizerea. „Numele acestei 
cetăţi se păstrează intact în limbajul local: Mudaua, denumire consemnată pe valea râului 
Buceava ce se varsă în Nera, înainte de chei”7. Şi în zilele noastre, când almăjenii trec prin 
pădure de la Şopotu Nou la Boşneag spun că merg la Mudava. Denumirea dava atestă locuirea 
acestor ţinuturi de către daci. 

La începutul secolului al II – lea d.Hr., Almăjul a intrat în hotarele Imperiului Roman din 
care va face parte până la sfârşitul secolului al III – lea. Urmele unei cetăţi romane au fost 
descoperite şi lângă cimitirul catolic din Bozovici, iar pietre funerare  la Ogei, pe Străjer – 
Prigor, lângă Dragomireana și în hotarul Gârbovăţului. Villa rustica de la Dragomireana 
(Şopotu Vechi) a fost centrul unei mari exploatații agricole romane, descoperirea sa fiind 
relevantă pentru a demonstra polivalenţa economică a aşezărilor rurale din acea vreme8. O 
altă părere este cea a lui Alexandru Borza care în lucrarea, Banatul în timpul romanilor, 
prezintă locul respectiv ca fiind un castru roman. La Bozovici şi Gârbovăţ au fost descoperite 
şi pietre funerare romane: pe cea romană erau inscripţionate următoarele cuvinte: DM/ FL/ 
GURAS/ IIDET/ TIO/ EX / PALMUR/ XIT/ AN/ XXXII/ AEL/ HABISIS/ TIFETAB, aceasta fiind 
predată muzeului din Timişoara; iar pe cea descoperită la Gârbovăţ, pe pământul locuitorului 
Mihai Străin din sat, sunt inscripţionate cuvintele: TOMAS FILIUS DOSI VIXIT ANOS XX – 
adică, Toma, fiul lui Dosi în vârstă de 20 de ani. 

Descoperirile din perioada romană sunt cele mai numeroase în Almăj: prezenţa unui drum 
roman care lega Arcidava (Vărădia) de la Ad Mediam (Mehadia) trecând prin Pasul Stancilova 
- Dalboşeţ - Şopotu Vechi – apoi pe sub terasa a III-a a Nerei pe la Gârbovăţ - Bănia şi Rudăria.  
La Prilipeţ, drumul trecea peste Nera până la Pătaş - Borlovenii Vechi şi Borlovenii Noi9. 

Altă dovadă este adusă de descoperirea unor monede romane la Rudăria, Bănia, Dalboşeţ 
şi Valea Bârzului. Apoi, „pe Valea pârâului Bănia, la 2 km nord de sat, lângă sălaşul lui Pirtea, 
s-a descoperit în anul 1929 un tezaur cu 250 de monede imperiale romane” şi „în epoca romană, 
pe Valea Mică, a existat o mină de aur”10. La Borlovenii Noi au fost identificate urmele unui 
drum roman în nordul localităţii; la Borlovenii Vechi a fost descoperită o monedă din 
perioada romană, în punctul Morii Vechi şi urmele unei aşezări din secolele III – IV d. Hr. Pe 
locul numit La Mănăstire, la Prigor – o inscripţie romană pe o placă de marmură funerară; la 
Pătaş a fost descoperită ceramică din vremea romanilor, monede şi cărămizi cu ştampile din 

5 Petrovszky R., Cadariu Şt., 1979, Aşezări ale culturii Coţofeni în judeţul Caraş-Severin, în Banatica, V, Reşiţa, p.47. 
6 Daicovici C., Miloia I., 1930, Cercetări arheologice în Banatul de sud, Analele Banatului, nr. 4, Timişoara, p. 21 – 
22. 
7 Dolângă N., 2000, op.cit., p.72. 
8 Protase D., 1975, Villa Rustica la Dalboşeţ (jud. Caraş-Severin), în Banatica, nr.3, Reşiţa, p.349-353. 
9 Panduru P., 2000, Monografia localităţii Prigor, Edit. Timpul, Reşiţa, p.14. 
10 Popovici D., 2004, Bănia – repere istorice, în Almăjana, nr. 3, Bozovici, p.32. 
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acea perioadă istorică; la Prilipeţ, pe locul numit Comoară au fost identificate pietre de 
mormânt şi monede din perioada romană, iar în anul 1928, inginerul Vasile Spergher a 
descoperit pietre ornamentate floral. „Urmărind muzicalitatea trecerii prin istorie a locului de la 
Comoară, cercetătorul Liviu Smeu, susţine că aici ar fi fost un loc de rugăciune subteran datând 
de pe vremea primilor creştini.”11.  

Tot aici s-a descoperit din vremea romanilor un castru, pe o cărămidă fiind însemnată sigla 
Cohortei a III – a Dalmatarom. Şi la Rudăria a fost găsit un dinar de argint de pe vremea 
romanilor (din timpul împăratului Vespasianus 69 – 79 d.Hr.) pe Dealul Ruşnicului12. 

În perioada feudală timpurie (sec. VII – X), descoperirile arheologice îi atestă pe românii 
din Banat ca fiind agricultori, crescători de vite, fierari şi olari.  

În secolele X – XI, populaţia din întreg Banatul a făcut parte din voievodatului lui Glad, 
apoi din voievodatul lui Ahtum opunându-se cu vehemenţă expansiunii maghiarilor. În 
perioada respectivă, Almăjul cuprindea 15 – 20  de sate. „Monedele descoperite la cele două 
extremităţi ale Almăjului: la Şopotu Nou şi Pătaş, dovedesc că aşezările almăjene au fost sub 
administraţia voievozilor bănăţeni Glad şi Achtum din secolele X şi XI, voievozi ce aveau legături 
cu ţaratul sud-dunărean”13.  

Secolele XII – XV completează istoria locului prin apariţia unor noi aşezări ale românilor în 
Banat şi multe aşezări rurale în Valea Almăjului. Almăjul a fost un district privilegiat în rândul 
celor opt districte din Banat, deoarece era format din populaţie majoritar românească, străinii 
pătrunzând cu dificultate în regiunea de deal şi de munte din sud-vestul Banatului. „Primele 
atestări documentare ale satelor din Ţara Almăjului coboară până în anul 1241, când sunt 
amintite aşezările Gârlişte (Rudăria) şi Bozovici, stăpânite atunci de familia nobilului de la 
Gârlişte, care deţinea şi demnitatea de ban al Severinului”14.  

În secolul al XVI – lea, descoperirile  arheologice au scos în evidență urmele stăpânirilor 
străine în Banat şi periodic în Almăj. Este vorba de stăpânirea turcească (Foto 3.2), de cea a 
habsburgică (Foto 3.3) etc. Aceasta din urmă a avut o mare însemnătate  în ceea ce priveşte 
cunoaşterea situației populației și locuirii Almăjului, prin efectuarea primului recensământ 
pentru fixarea dărilor şi robotei în anul 1718 (Tabel 3.1). 

                                               
                    Foto 3.2. Sabie din bronz                        Foto 3.3. Cărămidă cu efigia  descoperită în cazarma                      
                      găsită la Poiana Turcului                                                     din localitatea Bănia 

 (Foto: Ianăş Ana, 2008, Muzeul localităţii Bănia) 
 

Tabel 3.1. 
Situaţia numărului de locuinţe din Almăj la recensământul din anul 1718 

Satele Număr de case Satele Număr de case 
Bozovici 82 Prilipeţi 54 
Bănia 56 Prigor 40 
Dalboşeţ 15 Putna 30 
Gârbovăţ 28 Rudăria 82 
Lăpuşnic 47 Şopot 35 
Moceriş 26 Tăria-Lidovini 30 
Pătaş 44   

                      Sursa: Dolângă N., 2000, p. 90 

11 Sitariu D., 2005, op.cit., p.290. 
12Idem, 2003, Valea Almăjului – file de istorie şi credinţă, Ed. Timpul, Reşiţa, p.36. 
13 Smeu L, 1977, op.cit., p.19-20. 
14 Gaga Lidia, 1984, op.cit., p.13. 
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Deoarece robota s-a extins tot timpul anului, ţăranii nu mai aveau timp să lucreze 
pământul lor şi nu mai aveau de unde să plătească dările. Ei au început să-şi părăsească satele 
şi să devină lotri (haiduci), ceea ce a condus în final la revolta din 1737 – 1739 (Dolângă, 
2000), finalizată cu înfrângerea răsculaţilor almăjeni de către armata imperială, în timp ce 
mulţi se refugiaseră în Ţara Românească şi Serbia. 

După pacea de la Belgrad din 1739, se efectuează un nou recensământ (Tabel 3.2), 
constatându-se faptul că dispar unele cătune, populaţia fiind strămutată în localitatea cea mai 
apropiată. De exemplu, așezarea Tăria-Jidovini este integrată satului Bozovici, locuitorii 
coborând din aşezările lor pastorale spre poalele munţilor15. 

Făcând o comparaţie între numărul de locuinţe existente la recensământul din anul 1718 şi 
la cel din 1749 se remarcă o creştere a numărului populaţiei din depresiune în majoritatea 
satelor, una din principalele cauze fiind coborârea locuitorilor din zonele de munte în zona 
depresionară, iar o altă cauză fiind dispariţia cătunelor mai sus amintite, populaţia lor fiind 
înglobată în localităţile aflate la cea mai mare apropiere. Singura localitate unde a fost 
identificată scăderea numărului de locuitori în anul 1749 faţă de anul 1718 este Putna, cauza 
acestui fapt fiind strămutarea populaţiei la o distanţă de câţiva kilometri, unde în anul 1749 a 
luat naştere o nouă localitate, Borloveni.  

 
Tabel 3.2. 

Situaţia numărului de locuinţe în Almăj 
la recensământul din anul 1749 

Localităţi Număr 
de case Localităţi Număr de 

case 
Bozovici 120 Pătaş 73 
Bănia 82 Prilipeţ 64 
Borloveni 64 Prigor 63 
Dalboşeţ 52 Putna 15 
Gârbovăţ 32 Rudăria 76 
Lăpuşnic 65 Şopot 54 
Moceriş 56   

                                Sursa: Dolângă N., 2000,  p. 91 
 
Populaţia din aceste aşezări almăjene era majoritar românească, numai în secolul al XIX – 

lea, se produc primele diversificări în fondul etno-demografic omogen românesc al Almăjului 
prin procesul de colonizare. Ne referim aici la venirea coloniştilor cehi care au întemeiat în 
Almăj satul Ravensca în anul 1858 „cu 32 de gospodării însumând 181 locuitori”16. 
Convieţuirea dintre populaţia majoritar românească şi cehi s-a derulat în cele mai bune 
condiţii până în zilele noastre, aspect care a avut efecte pozitive atât în conturarea cât şi în 
evoluţia Almăjului. 

 
3.2. Evoluţia populaţiei Almăjului 

 
Primele recensăminte ale populaţiei Banatului s-au făcut în secolul al XVIII-lea, urmărind 

scopuri cenzitare, fapt pentru care datele obţinute sunt incerte. 
Din analiza evoluţiei populației Almăjului într-o perioadă de 225 ani, din anul 1791până 

azi, sunt scoase în evidenţă perioade de creştere a numărului locuitorilor dar şi de regres 
datorită multiplelor cauze de natură, economică, politică, culturală etc. (Figura 3.4). 

Din datele populației, reprezentate grafic (Figura 3.4.), se remarcă, la nivelul Almăjului, o 
creştere accentuată a populaţiei în perioada 1790 – 1910, consecinţă a unor cauze dintre cele 

15 Smeu L., 1977, op.cit., p.35. 
16 Gaga Lidia, 1984, op.cit., p.15. 
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mai diverse: colonizarea cehilor (proces care a început încă din anul 1827), dezvoltarea 
economică ce a atras un număr însemnat de locuitori (prin amploarea pe care a luat-o cultura 
cerealelor, creşterea animalelor, pomicultura, aspecte care au condus la conturarea unei pieţe 
interne fixe pentru valorificarea produselor din Almăj), lărgirea pieţei comerciale, apariţia 
primelor manufacturi, circulaţia monetară. Toate au reprezentat elemente cu rol de 
favorabilitate în procesul de popularea a Almăjului. 

 
 

Fig. 3.4. Evoluţia populaţiei în Almăj  (1791 – 2015) 
 
În perioada 1910-1920 se constată o scădere a populației urmare a pierderilor umande din  

Primului Război Mondial. 
După anul 1930, populaţia în Almăj s-a aflat într-o continuă descreştere, aspectul 

generalizându-se la nivelul întregului Banat. Cauzele care au determinat scăderea natalităţii 
au fost: insuficienţa mijloacelor materiale, absenţa regulilor elementare de igienă socială, 
absenţa unei medicini a maternităţii şi a sistemului defectuos de alimentare a noilor născuţi 
(Albert, 2003). La cele menţionate se pot adăuga şi alte cauze sociale: căsătoriile între indivizi 
prea tineri, avorturile practicate pe o scară foarte intensă şi în condiţii precare, prezenţa 
numeroaselor boli, dintre care sifilisul şi febra tifoidă care au cunoscut o mare răspândire. 

Imediat după al Doilea Război Mondial, populaţia a continuat să scadă ca urmare a 
pierderii de vieţi omeneşti,  a secetei și foametei din perioada 1945-1947, precum şi a 
sărăciei, exodului spre zonele industriale după colectivizarea satelor almăjene, iar după anul 
1990, diminuarea numerică a populaţiei se datorește schimbării mentalităţii locuitorilor după 
ieşirea de sub dominaţia regimului comunist (se legalizează avorturile, se pot folosi metode 
contraceptive fără restricţii, starea igienico-sanitară a populaţiei se îmbunătăţeşte, se schimbă 
modelul familiei – de la familia cu mulţi copii la familia cu un singur copil – specifică mai ales 
pentru Banat). La toţi factorii menţionaţi se adaugă şi sporul migratoriu negativ care ia 
amploare prin deschiderea graniţelor, libera circulație a persoanelor, dar şi la nivel naţional 
prin plecarea tinerilor din mediul rural spre cel urban, mai ales spre oraşele Reşiţa, Timişoara, 
Caransebeş, Drobeta-Turnu Severin şi Orşova, pentru căutarea locurilor de muncă mai bune şi 
pentru găsirea unor pesrpective mai largi oferite de mediul urban. 

Evoluţia demografică pe comune. Studiul datelor statistice pe o perioadă de circa 224 ani 
(1791 – 2015) scoate în evidenţă,  pentru Almăj, mai multe contraste, întrucât fiecare comună 
are un anumit tip de evoluție, dar care se încadrează, în ultima perioadă de timp (1990-
2016), în tendința generală de scădere a populației din toate satele almăjene (Figura 3.4). 
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3.3. Structura demografică în Almăj 

 
Structura pe sexe. Situaţia înregistrată la nivelul Ţării Almăjului reliefează faptul că la 

recensământul din anul 1900, populaţia masculină deţinea o pondere mai mare decât 
populaţia feminină, iar începând cu recensământul din 1941 şi până în 2006 se remarcă o 
scădere a ponderii populaţiei masculine, proporţia cea mai mare deţinând-o populaţia 
feminină. Este rezultatul consecinţelor imediate ale războaielor, când un procentaj însemnat 
din populaţia masculină a Almăjului a decedat iar cauza mai recentă este dată de migraţii. În 
general, populaţia masculină este antrenată mai mult în fluxul migraţiei, deoarece constituie 
forţa de muncă cea mai căutată, atât la nivel naţional cât şi internaţional (Figura 3.5). 

 
Fig. 3.5. Ţara Almăjului. Structura populaţiei pe sexe 

în perioada 1900 – 2006 
 
Făcând comparaţie între situaţia înregistrată în anul 2002 şi cea din 2015 se constată 

următoarele aspecte: în ambele intervale de timp (2002 şi 2015), populaţia feminină este 
majoritară la nivelul tuturor comunelor, singura excepţie a fost înregistrată în comuna Eftimie 
Murgu care, spre deosebire de situaţia din anul 2002, a înregistrat o tendinţă de 
masculinizare a populaţiei (în anul 2015 în comparaţie cu valorile din 2002, de 51,9%). 
Explicaţia rezultă din valorile tot mai crescânde ale natalităţii masculine din ultimii ani. 

O situaţie similară a raportului dintre numărul femeilor şi cel al bărbaţilor din poate fi 
evidenţiat  şi prin rata de feminitate care, de-a lungul timpului, a avut valori ridicate la nivelul  
Almăjului (Tabel 3.3.). 

Tabel 3.3. 
Rata de feminitate în Almăj(%)  

Comunele 1900 1930 1941 1948 1956 2002 2006 2015 
Bănia      106,35 106,30 103,14 
Bozovici      106,78 106,72 106,60 
Dalboşeţ      108,13 108,82 109,11 
Eftimie Murgu      105,60 105,68 99,25 
Lăpuşnicu Mare      111,05 110,04 105,95 
Prigor      102,44 102,08 102,20 
Şopotu Nou      102,50 103,57 102,70 
Almăj 99,58 108,52 100,62 110,93 109,36 106,03 106,02 103,8 

  Sursa: Direcţia Judeţeană de Statistică, Caraş-Severin 
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Structura pe grupe de vârstă. Din reprezentarea grafică (Figura 3.6) rezultă faptul că grupa 
de vârstă adultă (între 15-59 ani) este majoritară asigurând forţa de muncă actuală a zonei. 
Pe de altă parte, grupa tânără (0-14 ani) este în continuă scădere (reflectând şi natalitatea 
aflată în regres numeric), ceea ce va constitui o problemă demografică și economică pentru 
Almăj în anii care urmează, în sensul îmbătrânirii populaţiei (grupa de peste 65 ani) şi lipsei 
forţei de muncă. Fenomenul ridică adevărate probleme social-economice. Prin toate aspectele 
subliniate, Almăjul se înscrie în aceeaşi tendinţă ca şi cea de la nivel naţional și județean, 
caracterizată prin îmbătrânirea populaţiei şi gradul ridicat de dependenţă geodemografică. 

 

 
Fig. 3.6. Structura populaţiei pe grupe de vârstă 

la recensămintele din anii: 1900, 1941,  2002 și 2011 
 
Analizând situaţia pe comune la recensămintele din anii 1900, 1941, 2002 și 2011 se 

diferenţiază următoarele aspecte la nivelul Almăjului: 
► pentru fiecare perioadă, se conturează o majoritate a populaţiei adulte (15 – 59 ani) 

cuprinse între 56,22% şi 63,31% din populaţia totală, aspect care indică predominarea 
populaţiei active, prezenţa forţei de muncă suficiente pentru a întreţine populaţia tânără şi 
îmbătrânită, comuna cu cea mai mare pondere a forţei de muncă fiind comuna Bozovici; 

► cele mai ridicate valori ale grupei de vârstă adulte au fost înregistrate în anul 1900 
(77,01% din totatul populaţiei), valoarea numerică scăzând după perioada celor două 
războaie mondiale; 

► după populaţia adultă, la nivelul anilor 1900 şi 1941, ponderea cea mai mare a deţinut-
o grupa tânără (sub 14 ani) cu 29-30% din totalul populaţiei, iar la recensămintele din anii 
2002 și 2011, pe locul al doilea s-a aflat populaţia vârstnică (peste 60 ani), ceea ce scoate în 
evidenţă, gradul de îmbătrânire al populaţiei (cea mai afectată fiind comuna Dalboşeţ, 
precum şi scăderea natalităţii, fenomen caracteristic sfârşitului perioadei socialiste (Figurile 
3.7, 3.8 şi 3.9).  
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Situaţia este relevantă şi prin analizarea piramidei vârstelor pe sexe la nivelul fiecărei 
comune almăjene (Figura 3.10), evidenţiindu-se aceleaşi particularităţi. Ele au fost sintetizate 
prin reprezentarea piramidei vârstelor pe sexe pentru întregul sistem regional (Figura 3.11 a 
şi b), din care putem desprinde câteva concluzii: 
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Comuna Bănia                                                     Comuna Bozovici 

 
                           Comuna Dalboşeţ                                             Comuna Eftimie Murgu 

 
                    Comuna Lăpuşnicu Mare                                               Comuna Prigor 

 
Comuna Şopotu Nou 

Fig. 3.10. Piramida vârstelor pe sexe, la nivel de comună 
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Fig.3.11 a. Piramida vârstelor  pe sexe  în Almăj (2002) Fig.3.11 b. Piramida vârstelor pe sexe în Almăj(2006) 

                                                                             
● evoluţia populaţiei almăjene nu cunoaşte modificări majore în ultimii ani, nici la nivelul 

grupelor de vârstă şi nici pe sexe (se detaşează net din punct de vedere numeric, populaţia 
feminină); 

● baza piramidei este destul de slab reprezentată, rezultat al natalităţii scăzute după 
legalizarea avorturilor, schimbarea mentalităţii populaţiei şi adoptarea „modelului familial de 
tip bănăţean” (cu un singur copil); 

● se remarcă şi o creştere a grupei vârstnicilor, precum şi o menţinere la aproximativ 
aceeaşi tendinţă de creştere a populaţiei adulte, aspecte care sugerează din nou tendinţa de 
îmbătrânire a populaţiei; 

Din cele prezentate, considerăm a nu fi eronată afirmaţia potrivit căreia, multe fenomene 
constatate la nivelul Almăjului se pot transforma în adevărate riscuri demografice.  

Rata de dependenţă demografică calculată pe baza raportului dintre grupele de vârstă 
extreme (tânără şi vârstnică), pe de o parte, şi populaţia adultă, pe de altă parte exprimă 
presiunea pe care populaţia întreţinută (tânără şi vârstnică) o exercită asupra populaţiei 
active (adulte), cea cu vârstă cuprinsă între 20 şi 65 ani.  

Situaţia înregistrată în Almăj pentru perioada 2002-2006 (Tabel 3.4) evidenţiază 
următoarele aspecte: 

▪ dependenţa mare a populaţiei tinere şi vârstnice faţă de grupa adultă datorită ponderii 
destul de ridicate a primelor două în totalul de populaţiei Almăjului; 

▪ scăderea dependenţei populaţiei întreţinute faţă de populaţia activă la nivelul tuturor 
comunelor în 2006, ca urmare a apariţiei unui oarecare echilibru între grupele de vârstă 
extreme şi a creşterii numerice a populaţiei active; 

▪ singura excepţie o reprezintă comuna Şopotu Nou unde natalitatea a înregistrat valori 
ridicate în ultimii ani (în special în rândul populaţiei masculine), iar grupa vârstnică deţine un 
procent însemnat din totalul populaţiei comunei.  

 
Tabel 3.4. 

Rata de dependenţă a populaţiei în Almăj (%) 
Comunele 2002 2006 

Bănia 98.84 96.65 
Bozovici 119.57 82.79 
Dalboşeţ 142.98 102.63 
Eftimie Murgu 110.76 84.95 
Lăpuşnicu Mare 134.03 102.96 
Prigor 97.14 90.77 
Şopotu Nou 106.95 107.92 

                                               Sursa: Direcţia Judeţeană de Statistică, Caraş-Severin 
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Rata de îmbătrânire a populaţiei, definită prin raportul dintre grupele de vârstă extreme 
(grupă tânără și grupa vârstnică. Almăjul fiind o zonă pur rurală, fenomenul depopulării prin 
emigrare, fie în alte regiuni ale ţării (predominant spre mediul urban), fie la nivel 
internaţional este determinant, mai cu seamă în ultimul timp. Intensitatea procesului este 
dovedită la nivelul Almăjului, prin valorile continuu crescânde înregistrate în secolele XX-XXI. 
Astfel, dacă până după perioada interbelică, indicatorul înregistra valori reduse (sub valoarea-
prag), după această perioadă, cifrele devin tot mai îngrijorătoare, prin depăşirea cu mult a 
valorii de 0,42 în anul 2006, ajungând la o valoare de a dreptul alarmantă în 2015, de 1,70.  

 

   
Fig. 3.12. Rata de dependenţă a populaţiei în Almăj 

 
Tabel 3.5.  

Rata de îmbătrânire a populaţiei  în Almăj (%) 
Comunele 1900 1941 2002 2006 2015 

Bănia - - 0.97 0.94 1,66 
Bozovici - - 0.81 1.04 1,41 
Dalboşeţ - - 1.13 1.52 2,05 
Eftimie Murgu - - 0.83 1.23 1,89 
Lăpuşnicu Mare - - 1.13 1.47 2,04 
Prigor - - 1.47 1.25 1,71 
Şopotu Nou - - 0.6 1.77 1,40 
Almăj 0.28 0.33 0.97 1.26 1,70 

      Sursa: Direcţia Judeţeană de Statistică, Caraş-Severin 
 
 
Structura etnică a populaţiei reflectă un proces îndelungat, o istorie destul de zbuciumată 

prin care a trecut Almăjul de-a lungul timpului. Cu toate acestea, populaţia Almăjului este 
majoritar românească (23.236 locuitori în anul 1956 şi 13.584 în anul 2015). Românii s-au 
format pe teritoriul Daciei, prin romanizarea dacilor, iar Almăjul face parte din teritoriile care 
s-au aflat mult timp sub stăpânire romană (dovadă stând şi mărturiile arheologice). Încă din 
perioada respectivă şi până în secolul al XVIII – lea, populaţia românească a format o masă 

2002 2006 
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omogenă în Almăj. Dar, după instalarea stăpânirii austro-ungare când a început pătrunderea 
coloniştilor în regiune, structura etnică se schimbă. Tot atunci, au început să fie realizate şi 
primele statistici de către habsburgi, în scopuri fiscale şi politice, fără să fie însă considerate 
recensăminte propriu-zise pentru a se cunoaște cu certitudine care era situaţia structurii 
etnice a populaţiei. Apoi, în perioada 1890 – 1910, procesul de maghiarizare capătă o 
amploare din ce în ce mai mare. Cu toate acestea, Almăjul a fost şi rămâne o zonă în care 
populaţia majoritară a fost întotdeauna cea românească. Dintre localităţile almăjene, singura 
care a coborât în anul 1900 sub 90% români a fost satul Bozovici (83%), întrucât aici au fost 
atraşi funcţionari şi comercianţi agricoli maghiari şi germani. 

Unele etnii (dintre care cea mai numeroasă reprezentată de cehi) au ajuns pe aceste 
teritorii ca urmare a colonizării din secolul al XIX – lea, fiind cazul satului Ravensca. Cehii au 
fost colonizaţi ca muncitori forestieri (cu scopul defrişării pădurilor şi înfiinţării industriei 
lemnului) la sfârşitul secolului al XIX – lea, în hotarul aşezărilor româneşti (este vorba despre 
satul Ravensca, din horatul comunei Şopotu Nou). Comparând situaţia din 1956 (când era 
înregistrat un număr de 787 cehi) cu cea din 2002 și 2015, observăm o depopulare masivă 
(până la 239 persoane în 2002 și 24 de persoane în 2015). Cauzele sunt multiple: defrişarea 
masivă a dus la reorientarea economică a populaţiei spre agricultură; practicarea agriculturii 
se realizează în condiţii de maximă dificultate datorită amplasării satelor în zonele de culme 
montană; bolile apărute după războaiele mondiale, etc.  

 

 
Fig. 3.13. Structura etnică a populaţiei din Almăj în anii 1956 şi 2015 

 
Chiar dacă până în anul 2002, toate comunele şi satele din  Almăj aveau o populaţie 

majoritar românească (peste 90%), totuşi, comparativ cu anul 1956, de exemplu, se remarcă 
o scădere a populaţiei de români la nivelul întregii zone pe fondul îmbătrânirii 
geodemografice.   

Marile colonizări din Banat, deci şi din Almăj, au început şi s-au încheiat cu stăpânirea 
habsburgică. Iniţial s-a pornit de la  găsirea de către habsburgi a unui Banat depopulat sub 
stăpânirea otomană, procesul de colonizare realizându-se din necesitatea întăririi graniţelor şi 
crearea unei mase de populaţie catolică pe care să se sprijine monarhia habsburgică. Efectivul 
populaţiei germane nu a fost foarte mare pe teritoriul Almăjului, la nivelul anului 1956 
înregistrându-se un număr de 68 persoane, pentru ca în anul 2015, recensământul realizat să 
numere doar un efectiv de 7 persoane în Bozovici. După anii 1990, cea mai mare parte s-au 
întors în Germania. 

Minoritatea rromilor ocupă al doilea loc în structura etnică în Almăj. Aşezarea lor în 
regiune a fost cauzată de rolul de adăpost faţă de atacurile turceşti, conferit de componenta 
geografică a zonei. Au pătruns în Almăj sub forma a două valuri de migrare „unul dinspre 
Oltenia şi altul dinspre Transilvania, sosind în două perioade 1939 – 1940, respectiv după 1950. 
Ţiganii din Bozovici şi Lăpuşnicu Mare sunt cunoscuţi drept căldărari, specializându-se în 
confecţionarea cazanelor de ţuică”17. 

În concluzie, se poate afirma că „existenţa Almăjului ca  bastion al românismului în Banat a 
fost relatată din timpuri străvechi (Diploma Ioaniţilor, 1247). Ţara a fost sinonimă cu uniunea 

17 Ibidem, p.100. 
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de obşti ţărăneşti şi se caracterizează prin stăpânirea în devălmăşie a terenului, prin conducere 
unică, prin legi şi obiceiuri proprii (...). Ţara Almăjului a fost o barieră umană autohtonă în 
calea infiltraţiilor străine. Ţara Almăjului a rezistat prin limba romanică, comună tuturor 
locuitorilor, prin elemente de cultură şi civilizaţie (...)”18. 

Structura confesională a populaţiei este influenţată şi determinată în mare măsură de 
structura etnică. Ponderea cea mai mare de-a lungul timpului a reprezentat-o întotdeauna 
populaţia ortodoxă, care în majoritatea comunelor Almăjului cuprinde peste 87,37% din 
populaţie. Toate satele almăjene dispun de biserici ortodoxe, multe fiind reconstruite pe 
scheletul unor foste biserici din lemn, având menirea de a păstra intactă credința și tradiţia 
ortodoxă ale românilor.  
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Fig. 3.14. Structura confesională a populaţiei din Almăj 

între anii 1880 – 2002 
 
Şi populaţia romano-catolică a avut o mare însemnătate în Almăj, ierarhic, situându-se 

după populația ortodoxă. Schimbarea acestei realităţi a fost mai evidentă în ultimii ani când 
neoprotestanţii, prin religia baptistă, au început să crească numeric. Populaţia romano-
catolică a avut o mare importanţă până în 1990, cuprinzând populaţia de etnie germană şi 
cehă prin păstrarea tradiţiei acestora dar, ca urmare a fenomenului depopulării, ponderea sa a 
fost ocupată de baptişti. 

La recensămintele din anii 1880, 1900 şi 1910 nu au existat baptişti în Almăj, primele 
biserici de altă confesiune decât cea ortodoxă fiind cea catolică a populației germane din anul 
1910. Numai în 1925 apare prima biserică baptistă românească în Banat. În anul 1930 
baptiştii  pătrund în Almăj (la Prilipeţ, Lăpuşnicu Mare şi Rudăria), (Creţan, 2006). Chiar 
dacă a trecut prin perioada de prigoană comunistă, cultul baptist s-a caracterizat printr-o 
dinamică continuă, ajungând la 957 de adepţi (circa 6%) în anul 2015 în Almăj, din care, 
ponderea cea mai mare revine comunei Lăpuşnicu Mare. 

Toate celelalte religii practicate în spaţiul almăjan sunt reprezentate de o pondere mai 
redusă a populaţiei, cu o semnificaţie mai restrânsă la nivel regional în ceea ce priveşte 
conservarea obiceiurilor şi tradiţiilor. 

Structura populaţiei pe medii. În cazul Almăjului nu putem vorbi de structura populaţiei pe 
medii, deoarece aşezările din regiune sunt în proporţie de 100% rurale, populaţia trăind, 
aşadar, numai în mediul rural.  

Structura socio-economică a populaţiei. Abordarea structurii socio-profesionale a populaţiei 
Almăjului presupune trei aspecte: analiza ratelor de activitate a populaţiei, structura 
profesională a populaţiei active şi nivelul de instruire a populaţiei. 

18 Ibidem, p.64. 
 90 

                                                 



▪ Ratele de activitate ale populaţiei sunt evidenţiate prin: rata generală de activitate şi rata 
şomajului, atât la nivelul tuturor comunelor cât şi pe ansamblulAlmăjului. Caracteristica de 
bază a indicatorilor este dată de variaţia lor în timp, perioada de analiză luată în calcul fiind 
1977-2002.  

Astfel, în ceea ce priveşte rata generală de activitate, se remarcă o scădere continuă a 
valorilor indicatorului la nivelul zonei de la 57,75% în anul 1977, până la 33,78% în anul 
2002 (Tabel 3.6.).  

 
Tabel 3.6. 

Rata de activitate a populaţiei în Almăj (%)  
Comunele 1977 1992 2002 

Bănia 51.94 53.65 48.41 
Bozovici 52.82 36.96 31.46 
Dalboşeţ 54.09 37.06 24.70 
Eftimie Murgu 57.06 30.00 34.19 
Lăpuşnicu Mare 52.33 39.28 27.24 
Prigor 67.57 55.64 39.82 
Şopotu Nou 67.81 60.33 26.92 
Almăj 57.75 44.5 33.78 

                  Sursa: Direcţia Judeţeană de Statistică, Caraş-Severin 
 
Valorile ridicate din 1977, respectiv din perioada comunistă, pot fi explicate prin tipul de 

economie impus şi prin „ascunderea” valorilor reale ale şomajului. În acea perioadă, toată 
populaţia considerată aptă de muncă era inclusă în grupa populaţiei active iar angrenarea 
principală era cea din domeniul agricol (activitate care a continuat să deţină locul întâi până 
în prezent). Toate comunele au înregistrat valori ale ratei de activitate de peste 50%, excepţia 
reprezentând-o două comune de la periferia zonei (Prigor în est şi Şopotu Nou în vest), 
(Figura 3.15), unde rata generală de activitate a depăşit 60%, consecinţă a practicării unor 
activităţi miniere şi de exploatare a lemnului, pe lângă activitatea de bază - agricultura. 

Scăderea valorilor indicelui, evidentă începând cu recensământul din 1992, este marcată 
de trecerea la economia de piaţă când Almăjul a înregistrat o medie de 44,5% (Figura 3.15).  
Mai mult de jumătate dintre comunele Almăjului s-au evidenţiat prin valori mai scăzute decât 
media zonei, pe când satele cu funcţie predominant agricolă (Şopotu Nou, Prigor şi Bănia) şi-
au păstrat valori mai ridicate ale acestui indice.  

În următorii zece ani, restructurarea puţinelor ramuri industriale existente în Almăj au 
redus numărul locurilor de muncă determinând, în paralel, scăderea ratei de activitate până la 
valori sub 30% şi creşterea ratei şomajului. La recensământul din 2002, cele mai mici valori 
au fost specifice comunelor cu o oarecare dezvoltare a unor mici activităţi industriale 
(exploatări miniere, exploatarea şi prelucrarea lemnului) pe când cele cu profil predominant 
agricol au păstrat valori ceva mai ridicate decât media de 33,78% înregistrată la nivelul 
Almăjului. Este cazul unor comune precum: Bozovici, Dalboşeţ, Lăpuşnicu Mare şi Şopotu 
Nou (Figura 3.15).  

Valoarea ratei a continuat să scadă şi după anul 2002, aspect demonstrat în primul rând de 
creşterea valorilor ratei şomajului (Tabel 3.7).  

 
Tabel 3.7. 

Rata şomajului (%) în Almăj 

Anul Bănia Bozovici Dalboşeţ Eftimie 
Murgu 

Lăpuşnicu 
Mare Prigor Şopotu 

Nou Almăj 

2002 8,09 10,74 5,77 8,9 13,6 4,94 3,23 8,15 
2006 5,38 15,14 6,06 7,25 12,21 5,6 6,12 8,87 

                 Sursa: Direcţia Judeţeană de Statistică, Caraş-Severin 
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Fig. 3.15.  Rata de activitate a populaţiei în Almăj (%) 

 
Astfel, dacă în anul 2002, la nivelul Almăjului  a fost înregistrat un număr de 749 şomeri 

din totalul populaţiei almăjene active de 9180 persoane, în anul 2006 numărul şomerilor a 
crescut la 788 din totalul de 8874 persoane active. În ambele situaţii, rata şomajului 
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depăşeşte valoarea medie înregistrată la nivelul judeţului Caraş-Severin19. Se remarcă, aşadar, 
apariţia disparităţilor regionale între centrul şi periferia zonei (pentru anul 2002), respectiv 
între nordul şi sudul Almăjului (pentru anul 2006), (Figura 3.16). Valorile mari ale ratei 
şomajului pentru comunele din jumătatea nordică se explică, în primul rând, prin faptul că 
aici, sectorul industrial a fost mai bine dezvoltat, iar trecerea la economia de piaţă a cauzat şi 
încetarea funcţionalităţii anumitor unităţi economice de profil. 

  
Fig. 3.16. Ţara Almăjului. Rata şomajului (%)  

  
Fig. 3.17. Structura economică a populaţiei active  în Almăj 

19 În anul 2002 judeţul Caraş-Severin a înregistrat o rată a şomajului de 6,12% (Ţara Almăjului depăşind această 
valoare - 8,15%) în timp ce, în anul 2006 la nivelul judeţului, valoarea scade până la 3,79%, pe când, în cadrul 
sistemului regional almăjan înregistrează o creştere de până la 8,87% (cf. prelucrării datelor statistice). 

2002 2006 

1997 2002 
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▪ Structura profesională a populaţiei active este relevantă, în primul rând, pentru a explica 
activitatea economică din Almăj. Astfel, din cele mai vechi timpuri până în prezent, Almăjul a 
avut economia bazată pe dezvoltarea sectorului primar, aspect care pune în prim plan, 
profilul predominat agricol. Indiferent de perioada istorică la care facem referire, populaţia 
ocupată în agricultură a deţinut mai mult de jumătate din populaţia activă a Almăjului 
(Figurile 3.17 și 3.18).  

 

 
a. 1977 

 

 
b. 2002 

Fig. 3.18. Structura populaţiei active pe sectoare economico-sociale din Almăj 
 
Economia sectorului secundar în Almăj a cuprins, în primul rând, industria extractivă 

(exploatările de huilă, în special) şi apoi industria prelucrătoare bazată pe utilizarea 
materiilor prime locale (lemnul). Aceeaşi tendinţă a afectat şi domeniul construcţiilor.  

Toate elementele menţionate au favorizat o dezvoltare lentă, dar continuă a sectorului 
terţiar, în special în Bozovici. Explicaţia fenomenului rezultă din rolul de centru polarizator pe 
care localitatea Bozovici l-a deţinut şi continuă să îl deţină în Almăj. În prezent, la nivelul 
comunei cel mai mare număr de angajaţi din sectorul terţiar a fost înregistrat în domeniul 
comerţului, urmat de administraţia publică, învăţământ, sănătate şi asistenţă socială20. De 
fapt, comuna Bozovici a fost întotdeauna singura din Almăj care a avut mai puţin de jumătate 
din totalul populaţiei active angajate în agricultură. 

▪ Nivelul de instruire al populaţiei la recensământul din anul 2015 indică pentru Almăj 
următoarea situaţie (Tabelul 3.8.):  

 
 
 

20 Conform datelor statistice oferite de Direcţia Judeţeană de Statistică Reşiţa, judeţul Caraş-Severin. 
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Tabel 3.8. 
Nivelul de instruire al populaţiei din Almăj 

 

Nivelul instituției de învățământ absolvite 

Superior 
Post-
liceal 
și de 

maiștri 

Secundar 

Primar 

Fără școală 
absolvită 

Total 

din care: 

Total 

Superior 
Inferior 

(gimnazial) Total 

din care: 

Universitar 
de licență Liceal 

Profesional 
și de 

ucenici 

Persoane 
analfabete 

Bănia 83 75 25 1144 373 137 634 323 14 9 
Bozovici 274 261 114 1807 655 186 966 405 66 29 
Dalboșet 101 98 29 1023 293 106 624 332 43 21 
Eftimie Murgu 72 66 22 1083 240 173 670 270 43 31 
Lăpușnicu Mare 72 71 29 1069 247 106 716 278 65 41 
Prigor 101 97 18 1667 367 206 1094 473 91 8 
Șopotu nou 18 18 8 670 77 47 546 317 36 23 
Almăj total 721 686 245 8463 2252 961 5250 2398 358 162 

  
- din totalul de 12185 persoane (de 10 ani şi peste) din Almăj, ponderea cea mai mare de 

43,1%, o deţine populaţia cu şcoala gimnazială absolvită, valorile cele mai mari corespunzând 
comunelor Prigor şi Bozovici; urmează, ca proporţie, populaţia cu studii primare (19,7%) şi 
liceale (18,5%), persoanele care au absolvit învăţământul profesional şi de ucenici (7,9%), 
cele fără şcoală absolvită (2,9%), în timp ce persoanele cu studii superioare de lungă durată 
reprezintă doar 5,9%; 

- la nivel zonal, în rândul persoanelor cu studii superioare se detaşează net comuna 
Bozovici unde au fost înregistrate 274 persoane cu studii superioare de lungă durată, urmată 
de comunele Dalboşeţ şi Prigor; situaţia se explică şi prin ponderea mai mare a grupei de 
vârstă tânără şi adultă din totalul populaţiei, precum şi prin rata migraţiei mai scăzute; 

- Almăjul se înscrie în categoria zonelor cu un grad de pregătire mediu al populaţiei, ceea 
ce explică într-o oarecare măsură şi angrenarea majorităţii almăjenilor în activităţile agricole; 

Situaţia prezentată se explică şi prin numărul relativ redus al instituţiilor de învăţământ 
existente astăzi în Almăj (Tabel 3.9).  

 
Tabel 3.9. 

Instituţii de învăţământ în  Almăj  

Comune Bănia Bozovici Dalboşeţ Eftimie 
Murgu 

Lăpuşnicu 
Mare Prigor Şopotu 

Nou 
Licee  1      
Şcoli 2 2 2 1 2 5 4 

Grădiniţe 2 2 2 1 2 4 - 
                   Sursa: Consiliile locale ale celor şapte comune almăjene 
 
În întreaga zonă nu există decât un singur liceu teoretic (Liceul „Eftimie Murgu”) în 

localitatea Bozovici, ceea ce se constituie ca aspect problematic pentru populaţia celor 16 de 
sate almăjene, iar studiile superioare sunt realizate, de regulă, în cele două centre universitare 
polarizatoare: Timişoara şi Reşiţa.  

Chiar dacă situaţia actuală nu este printre cele mai favorabile, învăţământul a deţinut în 
trecut un loc important în viaţa societăţii. Almăjul a beneficiat de anumite oportunităţi, prin 
simplul fapt că a făcut parte din regiunile de graniţă ale Imperiului Habsburgic. Cu alte 
cuvinte, dezvoltarea învăţământului a fost condiţionată de factorul politic. Astfel, dacă până 
în secolul al XVIII-lea, învăţământul din  Banat (deci şi din Almăj) avea un caracter 
rudimentar, neorganizat şi religios, începând cu a doua jumătate a aceluiaşi secol, Curtea de 
la Viena „l-a convertit în problemă de stat”, înregistrând un succes deosebit „sub aspect 
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organizatoric, al numărului de şcoli şi a programei de studii”21. În anul 1770, prin legile date de 
Maria Theresa22 privind organizarea învăţământului, Banatul ajunge să dispună de cea mai 
numeroasă populaţie şcolară de pe întreg teritoriul românesc. 

În Almăj au fost înfiinţate, aşadar, şcoli naţionale, cu predare în limba română în fiecare 
comună grănicerească, iar la Bozovici (fiind sediu de companie) a fost înfiinţată şi o şcoală 
trivială (cu trei clase) cu limba de predare germană. Prin toate aspectele amintite, Almăjul s-a 
detaşat ca fiind unul privilegiat în rândul regiunilor româneşti, vechimea păstrării unor 
registre şcolare în arhive dovedind acest fapt. 

 
Tabel 3.10. 

Registre şcolare păstrate în arhive 

Satele 
Anul cel mai vechi de 

când s-au păstrat 
registre şcolare în arhive 

Numărul registrelor 
şcolare păstrate 

Bănia 1909 128 
Borlovenii Noi 1944 17 
Borlovenii Vechi 1902 141 
Bozovici 1832 457 
Dalboşeţ 1890 - 
Gârbovăţ 1905 194 
Lăpuşnicu Mare 1891 233 
Pătaş 1897 135 
Prigor 1859 91 
Prilipeţ 1944 - 
Putna 1909 118 
Moceriş 1856 171 
Ravensca 1920 47 
Rudăria23 1895 30 
Şopotu Nou 1930 48 
Şopotu Vechi 1922 52 

       Sursa: Popiţi Gr., 1950, Conspectul arhivelor din Banat, Tipografia învăţământului, Bucureşti, p.38-54 
 

3.4. Habitatul în Almăj 
 
Locuirea în Almăj este în întregime rurală şi cuprinde 31 de aşezări omeneşti permanente 

sau sezoniere24 (16 sate și 15 cătune), repartizate relativ uniform, datorită unor factori care 
au favorizat sau au limitat acest fenomen. Câteva dintre aspectele relevante cu rol de 
favorabilitate în locuirea spaţiului almăjan încă din cele mai vechi timpuri sunt: 
particularităţile morfologice ale reliefului, climatul de adăpost oferit de catenele muntoase 
înconjurătoare, resursele hidrice bogate şi suficiente, fertilitatea ridicată a solurilor din lunca 
Nerei, resursele bogate şi variate de sol (în special cele forestiere, pajiştile şi păşunile) şi de 
subsol, populările condiţionate de factori politico-economici (aşezările coloniştilor cehi 
apărute în scopul exploatărilor forestiere şi miniere) etc. 

21 Goian Viorica, 1969, Din istoria şcolilor grănicereşti bănăţene, în Studii de Istorie a Banatului, Timişoara, p. 115. 
22 Aceste legi au fost: Regulae Directive (1774) prin care erau menţionate obiectele de învăţământ (citirea, scrierea, 
socotitul, religia) şi obligativitatea de a utiliza doar manualele recunoscute; Patentul Şcolar (1776) prin care este 
specificat accentul care trebuie să se pună pe fiecare disciplină; Ratio Educationis (1778) prin care se fac 
diferenţieri între şcoli, după „rang, sate, târguri, oraşe” şi Ratio Educationis (1806-1828) când accentul se pune pe 
studierea religiei şi introducerea limbii maghiare ca limbă de studiu, chiar şi în şcolile rurale (Leu V., 1996, Cartea 
şi lumea rurală în Banat 1700-1830, Edit. Banatica, Reşiţa, p.130). 
23 Actuala localitate Eftimie Murgu. 
24 Grupate din punct de vedere teritorial-administrativ în 7 comune. 
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 Spre deosebire de zona de câmpie, pe dealuri şi în depresiune, unde solurile sunt mai 
puţin fertile (excepţie făcând lunca Nerei) şi unde activităţile de bază sunt reprezentate de 
pomicultură şi creşterea animalelor, putem afirma că extinderea terenurilor de cultură a 
influenţat şi mărimea aşezărilor, înşiruirea lor de-a lungul cursurilor de apă, acolo unde 
relieful nu a permis o dezvoltare deosebită în teritoriu. Bogăţia resurselor forestiere şi 
exploatarea lor au fost factorii care au determinat apariţia altor localităţi, cum sunt: Ravensca, 
Poneasca și unele cătune din comuna Șopotu Nou. 

Depresiunile s-au constituit ca nuclee de locuire umană încă din cele mai vechi timpuri, 
relieful cu altitudinea redusă, permiţând concentrarea populaţiei şi constituirea sistemului de 
aşezări umane specifice. Potenţialul socio-economic bine determinat a permis valorificarea 
intensă atât a spaţiului depresionar propriu-zis cât şi a zonelor montane înconjurătoare. 

Sub aspectul trăsăturilor morfologice ale reliefului cu rol în definirea  locuirii în  Almăj, 
trebuie amintite: ponderea mare a treptelor de relief cu altitudinea sub 400 m (o altitudine 
redusă ce a fost favorabilă amplasării aşezărilor şi dezvoltării căilor de transport încă din 
vremea romanilor); existenţa celor 7 terase ale Nerei cu rol de adevărate rezervoare de apă 
(pânza freatică), la baza lor apărând uneori izvoare de terasă şi locuri prielnice pentru 
amplasarea aşezărilor (mai ales terasele inferioare); pantele reduse (sub 2º) şi moderate 
(până la 5º) care deţin o pondere însemnată din suprafaţa Almăjului au influenţat amplasarea 
aşezărilor la contactul depresiunii propriu-zise cu muntele sau zona piemontană. Excepţia o 
reprezintă satul Ravensca, amplasat pe culmile Munţilor Almăjului, aşezările mici 
aparţinătoare comunelor Dalboşeţ şi Şopotu Nou – care aveau funcţia de cătune până în anul 
1956, precum şi aşezările Poneasca şi Valea Minişului situate de-a lungul văilor din zona 
montană. Expoziţia versanţilor predominant vestică (semiînsoriţi) şi sud-vestică (însoriţi) se 
adaugă ca un element pozitiv pentru locuirea acestei regiuni. Rolul reliefului în geneza şi 
evoluţia componentei de habitat a sistemului a fost susţinut şi de funcţia de adăpost 
îndeplinită de masivele montane din jur care accentuează caracterul depresionar al unităţii 
geografice almăjene. 

 
3.4.1. Almăjul –zonă pur rurală 

 
Toate aşezările Almăjului constituie un sistem de aşezări pur rurale25, caracterizate prin 

două trăsături esenţiale: ierarhia şi centralitatea (Erdeli, coord., 1999). „(…) aşezarea este o 
formă de existenţă spaţială a societăţii, reflectând viaţa acesteia şi factorii de schimbare (...), 
acesta nu este de aceeaşi mărime, nu este răspândită uniform şi (...) nu evoluează sub impulsul 
aceloraşi factori” (Kosinski, 1967)26, motiv pentru care, prezentarea componentei 
habitaţionale a zonei este absolut necesară.  

Ruralitatea așezărilor este dovedită de structura sa, care cuprinde un singur sat cu funcţie 
intercomunală, câteva sate cu funcţie de reşedinţă de comună şi alte câteva sate mici şi cătune, 
toate structurate ierarhic şi caracterizate prin relaţii de interdependenţă unele cu altele 

 În vârful piramidei se află satul cel mai dezvoltat din cadrul zonei, cel care 
îndeplineşte funcţia intercomunală şi care este cel mai mare din punct de vedere al numărului 
populaţiei, mărimea aşezărilor scăzând spre periferia sistemului, conform cu regula 
distribuţiei potenţialului demografic (Figura 3.19). Dezvoltarea acestui sistem rural de locuire 
a fost şi este limitată de prezenţa barierei orografice a masivelor aparţinătoare grupei 
Munţilor Banatului care a limitat dezvoltarea legăturilor şi schimburilor de materie, energie şi 
informaţie cu sistemele zonelor vecine. 

25 „Aşezările rurale trebuie privite drept grupări de locuinţe şi de oameni ce-şi desfăşoară activitatea pe un anumit 
teritoriu şi a căror înfăţişare se schimbă în funcţie de caracterul formaţiei economico-sociale” (Şandru I., Aur N., 2009, 
Geografia aşezărilor rurale, Edit. CD Press, Bucureşti, p.35). 
26 Apud Ianoş I., 2000, op.cit., p.103. 
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În structura ierarhică  a sistemului rural al Almăjului, la baza sa se află cătunul (aşezare 
permanentă, cu populaţie redusă din punct de vedere numeric: Poneasca, Valea Minişului, 
Bârz, Boina, Boiniţa, Reşiţa Mică, Prislop, Driştie, Valea Răchitei, Răchita, Valea Roşie, Urcu, 
Poienile Boinei şi Cârşa Roşie), pe nivelele următoare situându-se satul (Gârbovăţ, Prilipeţ, 
Şopotu Vechi, Moceriş, Borlovenii Noi, Borlovenii Vechi, Pătaş, Putna, Ravensca, Stancilova), 
apoi satul reşedinţă de comună (Bănia, Dalboşeţ, Eftimie Murgu, Lăpuşnicu Mare, Prigor, 
Şopotu Nou) şi satul cu funcţie intercomunală (Bozovici). Acesta din urmă are rolul de loc 
central în cadrul Almăjului, oferind bunuri şi servicii unei arii extinse, pe aproape 1000 km² 
(Figura 3.20). 

Structura menţionată a fost valabilă până în anul 1956 când cătunele amintite au primit 
statutul de sate27. Consecinţa a constat în dispariţia nivelului de bază (cătunul) şi la 
restructurarea sa ierarhică prin păstrarea nivelelor reprezentate de: sate, sate cu funcţii de 
reşedinţă de comună şi satul cu funcţie intercomunală (Bozovici)28, (Figura 3.21). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fig. 3.21. Distribuţia aşezărilor în Almăj 

27 Asupra conceptului de SAT au existat mai multe păreri şi definiţii dintre care amintim câteva: „(...) înainte de 
orice, satul este «o vatră de sat», adică o aglomerare de locuinţe (...)” (Stahl H.H., 1959, apud Totelecan G.S., 2003, 
op.cit., p.78); „Cătunul şi satul sunt (...) unităţi teritoriale organizate pe un spaţiu mai întins sau mai restrâns, ce 
cuprinde o «vatră» (centru) străbătută de un drum principal, pe care sunt înşirate liniar, de o parte şi de alta, 
gospodării şi grădini (...)” (Vedinaş T., 2001, Introducere în Sociologia rurală, Edit. Polirom, Bucureşti, p.65). 
28 Ianăş Ana-Neli, 2007, The Regional System of Almăjului Land – Typical Elements of the Habitat, în Analele 
Universităţii de Vest, Seria Geografie, Timişoara, p.75-86.  
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Fig. 3.20. Structura ierarhică a sistemului rural almăjan, până în anul 1956 

(Ianoş I., 2000) 
 

 
Fig. 3.21. Structura ierarhică a sistemului rural almăjan în prezent 

(Ianăş A., 2009) 
 

Sistemul rural al Almăjului are o evoluţie foarte lentă în timp, caracterizându-se, aşadar, 
printr-o stabilitate accentuată, iar configuraţia sa spaţială este dependentă de căile de acces 
spre centrul intercomunal (Bozovici), care este situat geografic aproximativ în mijlocul ariei 
polarizate.  

 
3.4.2. Vechimea şi evoluţia aşezărilor în Almăj 

 
Având un cadru natural deosebit de variat, Almăjul a oferit foarte bune posibilităţi de 

locuire încă din cele mai vechi timpuri, dovadă fiind numeroasele descoperiri arheologice 
realizate aici (care au evidenţiat locuirea încă din urmă cu 3000 ani) precum şi documentele 
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scrise care scot în evidenţă primele atestări documentare ale aşezărilor almăjene. Ordinea în 
care sunt menţionate documentar aşezările din Almăj nu reflectă vechimea mai mare sau mai 
mică a satelor, ci este determinată de relaţiile juridice reglementate de cancelariile Imperiului 
Austro-Ungar (Tabel 3.11). 

 
Tabel 3.11. 

 Atestarea documentară a aşezărilor din  Almăj 
  

Nr. crt. Satele Anul atestării 
documentare 

1.  Eftimie Murgu 1410 
2.  Moceriş 1439 
3.  Bozovici 1484 
4.  Bănia 1484 
5.  Prilipeţ 1484 
6.  Lăpuşnicu Mare 1540 
7.  Prigor 1550 
8.  Putna 1577 
9.  Dalboşeţ 1603 
10.  Gârbovăţ 1603 
11.  Pătaş 1603 
12.  Şopotu Vechi 1607 
13.  Borlovenii Vechi 1690 
14.  Şopotu Nou 1828 
15.  Borlovenii Noi 1829 
16.  Ravensca 1858 

 Sursa: Ghinea Eliza, Ghinea D., 2000, Localităţile din România. Dicţionar,  
Edit. Enciclopedică, Bucureşti 

 
Istoria zbuciumată a zonei, cu numeroasele războaie care au afectat acest teritoriu, a avut 

repercusiuni asupra evoluţiei aşezărilor şi populaţiei, evoluţie reflectată de schimbarea vetrei 
multor sate. În legătură cu evoluţia istorică a localităţilor din Almăj, trebuie surprinse mai 
multe aspecte evolutive, după cum urmează: 

► din prima jumătate a secolului al XV – lea sunt atestate documentar aşezările Rudăria 
(astăzi Eftimie Murgu) şi Moceriş, iar din a doua jumătate a aceluiaşi secol satelele Bozovici, 
Bănia şi Prilipeţ. 

► în secolul al XVI – lea sunt amintite satele Lăpuşnicu Mare, Prigor şi Putna; 
► în secolul al XVII – lea satele Dalboşeţ, Gârbovăţ, Pătaş, Şopotu Vechi şi Borlovenii 

Vechi; 
► din secolul al XIX – lea sunt atestate documentar, după cum le arată şi numele, satele 

rezultate prin roire, Şopotu Nou, Borlovenii Noi şi satul colonizat de cehi, Ravensca (Figura 
3.22). 
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Fig. 3.22. Vechimea aşezărilor din Almăj 

 
Situaţia referitoare la menţionarea documentară a aşezărilor din Almăj este diferită în 

funcţie de sursa bibliografică utilizată. De exemplu, Lidia Gaga29 precizează că în a doua 
jumătate a secolului al XV – lea au fost amintite localităţile Bănia, Bozovici, Moceriş, Prigor, 
Prilipeţ şi Pătaş; în secolul al XVI – lea, celor vechi li se mai adaugă şi Borlovenii, Dalboşeţul, 
Gârbovăţul, Putna, Şopotul, iar Pătaşul este împărţit în Pătaşul de Sus şi Pătaşul de Jos; în 
secolul al XVIII – lea, în Jurnalul de călătorie al împăratului Iosif al II – lea din 1773 şi pe 
harta lui Grisellini din 1776, sunt trecute 13 localităţi: Bozovici, Bănia, Borlovenii Vechi, 
Dalboşeţ, Gârbovăţ, Lăpuşnic, Moceriş, Pătaşul de Sus, Pătaşul de Jos, Prigor, Putna, Şopotul 
Vechi şi Stancilova. 

Totuşi, analizând mai multe surse (Smeu, 1977, Iosipescu, 1977, Nemiş, 1981, Sitariu, 
2003) s-a încercat studierea fostelor vetre de sat, unele dispărute, altele cuprinse sau 
concentrate în alcătuirea actualelor localităţi. Încă din perioada daco-romană este precizată 

29 Gaga Lidia, 1984, op.cit., p.20. 
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existenţa unor sate, care s-ar fi putut forma prin împroprietărirea veteranilor lăsaţi la vatră 
după serviciul militar şi care au completat vechile aşezări dacice de tip Grădiştea – Dalboşeţ 
(Sitariu, 2003). Localităţile au constituit embrionul care a dat naştere satului de astăzi „o 
fascinantă structură socială şi duhovnicească”30.  

● Localitatea Bozovici a luat naştere din nouă vetre: Cusec, Tăria, Jidovini, Pădijel, Craişte, 
Zăgrade31, Roneşte, Lighidia şi Miniş (astăzi Valea Minişului). Este menţionată documentar 
pentru prima dată în anul 1484  când regele Matei Corvin l-a împuternicit pe Lazăr de 
Bozovici (Lazarus de Bohowith), pe care istoricul Nicolae Iorga în numeşte Lazăr Almăjanul, 
să participe la ceremonia înnobilării lui Iacob Gârlişteanu din Rudăria (Smeu, 1977). Încă din 
cele mai vechi timpuri, aşezarea a constituit principalul centru economic, cultural şi social din 
Ţara Almăjului, datorită cărui fapt, unii oameni de ştiinţă i-au atribuit numele întregii unităţi 
depresionare intramontane. Sub dominaţia Imperiului Austro-Ungar a îndeplinit şi funcţia 
administrativă de reşedinţă de plasă, fiind şi un renumit târguşor pentru exportul de vite 
(Gaga, 1984). Bozoviciul a fost descris şi ca „un sat compact adunat”, cu structura unui târg32. 

● Din acelaşi an (1484) este menţionat şi satul Prilipeţ, care astăzi aparţine comunei 
Bozovici. În perioada Graniţei militare apărea sub numele de Prilipez, iar pe vremea 
administraţiei maghiare, cu numele de Perebeo33. Satul a mai avut trei vetre: pe Dealul 
Teiului, pe Culmea Tăria şi La Comoară, în prezent fiind situat pe malul drept al Nerei, la 
aproximativ 260 m altitudine (Albert, 2003), de-a lungul drumului ce urmează valea, relieful 
permiţându-i şi o uşoară desfăşurare în lăţime. 

● Satul cu rol de reşedinţă de comună, Rudăria, după anul 1970 – Eftimie Murgu, s-a 
format prin contopirea vetrelor de la Rustnic, Ielocu şi Margianova. Comuna cuprinde vetrele 
a două sate: Gârlişte (pe malul stâng al pârâului Rudăria) şi Rudăria (pe malul drept, numit 
astăzi Pre Ţărmuri), (Gaga, 1984), fiind cunoscută de-a lungul timpului şi sub numele de 
Gârleşti, după familia lui Iacob de Gârlişte, ban al Severinului, pe moşia căruia era situată 
aşezarea34. Este un sat adunat şi alungit de-a lungul Văii Rudărica, cu două uliţe paralele. 

● Localitatea Bănia s-a format din trei vetre: Ogaşul Corbului, Cioaca lui Bodrilă şi Valea 
Mică, fiind întâlnită în documente şi sub numele de Margina, Bandia şi Pania. Teritoriul 
satului cuprinde o zonă de luncă cu o lăţime de 3 km, o zonă de deal cu 4 – 6 km şi o zonă de 
munte cu o lăţime de 22 km, pe Valea Mare. În total, teritoriul se întinde pe 40 km35 iar 
altitudinea la care se află este cuprinsă între 280 şi 325 m. Bănia este atestată documentar în 
1484, când regele Matei Corvin donează nobilului Iacob Gârlişteanu din Rudăria, mai multe 
moşii cu sate, dintre care Marginea şi Sălişte aparţinătoare Băniei, Marginea fiind cea mai 
mare. Totuşi, cneazul Vasile de Bănia a precizat că satul exista deja în vatra actuală şi purta 
acest nume anterior anului 148436. A fost distrusă de turci în 1789, iar mai târziu, partidul 
comunist caută desfiinţarea unor comune, cum a fost cazul Băniei, care se dorea alipirea la 
Rudăria. Populaţia nu era de accord cu acest fapt (mai ales că documente mai vechi dovedeau 
că Rudăria a aparţinut de Bănia şi nu invers) dar, neavând prea mult de ales, în urma unei 
adunări ad-hoc la căminul cultural, s-a hotărât alipirea comunei Bănia la Bozovici, în 6 mai 
1989. Cu această ocazie se desfiinţează şi comuna Eftimie Murgu care nu era prevăzut a se 
desfiinţa, iar Bozoviciul devine o comună mamut formată din satele: Bozovici, Prilipeţ, Eftimie 
Murgu, Bănia, Gârbovăţ, Lăpuşnicu Mare şi Moceriş. Situaţia nu va dura mult, până pe 27 
ianuarie 1990 când, în urma unei adunări cetăţeneşti, se hotărăşte reînfiinţarea comunei. 

30 Nemoianu Al., 2000, Satul almăjan, în Almăjana, nr.3, Bozovici, p. 1. 
31 Ianăş Ana-Neli, Drăgan Daniela, 2007, The age and evolution of the settlements network in Almăj Land (15th – 
20th centuries), în R.H.G.T., Timişoara, p.167-178. 
32 Vuia R., 1975, Satul românesc din Transilvania şi Banat, în Studii de Etnografie şi folclor, I, Edit. Minerva, 
Bucureşti, p.193. 
33 *** 2000, PUG comuna Bozovici, op.cit., p.6. 
34 Iosipescu Silvia, 1977, op.cit., p.12. 
35 Andrei N., 2007, op.cit., p.12. 
36 Ibidem, p.60. 
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● Satul Gârbovăţ, care în prezent aparţine de comuna Bănia, apare pentru prima dată cu 
această denumire în anul 1603, când se pare că avea 28 de case construite din lemn37. Satul a 
avut o vatră mai jos decât cea actuală, în locul numit Sălişte. Chiar şi satul a purtat denumirea 
de Sălişte până în anul 1756. Apoi, din cauza unor inundaţii puternice, şi-a mutat vatra mai 
sus, având o formă adunată de-a lungul drumului. În decursul istoriei mai este cunoscut şi sub 
numele de Gerbocz şi Garbovezi38. 

● Localitatea Lăpuşnicu Mare a fost atestată documentar în anul 1540 în documentul prin 
care Varvara Simionovski a donat ginerelui său, Matei Dorca, proprietatea cu numele de 
Lăpuşnic39. Din cauza reliefului, satul are o dispunere alungită şi este considerat ca având cea 
mai mare lungime din Ţara Almăjului – aproximativ 2 km. După tradiţia locală, satul s-ar fi 
format pe o vatră (numită Selişte sau Lăpuşnicu de sub Codru), localizată la circa 4 km de 
locul unde se află vatra actuală a satului. 

● Satul Moceriş, care aparţine comunei Lăpuşnicu Mare, a fost atestat documentar în anul 
1439 şi este situat pe pârâul cu acelaşi nume, la circa 225 m altitudine. Are o formă 
neregulată spre dreptunghiulară, fiind format prin coborârea vetrelor de la Ţârcoviţa şi Ducin 
(în prezent, de satul Moceriş aparţin şi sălaşele de pe Valea Ducin). 

● Comuna Dalboşeţ a fost atestată documentar în secolul al XVII – lea (în anul 1603), 
vechimea sa fiind însă mult mai mare deoarece este foarte posibil ca în Evul Mediu aşezarea 
să fi fost alcătuită din mai multe „crânguri” (cătune), aspect susţinut şi de toponimia păstrată 
(Selişte, Morminţi, Ogaşul Morarului). Localitatea a avut două vetre, una la Valea Satului (pe 
locul fostei aşezări dacice Grădişte) şi alta la Selişte (Gaga, 1984). Are aceeaşi structură ca şi 
comuna Bozovici, adică un sat adunat, compact, localitatea fiind străbătută de pârâul cu 
acelaşi nume şi situată pe terasele şi conul de dejecţie al râului Valea Satului, pe malul stâng 
al Nerei, la o altitudine de 254 m. 

Aşezările din cadrul comunei au evoluat în decursul timpului în funcţie de condiţiile social-
economice, fie ca aşezări permanente (cum este satul Dalboşeţ), fie ca aşezări 
semipermanente (sub formă de sălaşe, care în timp au generat sate). Aşadar, astăzi putem 
afirma cu certitudine că „în cuprinsul moşiei Dalboşeţ, predomină aşezările mici, formate din 
câteva gospodării (7 – 26 case) cu o populaţie de 20 – 70 locuitori, numiţi colibinţi. Acestea sunt 
satele Reşiţa Mică, Prislop, Bârz, Boiniţa şi Boina, care, până în ianuarie 1956, erau cătune ale 
localităţii Dalboşeţ”40. Înainte de colectivizarea Almăjului, sălaşele erau construite pe parcela 
cea mai mare şi cu pământul cel mai bun, existând o pendulare permanentă a populaţiei între 
sate şi colibe. În prezent, la sălaşe locuiesc permanent numai cei bătrâni şi aceia care nu au 
case în vatra satului Dalboşeţ, ceilalţi, toamna, după încheierea lucrărilor agricole, coboară în 
Dalboşeţ şi stau până primăvara. 

Localităţile Reşiţa Mică, Bârz şi Boina, s-au dezvoltat în lunca râurilor cu acelaşi nume, cu 
timpul extinzându-se şi pe versanţi ori pe interfluvii. În schimb, satele Boiniţa şi Prislop, s-au 
dezvoltat pe culmile dealurilor, doar câteva gospodării fiind amplasate în văi. 

Iniţial, satul a fost poziţionat la piciorul muntelui, iar după ce austriecii au dat ordonanţa 
privind „regularizarea satelor”, în anul 1784, aşezarea s-a extins şi spre nord, pe podul terasei 
a 2 – a a râului Nera. Pentru mutarea satului a fost necesară realizarea unei conscripţii a 
populaţiei pentru a se cunoaște câte locuri de case trebuiau repartizate. Casele nou construite 
erau mai bune, vatra satului fiind organizată milităreşte, cu străzi late şi drepte, cu casele 
grupate şi cu intrările străzilor închise cu „vracniţe” (garduri mobile). În centrul satului se află 
clădirea primăriei, a conducerii companiei, a bisericii, şcolii şi casele ofiţereşti. Fiecare casă 
avea în spate curtea, grajdul pentru animale şi grădina. Casele au fost numerotate, primind şi 
numărul companiei. La început, erau construite din lemn şi cărămidă arsă iar acoperişul din 

37 Sitariu D., 2005, op.cit, p.195. 
38 *** 2000, PUG comuna Bănia, op.cit., p.4. 
39 Sitariu D., 2005, op.cit., p.217. 
40 Budescu Icoana, 2007, op.cit., p.177. 
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şindrilă de fag. După anul 1836 s-au folosit ca materiale de construcţie: piatra, cărămida arsă 
şi ţigla solzi. Noile case aveau 1-3 camere, bucătărie, cămară şi tindă41. 

● Localitatea Şopotu Vechi aparţine de comuna Dalboşeţ, fiind atestată documentar în anul 
1607. Aşezarea a avut iniţial două vetre, Stupina şi Selişte. Astăzi intră în categoria satelor de 
vale, cu o structură mai mult compactă decât alungită. 

● Reşedinţa de comună, Şopotu Nou, după cum îi arată şi numele, este o aşezare nouă, din 
secolul al XIX – lea, formată prin „roirea” populaţiei din satul „matcă” - Şopotu Vechi. În anul 
1828, 48 de familii din Şopotu Vechi au fost aşezate pe malul Nerei, la confluenţa Văii 
Buceava cu Valea Găvojdia, întemeindu-se localitatea Şopotu Nou sau Buceaua. Mai târziu, 
aici au venit şi s-au stabilit şi alte familii din Moceriş şi Dalboşeţ.  

Inundaţiile catastrofale din anul 1910, care au distrus aproape în întregime localitatea, au 
determinat migrarea locuitorilor din vatra satului spre terenurile agricole din zona de deal, 
ceea ce a stat la baza dezvoltării unor noi nuclee de cătune (în număr de 5, aflate la o 
depărtare de 3 – 5 km unele de altele), satul refăcându-se parţial şi în timp şi pe arealul 
ocupat iniţial. 

De această comună aparţine şi localitatea Stancilova, un sat cu structură răsfirată şi cu mari 
tendinţe de a deveni un sat adunat. 

● Ravensca este o localitate formată în secolul al XIX – lea, în urma colonizărilor cu 
populaţie de origine cehă (locuitorii purtând numele local de pemi), colonizări realizate în 
timpul stăpânirii austro-ungare. Este amplasat pe cele mai înalte culmi ale Munţilor 
Almăjului, la cca 800 m, colonizarea acestui loc realizându-se din mai multe motive: politice 
(pentru apărarea graniţei militare) şi economice (necesitatea asigurării forţei de muncă 
pentru exploatarea resurselor forestiere din zonă şi pentru minerit). Satul este dispus „de-a 
lungul drumului, în formă de cruce”42, cele două străzi principale fiind Mala Strana (Strada 
Mică) şi Velca Strana (Strada Mare). Fiecare stradă coincide cu drumul de munte ce se 
îndreaptă spre Liubcova, Sicheviţa, Şopotul Vechi sau coboară în hotarul comunei Dalboşeţ, la 
şoseaua care leagă Sasca Montană de Bozovici. 

Casele din lemn şi piatră, la început, apoi din cărămidă, păstrează specificul de unde au 
venit strămoşii; sunt păstrate obiceiurile, uneltele muncii, tradiţiile catolice, de o mare 
importanţă fiind interferenţa celor două culturi: cehă şi română reflectată în vorbire, 
obiceiuri, meşteşuguri (Băcilă Coşa, Semenica, 2001). Relaţiile pemilor cu populaţia 
Almăjului s-au dezvoltat abia la sfârşitul secolului al XX – lea, la începuturile aceleiaşi 
perioade, satul fiind destul de închistat. 

● Localitatea Prigor, care este şi reşedinţă de comună, a fost atestată documentar în secolul 
al XVI – lea, formată prin concentrarea vetrelor Rueni, Sălin, Scoc, Ramniţa, Vârtoape şi Iloţ. 
Intră în categoria satelor de vale (situată pe a treia terasă a Nerei), cu o structură mai mult 
compactă decât alungită, prezentând totuşi unele ramificări de-a lungul apelor sau 
drumurilor. 

● Tot din secolul al XVI – lea este atestat documentar şi satul Putna care aparţine de 
comuna Prigor. Acesta s-a format pe Dealul Feregariului, pe valea pârâului Putniţa, numele 
său fiind menţionat în documentele anilor 1577, 1603, 1690 şi 1700. Este un sat adunat şi 
alungit cu ramificaţii de-a lungul apei şi a drumurilor, la fel ca şi Prigorul. 

● Pătaşul figura până la militarizarea Almăjului sub forma a două localităţi, Pătaşul de Sus 
şi Pătaşul de Jos. A luat naştere pe vetrele: Sălişte, Gaura Ursului, Gura Gurgului, Râpa 
Stupinioara şi Morminţi şi a fost prima dată atestat documentar în anul 1603. Este situat într-
o regiune de deal, la 209 m altitudine, pe malul drept al Nerei. 

● Borlovenii Vechi a fost atestată ca aşezare (în vatra actuală) în perioada 1690 – 1700 de 
conscripţia lui Luigi Fernandino Marsigli43, fiind un sat adunat – poligonal. S-a format pe locul 

41 Ibidem, p.178-179. 
42 Vuia R., 1975, Satul românesc din Transilvania şi Banat, în Studii de Etnografie şi Folclor, I, Edit. Minerva, 
Bucureşti, p. 214. 
43 Sitariu D., 2005, op.cit., p.47. 
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numit Bujor, numele de Borloveni apărând şi mai devreme într-o conscripţie din anul 1603, 
când localitatea era alcătuită din cătunele Leu (Scorţari), Vlaşca, Răcuşini şi Breazu, care 
cuprindeau 10 familii. 

● Borlovenii Noi reprezintă un alt sat aparţinător comunei Prigor, atestat documentar 
pentru prima dată în anul 1829 prin „roirea” a 48 de familii venite din satul Borlovenii Vechi, 
din interesul construirii drumului prin Cheile Prigorului, drum care să facă legătura dintre 
Ţara Almăjului şi Craina44. A fost cunoscut şi sub numele de Breazova, fiind tot o aşezare de 
tip adunat – poligonal ca şi Borlovenii Vechi. 

 
3.4.3. Specificitatea şi tipologia satelor almăjene 

 
După cuprinderea zonei în cordonul grăniceresc, constituit în 1773, şi după militarizarea 

regiunii, din 1777, iar apoi consecinţă a Păcii de la Passarovitz, satele distruse încep să se 
refacă treptat, iar numărul populaţiei să înregistreze o evoluţie numerică ascendentă şi să se 
organizeze în comunioane. Comunionul a constituit o formă de organizare comună a 
bunurilor deţinute de toţi membrii familiei, precum şi de cei primiţi în familie prin căsătorie. 
Comunionul putea să cuprindă şi peste 30 de persoane, toţi membrii având drepturi egale 
asupra veniturilor provenite din cultivarea pământului şi creşterea animalelor. Hotărârile 
comunionului se luau prin participarea la „sfat” a tuturor membrilor cu vârstă de peste 18 ani 
şi era condus de cel mai bătrân bărbat şi de cea mai în vârstă femeie, care aveau obligaţia de a 
menţine disciplina, de a aplana conflicte, de a acorda pedepse. Comunitatea sătească sau 
grănicerească păstra legătura cu comunionul prin intermediul lor (Gaga, 1984). 

În anul 1802, fiecare comunion a primit spre folosinţă 24 iugăre (circa 13 ha) de pământ, 
arabil și pajiște, concomitent fiecare familie componentă a comunionului primind în intravilan 
locul de casă şi de grădină. Această aliniere a satelor s-a produs din necesitatea de 
supraveghere a populaţiei locale, intervenţia administrativă producând mari mutaţii în 
structura aşezărilor omeneşti. 

Conform hotărârii, gospodăriile nu trebuiau să fie prea departe de vatra satului. Fiecare 
familie putea să aibă şi un „sălaş” pe moşie (extravilan) cu condiţia ca acesta să nu fie locuit 
tot anul. Gospodăria cea nouă trebuia să se construiască din material solid. Pentru grăbirea 
strămutărilor de gospodării în vatra satului, autorităţile acordau anumite facilităţi precum 
lemnul gratuit, pentru construcţie, bărbaţii apţi de armată erau scutiţi în acel an de 
satisfacerea serviciului militar şi de zilele de robotă45.  

În acest mod se realizează reorganizarea localităţilor şi gospodăriilor. Centrul comunei era 
considerat locul pe care se află amplasată biserica. Uliţele trebuiau să prezinte o anumită 
proporţie şi simetrie faţă de centrul comunei. Pentru o concentrare cât mai mare a 
gospodăriilor, autorităţile au impus şi o oarecare orientare a casei în funcţie de uliţă, adică, 
latura mare a casei să fie construită perpendicular pe uliţă, iar anexele să fie dispuse paralel 
cu aceasta. Dreptunghiul format de clădire era închis spre stradă de o poartă iar lateral de 
zidul gospodăriei următoare. Astfel, loturile de pământ pentru construirea caselor erau 
împărţite în mod egal, de aici rezultând aspectul de sat adunat şi erau concentrate în aşa 
măsură încât apărea o mare tendinţă de şablonizare. 

Totuşi, tendinţa de uniformizare atât de mult încercată de administraţie, nu s-a putut 
îndeplini, evoluţia geodemografică fiind schimbătoare. În anul 1850, comunionul, ca formă de 
organizare grănicerească, s-a desfiinţat iar familiile de ţărani au fost împroprietăriţi cu 
pământ. Se trece, aşadar, la organizarea gospodăriei pe familii, în funcţie de puterea 
economică a fiecăreia. Noua familie îşi va ridica gospodăria acolo unde îi va permite 
proprietatea sa, fiecare aşezare, ţinând cont de mai mulţi factori, dar în special cei orografici, 
îşi va defini individualitatea. 

44 Ibidem, p.36-42. 
45 Gaga Lidia, 1984, op.cit., p.24. 
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Viaţa comunităţii rurale se desfăşoară şi azi între vatra satului, unde este amplasată 
gospodăria propriu-zisă, şi hotar, unde se află „moşia”. Aici, familia şi-a ridicat “coliba” 
(sălaşul) locuită permanent de unul sau doi membrii ai săi. Divizarea gospodăriei familiale se 
explică prin dublul caracter ocupaţional al zonei – cultura plantelor şi creşterea animalelor – 
precum şi prin caracteristicile reliefului. Numărul destul de ridicat al colibelor care au 
împânzit până la colectivizare hotarul aşezărilor almăjene conferă zonei şi un aspect de sat cu 
case izolate care „rar par independente, ci ca anexă (sălaşe, colibe) a unui sat adunat”. 

Majoritatea aşezărilor din Ţara Almăjului au caracter permanent, populaţia locuind aici tot 
timpul anului , doar în anumite cazuri deplasându-se pentru muncă în afara localităţii. În 
jumătatea vestică a Almăjului există areale extinse cu aşezări risipite care sunt permanent  sau 
temporar locuite. Tot din categoria aşezărilor cu caracter permanent trebuie amintite şi 
cătunele comunelor Șopotu Nou și Dalboșeț, grupuri de gospodării rurale cu număr redus de 
locuitori, ce reprezintă o parte componentă a unui sat. În timp, ele se pot extinde şi contopi 
generând forme de aşezări umane mai bine închegate, aspect care a determinat includerea lor 
în nomenclatorul localităţilor ca sate (Erdeli et al., 1999). 

Pe lângă aşezările permanente există şi aşezări temporare, apărute ca urmare a modului 
diferenţiat de exploatare a potenţialului economic al teritoriului, cum ar fi sălaşele şi stânele. 
Sălaşele  de la pădure (de pe munți) sunt aşezări locuite pe toată perioada caldă a anului, de 
primăvara până toamna. Aici se cresc în special animale dar se practică şi culturi agricole  și 
plantații de pruni în izlaze pe suprafeţe mai restrânse. Prin amplificarea funcţiilor, unele au 
devenit chiar aşezări permanente locuite de bătrâni, iar datorită numărului lor destul de 
ridicat, conferă zonei aspectul de sat cu case izolate care „rar par independente, ci ca anexă 
(sălaşe) a unui sat adunat”.  

În Almăj majoritatea gospodăriilor au avut două sălașe, unul în câmp-deal, în zona joasă a 
depresiunii, și al doilea la munte (la pădure), la altitudine de 700-900 m (chiar 1000 de m), 
amplasate, de regulă, în plantațiile de pruni de pe izlaz sau în fânețe. 

Sălașele din câmp se foloseau pentru animale, începând cu desprimăvărarea până la 
urcarea oilor la pădure și toamna, după strângerea recoltei, până la prima ninsoare. Multe 
sălașe au fost folosite și pentru iernarea animalelor pe toată durata sezonului rece. 

Sălașul de la pădure era folosit pentru îngrijirea animaleor care nu erau date la turmă sau 
la  ortăluguri, după spargerea pâlcurilor. Prezentarea mai pe larg a folosirii sălașurilor se va 
face într-un alt capitol. 

În zona montană o gospodărie păstorească de vară (alcătuită din una sau mai multe 
încăperi) este stâna care joacă rol de adăpost dar şi de preparare a produselor lactate. 

Cele 31 de aşezări ale Almăjului sunt distribuite în zonă după mai multe criterii: după 
mărime (cele care au o populaţie de peste 400 locuitori) sunt situate de o parte şi de alta a 
luncii Nerei, urmând linia de contact dintre depresiune şi munte, iar cele mai mici sunt 
amplasate în zona piemontană şi montană până la aproape 900 m altitudine; după activitatea 
economică pe care o desfăşoară sunt cele din vatra depresiunii care au un profil predominant 
agricol, bazat pe cultura plantelor şi cele situate la peste 600 m altitudine care se bazează pe 
creşterea animalelor şi exploatarea resurselor forestiere.  

Pentru cititorii care nu cunosc ”rosturile” gospodărești din Almăj, trebuie să precizăm, prin 
diferențiere funcțională, noțiunile de colibă, sălaș și strungă. 

Coliba, în terminologia almăjană din majoritatea satelor, este anexa gospodărească din 
zona de câmpie, luncă sau deal a hotarului cadastral sătesc, având caracter funcțional 
temporar (de primăvara până toamna până la prima zăpadă) sau permanent  tot timpul 
anului, când familia, prin generația vârstnică (bunicii), iernau cu animalele la colibă. 

Sălașul este anexa gospodărească, în terminologie almăjană, de la pădure (la altitudine de 
peste 600-700 m, până la 1000 m), fiind folosită numai în perioada de pășunat (de primăvara 
până toamna în perioada mai-octombrie. 

Strunga este o anexă gospodărească comună folosită pentru îngrijirea oilor la pâlc sau 
ortălug în perioada de pășunat (mai-octombrie). 
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Amplasarea satelor în Valea Almăjului. Satele almăjene s-au amplasat, în decursul timpului, 
în mod diferit, funcție de caracteristicile terenului, după cum urmează: 

■ Aşezări amplasate în zona de luncă: Prilipeţ, Pătaş, Borlovenii Vechi, Borlovenii Noi, Eftimie 
Murgu, Gârbovăţ. Prilipeţul este situat pe ambele maluri ale Nerei, în lunca acestuia; Pătaşul 
se află în lunca pârâului Pătaş şi al râului Nera ce-l desparte de Borlovenii Vechi, a cărui vatră 
se află tot în lunca aceluiaşi râu. Într-o zonă de ştrangulare a depresiunii, între pârâul Ţerova, 
la est şi Breazova, la vest este amplasată localitatea Borlovenii Noi. Satul Eftimie Murgu este 
situat în lunca Pârâului Rudărica iar Gârbovăţul, parțial, în lunca râului cu acelaşi nume. 

■ Aşezări care ocupă atât porţiuni de luncă cât şi de terase: Bozovici, Prigor, Bănia, Şopotu 
Vechi. Bozoviciul este localizat în lunca râului Miniş şi pe terasele Nerei; Prigorul se află în 
lunca râului cu acelaşi nume şi pe a treia terasă a Nerei, între Dâlma Prigorului (528 m) şi 
Vârful Bilotecu (398 m); Bănia în lunca râului Bănia şi pe a doua terasă a Nerei, iar Şopotul 
Vechi se întinde parţial în lunca pârâului Şopot şi pe a treia terasă a Nerei. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 3.22.  Amplasarea aşezărilor Almăjului după formele de relief  
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■ Aşezări situate pe conuri de dejecţie şi terase: Moceriş, Dalboşeţ, Lăpuşnicu Mare. Mocerişul 
este localizat pe conul de dejecţie al pârâului Moceriş, într-un bazinet al depresiunii; 
Dalboşeţul se află pe conul de dejecţie al râului care-l străbate şi pe terasa a patra a Nerei, iar 
Lăpuşnicu Mare este amplasat pe conul de dejecţie al pârâului Lăpuşnic la poalele dealurilor 
Oresticu, Dealul Cornilor şi Padina Mare. 

■ Aşezări amplasate pe văile din zonele mai înalte: Putna, Poienile, Boinei, Boiniţa, Bârz, 
Poneasca, Valea Minişului. După cum şi numele o arată, localităţile sunt situate pe văile cu 
aceleaşi denumiri, la o altitudine mai ridicată în comparaţie cu vatra depresiunii. 

■ Aşezări situate la contactul dintre luncă şi munte: Şopotu Nou, Driştie. Şopotu Nou se află 
la contactul dintre lunca Nerei şi munte, de-a lungul pârâului Buceaua până aproape la 
confluenţa acestuia cu Nera, iar Driştie are casele împrăştiate din zona de luncă până în zona 
colinară. 

■ Aşezări care ocupă zona de culme: Ravensca, Stancilova, Valea Răchitei, Urcu, Reşiţa Mică, 
Cârşa Roşie, Poienile Boinii, Răchita, Valea Roşie, Prislop46. 

Aproape toate localităţile din Valea Almăjului au avut alte vetre înainte de a lua naştere pe 
locul actual, majoritatea aflându-se la altitudini mai mari fiind cunoscute până astăzi sub 
numele de „sat bătrân” sau „ţarină”. După trecerea popoarelor migratoare, mai ales după 
secolul al XVI – lea, locuitorii au coborât în vatra depresiunii, întemeind actualele aşezări, de 
unde şi expresia „cobor în Almăj” (Iosipescu, 1977). Printre puţinele excepţii se numără însă 
localitatea Şopotu Nou care şi-a urcat vatra din zona depresionară spre cea montană, 
consecinţă a riscului mare la inundaţii (1910). 

În concluzie, putem menţiona faptul că localizarea şi amplasarea satelor almăjene s-a făcut 
în locul unde riscurile naturale au fost minore şi unde elementele cadrului natural au fost 
favorabile locuirii, permiţând totodată valorificarea lor. Rolul de adăpost pe care l-a avut 
relieful este demonstrat şi de vechimea aşezărilor din depresiunea intramontană a 
Bozoviciului, ele fiind „atrase de drumurile mari şi uşoare de plai, de locurile propice pentru 
culturi, fâneţe şi păşuni, din perioadele de nesiguranţă”47. 

Mărimea aşezărilor  din Almăj. Poziţia geografică a aşezărilor omeneşti din vatra 
depresiunii a condiţionat o concentrare mult mai mare a populaţiei prin posibilităţile mult mai 
variate de valorificare a elementelor cadrului natural, comparativ cu cele din zona înaltă unde 
este concentrată o populaţie mai puţin numeroasă.  

Analizând datele statistice ale recensămintelor, aşezările rurale din Banat, deci şi din Almăj 
se împart în sate mari, mijlocii, mici şi foarte mici după cum urmează (Figura 3.23): 

■ sate foarte mari (care au peste 3000 locuitori) – în această categorie nu se încadrează 
nici una din localităţile Almăjului; 

■ sate mari (cu populaţie între 2000 şi 2999 locuitori): Bozovici;  
■ sate mijlocii (cu populaţie între 1000 şi 1999 locuitori): Eftimie Murgu, Lăpuşnicu Mare, 

Bănia, Dalboşeţ şi Prigor; 
■ sate mici (cu populaţie între 500 şi 999 locuitori): Borlovenii Vechi, Borlovenii Noi, Pătaş, 

Şopotu Vechi, Moceriş, Gârbovăţ şi Prilipeţ; 
■ sate foarte mici (cu mai puţin de 500 locuitori): Şopotu Nou, Poneasca, Valea Minişului, 

Bârz, Boina, Boiniţa, Prislop, Reşiţa Mică, Putna, Cârşa Roşie, Driştie, Poienile Boinei, Răchita, 
Ravensca, Stancilova, Urcu, Valea Răchitei şi Valea Roşie. 

Analiza statistică a potenţialului geodemografic a satelor şi comunelor din Almăj pune în 
evidenţă următoarele aspecte: 

• din totalul de 31 aşezări almăjene, ponderea cea mai mare (58%) aparţine satelor foarte 
mici, care au sub 500 locuitori (18 sate) iar din acestea 12 au sub 100 locuitori. Majoritatea 
formează în realitate cătunele Almăjului care la recensământul din anul 1956 au fost 
declarate sate. 

46 Clasificarea a fost propusă de Iosipescu Silvia, 1977, op.cit., p.14. 
47 Şandru I., Aur N., 2009, op.cit., p.86. 
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• celelalte sate sunt grupate astfel: sate mici (22,5%, adică 7 aşezări), sate mijlocii (16,1%, 
adică 5 aşezări), iar satul Bozovici se înscrie în categoria aşezărilor mari. 

 
Fig. 3.23. Tipologia aşezărilor după mărime în Almăj 

 

Forma, structura şi textura satelor almăjene. Forma satului almăjan a fost condiţionată de o 
multitudine de factori: topografia vetrei (forma de relief pe care se dezvoltă), poziţia faţă de 
drum sau reţeaua hidrografică, condiţiile etnice sau social-politice. Cadrul natural şi factorul 
istoric au influenţat cel mai mult conturarea sitului. De exemplu, cele mai vechi aşezări 
apărute în Almăj (în perioada Evului Mediu) aveau funcție de „situri defensive”48 (de refugiu), 
devenind în timp improprii dezvoltării, în primul rând datorită izolării lor şi a distanţei faţă de 
axa de circulaţie principală a depresiunii. 

48 Ungureanu Al., Ţurcănaşu G., 2008, Geografia aşezărilor umane, Edit. Performantica, Iaşi, p.11. 
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Forma majorității satelor este liniară, alungită, cu tentacule sau poligonală. Casele care 
alcătuiesc satele din vatra depresiunii, sunt lipite între ele, de regulă având faţada mare 
orientată spre stradă. 

În legătură cu structura şi textura aşezărilor, satele care s-au dezvoltat de-a lungul unei 
reţele hidrografice sau de-a lungul unei căi de transport, au, în general, o structură adunată, 
până la compactă, în timp ce satele din zona de munte şi piemont, acolo unde predomină 
economia pastorală  şi căile de comunicaţie se reduc la drumurile de câmp sau poteci, 
structura satelor este răsfirată sau risipită (cazul unor foste cătune almăjene) iar casele sunt 
situate la distanţe de 200 – 400 m unele faţă de altele. 

Structura adunată sau compactă pe care o au, în general, localităţile din depresiune, 
reflectă şi  consecinţa unor măsuri luate de Imperiul Habsburgic de regrupare a satelor pentru 
a putea fi mai uşor administrate, multe sate mici fiind desfiinţate iar populaţia fiind obligată 
să-şi construiască noi locuinţe în satele mai mari. Pentru o mai bună administrare, toate 
aşezările au fost incluse, în timpul dominaţiei austro-ungare, în una din cele patru categorii 
„sate formate din 200 familii, 150 familii, 100 şi 50 familii”49. 

Aşezările din Almăj, funcție de structura lor, sunt: 
♦ sate adunate-poligonale: Bozovici, Borlovenii Vechi, Borlovenii Noi, Moceriş şi Dalboşeţ; 
♦ sate adunate şi alungite de-a lungul apelor şi drumurilor: Bănia, Eftimie Murgu, Şopotu 

Vechi, Şopotu Nou, Prilipeţ; 
♦ sate adunate şi alungite cu ramificări de-a lungul unor ape sau drumuri: Prigor, Putna, 

Pătaş, Gârbovăţ; 
♦ sate răsfirate: Ravensca, Stancilova; 
♦ sate risipite: Driştie, Urcu, Boina, Boiniţa, Valea Răchitei, Răchita, Cârşa Roşie, Valea 

Roşie, Poienile Boinei. 
Analizând aspectele morfologice ale tuturor aşezărilor din Almăj, atât pe baza Figurii 3.24 

cât şi în urma digitizării conturului lor de pe aerofotogramele din anul 2005 (Figura 3.25) sau 
în urma propriilor investigaţii de teren (Foto 3.4), s-a realizat o clasificare a aşezărilor 
almăjene, atât după formă cât şi după structură şi textură. 

 

 
Fig. 3.24. Caractere morfologice ale aşezărilor rurale almăjene 

(1.Şopotul Nou, 2. Stancilova, 3. Prilipeţ, 4. Bănia, 5. Borlovenii Noi, 6. Gârbovăţ, 7. Şopotu Vechi, 8. 
Pătaş, 9. Borlovenii Vechi, 10. Lăpuşnicu Mare, 11. Moceriş, 12. Dalboşeţ, 13. Eftimie Murgu, 14. Putna, 15. Prigor, 

16. Bozovici, 17. Ravensca)50 

49 Iosipescu Silvia, 1977, op.cit., p.17. 
50 Gaga Lidia, 1984, op.cit., p.26-27. 
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                                  Bârz                                                       Cârşa Roşie                                Putna 
 

   
                                Ravensca                                         Boiniţa                                           Stăncilova 
 
 

  
                                                                       Poneasca                      Răchita 
 

Fig. 3.25. Caracterele morfologice ale aşezărilor din Ţara Almăjului  
(prelucrare după aerofotograme – 2005) 
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Foto. 3.4. Aşezările omeneşti din Ţara Almăjului 

(Foto: Ianăş Ana, 2009) 
 
După forma lor, satele almăjene pot fi grupate în mai multe tipuri, în funcţie de două 

clasificări. Prima clasificare, împarte aşezările rurale în: sate geometrice (pătrate sau 
dreptunghiulare), de regulă specifică aşezărilor mai tinere, situate în zonele cu profil agricol 
cerealier (exemple: Eftimie Murgu, Lăpuşnicu Mare, Bănia, Prigor, Prilipeţ, Borlovenii Vechi 
etc.) şi sate poligonale (neregulate de văi sau neregulate din regiunile colinare) ca de 
exemplu: Şopotu Nou, Pătaş etc.  

Cea de-a doua clasificare evidenţiază trei categorii după formă: sate aliniate (liniare), sate 
adunate (îngrămădite) şi sate în stea, cu tentacule în direcţia căilor de comunicaţie care 
converg spre aşezare. Conform acestei ultime clasificări, cea mai mare parte a aşezărilor 
almăjene aparţin categoriei celor adunate şi liniare, puţine fiind cele a căror formă prezintă 
tentacule în direcţia drumurilor. Mai reprezentative pentru ultima categorie sunt Ravensca 
pentru zona montană şi Bozovici pentru vatra depresionară.  

Funcție de structura şi textura împărţirea aşezărilor almăjene se poate face în trei 
categorii51: 

▪ sate dispersate (risipite), cu locuinţe izolate, aflate la cel puţin 50 m depărtare unele de 
altele (Valea Minişului, Urcu, Valea Răchitei, Valea Roşie, Boina, Poienile Boinei, Prislop, 
Reşiţa Mică, Răchita, Cârşa Roţie, Boiniţa, Poneasca); 

▪ sate disociate (răsfirate), care au vatra aşezării destul de bine conturată, de regulă 
localizate în zone cu grad ridicat de fragmentare a reliefului, populaţia practicând o 
agricultură, dar adaptată la condiţiile orografice şi hidrice locale (Stancilova, Bârz, Driştie); 

▪ sate concentrate (adunate), aşezarea fiind în acest caz, „consecinţa folosirii tradiţionale a 
moşiei satului”52. Categoria cuprinde cele mai multe şi cele mai mari aşezări din Almăj, 
majoritatea amplasate în vatra depresiunii acolo unde cadrul natural a fost favorabil 
dezvoltării lor (Borlovenii Noi, Borlovenii Vechi, Dalboşeţ, Lăpuşnicu Mare, Eftimie Murgu, 
Prilipeţ, Bozovici, Pătaş, Putna, Prigor, Gârbovăţ, Moceriş, Şopotu Vechi, Şopotu Nou),  satul 
Ravensca fiind singurul amplasat în zona înaltă a Munţilor Almăjului. 

Funcţie de problemele de sistematizare rurală şi modul în care acestea se pot rezolva, pot fi 
identificate  următoarele categorii de așezări: 

-  sate cu textură geometrică şi densitate mare a construcţiilor în vatră, care oferă mari 
facilităţi pentru sistematizarea vetrei, multe fiind supuse realizării unor dotări urbanistice: 
construcţii social-culturale, străzi pavate sau asfaltate, reţea de canalizare etc. Ex. Bozovici; 

- sate adunate, cu textură geometrică dar cu densitate redusă a construcţiilor în vatră având 
casele despărţite între ele prin grădini cu suprafeţe mari. Acest tip de sat se pretează cel mai 

51 Pentru prima dată, clasificarea morfologică (fizionomică) a aşezărilor omeneşti a fost utilizată de către geograful 
Vintilă Mihăilescu, în anul 1927. 
52 Ungureanu Al., Ţurcănaşu G., 2008, op.cit., p.25. 

Reşiţa Mică Prislop 
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bine la sistematizarea prin ocuparea spaţiilor libere, nelocuite, cu noi construcţii sau alte 
unităţi, cel mai elocvent fiind satul Şopotu Nou; 

- satele mici, dispuse de-a lungul unui drum sau văi, cu o densitate redusă a locuinţelor, 
populaţia este în scădere având tendinţă de disfuncţionalizare. Faptul că aceste sate sunt 
relativ izolate, departe de fluxurile economice, face şi mai dificilă sistematizarea propriei lor 
vetre (Bârz); 

- satele risipite trebuiesc susţinute în dezvoltarea lor pentru a împiedica plecarea populaţiei 
care ar atrage ieşirea din circuitul economic a unor suprafeţe agricole sau forestieră 
(Ravensca). 

Factorul economic cu rolul cel mai însemnat în dezvoltarea și repartizarea aşezărilor rurale 
din Ţara Almăjului l-a constituit agricultura, în timp ce industria nu a avut o influență 
importantă în acest sens, datorită dezvoltării sale reduse. Transporturile au influenţat într-o 
măsură semnificativă acest aspect, prin faptul că aproape toate satele din vatră sunt localizate 
de-a lungul drumului principal care însoţeşte cursul Nerei. Există aşezări care au o populaţie 
ocupată 100% în agricultură (Valea Roşie, Cârşa Roşie), majoritatea însă având o pondere de 
peste 80% din populaţie ocupată în agricultură. Funcție de activitatea economică o clasificare 
a aşezărilor almăjene se poate face în patru mari categorii: sate agricole propriu-zise, agricole 
şi de servicii, industriale propriu-zise şi agro-industriale. 

■ Satele agricole propriu-zise, prezintă mai multe subtipuri: 
▪ sate specializate în cultura cerealelor, pomicultură şi creşterea animalelor: Pătaş, Eftimie 

Murgu, Gârbovăț, Şopotu Vechi, Prilipeţ, Stăncilova.  
▪ sate specializate în pomicultură şi creşterea animalelor: Boina, Boiniţa, Poienile Boinei, 

Ravensca, Valea Roşie, Cârşa Roşie, Răchita, Valea Răchitei (majoritatea provin din sălaşe, 
acolo unde creşterea animalelor constituie o ramură economică tradiţională). 

■ Satele agricole şi de servicii: Bozovici (mai alea datorită rolului său de centru administrativ 
încă din vechime, iar în prezent joacă rolul de loc central în cadrul sistemului regional). 

■ Satele industriale propriu-zise: Poneasca, Valea Minişului – populaţia este ocupată mai 
ales în domeniul industriei forestiere. 

■ Satele agro-industriale: Prigor, Borlovenii Vechi, Borlovenii Noi53. 
În zona marginală a Almăjului, aşezările au predominant funcţiile agricole mixte, 

dominantă fiind cea bazată pe pomicultură şi zootehnie, datorită extinderii mari a 
suprafeţelor cu păşuni şi fâneţe, în timp ce cultura plantelor ocupă un rol secundar. Aşezările 
din centrul Almăjului, amplasate de-a lungul Văii Nerei, au funcţie predominant agricolă, 
bazată pe cultura cerealelor şi agro-industrială datorită accesului lesnicios la infrastructura de 
transport, iar aşezările din zona montană şi piemontană au funcţie atât agroindustriale, 
condiţionate de creşterea animalelor şi exploatarea resurselor forestiere, iar în trecut şi de 
practicarea mineritului. 

 
3.5. Peisajele rurale în Almăj 

 
În analiza habitatului în Almăj se pot identifica anumite tipuri de peisaje: 
• În raport cu complexul factorilor naturali, Ţara Almăjului se înscrie în tipul peisajului 

rural montan care, datorită condiţiilor naturale şi modului specific de valorificare a 
potenţialului economic, cuprinde două categorii de aşezări: sezoniere şi permanente. 

Aşezările sezoniere sunt reprezentate de sălaşe, cu o răspândire mai mare în nordul Ţării 
Almăjului. În unele areale, unde creşterea animalelor este mai dezvoltată (Prigor, Pătaș, 
Borlovenii Vechi), sălaşele tind să devină aşezări permanente având câte două-trei camere, la 
care se adaugă grajdurile pentru animale şi pentru depozitarea și păstrarea furajelor. 

În cazul aşezărilor permanente, relieful influenţează deosebit modul de distribuţie a 
gospodăriilor, astfel că în Almăj, la majoritatea satelor „terenul agricol se găseşte intercalat 

53 Iosipescu Silvia, 1977, op.cit., p.18-19. 
 116 

                                                 



între gospodăriile care comunică unele cu altele doar prin poteci, şerpuind printr-o suită de sălaşe 
cu care se aseamănă ca arhitectură şi mod de aşezare în spaţiu”. 

• În raport cu structura factorilor sociali, Ţara Almăjului aparţine tipului peisajelor rurale cu 
dinamică socială descendentă şi staţionară. În cadrul dinamicii sociale staţionare se înscrie 
teritoriul comunei Bozovici, în timp ce restul comunelor  Almăjului aparţin dinamicii sociale 
descendente. Factorii sociali care au stat la identificarea tipurilor evolutive de mai sus au fost: 
tendinţa demografică, comportamentul demografic, fizionomia vetrelor etc. 

Peisajul rural cu dinamică socială descendentă se caracterizează prin tendinţa demografică 
de îmbătrânire, natalitate scăzută, mortalitate ridicată, deficit demografic, vatra aşezărilor 
având o fizionomie dezorganizată (nesistematizată), amplasată în condiţii geografice 
nefavorabile, departe de fluxurile economice. Se remarcă migraţia populaţiei spre oraşe sau 
alte aşezări rurale cu potenţial economic mai ridicat. 

Peisajul rural cu dinamică socială staţionară se caracterizează prin tendinţă demografică 
staţionară, comportament demografic echilibrat (natalitate-mortalitate; sosiţi-plecaţi), vetrele 
aşezărilor nici nu se extind nici nu se restrâng. Sunt aşezări mijlocii ca număr de locuitori, 
dispun de dotări edilitare importante şi au un nivel ridicat de organizare a spaţiului intravilan, 
morfostructura vetrei fiind una ordonată. Este tipul de peisaj puternic afectat de tranziţie, 
care dispune de importante resurse de forţă de muncă şi un potenţial economic destul de 
ridicat, dar insuficient valorificat. 

• În raport cu criteriul economic, în Almăj se întâlnesc două tipuri de peisaje rurale: cele 
generate de activităţi specifice sectorului primar (comunele Eftimie Murgu, Bănia, Dalboşeţ, 
Lăpuşnicu Mare, Şopotu Nou) şi cele specifice sectorului secundar (comunele Bozovici şi 
Prigor). 

 Tipurile de peisaje rurale generate de activităţi specifice sectorului primar sunt în Almăj 
evidenţiate de peisajele agrare, care la rândul lor sunt: 

- Peisajul câmpurilor cultivate închise (comunele Prigor şi Lăpuşnicu Mare). Acest tip de 
peisaj se caracterizează prin: gradul de fragmentare al reliefului destul de ridicat; agricultura 
organizată pe gospodării individuale, terenul este parcelat; 90% din suprafaţa zonei este 
reprezentată de pajişti naturale pe baza cărora s-a dezvoltat creşterea animalelor; dintre 
culturi predomină cartoful şi legumele, iar terenurile arabile sunt destul de restrânse, cu o 
frecvenţă mai ridicată pe terasele Nerei şi în luncile râurilor. 

- Peisajul agropastoral montan şi colinar (comunele Bănia, Eftimie Murgu și Șopotu Nou). 
Se caracterizează prin extinderea foarte mare a suprafeţelor acoperite cu păşuni şi fâneţe ceea 
ce a permis creşterea animalelor aici încă din perioada feudalismului timpuriu. Se cresc în 
special ovine şi bovine dar relieful accidentat, situaţia precară a căilor de comunicaţie şi 
gradul de mecanizare foarte scăzut, au impus şi creşterea cabalinelor. 

- Peisajul agrar mixt (comunele Bozovici, Dalboşeţ) are cea mai mare răspândire pe 
teritoriul Almăjului. Este caracterizat de practicarea creşterii animalelor şi a culturii plantelor 
în special: cartof, porumb şi pomicultură. Predominarea într-o măsură mai mare sau mai mică 
a unuia sau altuia dintre aspecte este condiţionată de: particularităţile morfometrice şi 
morfologice ale reliefului, de resursele hidrice, edafice, etc. 

Tipurile de peisaje rurale generate de ativităţi specifice sectorului secundar sunt 
caracteristice comunelor Prigor şi Bozovici, aici identificându-se peisaje rurale cu profil agro-
industrial: profil de exploatare şi prelucrare a lemnului şi profil de industrie alimentară. 

• În raport cu criteriul dinamic - funcţional, Almăjul se încadrează în peisajul rural cu 
funcţionalitate redusă, excepţie făcând comuna Bozovici, cu rol de centru polarizator al 
regiunii, care se încadrează în peisajul rural cu funcţionalitate medie, având un potenţial 
economic destul de ridicat şi amenajări edilitare adecvate. 
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3.6. Echiparea satelor și caselor, amenajarea teritoriului în Almăj 
 
Puterea economică, gradul de civilizație și stabilitatea populației, în special a celei tinere și 

active, se evidențiază prin gradul de echipare tehnică a satelor și caselor și a amenajării 
teritoriului localităților. Tendințele de modernizare a habitatului, cu toate consecințele sale, 
au apărut după cel de al Doilea Război Mondial, într-o măsură mai scăzută în perioada 
comunistă și cu tendințe de accelerare după anul 1989. 

În perioada comunistă (1947-1989), evoluția satului almăjan, în general, a fost modestă. În 
prima parte, până la colectivizare, s-a conturat o oarecare tendință de construire de case noi, 
însă la aceleași standarde precare de echipare tehnică. După electrificarea satelor, la început 
cu centrale electrice proprii (1950-1955), apoi prin conectarea la rețeaua electrică națională, 
au apărut și primele semnale de echipare tehnică a caselor (radioficare, telefonie, dotarea cu 
aparatură gospodărească: frigidere, mașini de spălat, cuptoare (aragaz sau electrice), 
televizoare, mori și ferestraie electrice etc.). Datorită puterii de cumpărare extrem de scăzute 
a familiilor de țărani cooperatori (unde nu au fost salariați), aceste elemente embrionare de 
modernizare au fost extrem de rare. 

În a doua parte a perioadei comuniste și după anul 1989, odată cu creșterea numărului 
salariaților, echiparea tehnică a caselor s-a accelerat. Pe lângă modernizarea bucătăriilor, au 
apărut în satele almăjene primele instalații personale de alimentare cu apă, primele băi, fose 
septice, instalații de încălzire centrală proprii etc. 

Referitor la construcția caselor noi și renovarea celor existente, mai cu seamă după 1989, 
au apărut două tendințe care au schilodit arhitectural și satul almăjan, ca mai peste tot în 
România. 

După anii 1975 a apărut ”conceptul” comunist de urbanizare a unor localități rurale, care a 
determinat construirea de blocuri de tip baterie în mai multe sate almăjene, în special la 
Bozovici. Sistemul de locuire în sat la bloc (de fapt în baterie), contravine, pe de o parte,  
flagrant modului caracteristic de viață rural (gospodărie, grădină, animale de curte etc.), iar 
pe de altă parte schilodește arhitectural satul almăjan tradițional. La Bozovici, în locul caselor 
frumoase care au existat în centrul satului, au fost construite blocuri urâte, fără echipare 
tehnică corespunzătoare, care, în prezent, se află la limita siguranței de locuire. 

În ceea ce privește construcția de case familiale, și în acest caz, datorită absenței 
îndrumării de specialitate în acordarea autorizațiilor de construire și, în multe situații, a lipsei 
culturii sau prezenței grandomaniei, au apărut tendințe de stricare, de violentare a aspectului 
arhitectural tradițional. Autoritățile locale (primăriile prin serviciile de specialitate) și 
județene nu și-au însușit încă nici până azi (2016) rolul de păstrătoare și promovare în rândul 
populației a tradițiilor edilitare frumoase din satul almăjan. 

În tabelul 3.12 prezentăm, pe comune, dotarea caselor cu instalații și dependințe 
gospodărești. La toate tipurile de dotări (pentru care avem date de recensământ), cu excepția 
încălzirii centrale, Almăjul se situează peste media dotărilor județene și naționale din mediul 
rural și cu mult sub nivelele de dotare ale locuințelor urbane. 

Nivelul de dotare cu instalații și dependințe al caselor și satelor sunt reflectări ale puterii 
de cumpărare – investire relativ modeste a populației, dar și interesul precar al autorităților 
locale (consilii locale și primării) și județene (consiliul județean și prefectura) în accesare de 
fonduri europene și naționale pentru echiparea tehnică a satelor cu instalații de apă-
canalizare, încălzire centrală, modernizarea drumurilor etc. 
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Tabel 3.12. 

Locuințe convenționale după dotarea cu instalații și dependințe, România, pe judet, medii, Almăj 
 

 
Numarul 

locuințelor 
convenționale 

Locuințe convenționale care dispun de: Locuințe convenționale care au: 

Alimentare cu 
apă în locuință 

Instalație de 
canalizare in 
locuință 1) 

Instalatie 
electrică 

Incălzire 
centrală 2) 

Bucătărie în 
locuință Baie în locuință 

Numar % Numar % Numar % Numar % Numar % Numar % 
Romania 8450942 5638465 66,7 5504450 65,1 8166508 96,6 3755761 44,4 7146931 84,6 5230511 61,9 
Urban  4583045 4200325 91,6 4159679 90,8 4493550 98,0 3356836 73,2 4288333 93,6 4031280 88,0 
Rural  3867897 1438140 37,2 1344771 34,8 3672958 95,0 398925 10,3 2858598 73,9 1199231 31,0 
Caras-Severin  129895  103519  79,7  101633  78,2  123430  95,0  41634  32,1  112783  86,8  89360  68,8  
Urban  72976  67998  93,2  67496  92,5  70289  96,3  38257  52,4  67999  93,2  64454  88,3  
Rural  56919  35521  62,4  34137  60,0  53141  93,4  3377  5,9  44784  78,7  24906  43,8  
Bănia  799  526  65,8  524  65,6  775  97,0  19  2,4  578  72,3  317  39,7  
Bozovici  1323  1130  85,4  1030  77,9  1305  98,6  72  5,4  1227  92,7  787  59,5  
Dalboșet  742  687  92,6  687  92,6  720  97,0  8  1,1  664  89,5  276  37,2  
Eftimie Murgu  636  612  96,2  612  96,2  622  97,8  12  1,9  570  89,6  442  69,5  
Lăpușnicu Mare  714  386  54,1  333  46,6  702  98,3  16  2,2  581  81,4  323  45,2  
Prigor  1058  735  69,5  707  66,8  997  94,2  23  2,2  538  50,9  260  24,6  
Șopotu Nou  454  175  38,5  140  30,8  449  98,9  3  0,7  206  45,4  136  30,0  
Almăj 5726 4251 74,2 4033 70,4 5570 97,3 153 2,7 4364 76,2 2541 44,4 

1) Locuinte care au instalatie de canalizare la o retea publica, la un sistem propriu sau alta situatie 
2) Termoficare si centrala termica proprie 
sursa: http://www.recensamantromania.ro/wp-content/uploads/2012/08/TS12.pdf 
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Tabel 3.13. 

Suprafeţele locuinţelor rurale în județul Caraș-Severin, 2011 
 

Specificare Număr de 
Camere/locuință 

Număr de 
Camere/locuitor 

Suprafaţă (m2) 
pe locuinţă pe persoană 

Total 2,70 1,25 47,96 22,24 
Urban  2,43 1,20 45,47 22,47 
Rural 3,06 1,31 51,38 21,97 

 
Starea drumurilor în Almăj este dezastruoasă, atât prin modul în care arată drumul 

județean perialmăjan cât și a majorității drumurilor comunale. Cu excepția comunei Șopotu-
Nou, unde preocuparea primăriei este evidentă, concretizată în peste 40 km de drumuri 
comunale asfaltate care leagă cătunele de centrul comunei, în rest în Almăj, aproape nimic nu 
s-a întreprins la acest capitol fundamental de infrastructură. 

Stagnarea și chiar regresul turismului în atât de importanta și frumoasa ofertă turistică 
almăjană, are ca principală cauză precaritatea drumurilor de acces, iar această stare de fapt 
negativă cade în responsabilitatea autorităților județene, dar și comunale. Faptul că Almăjul 
nu este interconectat prin drumuri și trasee turistice accesibile cu autoturismele, 
motocicletele, bicicletele sau călare cu zonele turistice limitrofe (Clisura Dunării, Munții 
Semenic pe Nera, Stăncilova, Cărbunari, Știnăpari, Sasca, Crivina, Ochiul Beiului, Cheile 
Nerei etc.) a izolat și continuă să izoleze satele almăjene de economia turistică a Banatului 
Montan. 

Amenajarea teritoriului localităților din Almăj prin lucrări hidroameliorative (îndiguiri, 
desecări, protecție antierozională, corectarea și stabilizarea terenurilor) de protecție 
antiinundație și antierozională sunt, practic, inexistente în întregul teritoriu almăjan. 
Inundațiile frecvente provocate de râul Nera și afluenții săi precum și de ogașele și torenții din 
teritoriu reclamă, de urgență, întocmirea și realizarea unui program de amenajare 
antiinundații al localităților și teritoriului agricol și silvic din întreaga Vale a Almăjului. 
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Capitolul 4 

RESURSELE TURISTICE ÎN ALMĂJ 
 

 
4.1. Resursele turistice ale Almăjului  
4.2. Trasee turistice în  Almăj 
4.3. Vacanţe în Almăj 
4.4. Călătoria turistică în Almăj 
4.5. Managementul turismului ca activitate recreativă și  
       comercială în Almăj 

 
 

4.1. Resursele turistice ale Almăjului   
 

Resursele turistice ale Almăjului sunt constituite din totalitatea atracțiilor turistice posibile 
(pretabile) de a fi vizitate sub forma obiectivelor turistice naturale și antropice existente în 
Almăj. În mod concret resursele turistice ale zonei se concretizează în obiectivele turistice 
individuale ca atracții pentru vizitatori, ca turiști sau călători cu alte obiective ale drumului în 
Almăj. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.4.1. Ţara Almăjului – tasese turistice 

 
Almăjul turistic face parte din zona turistică AURORA BANATULUI, o adevărată „perlă” a 

turismului din Banat, de o frumuseţe neasemuită, încât turistul care o descoperă va fi cuprins 
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de dorinţa unei permanente reveniri și „redescoperiri”. Pentru vizitatorii care îşi vor purta 
vreodată paşii pe meleagurile bănăţene, Almăjul, cu oferta sa turistică, poate fi considerată o 
“ţară a darurilor”.  

Triunghiul turistic Anina – Oraviţa – Bozovici găzduieşte locuri  unice și, în alcelași timp, 
cele mai pitoreşti din Banat. În această zonă, în anul 2002, în grota numită „Peştera cu oase”, 
au fost găsite cele mai vechi rămăşiţe ale omului modern european (cu 40 000 de ani în 
urmă), cunoscut sub numele de „Ion şi Vasile de la Anina”. Totodată, între Oraviţa şi Anina, pe 
site-ul industrial de şisturile bituminoase de la Crivina, s-a descoperit lumea împietrită a 
dinozaurilor de dimensiuni mici care au trăit aici. Este singurul loc de acest fel din Europa în 
care se poate vedea imaginea unei păduri de ferigi arborescente din Jurassic, hrană pentru 
dinozaurii vegetarieni, numiţi saurieni. 

În această zonă turistică, la Oraviţa, se află primul teatru zidit din România şi din estul 
Europei, Teatrul Vechi “Mihai Eminescu” (1817), fiind o copie fidelă a teatrului “Burgtheater” 
din Viena, cu o arhitectură deosebită, în stilul barocului vienez târziu.  

Tot prin această zonă trece “Semeringul bănăţean” Oraviţa-Anina, prima cale ferată de 
munte din România (1863), cu o lungime de 33,4 km şi o diferenţă de nivel de 338 m, 
cuprinzând pe traseu 14 tunele săpate în stânca dură şi 10 viaducte peste văile adânci.  

Almăjul, dăruit cu atât de multe metafore – ţinutul colinelor, ţara merilor, ţara florilor de 
măr, țara prunilor, țara oilor, valea miracolelor este un loc unic atât pentru Europa, cât și 
pentru sud-vestul României, pentru judeţul Caraş-Severin și pentru întreg Banatul, “acolo 
unde Carpaţii îngenunchează la Dunăre, între masiul Semenicului, la nord şi Munţii Almăjului, 
la sud.” (Panduru P., 2000)54. Privită de pe înălţimi, Valea Almăjului se întinde sub forma unei 
elipse cu axa mare de 30 km, între Borlovenii Noi şi Şopotu Nou, şi axa mică,de 12 km, în 
dreptul „capitalei” Almăjului – localitatea Bozovici. “Străbătută de la nord la sud de râul Nera, 
cu direcţia nord-sud, are forma unei cruci cu braţul orizontal între satele Pătaş şi Putna (de la 
vest la est) ori vertical între Borloveni şi Dalboşeţ (de la nord la sud), care face legătura între cer 
şi pământ.” (Panduru P., 2014)55. 

„Valea Miracolelor”, cum este numită de un poet almăjan, este “o vale a râurilor, a 
pietrelor, a morilor şi a poienilor cu flori” pe care almăjenii le-au cântat în doine de dor, le-au 
„lăcrimat în suflet” prin poezie, poveşti şi legende ale locului,   le-au  „prins” năvălnicia în 
jocul almăjan şi le-au „brodat” în portul popular. (Băcilă I., 2015)   

Râurile Almăjului îşi adună apele în Nergăniul, cum este denumit de localnici râul Nera: 
Prigorul, cu o lungime de 26 km, care izvorăşte din Munţii Almăjului şi străbate satele Putna 
şi Prigor;  Rudăria, cu obârşia sub Vărful Svinecea Mare (1224 m) din Munţii Almăjului având 
o lungime de 22 km, trecând prin satul cu mori, Eftimie Murgu (Rudăria); cel mai mare 
afluent, Minişul (27 km), care izvorăşte din Munţii Aninei şi, după ce primeşte apele râului 
Poneasca, formează fermecătoarele Chei ale Minişului, după care desparte în două localitatea 
Bozovici, înainte de a se pierde în apele  Nerei, şi râul Răchita, care izvorăşte din Munţii 
Almăjului şi se varsă în Nera, la Şopotul Nou. 

Natura în Almăj este atât de frumoasă prin peisaj, biodiversitate, simplitate şi perfecţiune, 
încât nu poate fi redată uşor în cuvinte. Totul este o poiană cu flori unde vin zânele bune, 
albinele și păcurarii cu turmele de oi. În fiecare anotimp natura îşi schimbă culorile într-o 
armonie cromatică fermecătoare. 

Primăvara, în Valea Almăjului se simte prospeţimea naturii asemănătoare florilor albe 
bătând spre roz de „Semenic”, care împrumută, în surâsul lor, verdele crud al pădurii.  

Vara, în lunca Nergăniului, zăvoiul este plin de taine, în care tinerii îşi caută dreptul la 
intimitate, iar bătrânii se lasă cuprinşi de amintirile de altădată.  

Toamna, „Ţara prunelor și a poamelor de măr”, te vrăjeşte cu dulceaţa care te învăluie din 
toate părţile; ea vine „de sub dealurile încărcate cu pruni şi meri”.    

54 Panduru P., Monografia localităţii Prigor, Editura Timpul, Reşiţa, 2000. 
55 Panduru P., Marea sărbătoare în Ţara Almăjului, Revista Almăjana, nr.3-4, 2014. 
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Iarna, Almăjul este „polul frigului” din Banatul Montan, din cauza fenomenelor de 
inversiune termică; spre deosebire de Clisura Dunării sau Valea Caraşului, unde bate „föenul”, 
în depresiunea Almăjului nu bate vântul ci totul devine „un castel de gheaţă”.  

Nu muntele îi sperie pe almăjeni, ci pădurea seculară nesfârşită; nu frica de animalele 
sălbatice („joavine”), ci de „rătăcire”, întrucât pădurea se reproduce în nenumărate forme la 
fiecare pas.  

Almăjul l-a dat pe Eftimie Murgu–„căpitanul bănăţenilor”. El reprezintă figura istorică cea 
mai de seamă a Banatului, la fel cum este „moţul” Avram Iancu pentru ardeleni. „Dreptate a 
avut istoricul I.D.Suciu când a afirmat că pe Murgu l-a distrus împăratul cu închisorile, iar pe 
Avram Iancu cu minciuna.” (Sitaru D., 2003).  „Aici în Almăjul Banatului, (…), unde tradiţia 
românească s-a păstrat mai curată şi nepârgărită, s-a zămislit sufletul celui mai mare bănăţean: 
Eftimie Murgu”.56 (Revista Almăjana nr.1-2, ianuarie-iunie, 2015). Eruditul profesor Eftimie 
Murgu a întemeiat catedra de filosofie şi ştiinţe naturale la Academia Mihăileană din Iaşi, a 
scris (tradus) şi a ţinut primul curs de filosofie din România, în anul 1834. Eftimie Murgu a 
fost profesorul lui Nicolae Bălcescu şi ca un „apostol” a îndrumat întrega generaţie de la 1848 
din Banat, Moldova şi Muntenia, pentru ideea naţională a românilor. „Cătane şi căpitanii de 
oaste şi aprigi grăniceri păzeau cu rândul să nu-i calce nici turcul, nici austriacul.” (Andrei N., 
2007).   

Almăjul a fost dintotdeauna un loc de refugiu şi de rezistenţă în vremuri de asuprire, un 
„cuib de vulturi între munţi”.  (Andrei N., 2007).  Din lupta permanentă cu cele două imperii, 
otoman şi austriac, în Almăj s-au născut „căpitani” şi „haiduci”. Haiducii erau oameni din 
popor care urmau „drumul codrului” şi apoi „luau noaptea de la bogaţi, pentru a le da ziua 
săracilor,.” Cetele de haiduci s-au format în Valea Almăjului, aşa cum a fost cea a lui Adam 
Neamţu.  

Odată ajunşi în Almăj, turiştii sunt îndemnaţi să caute „sufletul almăjan” şi „sâmburele de 
adevăr” al legendelor. Almăjul este „icoana oamenilor de statură mijlocie, ce ne duce cu gândul 
la valahii bănăţeni”.(Griselini Fr., 1926). Bărbatul almăjan este de statură mijlocie, zvelt, cu o 
frunte lată ce umbreşte doi ochi în care „a căzut cerul”, cu faţa uşor măslinie şi ovală şi mereu 
cu aer misterios. În privirea lui nu se ascunde doar o simplă atitudine, ci una de statornicie, 
curaj şi demnitate, de revoltă faţă de nedreptate, şi nu de răzbunare, cu un farmec personal 
prins de dorul de libertate şi visare. Este morala şi etica muntelui care l-a crescut, în timpuri 
când „grea foamete am răbdat în păduri, coajă de cer am mâncat”.(Nicolae Stoica de Haţeg, 
1977). Almăjanul poartă în el liniştea şi calmul omului ce are în priviri experienţa vieţii 
zămislite în timp din cântec de râu şi forme de cleanţ.Trăsăturile sunt completate de vioiciune 
în gesturi, în grai şi-n judecată.  

Se spune că în România sunt cele mai frumoase fete. Cele mai frumoase dintre frumoase 
sunt în Banat: fata almăjană, frumoasă ca o zână, şi prinţesa gugulană. Almăjana este „zâna 
din poiană”, o fată frumoasă „cu suflet de înger, cu grai de izvor şi gând ne-nceput”. (Andrei N., 
2007). Ea este de o frumuseţe răpitoare. Frumuseţea ei este dată de simplitatea gesturilor, de 
gingăşia trupului şi de chipul plin de farmec, dar şi de vrajă. 

Una din tendinţele din turismul de astăzi este întoarcerea turiştilor la natură, într-un 
mediu sănătos, armonios, în simbioză cu aspiraţia vizitatorilor pentru authentic. Dacă atunci 
când turiştii vor sta cu almăjenii de vorbă vor vedea în ochii lor zâmbetul sufletului, ei să fie 
convinşi că vor fi bine primiţi. 

Principalele schimbări intervenite în ultimul timp în obiceiurile de vacanţă şi călătorii 
pentru potenţialii turişti sunt legate de următoarele tendințe și căutări: 

• Vacanţe în locuri naturale, atractive şi cu peisaje curate; 
• Vacanţe în salt: azi aici, mâine acolo; 

56 Conciatu I.,  Curierul Banatului, anul V, nr.1, Bozovici, 29 aprilie 1929, pag.1-2. 
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• Călătorii mai scurte, mai frecvente şi mai ieftine, cu servicii turistice care să reprezinte 
valoarea pachetului plătit; 

• Vacanţe pentru noi experienţe trăite în alt mediu decât cel de rezidenţă; 
• Vacanţe cu mâncare sănătoasă, preparată din alimente naturale şi proaspete ca şi cum ar 

fi din grădina proprie a gazdei; 
• Vacanţe în locuri nealterate, sălbatice, care oferă o relaxare holistică prin terapii ce 

asigură o îngrijire permanent a sufletului, spiritului, a corpului şi a frumuseţii; 
• Decizii spontane de călătorie, cu rezervare în ultima clipă –„last minute”; 
•  Vacanţe cu iniţiere în anumite activităţi tradiţionale, specifice locului (cultivarea 

plantelor, îngrijirea animalelor, lucru în ateliere meşteşugăreşti s.a). 
De ce să vină turiștii în Banat, în Almăj ? 
Este întrebarea oricărui turist care ar dori să vadă aceste frumoase locuri.  
Ţara Almăjului se impune vizitatorului cu frumuseţea sa naturală şi printr-un mozaic 

cultural antropic interesant şi ademenitor.  
Principale 10 obiective ale ofertei turistice din Almăj cu o varietate de frumuseţi şi valori 

culturale sunt: 
1. Cascada Bigăr apreciată de specialist și turiști – cea mai frumoasă cascadă din lume. 

Situată pe râul Miniș, la Paralela 45, la jumătatea distanţei dintre  Anina şi Bozovici, cascadă 
oferă un popas odihnitor  şi o scurtă drumeţie la Izbucul Bigăr şi Peştera Bigăr; 

2. Morile de apă de la Rudăria – o rezervaţie mulinologică unică în Europa, cu cele 22 de 
mori de apă cu ciutură de pe Cheile Rudăriei; 

3. Cheile Nerei – cele mai lungi (22 km) şi mai spectaculoase chei din România. Situate 
în Parcul Naţional  “Cheile Nerei-Beuşniţa”, Cheile Nerei oferă un traseu turistic unic ca 
frumuseţe şi măreţie, de la Şopotu Nou spre Sasca Montană, în care se poate vedea Lacul 
Dracului  şi Izvorul Iordanului; 

4. Cheile Minişului – care se întind pe o distanță de 14 km, pe patru sectoare sălbatice. Pe 
cel de-al treilea sector, lung de 3 km, dintre Lacul Gura Golumbului şi Cascada Bigăr (Paralela 
45) turiștii în mod obligatoriu căută: Lacul Gura Golumbului, Peşterile lui Adam, Coama 
Leului, Cascada Cârşia,  Valea Poneasca, Păstrăvăria Miniş şi Pepiniera Brăduţ; 

5. Cascada Moceriş, tot atât de frumoasă ca şi Cascada Bigăr, formată din trei trepte de 
cădere a apei, cascada este situată la poalele Munţilor Aninei, pe Valea Mocerişului, la 
apoximativ 4,5 km (o oră de mers) de satul Moceriş. 

6. Drumul roman comercial sau Drumul împărătesc, cunoscut şi sub numele “drumul 
Mariei Theresa”, face legătura prin Almăj cu cele două drumuri romane din Banat, între Ad 
Mediam (Mehadia) şi Arcidava (Vărădia); 

7. Monumentele istorice şi statuile oamenilor de seamă din Ţara Almăjului, cum sunt: 
Bustul din bronz al lui Eftimie Murgu din Bozovici și Rudăria, Bustul din bronz al istoricului Dr. 
Iosif Sârbu din Rudăria, Bustul din bronz al Dr. Iosif Olariu și Bustul din piatră a Profesorului 
David Blidariu din Bozovici, Monumentul “Eroilor Almăjeni” şi Monumentul “Eroului  
Necunoscut”, tot din Bozovici. 

8. Muzeele săteşti din Almăj, ca mărturii ale civilizaţiei şi tradiţiei din Valea Almăjului.   
9. Mănăstirea “Almăj Putna” din satul Putna. Este locul unde turistul îşi alină setea de 

întărire în credinţă. Mănăstirea mai este cunoscută ca fiind “Putna bănăţeană” prin istorioara 
vieţii unui călugăr plecat din Ţara Almăjului la Mănăstirea Putna din Moldova şi, apoi, la 
Muntele Athos din Grecia. 

10. Festivalul Văii Almăjului – un festival plin de culoare, ce se organizează anual, în 
fiecare toamnă sau cu prilejul nigeelor, de fiecare dată în altă localitate din Almăj. Ca orice 
sărbătoare din Banat, nigeea ţine trei zile, de la ea nu pot lipsi parada portului popular, 
muzică popular bănăţeană şi jocurile almăjene.  
 

 

 124 



4.1.1. Cascada Bigăr – cea mai frumoasă cascadă din lume 
 

În drum spre Almăj, la jumătatea distanţei dintre Anina  şi Bozovici, la Paralela 45, se află 
Cascada Bigăr care este  considerată de mulți vizitatori străini cea mai frumoasă cascadă din 
lume. A fost necesară promovarea pe Internet, de către străini, a cascadei Bigăr (website-ul 
www.theworldgeography.com ) pentru a fi aprecite cu adevărat frumuseţile acesteia.  Nu se 
poate trece pe lângă acest loc de pe Valea Minişului fără a opri la km 17 de la Anina, pentru 
un scurt timp. Popasul turistic Bigăr, cum mai este denumit, te întâmpină la marginea 
drumului, pe partea dreaptă a Cheilor Minişului, acolo unde drumul întâlneşte imaginar 
paralela 450 latitudine nordică. Popasul a fost construit de oamenii din Ţara Almăjului după 
un proiect-idee a inginerului silvic Ilie Simion în anul 1982. 

  
Cascada Bigăr  

 

  
Izbucul Bigăr Pârâul Bigăr 

Fig.4.2. Cascada Bigăr – Paralela 45 
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Acum, se poate admira „Rezervaţia Naturală Bigăr” din Parcul Naţional “Cheile Nerei-
Beuşniţa” care cuprinde: un izbuc, o peşteră, un pârâu, o cascadă şi toate într-un punct al 
paralelei 450: 

„Călătorule, eşti în lumea mirifică a Banatului de Sud. Nu lua cu tine decât imaginile acestei 
lumi  Şi nu lăsa după tine decât urmele paşilor.” Un motto pe care orice vizitator îl va îndrăgi 
de îndată ce păseşte pe poteca ce duce la izbucul Bigăr, unde se ajunge uşor după mai puţin 
de 100 m de mers pe jos.  

Izbucul Bigăr. În Banat, localnicii numesc izbuc un izvor din care apa iese la lumină de sub 
stâncă. Apa izbucului Bigăr intră în stâncă în mirifica Poiană a Goznei, cântată atât de frumos 
de marele cântăreț almăjan Ion Luca Bănățeanu în Balada Goznei, iese după circa șapte 
minute de sub stânca impunătoare a  Cârşiei Gozna, înaltă de peste 50 m, formând un ochi de 
apă de 2 m,  atât de limpede încât se văd pe fundul lui firişoarele de nisip şi păstrăvii înotând. 
Contemplând locul, cu picioarele desculţe, turistul care se va stropi cu apa rece de izor şi 
fredonează balada Gosnei a lui Ion Luca Bănățeanu, va simţi ce-i dorul de natura. O parte din 
apa acestui izvor este captată şi dirijată spre Păstrăvăria Miniş.  

Peştera Bigăr. Sus, aproape de vârful stâncii, este Peştera Bigăr, unde se poate ajunge pe o 
punte peste apă şi pe scările din calcarul muntelui.   

Pârâul Bigăr. De la obârşie, se poate privi splendoarea apei ce curge pe stânca înverzită de 
covorul verde şi pufos de muşchi. Apa cade din treaptă în treaptă, formând o înşiruire de mici 
cascade, în care verdele întunecat al muşchilor se îmbină cu albastrul cristalin al apei într-o 
curgere când lină, când spumoasă, năvalnică.  

Cascada Bigăr. După 100 m de la izbuc, apa se varsă în râul Miniş de pe un con de tuf 
calcaros cu o cădere de 7 m formând splendida cascadă Bigăr, cunoscută şi sub denumirea 
Cascada Coronini. Este un fenomen al naturii de o frumuseţe rară. Pe conul de stâncă învelit 
de un muşchi verde apa se prelinge dantelat şi, când nu te aştepţi, mângâiată de razele 
soarelui, dă naştere unui curcubeu discret pe o perdea de stropi de apă. Pare a fi rochia 
miresei muntelui. Turiştii pot coborî jos în râul Miniş pentru  „to freeze” – a îngheţa pe un film 
sau pe o fotografie imaginile de un verde crud, primăvara, cu răcoarea stropilor cascadei, vara 
sau curcubeul de culori din fiecare toamnă, iar iarna, cu perdelele de ţurţuri de gheaţă. 
Fiecare anotimp dă o splendoare unică unui peisaj de poveste, iar căderea apei cristaline are 
menirea de a-l face pe vizitator să uite de toate grijile.  Tot ceea ce rămâne este senzaţia de 
beatitudine după osteneala drumeţiei.   

 
4.1.2. Morile de apă de la Rudăria (Eftimie Murgu) - rezervaţie mulinologică 

unică în Europa 
 

Pe Cheile Rudăriei din Almăj se află rezervaţia mulinologică unică, fiind cel mai întins parc 
(pe 3 km) de mori de apă din Europa. La Rudăria, turistul poate vedea „strămoşii” turbinelor 
Kaplan ale marilor hidrocentrale din întreaga lume, pentru că „ştiinţa morilor” de apă a 
existat aici de când lumea… 

Pentru a ajunge în localitatea Eftimie Murgu (Rudăria) se poate alege fie drumul naţional 
DN 58 Reşiţa – Anina, apoi pe DN 57B spre  Bozovici şi DJ 571F spre Eftimie Murgu, fie pe 
drumul european E70, de la Caransebeş spre Băile Herculane, până la intersecţia de la 
Iablaniţa, de unde se ia spre dreapta pe DN 57B către Bozovici  şi, în final, spre stânga, pe DJ 
571F, la Eftimie Murgu (Rudăria).    
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Fig.4.3. Morile de apă de la Rudăria 

 
 
Această localitate poartă, în prezent, numele ilustrului Eftimie Murgu, cunoscutul om de 

cultură şi revoluţionarul paşoptist,născut pe aceste meleaguri, dar până în anul 1970 a avut 
numele de Rudăria, după râul Rudărica, în limba slavă înseamnând „râul de fier”: (ruda = 
minereu de fier şi reka = râu), adică locul de unde se extrage minereu de fier. Atracţia 
turistică principală de pe Cheile Rudăriei este salba de 22 mori de apă cu ciutură  care se 
întinde pe 3 km în apropierea localităţii Eftimie Murgu. Itinerarul propus este doar pentru 
cele 10 mori aflate în afara satului. Pentru a nu simţi greutatea drumului dus-întors, este de 
preferat să se ajungă cu maşina la Moara de la Tunel şi de acolo să se va meargă pe jos la vale, 
către sat, după traseul:   
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Moara de la Tunel – Roşoanea – Viloanea - Trăiloanea – Îndărătnica dintre râuri – Băţolea – 

Îndărătnica de la perete – Păţoanea –Firiz – Prundulea.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.4.4. Morile de apă de la Rudăria 
(Cele 10 mori de apă existente din cele 22 câte au fost la Rudăria) 

 
Drumul de acces a fost recent asfaltat şi s-au amenajat poteci de acces spre mori. 
La Rudăria, ca şi în alte părţi din Banatul Montan (Moceriș, Șopotu Vechi, Cornereva, 

Sicheviţa sau Gârnic), morile au un nume. Ele sunt botezate fie cu numele „fondatorului” 
(Roşoanea, Trăiloanea, Băţolea), fie cu numele locului (Moara de la Tunel, Îndărătnica dintre 
râuri, Îndărătnica de la perete). Din cele 10 mori de apă, la opt dintre acestea roata morii se 
învârteşte în mod tradiţional, pe dreapta, adică în sensul acelor ceasornicului, şi numai două 
sunt „îndărătnice” şi se rotesc pe stânga, în sens invers scurgerii timpului. Impresia că ciutura 
se roteşte în sens „îndărătnic” creează călătorului senzaţia că a pătruns într-un „tunel al 
timpului”,  simțându-se mai tânăr. 

Ajunşi pe Valea morilor, turiştii se vor lăsa cuprinşi de „forfota asurzitoare a pietrelor de 
moară, îngânată de murmurul surâzător al apei de munte”. ( Irimia N., 2005). 

Aceștia pot trăi pentru câteva clipe sentimentul unic al „tinereţii fără bătrâneţe” şi de 
„dragoste la prima vedere”. Râul pe care se află morile este o apă molcomă  şi liniştită, cu o 
diferenţă de nivel aproape neobservabilă, cu atât mai puţin ar fi fost în stare să pună în 
mişcare o roată. Şi totuşi, oamenii locului, cu multă răbdare şi ingeniozitate, au făcut 
imposibilul posibil. Generaţie după generaţie, ţăranii din Rudăria au sfredelit stânca dură şi 
au făcut tunele şi canale în piatră pentru a dirija apa, au construit baraje din trunchiuri de 
copaci şi au creat mici lacuri de acumulare, iar, în final, au ridicat mori cu ciutură  (roată 
orizontală cu 12 cupe radiale şi ax vertical) pe cele două maluri ale râului. Aşa au apărut în 
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timp (1874) 51 de mori pe „Valea Miracolelor” din care, astăzi, albia râului mai este presărată 
cu un şirag de 22 de mori de apă, care se întind până în sat, începând cu Moara de la Tunel şi 
sfârşind cu Moara din Ţarină. 

Ciutura este pusă în mişcare prin căderea liberă a apei. Roata acţionată de forţa apei este 
inima morii. La început, roţile morilor au fost confecţionate din lemn, iar apoi au fost 
înlocuite cu cele de metal, pentru a fi mai durabile. Lagărul care susţine roata morii a rămas 
tot din cremene albă şi este cea mai sigură soluţie, pentru că aici nu pot rezista rulmenţii. 
Roata morii, la rândul ei, angrenează un ax, care transmite mişcarea pietrei de moară de sus.  

Boabele de grâu sau porumb puse în coş sunt scuturate de „şiocot” şi, trecute prin 
„postăviţă”, ajung în gura pietrei de moară. Grăunţele sunt măcinate prin frecarea cele două 
pietre, cea de sus în mișcare și cea de jos fixă.  

Pentru călătorul de astăzi care cumpără bucata de pâine din supermarket sau de la 
magazinul din colţul străzii, intrarea într-o moară cu ciutură îi poate crea sentimentul că a 
ajuns într-o lume a începuturilor, când piatra, lemnul şi  apa, sub acoperiş de şindrilă, au scris 
simplu şi curat, istoria unei civilizaţii din Ţara Almăjului, care, iată, mai dăinuie şi astăzi la 
început de mileniu III  și secol XXI, ca un miracol. 

Făina produsă aici are un gust unic, pentru că „boabele” sunt zdrobite de pietre care se 
rotesc cu  turaţie mică măcinând peste 100 kg de făină pe zi. 

 De când se ştiu, rudărenii folosesc morile în comun,  în „devălmăşie” de câte 15 - 25 
rândaşi, fiecare familie având un rând de măcinat al său care se repetă periodic. Un rând mic 
înseamnă o zi de măcinat sau o noapte. Un rând mare – o zi şi o noapte. Acest „rând la 
moară” se moştenește, sau mai rar, în absența urmașilor, se poate vinde, şi asta, prin acte 
scrise cu „ştampă” de la primar sau notar. O dată pe lună este o zi  pentru întreţinerea morii. 
Se „ferecă pietrele”, altfel spus, se cioplesc raze care să scoată prin frecare făina dulce şi 
îmbietoare după o „reţetă” păstrată din bătrâni. Dacă pietrele sunt bune, şi făina-i bună. Una 
trebuie să fie dură şi cealaltă mai moale, fiindcă „aşa-i rostul”.  Iese „făină calitatea întâi” ce 
nu se compară cu cea din comerţ măcinată la morile moderne care, din cauza vitezei mari, 
este arsă şi are un gust amărui. 

„Cântecul pietrelor de moară,  zămislirea însăşi a făinii care se naşte, prefirată de degetele 
ţăranului, lumina aurie şi rotundă a mămăligii precum roata soarelui,” (Irimia N., 2005), 
constituie tot atâtea motive de înminunare şi de visare ale vizitatorului, precum a făcut-o 
mereu poetul statornic al Almăjului, Iosif Băcilă: 

„Luna trece spre izvoară, 
Poate o fi la rând, la moară ?” 

În bunul obicei al locului, mersul la moară este precum ziua de târg de marți de la Bozovici 
sau ieşitul la oraş, un prilej de întâlnire. Se pune la cale o căsătorie, se mai leagă sau dezleagă 
vrăji, se fac descântece, se mai dezbate câte o nefăcută a „caprei vecinului”, cum s-ar spune 
astăzi, un fel de reţea de socializare. Ele sunt numite şi „morile iubirilor împlinite” deoarece 
aici, în trecut, era locul de întâlnire între fete şi flăcăi.  

Într-o excursie pe Valea Rudăriei, pe lângă spectacolul fascinant al cascadelor îmbinat cu 
zgomotul salbei de mori, locurile îi oferă călătorului surprize nebănuite. Întreaga zonă este 
ruptă parcă din basme. Chiar la ieşirea din sat încep Cheile Rudăriei, care se întind pe o 
distanţă de 5 km. De-o parte şi de alta se văd păduri cu tufe de liliac sălbatic care, primăvara, 
când înfloresc, te fac să-ţi pierzi simţul olfactiv. Cheile sunt dominate de stânci abrupte, două 
dintre ele având înfăţişare omenească, pe care localnicii le-au numit Adam şi Eva după o 
legendă a locului. Stâncile Adam şi Eva din Cheile Rudăriei sunt mărturii de piatră ale 
frumosului etern dat de luminile din Noaptea de Sânziene, când la brâul Evei şi pe capul lui 
Adam joacă flăcări care amintesc de comorile ascunse de daci, strămoşii românilor.  

Localnicii spun că, mai sus, în pădure, încă dăinuie un fag secular pe care se mai păstrează 
inscripţia: „Eftimie Murgu, Nicolae Bălcescu - 1848. Trecători.”  Se spune că în acei ani 
zbuciumaţi, Eftimie Murgu, însoţit de Nicolae Bălcescu, au poposit pentru scurt timp acasă, 
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după care şi-au îndreptat paşii spre locuri mai sigure. Tot aici se află cel mai înalt vârf din 
Munţii Almăjului, Svinicea Mare, de 1224 m.  

 La morile care macină în ziua de vizită, veţi fi întâmpinaţi de „rândaşi” care, cu simplitatea 
vorbelor şi  cu „bătătura” mâinilor muncite, vă vor arăta cum se pun boabele în coş, cum se 
porneşte şi se opreşte roata, pe unde iese făina şi cum se pune în sac cu lopăţica, ca să nu „te 
umpli de făină pe ţoale”.  

În plus, legendele şi poveştile morilor sunt la fel de ademenitoare, iar localnicii vorbesc de 
moara care te face tânăr ori de cea la care trebuie să mergi când te doare capul pentru 
desfacerea vrăjilor sau pentru descântecul copiilor. 

 
Legenda dăinuirilor 

 
Dacă vei petrece o noapte cu fiinţa iubită în moara 

Îndărătnica dintre râuri, în timp ce moara se roteşte, 
dimineaţa te trezeşti întinerit, deoarece piatra morii 
macină timpul îndărăt (înapoi).  

 
Sigur, atunci când vorbim de situl „mulinologic” poate duce turiştii mai degrabă cu gândul 

Moulin Rouge, însă farmecul celebrului cabaret parizian, prin cuvântul „moulin” = moară (în 
limba franceză), se poate regăsi în învârtita „pe sub mână” a frumoaselor dansatoare din 
serile de cântec, joc şi port popular almăjan.  

În Almăj, există acest loc unic unde morile şi stâncile îşi ţin de urât, iar lumea trecutului 
este de-o prospeţime uluitoare. Aici se „macină” un timp fără timp! Morile sunt o imagine a 
timpului veşnic curgător şi care “macină acelaşi timp de la începuturi, dar cu alţi oameni şi sub 
paza vremelnică a altor stăpâniri.” (Ion Marin Almăjan, 1994). 

E nevoie de un singur demers, acela de a reda morilor înfăţişarea de altădată, aşa cum a 
făcut-o în 2001 Muzeul Civilizaţiei Populare Tradiţionale „Astra” din Sibiu, şi de a le pune în 
valoare prin evenimente. 

 
4.1.3. Cheile Nerei  - cele mai lungi şi mai spectaculoase chei din România 

 
În drumul său de la obârşie, de la izvorul de sub Vârful Gozna al Munţilor Semenic şi până 

la vărsare în Dunăre (131 km), Nera dă naştere, între Şopotul Nou şi Sasca Română, celor mai 
lungi (22 km) şi mai frumoase chei din România: Cheile Nerei. 

Pentru a ajunge la Cheile Nerei există 4 căi de acces: din Almăj prin Şopotul Nou, din 
Oraviţa prin Sasca Montană şi Sasca Română sau prin Ciclova Română – Ilidia – Socolari – 
Potoc şi din ţinutul bufenilor prin Cărbunari. La fiecare „poartă” se poate merge cu maşina, 
apoi se continuă călătoria în grup, pe jos.  

Cheile Nerei au trei sectoare distincte:  
• Şopotul Nou – Lacul Dracului (S1: 6 km, 2 ore); 
• Lacul Dracului – Podul Bei (S2: 13 km, 4 ore); 
• Podul Bei – Sasca Română (S3: 3 km, 1 oră). 

 În Almăj, turiştii pot vedea cea mai mare parte din spectacolul oferit de Cheile Nerei.        
Traseul de drumeţie din  Valea Almăjului a  Cheilelor Nerei (19 km, 8 ore de mers şi încă o 
oră de popas) are următoarele tronsoane: 

Şopotul Nou (km 0) – Lacul Dracului (km 6) – Podul Bei (19 km) 
Intrarea în Cheile Nerei se face pe la Şopotul Nou,  unde râul realizează „marea cotitură” de la 
Buceaua pentru a săpa minunatele chei. Primul sector, lung de 6 km, pe cărarea marcată cu 
bandă roşie pe malul drept al Nerei, străbate o vale largă în formă de „U” şi brăzdată pe 
alocuri de ogoarele localnicilor. Valea se strâmtează treptat, calcarul înlocuieşte granitul, iar 
pereţii stâncoşi strâng tot mai mult apele râului, în timp ce urmele omului se împuţinează. 
După 4,5 km (1,5 ore de mers), peisajul se mai îmblânzeşte şi se ajunge într-o poiană plină de 
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farmec, Poiana Meliugului. Aici este unul din locurile de popas ale turiştilor care vin pe chei, 
sălaşul lui Trifu, de unde şi a doua denumire a locului, Poiana lui Trifu, cum îi spun localnicii.   
La intrarea în poiană se aude cel mai frumos şi mai puternic ecou din lume, trimis de 
cleanţurile Cârşiei Meliugului de pe stânga Nerei. Este cea mai mare poiană din chei, lungă de 
aproape 1 km, la capătul căreia se află Moara lui Utan, „soră cu cele de la Rudăria”. La ieşirea 
din poiană se trece vadul pe o punte de „bârne” pe malul stâng al Nerei. După numai jumătate 
de kilometru se ajunge la Lacul Dracului (6 km de la Şopotul Nou, 2 ore de mers), ascuns de 
malul Nerei la 20-30 m mai sus.  

 

  

                                                   
Fig.7.5. Cheile Nerei 
(Foto: alpinet.org) 
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Lacul Dracului este un ochi de apă de o frumuseţe plină de mister care intră într-o pâlnie 
de piatră acoperit de o boltă de stâncă deasupra. Lacul s-a format în ziua când tavanul 
peşterii, între pereţii căreia este cuprins lacul (iniţial subteran), s-a prăbuşit. De pe malurile 
înalte şi stâncoase privim în jos spre lac ca într-o fântână fără fund. Lacul are o formă ovală 
(35 x 18 m) cu o suprafaţă de 700 m2 şi un volum de apă de 3200 m3. Deşi se spune că 
adâncimea lui este de 9,3 m, sătenii povestesc că „lacul n-are fund”, pentru că apele Nerei 
alimentează lacul  printr-o galerie subterană înecată a peşterii. Speologii scafandri au 
descoperit că, la 25 m sub apă, există o frumoasă sală, în care calcarul alb şi spălat alternează 
cu straturi negre de silex, cu forme stranii de viaţă posibile numai în mediul subacvatic. 

Jocul de culori şi reflectarea pădurii de deasupra în oglinda apei lacului răsplătesc efortul 
făcut pentru a ajunge aici. Liane şi curpeni coboară spre apă îmbrăţişând pereţii. Ochiul de 
apă limpede îşi schimbă mereu culoarea de la margine până în centrul pâlniei, de la reflexele 
verzi-albăstrui la bleumarin închis.  Vizitatorul se poate întinde pe patul de mușchi, licheni și 
ferigă din poieniţă, privind  în linişte cum peştii înoată vioi în această minune a naturii cu 
valoare de unicat. Doar legenda lacului poate trezi emoţii şi fiori.  

Legenda „Lacul Dracului” 
  

Se spune că demult, într-o zi pierdută în negura vremurilor, un moş hâtru 
îşi păştea caprele în poieniţa de lângă lac, ascultând cum clipoceşte unda de 
apă a Nerganei la rădăcinile arinilor şi fagilor bătrâni de la marginea pădurii. 
Pe neaşteptate, se ivi în faţa sa, ca ieşind din pământ, un omuleţ cu un peşte în 
mână. După ce-i dete bineţe, omuleţul îi spuse să-i frigă peştele pe jar de 
vreascuri uscate, având grijă să nu care cumva să i se strâmbe coada. Moşul 
cugetă o clipă şi primi bucuros, cu condiţia ca, la rândul lui, omuleţul să-i frigă 
un cap de ţap, fără ca acesta să „rânjească”. Învoiala fiind făcută, moşul se 
puse pe treabă şi înfigând peştele într-o „ţăpuşă” îl fripse fără să se strâmbe 
coada. Musafirul său, care nu era altul decât diavolul, se chinui însă în zadar, 
legând botul ţapului cu „curmei de tei” (funie din coajă de tei sau răchită); 
jarul a ars teiul şi botul s-a desfăcut arătându-şi dinţii.  

Furios că moşul l-a păcălit, diavolul se aruncă în lac. Iar moşul a tresărit: 
„Ptiu, te pomeneşti că ăsta a fost dracu’ !”   

Şi „Lacul Dracului” i-a rămas numele până astăzi… 
 
Scriitorul bănățean Virgil Birou spunea că „cine se încumetă să poposească la Lacul Dracului 

va avea emoţii, cum numai o dată poate avea omul în viaţă.” (Birou V., 1982). 
De la Lacul Dracului, se revine în punctul numit „La Scaune”, de unde se continuă pe 

traseul marcat cu bandă roşie pe partea stângă a râului Nera. Se intră în sectorul al doilea al 
cheilor, cel mai lung (13 km) dar şi cel mai spectaculos, până la Podul Beiului, unde este 
răscrucea spre Ochiul Bei şi Cascadele Beuşniţei. Pe tot parcursul acestui sector turiştii vor 
întâlni, la tot pasul, multe forme carstice de o frumuseţe unică, de-o parte şi de alta a Nerei: 
peşteri, avene şi „coaste de balaur” (hogbek-uri) care taie de-a curmezişul coasta muntelui. 
Imediat, în aval de Lacul Dracului, Nera face două meandre mari: Coveiul Lung şi Coveiul 
Scurt.  

Urmând traseul tot pe partea stângă, se ocolesc aceste cotituri ale râului. În scurt timp, se 
trece prin culoarul delimitat de Cracul Iordanului, pe stânga, şi Cracul Albinii, pe dreapta, 
ajungându-se la cel mai puternic şi mai scurt izbuc de pe chei, Izbucul Iordanului. Apele 
izvorului ţâşnesc cu putere de la baza stâncii şi se varsă la câţiva metri în Nera. Locul este 
minunat pentru odihnă şi pentru a potoli setea.  De aici, începe Poiana Alunilor (a lui Vogiun), 
alungită pe partea dreaptă a cursului Nerei. Dincolo de râu, se vede sălaşul lui Vogiun, de 
unde se pot cumpăra lapte, ouă, miere sau făină de mălai. 

Atenţie ! Pentru a ajunge la sălaş se va căuta un vad de trecere prin apă şi NU pe puntea 
suspendată care nu-i în stare bună. Poate cineva  se încumetă să o refacă! 
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După poiană, în jos, cheile devin tot mai sălbatice şi mai spectaculoase, cu meandre 
(cotituri), peşteri, avene, cârşii, şi zăvoaie, iar traseul continuă pe cărarea săpată în stâncă 
prin truda omului şi trece prin două tuneluri. După Cârşia La Închinăciune, în dreptul 
Cleanţului La Cârlige, cu turnuri ca de cetate, se trece prin vad pe malul drept al râului Nera. 
Poteca înaintează mai întâi pe lângă mal, apoi urcă în serpentine până la un superb loc de 
belvedere, situat pe un con de travertin. Este locul de confluenţă între Nera şi Valea Rea, de 
unde se pot admira Cheile Nerei în toată splendoarea lor. Pe Valea Rea se pot vedea cascade 
şi marmite de o rară frumuseţe. Se continuă traseul pe poteca săpată în stâncă şi după 
confluenţa pârâului Padina Seacă cu Nera se pot vedea pe celălalt mal găurile de intrare ale 
celor mai frumoase peşteri de pe Cheile Nerei: Peştera Porcului şi Peştera Dubova. Ele sunt 
accesibile doar turiştilor experimentaţi, dotaţi cu echipament specific. Admirând de pe potecă 
Turnul Mare al Begului, străjerul cheilor de pe celălalt mal al râului Nera, se ajunge la 
Cantonul Damian (după 9 km de mers pe tronson).  

 Cantonul Damian este un punct de reper şi popas pentru orice turist în Cheile Nerei. Aici 
este un loc minunat de campare pentru corturi. Tot de aici, alpiniştii pornesc spre piramida de 
calcar a Turnului Mare al Begului unde escaladează peretele înalt de peste 200 m. Turnul 
Mare al Begului este continuat de Turnul Mic al Begului, în aval de cantonul silvic. 

De la Cantonul Damian, în aval, marcajul urmează drumul forestier care trece pe sub 
Cârşia Rolului, impunătoare prin turnurile ei de piatră în creştet, cu o înălţime   de 270 m. La 
baza abruptului se află Peştera Rolului (la 20 m deasupra apelor Nerei), unde se refugiau 
haiducii cărăşeni din faţa poterelor turceşti şi austriece.  Peştera este vestită ca loc de refugiu 
al lui Adam Duma, zis Adam Neamţu, ultimul mare haiduc bănăţean, iar după legendă tot în 
această peşteră ar fi ascunse şi comorile haiducilor.  

Drumul forestier trece apoi pe lângă ruinele fostei fortificaţii medievale „Turnul mare a lui 
Alibeg”. După 4 km de la Cantonul Damian, se ajunge la vărsarea Beiului în Nera, la Podul 
Beiului. 

 
4.1.4. Cheile Minişului - cheile fermecate ale haiducilor 

 
Ca frumuseţi naturale, se poate spune că totul în Almăj este frumos, dar unele locuri sunt 

fermecătoare şi pline de mister, aşa cum sunt Cheile Minişului.  
Cheile Minişului se întind pe 14 km, între Cantonul Crivina şi Cascada Bigăr (Paralela 45), 

având patru sectoare sălbatice. Şoseaua Anina-Bozovici străbate în cea mai mare parte aceste 
chei, mai puţin primul sector.  Denumirea văii provine de la numele „unui neînfricat voinic al 
vremurilor de altădată, născut în mijlocul codrilor şi iscusit în vânătoare. Se zice că flăcăul Miniş 
ar fi stârnit mânia Zânei Munţilor vânând căprioarele acesteia de pe Valea Fermecată, la Tăul 
Căprioarelor. Astfel, voinicul a fost pedepsit, fiind transformat în râu, cu ape zvăpăiate, mândre 
şi neliniştite, precum firea voinicului, ce curg prin chei şi printre cârşii spre Ţara Almăjului.”  
(Neagu V., 2011). 

După 12 km de la intersecţia Oraviţa – Anina – Bozovici, se ajunge la lacul Gura 
Golumbului (750 m lungime). Lacul Gura Golumbului a fost construit pentru alimentarea cu 
apă a termocentrei Crivina-Anina.  Apele lacului Gura Golumbului şi cele ale Lacului Poneasca 
urmau să fie utilizate la răcirea instalaţiilor de la termocentrala din Crivina. 

În tot lungul Văii Minişului, se deschid, pe dreapta şi pe stânga, numeroase peşteri, în 
peretele de piatră. Cele mai cunoscute sunt peşterile pereche, numite ale lui Adam Neamţu, 
unde renumitul haiduc se retrăgea din faţa poterii. „Sunt de fapt două peşteri faţă în faţă, 
perpendiculare pe Valea Minişului, una pe dreapta, alta pe stânga râului. Aşezarea lor faţă în 
faţă le făcea foarte greu de atacat, căci oricare dintre peşteri ar fi fost atacată de poteră, aceasta 
primea din spate focurile haiducilor adăpostiţi în cealaltă peşteră.” (Bizerea  M., 1971). 
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Lacul Gura Golumbului 

 

  
Peşterile lui Adam Coama Leului 

 

                                                    

Fig.4.6. Cheile Minişului 

 
 
Pe drumul principal Anina – Bozovici, şoseaua continuă în josul Văii Minişului şi, înainte de 

a pătrunde din nou în chei, „apare în faţă stânca sub forma unui leu uriaş aşezat de-a 
curmezişul drumului, cu capul spre răsărit. Pădurea dintre „cap” şi „corp” are aspectul unei 
coame înfricoşătoare.” (Bizerea  M., 1971). Stânca se numeşte, cum altfel, chiar „Coama 
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Leului”. Sunt forme crenelate ale stâncilor pe care le-au imprimat apele, vântul, îngheţul şi 
ploile în munţii de calcar în scurgerea ireversibilă a timpului. 

Câteva sute de metri mai jos, se intră în ultimul sector al Cheilor Minişului, care, deşi are 
mai puţin de 1 km lungime, este cel mai sălbatic şi mai măreţ. Prinse între pereţii de 200-250 
m înălţime ale Dealului Zăgrage, pe stânga, şi Cârşia Goznei, pe dreapta, apele Minişului curg 
printr-un canion cu terase până aproape de nivelul apei cu marmite adânci în albie, 
comparabil cu cel de pe Cheile Nerei. În scut timp, se ajunge la Paralela 45 (km 17), unde pe 
o punte trece peste apa Minişului spre izvorul şi cascada Bigăr (Coronini). Odată cu ieşirea din 
Cheile Minişului, şoseaua şerpuieşte spre Bozovici pe lângă Păstrăvăria Miniş şi Pepiniera 
Brăduţ a Ocolului Silvic Bozovici. Ambele obiective turistice sunt pe dreapta drumului. 

 
 

4.1.5. Cascada Moceriş - sunetul apei ce cade din cer 
 
 

Almăjul oferă turiştilor încă un dar al naturii, Cascada Moceriş, tot atât de frumoasă ca şi 
Cascada Bigăr. Formată din trei trepte de cădere a apei, cascada este situată la poalele 
Munţilor Aninei, pe Valea Mocerişului, la apoximativ 4,5 km (o oră de mers) de satul Moceriş 
al comunei Lăpuşnicu Mare. Drumul de acces de la Bozovici la Moceriş este practicabil pe cei 
7 km distanţă dar, totdeauna, există un “dar” în România, gropile din asfalt răsar când te 
aştepţi mai puţin. Din Moceriş, pe Valea satului, spre cascadă, traseul este domol şi relaxant şi 
se parcurge pe jos pe o potecă pietruită. Doar pârâul Moceriş, care brăzdează drumul pe 
alocuri, face ca drumeţia să fie mai antrenantă, însă cu un minim efort se pot trece “punţile” 
înguste de peste apă.  

Pe traseu, călătorii vor trece pe lângă mai multe “colibe” ale sătenilor. Dintre aceste “case 
de vacanţă”, una stârneşte curiozitatea oricărui turist prin alimentarea ei cu energie electică 
“eco” de  la propria minihidrocentrală a gospodarului. De la această casă, care pune în 
evidenţă inventivitatea bănăţeanului, se naşte dorinţa de a mege mai departe după sunetul 
produs de căderile de apă şi, după aproximativ 15 minute de urcare,  în partea stângă apare 
cascada. La marginea unui platou de tuf calcaros galben, acoperit de iarbă verde, apa 
Mocerişului şi-a croit “jgheabul” de cădere de la o înălţime de 15 m, în trei trepte. 

Cea mai înaltă treaptă este cea mijlocie. Apa cristalină, care cade peste stâncile îmbrăcate 
în muşchiul verde, oferă o privelişte ce taie respiraţia oricărui vizitator. Turistul nu poate privi 
cascada fără ca mintea lui să nu se gândească la un tărâm al zânelor prinse într-un dans 
ameţitor al naturii. Iar sunetul apei îl îndeamnă să privească spectacolul de mai aproape. Aşa 
se poate vedea cum pământul galben se deschide ca o pâlnie şi ne arată cum apa limpede şi 
înspumată cade pe pietrele strălucitoare de calcar de pe treapa de jos a cascadei. După ce se 
fac fotografii cu această minune a naturii, turiştii se pot urca pe platou, deasupra cascadei. De 
aici se poate descoperii şi treapta de sus a cascadei, unde apa se prelinge pe un verde crud al 
muschiului crescut pe calcar.  Urcând cu atenţie spre platou, turistul va fi cuprins treptat de 
farmecul cascade. Este frumoasă, graţioasă şi înaltă. Stropii de apă sunt purtaţi de adierile de 
vânt, sunetul apei ce pare să cadă din cer te atrage şi te face să te îndrăgosteşti de cascadă. 
Acolo unde se termină platoul, se ridică spre cer stânca muntelui. De aici ţâşneşte apa 
Mocerişului care a creat “surata” mai tânără a salbei de cascade din Banatul Montan: Cascada 
Bigăr, Cascada Beuşniţa, Cascada Şuşara, Cascada Vânturătoarea ş.a.  
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Fig.4.7. Cascada Moceriş 

 
  

4.1.6. Drumul roman comercial - drumul împărătesc 
 

În Ţara Almăjului turiştii pot merge pe urmele paşilor romanilor în siturile arheologice,  
vestigiile villae rusticae, valurile şi ruinele castrelor romane, pe care le pot întâlni pe traseul 
turistic: 
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Fig.4.8. Drumul roman comercial prin Ţara Almăjului 

 
Fig.4.9. Drumurile romane militare prin Banatul Montan 

 
Drumul roman comercial Praetorium (Mehadia)-Ţara Almăjului- Arcidava (Vărădia) are 

traseul: Praetorium / Ad Median (Mehadia) – Iablaniţa – Petnic – Lăpuşnicel - Borlovenii Noi -
Borlovenii Vechi – Potoc – Prilipeţ - peste Nera – Rudăria – Bănia – Gârbovăţ - Şoputu Vechi -
Dalboşeţ - Şopotu Nou -…- pasul Stăncilova - Sasca Montană - Arcidava (Vărădia) 

În timpul celor două războaie dintre daci şi romani, (101-102 şi 105-106), aproape 
întreaga zonă a Banatului Montan a fost strânsă, ca într-un cleşte, prin centura de drumuri 
militare construite de romani. De la Dunăre, s-au deschis cele două drumuri militare: un drum 
de la Lederata (Ram-Baziaş), la apus, şi altul de la Dierna (Orşova), la răsărit. Răscrucea 
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drumurilor era Tibiscum (Caransebeş-Jupa), de unde se continua pe cel de-al treilea drum 
principal, care ducea pe Valea Bistrei până la noua capitală a provinciei – Sarmizegetusa Ulpia 
Traiana Augusta.  

Drumul roman comercial din Ţara Almăjului a făcut legătura dintre cele două ramuri 
principale din Banat: Dierna-Tibiscum şi Arcidava-Tibiscum. Era singura legătură posibilă 
deoarece, pe Cisura Dunării, drumul roman era numai pe malul drept al Dunării. Tabula 
Traiana este şi astăzi o mărturie în piatră a drumului roman de pe malul sârbesc. 

Drumul de piatră pornește de la castrul roman Praetorium, aşezat lângă Mehadia de astăzi, 
urcă dealul Strajiţa, trece pasul Iablaniţa şi continuă prin dreptul satelor de azi Petnic, 
Lăpuşnicel, Borlovenii Noi, Borlovenii Vechi, Potoc şi Prilipeţ. Apoi,călătorii trec râul Nera şi 
ajung la Rudăria. Drumul roman continuă pe sub deal, pe la Bănia, Gârbovăţ, Şopotu Vechi, 
Dalboşeţ şi Şopotul Nou (Buceaua). De aici, unde Nera face cotitura cea mare spre chei, 
drumul părăsea Almăjul şi trecea peste munte, prin pasul Săncilova, spre Saca Montană şi 
Arcidava (Vărădia).  

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O călătorie tematică pe drumurile romanilor din Banatul Montan nu poate ocoli Ţara 

Almăjului unde sunt multe mărturii ale stăpânirii romane. Drumul comercial din Almăj a fost 

Drumul roman azi 
 
Urmele Drumului roman comercial care traversează Valea Almăjului se văd 

încă și azi. Construit din piatră albă de râu de formă ovoidală, pentru a 
permite călătoria carelor de luptă și a celor de transport (comerciale), drumul 
comercial, cu fundație puternică, are trăinicia de aproape două milenii. Îmi 
amintesc din copilăria mea, petrecută la ”coliba strămășească de la Pustă”, pe 
terasa superioară a Nerei (pe dolină), aflată la numai 100-150 de metri mai 
jos de drum, că în fiecare toamnă sau primăvară când tata mare (fratele mai 
mare al tatălui meu) ara parcela sa scotea, de fiecare dată, sute de pietre de 
râu, de dimensiuni 10-15 cm, axa mare și 7-8 cm, axa mică. Și acum, de câte 
ori merg spre locul unde am avut coliba înainte de colectivizare (coliba  fiind 
demolată în anul 1965, stricându-i, de durere, și sănătatea tatălui meu), când 
trec peste drumul roman, caut și găsesc pietre de râu, pe câteva (poate 
împotriva regulilor de conservare a vestigiilor trecutului) le-am dus în curtea 
casei părintești de la Gârbovăț, ca dovadă pentru prietenii, de peste tot, dar 
mai ales pentru cei din străinătate, care-mi vizitează casa, a originii mele 
almăjene și romane.  (P.I. Otiman) 
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un drum strategic pentru romani. Pe acest drum bogăţiile din zonă au luat “calea spre Roma”. 
Vestigiile din punctual numit “Cetate” de la Lăpuşnicel şi de la “staţia Dragomireana” de lângă 
Dalboşeţ sunt la distanţa de 20 mile (30 km, 1 milă=1,48 km) şi corespund „unei etape 
normale de călătorie: Ad Mediam – Lăpuşnicel, 20 mile (30 km) şi Lăpuşnicel-Dalboşeţ, 20 
mile (30 km). Totodată, aceste ruine, prin numărul mare de încăperi şi băi, amplasate în 
apropierea drumului, corespund pentru „o statio sau masio (staţie de poştă romană) şi punct 
de pază.”, aşa cum pledează istoricul Ovidiu Bozu.57 

Alte mărturii ale civilizaţiei romane în Almăj se pot vedea în sălile de istorie locală ale  
muzeele săteşti din Bozovici, Bănia şi Şopotu Vechi.  

 
4.1.7. Monumente istorice ale Almăjului 

 
Localitatea Bozovici este cea mai importantă aşezare din zonă, fiind numită de localnici 

„capitala”Almajului. A fost atestată documentar în anul 1484, în timpul domniei regelui Matei 
Corvin. În Bozovici pot fi vizitate monumentele şi statuiele unor oameni de seamă din Almăj. 
Pentru turişti, localitatea Bozovici este locul unde este ridicat Bustul lui Eftimie Murgu (1805-
1870), marele „căpitan” al bănăţenilor în revoluţia din 1848. Bustul de bronz este opera 
sculptorului Oscar Hahn şi a fost dezvelit în anul 1929. Privind statuia, turistul va rememora 
„povaţa” (sfatul) pe care orice mamă din Almăj o dă fiului ei atunci când pleacă la studii sau 
la muncă în lume, aşa cum a făcut şi Cumbria către fiul ei, Eftimie Murgu: „Să te fereşti de 
ispite, îţi vor ieşi multe şi mărunte în cale, să nu te abaţi de la calea pe care ţi-am ales-o spre 
binele tău. Şi să nu uiţi, să nu uiţi până la capătul zilelor tale de unde ai plecat, unde-ţi sunt 
rădăcinile. Că nu e om mai plâns decât cel care nu mai are rădăcini, nici neam, nici ţară! 
Dumnezeu fie cu tine !” (Ion Marin Almăjan, 1994). Sunt vorbe mai actuale ca oricând pentru 
orice călător prin lume !  Este cheia între a fi „celebru” pentru o clipă şi a fi „vestit” cu rost. 

 

  
Fig.4.10.   Statuia din bronz 

 “Eftimie Murgu” din Bozovici 
Fig. 4.11.  Monumentul piramidal  
al “Eroilor Almăjeni” din Bozovici 

 
 

57 Bozu O., Cercetări arheologice la Lăpuşnicel “Cetate”, Banatica  V., Reşiţa, 1979, pag.199. 
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Fig.4.12. Monumentul “Eroului Necunoscut” din Bozovici 

 
Tot în Bozovici este monumental-mărturie ridicat în memoria „cătanelor negre” din 

Regimentul grăniceresc româno-bănățean nr.13 al armatei imperiale, care s-au luptat 
împotriva lui Napoleon şi au plătit cu multe vieţi în „bătaia mare” a Primului Război Mondial. 
Urcând pe dealul Bozoviciului, în faţa Monumentului „Eroilor Almăjeni” veţi înţelege 
„dragostea de glie” a acestor oameni. Monumentul este construit din piatră sub forma unei 
piramide regulate cu baza pătrată şi latura de 6 m şi cu o înălţime de   5 m, având o acvilă de 
bronz în vârf. Pe placa de marmură este scris: 

„În amintirea celor 818 eroi bănăţeni almăjeni morţi în Războiul Mondial 1914-1919”. 
Din apropierea acestui monument, inaugurat la 1 decembrie 1931, se pot vedea, în zilele 

senine, turlele bisericilor din Valea Almăjului.  
Cel mai căutat monument almăjan este Monumentul „Eroului necunoscut”, dezvelit şi sfinţit 

la 8 octombrie 2006 cu ocazia sărbătoririi „Zilei Eroilor”, în parcul din centrul comunei. E un 
adevărat „model de reconciliere şi îndemn spre înţelegere după 62 de ani de la sângeroasele 
evenimente din toamna anului 1944, când soldaţi anonimi, unii în faţa altora, dar vrăjmaşi 
până la sfârşit, şi-au găsit liniştea şi împăcarea într-o groapă comună, după ce au împlinit 
singura certitudine a vieţii, moartea.” (Magiar   E., 2006). 

Monumentul a fost donat de „Crucea Neagră” din Styria, Austria, şi are patru feţe placate 
cu marmură neagră pe care este scris, în limba engleză, limba germană, limba rusă şi limba 
română, următorul text: „Crucea Neagră austriacă a ridicat acest monument în anul 2006 în 
amintirea tuturor soldaţilor care au căzut în septembrie 1944 în Valea Almăjului ca avertisment 
şi totodată simbol pentru pace şi înţelegere între popoare într-o Europă Unită.” 

Cele şase steaguri arborate la monument semnifică trecutul şi viitorul. Din trecut, ele 
reprezintă cele patru ţări adversare: Rusia Sovietică, Germania, Austria şi România. Pentru 
viitor, speranţa pentru pace într-o Europă Unită, prin steagul Uniunii Europene, indiferent de 
religie, ortodoxă sau catolică, prin steagul provinciei Styria.  

În ulmitii ani (2009, 2013), din inițiativa și cu contribuția câtorva intelectuali almăjeni s-au 
ridicat pe soclu două busturi a doi almăjeni care au lăsat urme adânci, perene, în cultura și 
sănătatea almăjenilor. Este cazul bustului Doctorului Iosif Olariu ridicat în curtea spitalului 
din Bozovici, în memoria celebrului doctor, originar din Șopotu Vechi, cel care s-a dedicat mai 
bine de șase decenii sănătății oamenilor din Valea Almăjului. Bustul a fost ridicat din initiativa 
doctorului cardiolog Sorin Pescariu, profesor la Universitatea de Medicină și Farmacie ”Victor 
Babeș” din Timișoara (almăjan și el, din Dalboșeț). 
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Fig. 4.13. Bustul Prof.David Blidariu Fig. 4.14. Bustul Dr.Iosif Olariu 

 
Al doilea bust, din piatră, opera remarcabilă, realizată de marele sculptor bucureștean 

Mihai Ecobici, este al profesorului, David Blidariu, poetul bănățean, amplasat în fața Liceului 
din Bozovici, al cărui ctitor a fost (1957). Bustul a fost ridicat din inițiativa fiicei poetului, 
profesoara Diana Otiman-Blidariu și al unui număr mare de profesori almăjeni (Pavel Atim, 
Vasile Goșa, Dumitru Popovici, Alimpie Igna, Păun Ion Otiman, Iosif Băcilă ș.a.), al Liceului 
teoretic ”Eftimie Murgu” (director prof. Simion Tudor) și al primăriei Bozovici (primar Adrian 
Stoicu). 

Pentru a înțelege mai bine de către privitori opera maestrului Mihai Ecobici, chipul 
meditativ gânditor al poetului - profesor, almăjanul David Blidariu, este utilă cunoașterea 
unui episod din viața sculptorului. Mama sa, studentă în anul al III-lea la Facultatea de 
Chimie Alimentară din Galați, a fost întemnițată timp de trei ani, la Poarta Albă, pentru 
uneltire împotriva regimului comunist, temniță în care l-a adus pe lume pe copilul Mihai care, 
și el, a făcut, împreună cu mama, peste doi ani de închisoare. 

Grea perioadă – comunismul –, atât pentru profesorul David Blidariu, cât și pentru autorul 
bustului său, maestrul Mihai Ecobici. 

 
4.1.8. Muzele săteşti din Almăj - mărturii ale civilizaţiei şi tradiţiilor almăjene 

 

Turiştii nu pot pleca din Ţara Almăjului fără a vizita muzeele săteşti din Bozovici, Eftimie 
Murgu, Bănia şi Şopotu Vechi, ca mărturii ale civilizaţiei şi tratiţiilor almăjenilor. 

“Un om, o pasiune, un muzeu”, poate fi motto-ul acestor “daruri” ale Almăjului oferite 
fiecărui vizitator. În Valea Almăjului există o mare grijă din partea “oamenilor cu carte” 
pentru conservarea trecutului, a tradiţiilor şi obiceiurilor locale. Fie că au rămas acasă, fie că 
au plecat pe alte meleaguri, almăjeni au vocaţia istoriei locului pe care o transmit cu 
tenacitate din generaţie în generaţie. Pentru că omul sfinţeşte locul, fiecare muzeu a fost făcut 
prin grija unor intelectuali din sat care i-a convins pe săteni că prezentul unui loc “nu poate fi 
un timp deplin dacă nu este clădit şi sprijinit de trecut, presărat cu luminoase repere, a căror 
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strălucire trebuie mereu măsurată şi amplificată, văzută şi revăzută cu ochii unei lumi în 
continuă schimbare.”58 

Muzeul sătesc “Almăjul - Vatră Strămoşească” din Bozovici a fost (re)deschis în anul 2014, 
ca o punte între trecutul, prezentul şi viitorul Almăjului, continuând tradiţia vechiului muzeu, 
”Astra” din Bozovici, care a existat în urmă cu 90 ani, prin grija lui Iosif Coriolan Burlacu. 
Muzeul oferă turiştilor posibilitatea de a vedea colecţii de costume şi obiecte de artă populară 
din gospodăriile almăjenilor. Totodată, se pot vedea şi expoziţii temporare tematice “Icoane  
pictate pe sticlă”, “Linguri şi alte obiecte din lemn”, “Invenţii, inovaţii şi curiozităţi” s.a. 

Muzeul sătesc “Rudăria” din Eftimie Murgu a fost înfiinţat în anul 1998 în clădirea  
gimnaziului din localitatea Eftimie Murgu, la iniţiativa profesorului Ioan Popovici. Este un 
muzeu etnografic cu piese şi obiecte din gospodăria ţărănească tradiţională a rudărenilor. La 
fel ca morile de apă cu ciutură de la Rudăria, muzeul ”macină un timp fără timp” şi îşi 
construieşte viitorul în “trupul” unei mori, prin exponatele autentice prezentate. 

  

  

 
Fig.4.15.   Muzeul “Almăjul, Vatră Strămoşească” din Bozovici  

 

58 Irimia N., Muzee din Caraş-Severin, Editura TIM, Reşiţa, 2011, pag.127. 
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Furca de tors, vasele de lut, portul şi războiul de ţesut 

Fig.4.16.   Muzeul “Rudăria” din Eftimie Murgu 
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Portul almăjan: o iubire în flori de ie 

Fig.4.17.   Muzeul de “Istorie şi Etnografie” din Bănia 
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Revista “Almăj”, icoane pe sticlă şi obiecte ale bisericii străbune 

Fig.4.18.   Muzeul “Almăjul” din Şopotu Vechi 

 
Muzeul sătesc de “Istorie şi Etnografie” din Bănia este “o şcoală” pentru toţi cei care îi trec 

pragul, la care istoria şi tradiţia sunt trăite împreună cu profesorul Nicolae Andrei. Ideea de a 
înfiinţa un punct muzeistic în localitate s-a născut în anul 1972, când regretatul profesor 
Mircea Achim, la cercul de elevi “Căutătorii de comori”, cu ajutorul elevilor, a adunat mai 
multe obiecte de la săteni. După 10 ani, în 1982, punctual muzeistic a devenit Muzeul satului 

145 
 



Bănia, cu două colecţii permanente: de istorie şi de etnografie. În sala de istorie şi arheologie 
cea mai veche şi mai preţioasă piesă este un topor găurit din neolitic. În sala de etnografie se 
pot admira costumele populare ale portului almăjan, piese cu peste 100 ani vechime. 

Muzeul sătesc “Almăjul” din Şopotu Vechi a fost deschis oficial în 2011 din pasiunea pentru 
tradiţiile şi obiceiurile din Almăj a profesorului Gheorghe Rancu-Bodrog. Muzeul are trei săli 
de expoziţie: sala de arheologie, sala de etnografie şi sala pentru biserica străbună. Sala de 
arheologie are exponate din toate perioadele istorice. Sala de etnografie cuprinde piese ale 
costumului popular almăjan şi obiecte autentice din gospodăria almăjană. Sala dedicată 
bisericii străbune surprinde prin cărţile vechi de cult, colecţia de icoane pe sticlă şi toate 
numerele revistei “Almăjul”.  

  
4.1.9. Mănăstirea Almăj-Putna  - credinţă şi  linişte sufletească 

 
Mănăstirea este cunoscută ca fiind „Putna bănăţeană” prin istorioara vieţii unui călugăr 

plecat din Ţara Almăjului la Mănăstirea Putna din Moldova şi, apoi, la Muntele Athos din 
Grecia. Este locul unde se alină setea de întărire în dreapta credinţă. 

 

 

 
Fig.4.19.   Mănăstirea Almăj-Putna 

Mănăstirea Almăj – Putna este „Putna bănăţeană” sau mănăstirea lui „Putneanul” după 
„amprenta” pe care a lăsat-o în tradiţia locului viaţa monahală a călugărului Pahomie 
Putneanul, plecat din Ţara Almăjului la Mănăstirea Putna din Moldova. Se spune că prin 
secolul al XVII-lea, un credincios din Almăj, dorind să ducă o viaţă de călugăr, însetat după 
mântuire „ca un cerb la izvoarele apelor”, a plecat în Moldova la Mănăstirea Putna, ctitoria 
voievodului Sfânt Ştefan cel Mare. După multe osteneli călugăreşti, la luat calea Muntelui 
Athos (Grecia), unde a nevoit aproape 18 ani. Spre sfârşitul vieţii sale, cuviosului călugăr i s-a 
 146 



arătat în vis Maica Domnului şi l-a îndemnat să se întoarcă pe plaiurile natale pentru a veni în 
sprijinul credincioşilor ortodocşi care, în acea perioadă, erau prigoniţi de „valul catolic” al 
stăpânirii străine.  

Aşa cum este consemnat într-un Liturghier cu slove chirilice de la Mănăstirea Frăsinei 
(Vâlcea), călugărul s-a întors în vatra satului Putna împreună cu şapte ucenici şi a vieţuit în 
peştera de la hotarul satului, în locul unde astăzi este un paraclis. Pe aceste minunate 
meleaguri, călugărul a slujit şi, prin puterea rugăciunii, a făcut mai multe minuni, dintre care 
localnicii pomenesc mereu de vindecarea celor două surori mute, fete de boier. Drept 
mulţumire, boierul a construit o casă de rugăciune unde venea părintele Pahomie împreună 
cu ucenicii săi pentru a spovedii credincioşii şi a se ruga pentru viaţa lor. A fost prima casă-
biserică în jurul căreia mai târziu s-a născut satul Putna din Almăj, satul călugărului Pahomie 
Putneanul.  

 De la această istorioară a venit gândul și ideea zidirii unei mănăstiri la marginea satului 
Putna, pe terenul donat de subofiţerul Luca Zăvoianu, fiu al satului. Piatra de temelie a 
mănăstirii a fost pusă la 6 august 1996, de către PS Laurenţiu Streza, episcopul de atunci al 
Caransebeşului, astăzi mitropolitul Ardealului. Viaţa călugărească propriu-zisă a prins rădăcini 
în primăvara anului 1997, odată cu venirea primului stareţ al mănăstirii, Sava Gana, şi alţi 
patru călugări. În fiecare an, la 6 august, este sărbătoarea hramului „Schimbarea la faţă” a 
mănăstirii, iar în prima vineri de după Sf. Paşti, când se ţine sărbătoarea „Izvorului 
Tămăduirii”, se merge la izvorul de apă din grădina mănăstirii, inițiat, construit și donat de 
profesorul Pavel Panduru din Prigor. Astfel, se alină nu numai setea de apă, ci şi setea de 
întărire în dreapta credinţă, într-un cadru natural cu adevărat mioritic, pe frumoasa vale a 
râului Putna. La Mănăstirea Almăj-Putna călătorul va avea „dezlegarea la peşte” în cele patru 
lacuri amenajate şi veţi simţi cât de frumos răzbate în sufletul vizitatorului sunetul de toacă.  

Într-o perioadă în care oamenii parcă „au suspendat”, pentru o vreme, punţile de legătură 
cu Dumnezeu, fiind copleşiţi de grijile zilei, turiştii îşi pot regăsi liniştea sufletească la 
Mănăstirea Almăj-Putna. Sunt trei paşi pentru a ajunge la liniştea dorită. La prima treaptă 
ajung  toţi care trăiesc cât mai mult în mijlocul naturii. De aceea, aproape toate mănăstirile 
din Banatul Montan sunt în locuri retrase, unde şoaptele rugăciunilor celor care le vizitează se 
amestecă cu foşnetul pădurilor, murmurul văilor şi trilul păsărilor. La a doua treaptă se poate 
ajunge dacă, odată ajunşi la mănăstire, călătorul va căuta bucuria în lucruri simple. Cea de 
treia etapă a liniştii se atinge numai de cei care, odată ajunşi la o mănăstire, rămân acolo 
pentru mai multe zile  pe „cărarea credinţei”.  

 
4.1.10. Festivalul Văii Almăjului  

 
Pentru că sufletul almăjenilor nu se poate prinde în alergarea nebună de azi a oamenilor 

fără astâmpăr, din calendarul tradiţiilor din Ţara Almăjului, propunem două manifestări 
tradiţionale, pline de autenticitate: Festivalul Văii Almăjului şi Nunta cornilor.   

Festivalul Văii Almăjului se organizează anual, în fiecare toamnă, de fiecare dată în altă 
localitate din Almăj. Ca orice sărbătoare din Banat, ţine două sau trei zile. În prima zi se 
desfăşoară simpozionul „Despre Almăj, almăjeni şi faptele lor”, unde oaspeţii se pot întâlni cu 
cei mai cunoscuţi „fii ai Almăjului” care participă la lansarea monografiei unui sat almăjan, 
totul cu un singur scop, o mai bună cunoaştere a acestor locuri.  

A doua zi, festivalul cultural-artistic începe cu parada portului popular din satele almăjene, 
când se prezintă costumele specifice zonei etnofolclorice a Văii Almăjului. Se continuă cu 
concursul formaţiilor artistice din satele almăjene, la care vizitatorii urmăresc obiceiuri şi 
datini care se păstrează autentic, aşa cum au fost mereu, fără influenţe străine. Costumele 
populare şi jocul almăjan îi îndeamnă pe privitori să se prindă în „hora zânelor” şi, apoi, să 
povestească şi altora cât de „mândru-i jocul prin Banatul montan, în Almăj”. Gazde sau 
oaspeţi, se prind  în jocurile populare bănăţene de nedei sau la nunţi: brâul, hora, doi-ul şi 
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argeleana. Paşii de dans nu sunt greu de învăţat şi vizitatorii vor avea răsplata să strângă de 
mână o fată frumoasă almăjană.  

Festivalul se încheie cu recitalul ansamblurilor profesioniste din Banat şi din alte locuri, 
invitate pentru ca, prin cântec şi joc, „să se promoveze nestematele tradiţionale din Banat.” 
(Panduru P., 2009). 

Cât timp sunt la festival, vizitatorii, turiștii pot vedea atât casele noi, cât şi cele „bătrâne”, 
ale almăjenilor. Dacă în trecut casele se făceau din bârne şi erau acoperite cu şindrilă sau 
trestie, astăzi, casele sunt din piatră, cărămidă, acoperite cu ţiglă, aşezate de-a lungul străzii, 
una lângă alta, cu o poartă înaltă, drept intrare în „obor” (curte). Interiorul caselor este unul 
specific caselor din Banatul de munte. Din tindă se intră, în dreapta şi în stânga, în cele două 
„sobe” (încăperi) ale casei; într-una se stă tot timpul, iar în cealaltă, care este mai aranjată 
(soba bună), se intră doar în zilele mari.  

 

  
 

  
Fig.4.20. Festivalul Văii Amăjului 
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Nunta cornilor este un obicei cu origini precreştine prin care, cu ajutorul măştilor, „se 
regizează” ritualul unei nunţi. Sărbătoarea populară se ţine în ziua de luni (Lunea cornilor) 
după „zăpostât”, când credincioşii ortodocşi intră în Postul Mare al Sfintelor  Paşti. Obiceiul se 
mai păstrează şi astăzi la Bănia, Prigor şi Rudăria. La Bănia, nunta este precedată de „tocma 
cornilor” (logodna sau peţitul) din ziua de duminică, la care nu lipsesc porcul fript „în brucă” 
şi „buriul” cu răchie de Almăj. Ca la orice nuntă, turiştii vor întâlni miri, naşi şi nuntaşi. 
Bărbaţii se maschează cu „lioarfe” (măşti de pânză), în timp ce mirii nu sunt mascaţi și 
îmbrăcaţi în frumoase costume populare. Plecarea prin sat este de la naşi până în centrul 
satului, unde se face o horă mare cu strigături. Aşa cum este şi la o nuntă obişnuită, se face 
„strigarea darurilor” – o satiră socială cu trimitere la anumiţi săteni. În această zi se poate 
spune orice despre oricine.   

 

  

                                                   
Fig.4.21. Nunta Cornilor 
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4.2. Trasee turistice în  Almăj 
 
Pentru a ajunge în Almăj există trei porţi: poarta principală este prin Bozovici dinspre 

Oravița și Anina, pe Valea Minişului (DN 57B), prin Borlovenii Noi dinspre Iablaniţa; prin 
Craina bănăţeană, tot pe DN 57B, cu deviere de pe drumul european E70 Timişoara – 
Caransebeş – Orşova; prin Şopotu Nou, dinspre apus, de la Moldova Nouă sau de la Sasca 
Montană prin Cărbunari şi pasul Stăncilova pe drumul judeţean DJ 571B. 

Un traseu propus este cu plecare din Reşiţa, cu autocarul, microbuzul sau autoturismul, pe 
drumul naţional DN 58, prin Anina, până la intersecţia cu DN 57B dinspre Oraviţa, de unde se 
ia la stânga, pe Valea Minişului până la Bozovici: 

 
1. Reşiţa – Caraşova – Anina - intersecţie (36 km)– cu autocarul 
2. Anina (intersecţie)–Bozovici (29 km)  – cu popas la Paralela 45 
3. Bozovici –Şopotul Nou (23 km) – cu popas la Bănia şi Lăpuşnicul 

Mare 
4. Şopotul Nou – Borlovenii Noi (30 km) - cu popas la Rudăria şi 

Prigor   
5. Borlovenii Noi– Iablaniţa – intersecţie (25 km) - prin Craina 
6. Iablaniţa – Caransebeş (57 km) 
7. Caransebeş –Reşiţa (42 km) 

 
Călătoria va începe din centrul municipiului Reşiţa, cu autocarul, pe drumul naţional 

asfaltat DN 58, pe Valea Domanului. Drumul de la Reşiţa la Anina are 32 km şi trece printr-o 
zonă de o frumuseţe deosebită, în care formele create de ape în relieful calcaros se înşiruie 
necontenit: păduri de fag amestecat cu stejar, frasin şi pe culmi tei, între care apar pajişti 
înverzite, livezi de pruni (prunul galben de Carașova) şi stepe de piatră. Coastele însorite, 
uscate, prezintă aspectul de stepă cu nelipsita colilie pe care, în trecut, în zilele de sărbătoare, 
tinerii din satele craşovene şi-o puneau  în smocuri la pălărie. După un urcuş lung, pe podişul 
calcaros al Mărculeştilor, la kilometrul 10, se desprinde drumul care duce la Iabalcea, şi de 
aici spre Cheile Caraşului şi Peştera Comarnic. 

Drumul continuă spre sud, printre livezi de pruni şi numeroase doline săpate în calcarele 
podişului, până la Caraşova, cel mai important sat din cele şapte ale comunităţii caraşovene. 
Deasupra Caraşovei, pe podişul pietros şi golaş,  se află vestigiile Cetăţii Caraşului, cetate 
medievală atestată documentar din anul 1230. Astăzi, din cetate se păstrează doar zidurile de 
piatră, cărămidă şi blocuri de stâncă, având forma unui patrulater cu laturile ondulate. Alături 
de cele 5 despărţituri ale cetăţii se văd urmele unei curţi şi o fântână în mijlocul ei, prin care 
se făcea şi legătura cu exteriorul în timpul asediilor. 

De pe cetate, ochiul turistului cuprinde Valea Caraşului până la Prolaz, iar spre apus 
Munceii Vârseţului. În apropiere, deasupra râului Caraş, este stânca „Cocoşul”, având forma 
unui cocoş uriaş. La poalele cetăţii, în depresiunea creată de râul Caraş, se află localitatea 
Caraşova, unde în secolele XIV – XVIII s-au așezat, în trei valuri, grupuri de slavi sud-
dunăreni, fugiţi din faţa turcilor. Ei populează satele: Caraşova, Nermet, Iabalcea, Clocotici, 
Vodnic, Rafnic şi Lupac. În centrul satului Carașova se ridică monumentala biserică romano-
catolică, zidită în secolul al XVIII-lea, fiind monument arhitectonic.  

Din Caraşova se pot face excursii frumoase pe Cheile Caraşului şi pe Cheile Gârliştei, la 
Peştera Comarnic şi în Munţii Semenic şi Munţii Aninei. Împrejurimile sunt bogate în peşteri, 
chei, doline şi izvoare. 

De la Caraşova la Anina, şoseaua trece printre păduri de brad şi fag cu poieni răcoroase, 
apoi prin largi serpentine şi printre numeroase doline până la Celnic, cartierul cel mai nordic 
al Aninei şi un loc minunat de belvedere asupra oraşului. De aici, după alte serpentine – poate 
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cele mai grele din tot drumul –, şoseaua coboară în Anina. Venind dinspre Reşiţa, se poate  
vedea din depărtare maşina de extracţie de la Puţul I (întâi) al minei de cărbuni din Anina, pe 
lângă care trece prin munte prima cale ferată montană din România, Simeringul bănățean: 
Oraviţa-Anina. La capătul liniei ferate, se poate privi impresionanta clădire cu arhitectură 
industrială a gării din Anina.   

Şoseaua ondulează de-a lungul Aninei de la capătul de nord, unde se desprinde drumul 
spre lacul Mărghitaş, prin zona centrală de unde, pe lângă cimitir, se  face drumul spre lacul 
Buhui, până la capătul de sud al oraşului, unde este cartierul Steierdorf, cu urmele de cărare 
spre locul unde a fost una din cele mai căutate staţiuni climaterice - Aurora Banatului.  Apoi, 
după intersecţia cu drumul spre Oraviţa (DN 57B), se va lua la stânga şi  se coboară pe Valea 
Minişului spre Bozovici.  

Minişul izvorăşte de sub versantul estic al Culmii Rolului (977 m) din Munţii Aninei, din 
apropierea ”ruinelor epocii comuniste” ale termocentralei pe şisturi bituminoase de la Crivina. 
După ce la obârşie curge firav, adunând apele afluenţilor, râul prinde curaj şi îşi taie o vale 
îngustă şi adâncă în stâncile de calcar albe, cenuşii sau roşiatice, cu pitoreşti şi variate forme 
carstice, cu îngustări şi gâtuiri ale văii, prin care drumul a trebuit să fie tăiat în stâncă, şi cu 
lărgiri în bazinete, cea  mai frumoasă fiind la confluenţa pârâului Poneasca cu râul Miniş.  

Încă de la intrarea în Cheile Minişului (14 km), aerul curat cu un miros proaspăt de pădure 
şi muşchi umed îţi trezeşte sinusurile şi te îndeamnă să deschizi geamurile maşinii. Suntem în 
Parcul Naţional Cheile Nerei –Beuşniţa. Soseaua trece pe lângă lacul Gura Golumbului, unde 
călătorii pot vedea pescari care îşi încearcă norocul la undiţă, iar alţii care spun poveşti 
pescăreşti stând la răcoare în Cabana Cerbului de pe malul opus al lacului. Dacă se pornește 
spre baraj, turiştii pot vedea o ingenioasă scară curbată, constituită din mici bazine cu apă pe 
care, după refacerea construcţiei,  peştii vor urca în salturi până la lac şi, mai departe, pe 
Miniş în sus.  Priveliştea va fi una încântătoare, la o altitudine de 420 m.  

În aval de Gura Golumbului valea se îngustează din nou, iar drumul continuă prin cel de-al 
treilea sector al Cheilor Minişului, lung de mai bine de 3 km. Din cele două conducte care au 
însoţit drumul, una a rămas la baraj, iar urmele celei de-a doua se vor vedea ca o „tivitură” pe 
marginea drumului până la gura Poneasca. După un izvor care îşi prelinge apa pe peretele din 
stânga al văii, de la o înălţime de 10 m, urmează cea mai strâmtă şi mai cotită zonă a cheilor. 
Pereţii de stâncă se apropie până la 12 m, abia lăsând loc albiei râului (5-6 m lăţime) şi 
şoselei. Versanţii sunt acoperiţi cu liliac sălbatic, iar apa râului, care nu vede niciodată 
soarele, curge când tumultuos printre stâncile calcaroase, când liniştit în dorne adânci de 
aproape 2 m, în care păstrăvii înoată în voie.  

Urmează, la marginea drumului, de-o parte şi de alta, Peşterile lui Adam, fiind cunoscute şi 
sub denumirea de Gurile lui Miloi, după o veche legendă despre oamenii locului din Valea 
Tăriei. Astfel, „se spune că pe cursul superior al Tăriei trăiau nişte oameni uriaşi, ciudaţi la 
înfăţişare şi comportament, numiţi jidovi („židovŭ –fiinţe uriaşe, în limba slavă). Oamenii din 
Valea Tăriei i-au atacat pe jidovi, pentru a le ocupa teritoriile, însă au fost învinşi de uriaşi. Furia 
uriaşilor a determinat prigoana oamenilor şi refugiul lor prin grote şi codri. Un bătrân pe numele 
Miloi i-a condus la cele două peşteri, unde oamenii s-au ascuns pentru a scăpa cu viaţă.” (Neagu 
V., 2011). 

Zburând cu gândul plin de fantezie pe drumul care trece succesiv pe sub pereţii scobiţi de 
om sau ciuruiţi de găuri circulare, turiştii sunt îndemnaţi să oprească şi să caute aceste peşteri 
ale haiducului Adam Neamţu pentru a simţi, pentru o clipă, dorul de „libertate, dreptate şi 
credinţă” atunci când vine greul. Treptat, iarăşi cheile „se pierd”, însă versanţii rămân înalţi şi 
împăduriţi până la poale.  Râul îşi vede de treabă şi curge, fie săltând pe lespedea albă pe care 
el însuşi a şlefuit-o, fie printre insulele de pietriş pe care se răsfaţă menta de apă şi ropanul. 
Din când în când mai umple o dornă lungă cu apă verzuie.  

La km 15 al drumului Anina – Bozovici, în locul unde este confluenţa Minişului cu pârâul 
Poneasca, lunca râului se lărgeşte şi se ajunge la cel mai frumos bazinet al Minişului, terenul 
fiind potrivit de camping. Chiar la vărsarea râului Poneasca în Miniş, spre nord, se iese din 

151 
 



Parcul Naţional Cheile Nerei-Beuşniţa şi se intră în Parcul Naţional Semenic - Cheile 
Caraşului. De la confluenţă, la stânga, se deschide un drum de munte care duce în satul 
Poneasca (la 3 km) unde, în trecut, în mijlocul pădurilor de brad şi fag, a fost o frumoasă 
staţiune climaterică şi o tabără de vară pentru tineret. Situată la 380 m altitudine, staţiunea 
climaterică Poneasca a fost în mijlocul pădurii de făgete intercalate cu brad, la confluenţa 
pârâului Guşec cu râul Poneasca. Aici s-au construit de locuitorii almăjeni vile cochete, cea  
mai mare fiind a lui Eftimie Gherman, transformate după naționalizare în tabără de copii, 
teatru de vară, terenuri sportive şi un mic ştrand. Se mai văd doar urmele barajului de 
acumulare Poneasca, de unde apa urma să fie dusă pe o distanţă de 20 km până la 
termocentrala de la Crivina.  

De la Poneasca se pot face doar excursii frumoase în împrejurimile pitoreşti care lasă 
vizitatorilor amintiri de neuitat. Ei pot ajunge în  „Ogaşul lui Bologa”, întunecat şi destul de 
îngust, despre care localnicii spun că este locul unde şi-a găsit sfârşitul haiducul Bologa, 
bătrân şi orb, zidit de viu de poteră în peştera care-i poartă acum numele. „Bătrânii spun că în 
nopţile de toamnă târzie se iveşte din când în când o umbră întunecată ce se tot frământă sub 
lumina lunii. Ar fi umbra lotrului Bologa, nedespărţit nici prin moarte de locurile unde a 
hălăduit.” (Neagu V., 2011). 

Înainte de a intra pe în sectorul cel mai sălbatic al Cheilor Minişului, atunci când nu este 
secetă, pe partea dreaptă a drumului vine în întâmpinare o casacadă ademenitoare pentru 
nerăbdarea turiştilor de a vedea cascada Bigăr. Nu, nu este cascada Bigăr, ci una mai puţin 
cunoscută, pe care localnici au denumit-o Cascada Cârşia, după locul unde este situată. Când 
nimeni nu se mai aşteaptă, Paralela 45 iese în calea călătorilor şi le spune “bun venit” la atât 
de căutata atracţie turistică a Banatului, Cascada Bigăr.  

Cascada Bigăr. Se trece podul peste râul Miniş şi se urcă pe o potecă pietruită până la  
izvorul Bigăr care iese de sub stânca de calcar înaltă de peste 50 m, formând un ochi de apă 
atât de limpede încât se poate vedea chipul în oglinda apei. În stâncă, pe dreapta, se poate 
urca la peştera Bigăr. La vărsarea pârâului Bigăr în Miniş s-a format o frumoasă „ciupercă de 
calcar” a cascadei suspendată peste albia Minişului. Cascada s-a mai numit în trecut Coronini, 
după numele fostului guvernator al Banatului din secolul al XIX-lea, Johan Baptist Coronini.  

 Ochiul de apă aflată sub cleanţurile răsucite în piatra de calcar, din care se prelinge 
lacrimile cascadei Bigăr, este bucuria naturii faţă de omul care nu-i este duşman, oferindu-i în 
schimb liliacul sălbatic care a luat culoarea din zâmbetul cerului senin în bătaia razelor 
soarelui şi floarea atât de rară a alunului turcesc. Pentru călătorii îndrăzneţi şi „voinici”, 
îndemnul este de a coborî la albia râului de unde se poate vedea cum Minişul sapă stânca pe 
dedesubt. Frumuseţe. Experienţă. Pericol. Ar fi mare păcat ca stânca de calcar să se 
prăbuşească într-o bună zi. Este nevoie de a o proteja. Doar suntem în aria protejată a 
Rezervaţiei Naturale Bigăr din Parcul Naţional Cheile Nerei-Beuşniţa. 

Rochia de mireasă a crăiesei Munţilor Banatului îi aşteaptă pe viitorii miri să-şi facă 
fotografii şi filme de neuitat, la cel mai odihnitor popas din Banat. La Popasul turistic Bigăr 
călătorii vor putea auzi una din cele mai frumoase legende ale Almăjului, legenda Cascadei 
Bigăr. 

De la Paralela 45, valea se deschide treptat printre dealuri tot mai joase pătrunzând în 
„Ţara Almăjului”, care îi întâmpină pe vizitatori cu păstrăvi indigeni, la Păstrăvăria Miniş.  Mai 
în aval, râul Miniş primeşte din stânga apele râului Tăria, iar de aici, după 6 km, se ajunge la 
Bozovici.  

Denumirea localităţii Bozovici provine de la cuvântul „boz” (bŭzŭ-boj, în limba slavă),  
numele unei plante cu flori albe şi fructe mici, rotunde şi negre, care creşte din abundenţă în 
aceste locuri. Localitatea Bozovici este centrul spiritual şi cultural spre care duc toate 
drumurile satelor almăjeni. Citind revista „Almăjana”, turistul va descoperii tradiţiile şi 
locurile din Ţăria Almăjului unde se cultivă omenia, înţelegerea, credinţa, bunul simţ şi dorul 
de casă ale almăjenilor  în zborul lor spre o lume împovărată de „zâzanie şi gâlceavă”. Tot în 
Bozovici sunt două specii de arbori ocrotiţi, declarate monumente ale naturii: arborele 
pagodelor şi tisa.  
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Aici s-a născut Ion Luca-Bănăţeanu (1894-1963), unul dintre marii violonişti ai Banatului și 
profesorul poet David Blidariu (1905-1980), fondatorul liceului, fost profesor,  director și 
inspector general al școlilor românești din Grecia și Balcani. 

În celelalte sate almăjene, mai frumoase unul ca altul, obiceiurile şi datinile sunt încă 
păstrate în forma lor autentică şi vor fi mereu atracţiile turistice ale locului. 

Călătoria poate continua pe întreg „drumul roman” din Almăj, prin care se făcea legătura 
dintre cele două mari drumuri romane principale din Banat. 

Popasul “La Stăjări” de la intersecţia drumului comunal de la Bănia cu drumul judeţean DJ 
571B. situat la mijlocul Almăjului (km 15), este marcat prin cinci stejari tineri care, în anul 
2004, au fost plantaţi  în locul bătrânului stejar ce „a căzut şi a sărutat pământul care l-a 
hrănit şi l-a ţinut 600 de ani. Stejarul a fost sădit în anul 1330, în cinstea victoriei lui Basarab I, 
la care au participat almăjenii, împotriva regelui Ungariei, Carol Robert de Anjou. În timp, 
stejarul a devenit un simbol al permanenţei almăjenilor pe aceste meleaguri. La umbra lui, se 
întâlneau cnezii locali pentru a lua hotărârile cele mai importante. Ultimul mare moment pe care 
l-a trăit a fost Marea Unire din 1 decembrie 1918, când curcubeul a căzut din cer pe pământ, 
transformându-se în tricolor.” (Andrei N., 2003). 

Legenda acestui loc este dublată de existenţa unei fântâni „unicat” pentru Valea Almăjului 
şi Banat. Dacă toate fântânile s-au zidit dintotdeauna sub formă rotundă, aceasta este zidită 
„în unghi”, indicându-se direcţia în care s-ar găsi „o mare comoară”. Fascinaţia aurului a ajuns 
din vremuri trecute şi până astăzi, oamenii fiind atraşi de strălucirea grăunţilor din nisipurile 
râurilor din Banat, mai ales la „împreunare” – la confluenţa dintre râuri.  

În satul Eftimie Murgu (Rudăria) se află Rezervaţia mulinologică cu cele 22 de mori cu 
ciutură. Aici s-a născut Eftimie Murgu (1805-1870), conducătorul revoluţionarilor bănăţeni 
din 1848. Tot la Rudăria s-a născut şi a trăit istoricul bănăţean Ion Sârbu (1865-1922), 
autorul studiului „Istoria lui Mihai Viteazul”, în două volume, lucrare premiată în 1906 de 
Academia Română cu ”Marele premiu Năsturel-Herescu„. Operele marelui istoric bănăţean se 
păstrează în casa memorială din Rudăria. 

Dăinuirea morilor de la Rudăria până astăzi, în epoca zborului în cosmos şi a tehnologiei 
informaţiei, este povestea fantastică a ţăranilor almăjeni, a căror nobleţe  este bunul simţ. 
Roata morii ne vrăjeşte prin mişcarea ei ameţitoare, pentru a pune în mişcare piatra care 
macină hrana pentru existenţa almăjenilor.  La Rudăria vizitatorul va învăţa cum se foloseşte 
ceaiul de scumpină în tratarea afecţiunilor tubului digestiv, cum se face ceaiul de păducel 
pentru bolile de inimă, cum se aplică frunza de arnică din apa caldă pe arsuri pentru 
vindecarea lor, cum se prepară sucul de crin de apă în cazul insomniilor. Numai la Rudăria se 
poate mânca „brânza friptă” cu mălai în poiana cu liliac sălbatic. De pe Valea Rudăriei, 
iubitorii de ciclism montan pot trece pe lângă vârful cel mai înalt al Munților Almajului, 
Svinecea Mare pe vechiul drum al dacilor, 25 km urcare şi alţi 25 km coborâre, până la 
Eşelniţa, lângă Orşova, pe Clisura Dunării. 

Pentru a cunoaşte piesele portului tradiţional al almăjenilor, vizitatorii pot sta la taifas cu 
profesorul Pavel Panduru, din Prigor, satul care l-a dat pe marele sociolog şi director al 
Institutului de Statistică al României interbelice, Anton Golopenţa (1909 -1951). 

Înainte de a părăsi frumoasa Ţară a Almăjului, călătorii pot vizita Mănăstirea Putna a 
Almăjului, lăcaşul sfânt, unde vor găsi esenţa vieţii: iubire şi credinţă.   

Numai aici, în Ţara Almăjului, la sfârşitul zilei şi al călătoriei, turiştii pot vedea aproape 
simultan „miracolul” unui apus de soare şi al unui răsărit de lună, care merg pe cer împreună 
ca doi îndrăgostiţi. Din Almăj, călătoria poate continua spre staţiunea balneoclimaterică Băile 
Herculane, prin ţinutul Crainei bănățene până la Iablaniţa, unde se intră în drumul european 
E70 (DN6), direcţia Băile Herculane. 

În pădurile de la Şopotul Vechi, aparținând ramurii Dalboșeț,  călătorul va deprinde 
meşteşugul culegerii răşinii de brad în aşezarea unde s-a născut Episcopul de Caransebeş, 
Traian Iosif Badescu. Dalboşeţul este satul de dor al scriitorilor almăjeni: Ion Marin Almăjan, 
Iosif Băcilă, Ion Budescu, Nicolae Dolângă ş.a.   
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La Moceriş, sat aparținând comunei Lăpușnicu Mare, se poate vedea Cascada Moceriş cu 
stropii de apă cristalină ce-ţi împrospătează obrajii şi sunetul apei care cheamă tot mai 
aproape.  . 

În Lăpuşnicu Mare, fanfara, înfiinţată în 1911, duce faima acestei localităţi, în care există 
cea mai veche biserică construită din piatră din Ţara Almăjului, cu hramul „Pogorârea 
Duhului Sfânt” (1770-1780). 

La Şopotul Nou (Buceaua) se poate vedea „cotitura” spectaculoasă a Nerei spre chei şi 
drumul în serpentină spre ţinutul bufenilor (Cărbunari, Ştinăpari, Padina Matei). Când 
turistul ajunge sus pe vechiul drum de peste o sută de ani, al Almăjului, pe platoul de la 
Stăncilova, Stinăpari, Cărbunari – priveliștea de o frumusețe naturală neasemuită îi taie 
respirația. Merită cu orice efort și orice risc pentru mașină să faci drumul de la Șopotu Nou, 
prin Stăncilova, Stinăpari, Cărbunari, până la Sasca Montană, pentrucă asemenea peisaje 
montane, păduri naturale nealterate, nu poți vedea de multe ori în România. 

 
4.3. Vacanţe în Almăj 

 
În Almăj se pot practica mai multe și diverse forme de turism, după cum urmează: 
1.Turismul montan este principala formă de turism pentru cei care iubesc drumeţiile, caută 

odihna şi recreerea (destinderea) în Munţii Semenic, Munţii Aninei şi Munţii Almăjului.  
Turismului montan i se pot circumscrie mai multe forme noi de turism practicabile pe munte: 
turismul de drumeţie montană, turismul de odihnă şi recreere (destindere), turismul de 
vânătoare şi pescuit sportiv, turismul de escaladă (alpinism), speoturism, cicloturism, 
enduroturism și hipoturismul. Vizitatorii de orice vârstă sunt şi vor fi mereu încântaţi să 
descopere tainele parcurilor naturale deosebite din apropierea Almăjului. 

Parcul Naţional Semenic – Cheile Caraşului este situate în zona nordică a Munţilor Aninei şi 
zona estică a Munţilor Semenic. Cu o suprafaţă de 36.365 ha, parcul cuprinde frumuseţi 
naturale cu o valoare deosebită, incluse în cele 10 rezervaţii naturale: 

 

Nr.crt Rezervaţie Localitate  Tip 
1 Cheile Caraşului Caraşova Mixtă 
2 Izvoarele Nerei Prigor, Pătaș Forestieră 
3 Cheile Gârliştei Anina şi Goruia Mixtă 
4 Izvoarele Caraşului Anina Mixtă 
5 Lacurile Buhui - Mărghitaş Anina Mixtă 
6 Peştera Comarnic Caraşova Speologică 
7 Peştera Popovăţ Caraşova Speologică 
8 Peştera Buhui Anina Speologică 
9 Groposu Reşiţa Forestieră 
10 Bârzăviţa Văliug Forestieră 

 
Rezervaţia forestieră Izvoarele Nerei, întinsă pe o suprafaţă de 4852,8 ha, situată pe 

versantul sudic al Munţilor Semenic, reprezintă obiectivul cel mai căutat de silvicultorii şi 
ecologiştii din România şi din ţările europene, datorită pădurilor sale unice de făgete naturale 
virgine, cu arbori care impresionează prin vârsta lor (peste 350 de ani) şi prin dimensiunile 
lor uriaşe, arborii având înălţimi de peste 50 m şi diametre care ating 1,5 m. Este cel mai 
întins şi compact ecosistem de păduri seculare existent în Europa.  

Parcul este bogat şi în cursuri de ape subterane şi apariţia unor puternice izbucuri. Cel mai 
spectaculos dintre ele este Izbucul Caraş, unic în România prin debitul său.  

Parcul Naţional Semenic – Cheile Caraşului este un ţinut care oferă şi o bogată 
biodiversitate  din punct de vedere botanic şi faunistic. Nuanţa specifică a florei este dată de 
numărul mare de specii meridionale: liliacul, floarea Semenicului, brânduşa ş.a. Speciile de 
faună carpatină sporesc farmecul şi atractivitatea zonei. 
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Parcul Naţional Cheile Nerei – Beuşniţa este situat în sud-vestul Banatului Montan, 
acoperind întreaga zonă sudică a Munţiilor Aninei şi o parte din zona nordică a Munţiilor 
Locvei.  

Parcul are o suprafaţă de 36 758 ha şi cuprinde 7 rezervaţii naturale.  
 

Nr. 
crt. 

Rezervaţie Localitate Tip 

1 Cheile Nerei - Beuşniţa Sasca Montană şi Şopotul Nou Mixtă 
2 Cheile Rudăriei Eftimie Murgu Mixtă 
3 Cheile Şuşarei Sasca Montană Mixtă 
4 Valea Ciclovei -Ilidia Ciclova Română Mixtă 
5 Ducin Lăpuşnicu Mare Forestieră 
6 Lisovacea  Bozovici Mixtă 
7 Izvorul Bigăr Bozovici Mixtă 

 
Principalele elemente de atracţie ale parcului sunt formaţiunile carstice prin forme fie de 

suprafaţă (chei, cascade), fie de adâncime (peşteri). 
Rezervaţia „Cheile Nerei – Beuşniţa” are ca atracţii turistice deosebite: Cheile Nerei, Lacul 

Dracului, Lacul Ochiul Bei şi Cascadele Beuşniţei.  
Cheile Nerei, cuprinse între Şopotul Nou şi Sasca Montană, sunt cele mai lungi din Banatul 

Montan (22 km), unice în ţară, ca frumuseţe şi măreţie deoarece, pe întregul lor parcurs 
(destul de dificil de străbătut), prezintă o strânsă îmbinare  între stâncă, vegetaţie şi apă. Cele 
mai spectaculoase forme carstice de pe chei sunt cele trei cascade în tuf calcaros - Cascadele 
Beuşniţei - şi cele două lacuri naturale: Ochiul Bei şi Lacul Dracului. 

Rezervaţia Bigăr cuprinde Cheile Minişului, cu o lungime de 14 km, unde - la paralela 450 E 
- se întâlnesc: Peştera Bigăr, Izbucul Bigăr şi Cascada Bigăr.  Tot pe aceste chei sunt deosebite 
formațiunile: Stânca Leului, Peştera cu Oase şi Peşterile lui Adam Neamţu. De un farmec 
aparte sunt Cheile Şuşarei şi Valea Ciclovei – Ilidia. 

În noua Rezervaţie „Cheile Rudăriei” se disting prin unicitate „Morile de apă  cu ciutură” de 
la Rudăria (Eftimie Murgu). 

În cele două parcuri naţionale se întâlnesc plante care - prin frumuseţe şi coloristică - sunt 
unice în această zonă: pinul negru de Banat, garofiţa bănăţeană, bujorul de Banat, floarea 
Semenicului, alunul turcesc, vişinul turcesc, iedera albă, brânduşa galbenă, păducelul negru, 
urechea ursului, papucul doamnei şi sângele voinicului. 

Arborii seculari – Sequoia Gigantea, tisa, magnolia, pagodela şi platanul – întregesc 
spectaculosul şi măreţia vegetaţiei bănăţene.  Ei sunt adevărate monumente ale naturii care 
pot prezenta un interes deosebit în cadrul turismului cultural și ştiinţific. 

Prin varietate, bogăţie şi originalitate, fauna nu este cu nimic mai prejos faţă de floră. Viaţa 
săblatecă freamătă peste tot în Almăj, prin  mii de specii de animale, păsări şi peşti.  

2.Turismul balnear este a doua formă de turism care poate fi practicată în staţiunea 
balneoclimaterică Băile Herculane, din vecinăt6atea Almăjului, datorită calităţilor multiple ale 
izvoarelor termale în  care se îmbină destinderea cu diferite forme de cură şi tratament. În 
staţiune se mai poate practica: turismul de drumeţie, turismul de odihnă şi agrement, 
alpinismul, speoturismul, cicloturismul, turismul de întruniri, turismul  medical şi turismul de 
aventură. 

3.Turismul de week-end, practicat la sfârşit de săptămână pentru destindere şi agrement în 
jurul oglinzilor de apă ale Lacului Gura Golumbului, pe Valea Rudăriei  la morile de apă şi pe 
Valea Mocerişului la Cascada Moceriş. 

4.Turismul rural şi agroturismul pot fi practicate tot mai mult în Ţara Almăjului prin 
găzduirea vizitatorilor ocazionali ai unui sat în pensiunile agroturistice sau la oameni acasă, în 
„soba de la drum”. Mediul rural bănăţean constituie o alternativă de vacanţă la existenţa 
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cotidiană, vacanţă motivată de dorinţa de întoarcere la natură, la vechile tradiţii şi obiceiuri 
de la ţară. Turismul rural poate îmbrăca mai multe forme, cum ar fi agroturismul, care 
presupune şederea în gospodăria ţărănească, organizată tot mai mult ca o pensiune 
agroturistică, unde este posibil consumul unor produse din  gospodăria gazdei şi participarea 
în mai mare sau mai mică măsură la anumite activităţi agricole specifice sezonului. Acum, 
agroturismul este practicat  în localităţile: Bozovici, Moceriş, Prigor, Dalboşeţ şi Şopotu Nou.   

5.Speoturismul este forma de turism mult căutată de iubitorii arhitecturii naturale 
subterane, care ne arată geniul de neegalat al naturii.  Picătură cu picătură, în peşteri,  s-au 
format ţurţurii de calcit, cu denumirea de stalactite, şi turnurile de pe sol, numite stalagmite. 
Turismul subteran are avantajul că nu depinde prea mult de sezon. Plouă, ninge, e caniculă 
sau ger, peşterile din apropierea Almăjului îşi aşteaptă vizitatorii cu aceeaşi temperatură 
răcoroasă, dar plăcută, în medie 8-10 0C. Aşa este în Peştera Bigăr, Peştera Comarnic şi Peştera 
cu Oase.  

6.Ecoturismul este forma de turism care oferă posibilitatea de a trăi o experienţă direct 
legată de un spaţiu protejat ale cărui calităţi naturale şi culturale şi-au păstrat autenticitatea. 
El oferă informaţii educative care permit vizitatorilor să aprecieze calităţile unice ale unui 
teritoriu şi, totodată, induce vizitatorilor un comportament protector şi etic faţă de acest 
teritoriu. Ecoturismul se adresează însă unui grup relativ restrâns de turişti, bine educat, 
responsabil, conştient şi apreciativ şi implică anumite căi de acces şi mijloace de transport astfel 
alese pentru a minimiza impacturile negative asupra mediului.  

7.Turismul de vânătoare şi pescuit sportiv are o veche tradiţie în Almăj, fiind favorizat de 
existenţa unui bogat fond cinegetic ( mistreţ, vulpe, iepure, țap, căprior etc.) şi a unui atractiv 
fond piscicol (păstrăv, clean, caras etc.). Ocolu silvic Bozovici poate organiza partide de 
vânătoare, iar turiştii amatori de vânat se pot caza la cabanele de vânătoare din zonă.  

8.Turismul de aventură este noua formă de turism ce se poate practica în Valea Almăjului 
pentru cei care sunt în căutarea unor aventuri care să le creeze emoţie şi adrenalină.  
Aventura în sine presupune  efectuarea unor activităţi care oferă o experienţă intensă, o 
provocare pentru depăşirea limitelor fizice, un prilej de evadare din mediul confortabil al 
existenţei moderne. Escaladarea pereţilor verticali de piatră ai munţilor, coborârea cu barca 
pe ape repezi, saltul cu parapanta de pe vârfuri de munte, scufundări în ape adânci, 
parcurgerea unor galerii pline de apă din interiorul peşterilor, coborârea cu schiurile pe pante 
abrupte şi acoperite cu zăpadă gata să pornească avalanşe, ciclismul montan etc. sunt tot 
atâtea activităţi asociate acestei forme de turism. Doritorii de adrenalină pură pot găsi în 
relieful din zonă destule oportunităţi de desfăşurare. Alpinismul sau căţărarea sportivă se 
poate practica cu succes în în Cheile Nerei. Tot pe Cheile Nerei se poate practica raftingul sau 
coborârea cu barca pe ape învolburate. Aventuri în costum de scafandru se pot face prin 
scufundări în peşteri sau în Lacul Dracului, lacul carstic situat în malul stâng al Nerei. Salturi 
cu parapanta se pot face atât iarna, cât şi vara, de pe vârfuri de munţi. Escaladarea pe teren 
accidentat cu autoturisme (ATV-uri) sau cu motociclete (Enduro) se poate face în Munţii 
Almăjului. Întregul spaţiu al Almăjuluii oferă un cadru adecvat de practicare a 
enduroturismului, adică drumeţia pe motocicletă. Astfel, denivelările şi gropile drumurilor de 
ţară din neajunsuri pentru toți locuitoriidevin avantaje în dezvoltarea acestei forme de turism 
după sloganul din occident „a savura în loc de a goni”. EnduRoMania este acum concursul de 
motociclete cel mai căutat pe teren accidentat. Un loc aparte îl are concursul de  
automobilism „Raliul Banatului Montan”, de pe Valea Domanului –Anina – Bozovici – Oraviţa. 
Cicloturismul este forma de turism care promovează bicicleta ca mijloc de deplasare. Unul din 
cele mai atractive concursuri pe biciclete pe teren accidentat este concursul anual „Banat 
Montain Bike Maraton” pe trasee de munte atât pentru amatori, cât şi pentru avansaţi, cu 
lungimi de: 10 km, 30 km, 50 km şi 80 km.  

9.Turismul spiritual vizează pelerinajul la mănăstirile din zona Banatului pe circuitul 
turistic: Mănăstirea Teiuş de la Caransebeş, Mănăstirea Piatra Scrisă de la Armeniş, Mănăstirea 
Almăj – Putna de la Putna-Prigor, Mănăstirea Sfânta Ana de la Orşova, Mănăstirea Mraconia de 
la Dubova, Mănăstirea Gornea-Sicheviţa, Mănăstirea Baziaş, Mănăstirea Nera de la Sasca 
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Montană, Mănăstirea Maria Stâncii de la Ciclova Montană, Mănăstirea Călugăra de la Ciclova 
Montană, Mănăstirea Vasiova ( Izvorul) de la Bocşa şi Mănăstirea Brebu de la Soceni, precum și 
vizitarea bisericilor ortodoxe de secol XVIII, XIX din Valea Almăjului. 

Turismul cultural  este  forma de turism care plasează atracţia culturală în centrul ofertei, 
aşa cum poate fi turismul tematic: Drumul Ţării Almăjului.   

 În Ţara Almăjului se pot propune excursii de zi  şi vacanţe de trei zile sau şapte zile. 
Punctul de plecare poate fi unul din oraşele din apropiere: Reşiţa, Oraviţa, Anina sau Băile 
Herculane. Dacă turiştii sunt cazaţi la una din cele două pensiuni din Bozovici, Pensiunea 
turistică Luiza sau Pensiunea agroturistică Floarea Almăjului plecarea în călătorie se poate 
face din Bozovici. Pentru turiştii cazaţi în camping la popasurile turistice Cabanera din 
Dalboşeţ sau Prigorel din Prigor, drumeţiile se pot organiza după acelaşi programe. 

 
O zi de excursie în Ţara Almăjului 

 
Circuit turistic: Drumul Ţării Almăjului 
 
Traseul turistic 1: Bozovici – Eftimie Murgu 
Obiectiv turistic principal: Morile de la Rudăria 
Alte obiective turistice: Muzeul sătesc din Rudăria, Statuia lui Eftimie Murgu, Valea 

Rudăriei 
Masă de pânz: tradiţională în aer liber în localitatea Eftimie Murgu 
Cină cu spectacol tematic:  Bozovici  
 
Traseul turistic 2: Bozovici – Cascada Bigăr  - Peştera cu oase 
Obiectiv turistic principal: Cascada Bigăr 
Alte obiective turistice: Izbucul Bigăr, Peştera Bigăr, Coama Leului,  Lacul Gura 

Golumbului, Peşterile lui Adam, Păstrăvăria Miniş, Cascada Cârşia, Peştera cu oase,. 
Masă de pânz: tradiţională în aer liber la Popasul turistic Bigăr 
Cină cu spectacol tematic:  Bozovici  
 
 
Traseul turistic 3: Bozovici – Moceriş 
Obiectiv turistic principal: Cascada Moceriş 
Alte obiective turistice: Valea Mocerişului, sălaşul cu microhidrocentrala proprie 
Masă de pânz: tradiţională în aer liber în localitatea Moceriş 
Cină cu spectacol tematic:  Bozovici  
 
Traseul turistic 4: Bozovici – Sopotu Nou – Cheile Nerei – Lacul Dracului 
Obiectiv turistic principal: Cheile Nerei –Lacul Dracului 
Alte obiective turistice: Moara lui Utan, Izbucul Iordanului, Poiana lui Trifu 
Masă de pânz: tradiţională în aer liber la popasul Poiana lui Trifu 
Cină cu spectacol tematic:  Bozovici  
 
Traseul turistic 5: Drumul roman comercial sau Drumul împărătesc  
Obiectiv turistic principal: Muzeele săteşti din Şopotu Vechi, Bănia, Eftimie Murgu şi Bozovici 
Alte obiective turistice: vestigiile staţiilor Dragomireana-Dalboşeţ şi Cetate-Lăpuşnicel, 

Mănăstirea Almăj-Putna   
Masă de pânz: tradiţională în aer liber la Eftimie Murgu 
Cină cu spectacol tematic:  Bozovici  
 
 
Traseul turistic 6: Spectacolul naturii – Rafting pe Nera 
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Obiectiv turistic principal: Cheile Nerei 
Alte obiective turistice: vestigiile staţiilor: Lacul Dracului, Izbucul Iordanului, La Cârlige, 

Turnul Mare al Begului, Turnul Mic al Begului   
Masă de pânz: tradiţională în aer liber la Podul Bei 
Cină cu spectacol tematic:  Bozovici  
 

Traseul de rafting pe Nera 
  
Dacă turiştii vor să-şi stimuleze secreția de adrenalină o pot face prin rafting pe Cheile 

Nerei. Este un mijloc excelent de relaxare, dar şi o distracţie de neuitat. Pentru acest gen de 
distracţie nu trebuie decât să-şi facă o echipă de minim şase prieteni şi să fie plătită taxa de  
150 lei. Oferta este de la Vertical Adventure.  Din întreg traseul dintre Şopotul Nou şi Sasca 
Română, lung de 22 km, porţiunea cea mai spectaculoasă pentru rafting este de la Lacul 
Dracului la Sasca Română. Debitul mediu al râului este de 7 m3/s, iar perioada cea mai bună 
de rafting pe Cheile Nerei este în lunile aprilie – octombrie. După topirea zăpezii şi furtuni 
mari se produc viituri cu debite ce ajung la 88 m3/s şi o creştere cu 5 m a nivelului apei, ceea 
ce face deosebit de periculoasă plimbarea cu barca pe Cheile Nerei. Este  nevoie însă de un 
echipament special de tip scafandru din neopren, vestă şi cască şi de o barcă specială pentru 
ca pericolul de răsturnare să fie cât mai mic şi să reziste la impactul cu lemnele din apă şi cu 
stânca. 

 
Popasul turistic 7: Redescoperirea omului prin agroturism – “o zi la măsurat” 
Evenimentul turistic principal: Măsuratul oilor 
Alte evenimente turistice: tradiţii şi obiceiuri din viaţa satului almăjan 
Masă de pânz: tradiţională în aer liber la orice stână (strungă) la Prigor, Rudăria, Bănia sau 

din oricare alt sat almăjan 
Cină cu spectacol tematic:  Bozovici  
 

O zi la măsuratul oilor 
 
Pe lângă casele din sat, almăjenii au şi „colibe” (sălaşe) răspândite pe coline, deoarece una 

dintre îndeletniciri este dintotdeauna păstoritul. Cel mai însemnat obicei care s-a păstrat până 
astăzi este măsuratul oilor sau „Smâlzul”. Măsuratul oilor pentru almăjeni este o adevărată 
sărbătoare. De cele mai multe ori, măsuratul are loc într-o zi de sâmbătă, în perioada dintre 
Sângeorz  (Sf. Gheorghe - 23 aprilie) şi 1 mai. Pentru a da lapte bun şi mult, oile trebuie duse 
în locurile cele mai bune de păşunat. De aceea, primăvara când „dă colţul ierbii”, în Almăj are 
loc transhumanţa specifică văii, prin care oile se duc de jos, din ţarină, sus la colibă, la 
pădure, unde-i iarbă verde şi grasă. Pentru  păşunatul oilor, mai multe familii (rude sau 
vecini) îşi adună oile prin „ortăcire” într-o singură turmă (pâlc). Măsuratul oilor în ziua de 
„smâlz” are rostul de a stabili „rândul la oi” pentru a le păşuna, a le mulge şi a lua caşul.  

De obicei, oile sunt duse la „strungă” (în ţarc) vineri după amiază pentru a se obişnui 
împreună şi tot acum mieii sunt „înţărcaţi”. După ce vin de la păşune, sâmbăta, în ziua 
măsuratului, la „năprăor” (prânz), fiecare stăpân îşi mulge oile lui. Laptele muls se pune în 
„cumpănă” şi se măsoară cu „brâcul” sau „raboşul” – un băţ de lemn cu gradaţii. După 
numărul de „oche” făcute (o ocă=1,5 l) se stabileşte „rândul” la oi, altfel spus, ordinea de 
umblat cu oile şi cât caş ia fiecare ortac. Stăpânul cu cele mai multe „oche” este „baciul” 
stânei şi va lua primul la oi (caşul). După măsurat, pe covorul de iarbă de lângă strungă se 
întinde o adevărată masă câmpenească cu zamă de miel făcută în căldarea  mare, „miei fripţi 
în brucă”, drob de miel la tavă, caş proaspăt, ouă roşii vopsite în coji de ceapă, prăjitura cu 
brânză şi nelipsita „răchie de Almăj” de prună curată de vară. Ortacii şi păcurarii (ciobanii) se 
cinstesc cu răchie, stau la „un pahar de vorbă” şi fac un joc pe muzica lăutarilor. În trecut se 
cânta din fluier sau din frunză: „Şi cânta moşul din fluier jocuri de năvălnicie barbară sau doine 
de inimă zdrobită” [Birou V., 1982].   
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Vara, la stână, se face brânza cu cele de trebuinţă pentru prepararea laptelui: străcătoarea 
din pânză în care se stoarce caşul, vârzobul – un cerc din lemn de tei peste care se pune 
strecurătoarea pentru caş, cumpăna – un vas de lemn în care se pune laptele de oaie, căldarea 
de tuci în care se fierbe zerul pentru a face urda. Toamna, în septembrie, la sărbătorirea de 
areți, oile se răznesc, „se aleg” şi sunt coborâte în ţarină. Acolo se prepară „balmoşul” din caş 
acru cu smântână şi cu făină de mălai, toate puse la fiert și se taie câte un noacin (miel fătat 
târziu), sau o stearpă grasă, fripți și de data aceasta în proțap.  

După această mică petrecere, fiecare stăpân îşi ia oile la colibă, apoi pentru iernat.    
 
Popasul turistic 8: Redescoperirea omului prin agroturism – “o zi de moară” 
Evenimentul turistic principal: Măcinatul făinii la moară 
Alte evenimente turistice: tradiţii şi obiceiuri din viaţa satului almăjan 
Masă de pânz: tradiţională în aer liber la Eftimie Murgu 
Cină cu spectacol tematic:  Bozovici  
 

O zi de moară 
 

Prin agroturism se propune turiştilor  „o zi de moară” din viaţa satului tradiţional almăjan 
pentru a găsi răspunsurile la întrebările: 

Cum … 
• se abate apa din cursul principal pe „ierugă” printr-un stăvilar, formându-se „iazul” 

morii? 
• se bate „găleţaua” la moară prin care buzoniul se umple cu apă şi jetul iese cu presiune 

focalizat pe „cupele” (paletele) radiale ale ciuturei? 
• se stabileşte sensul „drept” sau „îndărătnic” al rotirii ciuturei după mişcarea soarelui şi a 

lunii pe cer, în sensul acelor ceasornicului sau contrar? 
• se pun boabele de grâu, porumb sau ovăz din „burduș” în coşul morii suspendat 

deasupra pietrelor? 
• cad boabele în „postăviţă” printr-o curgere continuă şi trepidantă dată de „şiocot” ? 
• se macină grăunţii în „sânul” dintre piatra „alergătoare” şi piatra”stătătoare” ? 
• se pune „nuiaua” în gura pietrei alergătoare pentru distribuirea periferică uniformă a 

boabelor?   
• se face făină mai fină sau mai „mare” prin reglarea pietrei alergătoare de la „ridicător” 

prin care se urcă sau se coboară furca cu „broasca”, piatra-pivot cu o scobitură de susţinere a 
„călcâiului” butucului roţii de moară?  

• se gustă făina luată cu lopăţica din „gura mâşnicului” pentru a testa gustul unic al făinii 
de Banat? 

• se pune făina în sac cu lopăţica ca să nu îţi faci „pete albe” pe haine? 
• se „ferecă” piatra alergătoare cu ciocanul pentru ca pietrele de moară „să muşte” 

grăunţii şi să dea făina după o reţetă cunoscută din bătrâni şi transmisă din generaţie în 
generaţie, ca şi „rândul” la moară? 

• se împiedică pătrunderea crengilor cu un grătar înaintea butoniului? 
• se opreşte moara cu „stavila” de lemn pusă la gura butoniului ?  
• se „frige”, vara, porumbul verde de copt pe jar în vatra cu horn a morii pentru a fi 

mâncat cu brânză? 
• se face „scalda” la stropii de moară şi „înălbirea” cu albele „flori de săpun” care cresc în 

jurul morii? 
• se dă „guriţă” peste „postăviţă” şi se pune „fânarul” pentru iubiri împlinite? 
 
 
Popasul turistic 9: Redescoperirea omului prin agroturism – “o zi de fript la căzan” 
Evenimentul turistic principal: Fripul la căzan 
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Alte evenimente turistice: tradiţii şi obiceiuri din viaţa satului almăjan 
Masă de pânz: tradiţională în aer liber la Dalboşeţ 
Cină cu spectacol tematic:  Bozovici  
 

O zi de fript la căzanul de răchie 
 

 În lunile de toamnă  și până târziu în iarnă, în anii bogați în prune, turiştii pot să guste 
„o zi de fript la căzan” din renumita Răchie de Almăj şi să descoperiţi secretele producerii ei 
prin întrebările: 

 Cum … 
• se face focul domol în „vatra” cazanului pentru ca răchia să nu „se afume” și comina să 

nu se prindă de fundul căldării cazanului, ci să fie bună, tare şi dulce? 
• se pune „comina” de prune la fiert în cazan, într-o „proporţie de aur” între zeamă şi 

amestec? 
• se roteşte (învârte!) axul cu palete ca să nu „se prindă” comina de fundul cazanului în 

timpul fierberii? 
• se prinde de cazan „alambicul” cu serpentina de aramă prin care vaporii condensaţi se 

transformă în miraculoasa licoare? 
• se răceşte serpentina în „vasul colector” cu apă adusă pe „jgheab” din râu cu ajutorul 

unei „roţi cu căuşe” , o roată verticală cu ax orizontal de tip turbină Pelton? 
• curge răchia printr-o „slăvină” în „buric” - butoiul de măsurat? 
• se face degustarea cu linguriţa pentru ca „mirosul sâmburelui” să nu te adoarmă? 
• se verifică tăria cu „rambuşul” pentru a nu se obţine o răchie prea „lungă” (slabă ca 

număr de grade)? 
• se ia „zecimea” de către cazangiu ca vamă pentru producerea răchiei? 
• primeşte răchia culoarea aurie cu ajutorul „bureţilor de fag” ? 
• se obţine răchia „profriptă” pentru „goştii” de seamă invitaţi la nedeie (rugă)? 
• se coc cartofii în jar  pentru a-i mânca cu brânză şi a creşte omului înecat în necazuri 

sau bucurii „pofta de răchie”? 
• se obţine „trăgula” din vrej pentru a trage răchia din „buce” sau „damigeană” pentru a o 

pune în pahare? 
• se păstrează răchia de Banat în butoaie de salcâm, stejar sau dud pentru ai păstra 

culoarea şi gustul? 
• devine răchia „bătrână” după un număr de ani şi se oferă cu dop de „tuleu” la „domni”? 
• se face „răchie fiartă” la Crăciun servită colindătorilor sau nuntaşilor la tradiţionala 

nuntă bănăţeană? 
 
Traseul turistic 10: Drumul băilor  
Obiectiv  turistic principal: Staţiunea Băile Herculane 
Alte obiective turistice: Valea Cernei şi Cazanele Dunării 
Masă de pânz: tradiţională în Băile Herculane 
Cină cu spectacol tematic:  Băile Herculane 
 

Drumul băilor 
  
Din Almăj, prin Craina bănățeană, se ajunge la intersecţia de la Iablaniţa, de unde se 

desprinde drumul spre Băile Herculane, şoseaua trece în serpentine peste deal şi coboară în 
valea râului Belareca, la Plugova. De aici, se desprinde drumul spre cea mai întinsă localitate 
din Banatul Montan, comuna Cornereva, cu 39 de sate. Brânza de Cornereva în „călup” de 
brad este vestită în zonă, fiind una din delicatesele Banatului.  

Înainte de intrarea în Mehadia, privind pe partea dreaptă a şoselei, se vede „Râpa Neagră”, 
un bad-land de un pitoresc aparte al eroziunii torenţiale pe dealul cu gresii carbonifere. Din 
marginea drumului se poate ajunge pe o potecă lângă râpă în 15 minute. Văzute de aproape, 
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şanţurile adânci pe peretele lipsit de vegetaţie te copleşesc prin culoarea sumbră cenuşiu-
negricioasă a rocii, care lasă privitorului o impresie de neuitat.    

Mehadia întâmpină călătorii cu vestigiile cetăţii aşezate pe temelia castrului roman 
Praetorium, care se văd de la distanţă pe dealul Barcan. Este una dintre cele mai vechi 
localităţi din Banat şi printre puţinele care şi-a păstrat numele roman (Ad-Mediam) până 
astăzi. Localnicii îi spun în grai bănăţean Megia, dat fiind faptul că aşezarea este aproximativ 
la distanţa dintre Drobeta Turnu Sevein şi Tibiscum Jupa-Caransebeş şi tot aici vine şi drumul 
roman comercial care ajunge și în Valea Almăjului. Localitatea mai este supranumită „Cheia 
Banatului”,  datorită poziţiei sale strategice de pe Culoarul Timiş-Cerna, atât în perioada 
romană, cât şi în cea medievală. Apoi, pe vremea imperiului habsburgic a fost „un cuib de 
pază” al Banatului de Severin. De jos se vede poarta cetăţii, iar în apropiere ruinele. La cetate 
se poate ajunge în 20 minute pe un drum care porneşte din mijlocul localităţii. Vizitând aceste 
vestigii, călătorul poate reconstitui istoria frământată a românilor din aceste locuri.  

Tot în apropierea Mehadiei sunt ruinele „Bisericii sparte de la Ulici”, care reprezintă, de 
fapt, un templu roman peste care slavii au construit o biserică. Un alt obiectiv turistic în drum 
este Biserica ortodoxă din Mehadia, monument de arhitectură şi pictură, în curtea căreia se 
află piatra de mormânt al cronicarului Nicolae Stoica de Haţeg, fost protopop al Mehadiei şi 
autorul celor două studii de referinţă pentru Banat: „Cronica Banatului” şi „Cronica Mehadiei 
şi a Băilor Herculane”. Tot aici se află mormântul generalului Nicolae Cena,  cel care, după 
retragerea pe plaiurile natale, la Mehadia, a realizat  macheta castrului roman şi a donat 
valoroasa sa colecţie de descoperiri arheologice pentru înfiinţarea primului muzeu din 
staţiunile balneare româneşti,  la Băile Herculane (1924). 

Continuând drumul, la ieşirea din Mehadia, se trece râul Belareca  pe cel mai lung pod de 
fier din Europa de sud-est (110 m), fără piloni de susţinere la mijloc. 

După numai 5 km se ajunge la Gara Băile Herculane, aflată în apropierea confluenţei 
râului Cerna cu Belareca, de unde se coteşte la stânga şi se urcă paralel  cu Cerna spre Băile 
Herculane. După numai 3 km de la gară, pe „drumul trandafirilor”,  se trece pentru prima 
dată peste Cerna printr-un loc, acum cu un pod de beton, unde, în anul 1837, s-a realizat în 
premieră mondială primul pod metalic cu arc, utilizând tehnica grinzilor cu zăbrele, după 
proiectul inginerului bănăţean Carol Maderspach, cu materiale de la Uzinele de Fier de la 
Rusca Montană. După trecerea podului, prima privelişte este una cu Cerna enigmatică. În zare 
creşte uşor ondulat versantul alb al Domogledului. La poalele lui este Centrul modern al băilor 
termale din Parcul Vicol. Versantul opus devine şi el tot mai înclinat, pentru a se linişti apoi în 
Platoul Coronini, unde a fost casa babei codoaşe Corocaia din legenda voinicului. Apoi 
şoseaua se strecoară cu greu pe malul stâng şi strâmt al Cernei şi, după aproape 3 km, se 
ajunge în Parcul Central al băilor. Perspectiva se deschide brusc, cu frumoasa arhitectură a 
Hotelului Cerna. De aici începe Centrul istoric al băilor, care se întinde în amonte pe o distanţă 
de un kilometru. Pe această porţiune a Văii Cernei, ambele maluri ale râului sunt înţesate de 
clădiri cu o arhitectură unică, într-o îmbinare armonioasă de linii, forme şi culori, iar Cerna se 
furişează închisă între pereţii înalţi de zidărie. La jumătatea staţiunii istorice, şoseaua trece pe 
malul drept al Cernei. O clipă de odihnă pe podul de piatră realizat în curbă în anul 1864 şi 
privirea ochilor este străfulgerată de limpezimea apei şi zbuciumul apei Cernei, prinsă între 
zidurile de piatră.  

Băile Herculane este cea mai veche staţiune din România şi din sud-estul Europei, fiind 
atestată documentar în anul 153 d.Hr. Actul de atestare a staţiunii îl reprezintă o inscripţie 
gravată pe un altar de calcar alb şi care se află acum la Muzeul Staţiunii. În cei peste 1860 de 
ani ai săi, staţiunea a avut momente de vârf şi de decădere. De aproape două milenii, 
staţiunea Băile Herculane de pe râul Cerna, duce lumii faima izvoarelor sale termale şi a 
eroului Hercules.  

Deşi se află la altitudinea de 168 m, în Băile Herculane se respiră aer ionizat  ca la 1500-
2000 de metri, comparabil cu cel din Alpii elveţieni din staţiunea Davos sau cu aerul de la 
cascada Niagara. Acest aer ionizat negativ (între 2000 şi 6400 de ioni negativi pe cm2) este 
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generat de cele 20 de izvoare termominerale, de cascadele Cernei, dar mai ales de pădurea de 
fag, de pin negru şi vegetaţia  de ferigă din zonă. 

Staţiunea Băile Herculane a fost vizitată de-a lungul timpului de mari personalităţi, între 
care împăratul Iosif al II-lea, împăratul Francisc I şi împărăteasa Charlotte, împăratul Franz 
Iosef şi împărăteasa Elisabeta, Carol I al României, Carol al II-lea şi principele Mihai sau de 
scriitorii români Vasile Alecsandri, Lucian Blaga, Ion Minulescu, George Coşbuc, Nicolae 
Iorga, Mihail Sadoveanu, Ionel Teodoreanu, Liviu Rebreanu, Grigore Vieru şi Adrian 
Păunescu. 

Parcul Naţional „Domogled – Valea Cernei” este o grădină botanică în natură. Muntele 
Domogled ce se ridică aproape vertical deasupra staţiunii oferă o imagine spectaculoasă pe 
care din loc în loc se văd insulele de Pin Negru de Banat.   

 Valea Cernei este cea mai frumoasă şi „bătrână” vale din România. Este singurul colţ al 
naturii unde plantele şi animalele dăinuiesc din epoci geologice trecute. Râul Cerna poartă pe 
firul ei, de la izvoare până la vărsarea în Dunăre, frumuseţi nebănuite şi minunăţii unice, care 
se fac cunoscute numai drumeţului neostenit care ştie să le caute şi să le aprecieze. Numai în 
acest paradis al speciilor  rare de plante, fluturi şi păsări, se poate face climatoterapie. Ea 
înseamnă o cură de aer, de aer şi lumină, de soare, de repaus şi de mişcare pentru 
recuperarea fizică şi deconectarea psihică atunci când sunteţi stresaţi, aşa cum remarcau 
doctorii balneologi  Iancu şi Doina Gogâltan(1992): 

1. Cura de aer începe cu statul în cameră cu ferestrele deschise şi întins pe pat. După o vreme 
se stă pe balcon, apoi pe terasă, în parc sau în pădure. Se practică în orice anotimp, de la o 
jumătate de oră la trei ore, de 2-3 ori pe zi. Ea se poate asocia cu plimbări scurte care nu necesită 
efort şi are ca efect calmarea sistemului nervos: dispare starea de oboseală şi apare apetitul. 

2. Cura de aer şi lumină se face prin expunerea corpului la aer, total sau parţial, pe balcon, pe 
terasă sau în pădure, unde se poate merge pe la umbră. 

3. Cura de soare constă în expunerea la soare în ştrandurile termale (Parcul Central, Parcul 
Vicol, Şapte Izvoare) sau în locuri deschise cum este Platoul Coronini. Durata de expunere este de 
15 minute în prima zi şi apoi tot mai mult (15 min, 30 min, 45 min, 60 min). 

4. Cura de repaus constă în odihnă în fotoliu pentru relaxarea muşchilor. 
5. Cura de mişcare se face mergând cu pas de plimbare într-un ritm uniform, pe potecile din 

staţiune, cu un unghi de înclinare relativ mic (până la 200) şi pe o lungime de 2-3 km.   
Dacă trecutul apelor termale de la Băile Herculane a fost al împăraţilor romani şi austrieci, 

iar prezentul este al celor care-şi caută acum sănătatea la băi, viitorul va fi al turiştilor, 
indiferent de vârstă, care vor să fie mereu tineri şi frumoşi prin tratamentele SPA de la Clinica 
„Ana Aslan” din Băile Herculane şi tratamentele Ivatherm cu apa termală de la Herculane.  

Turul staţiunii Băile Herculane, sperăm în curând în restaurare profundă și în administrare 
optimă. sub forma unui circuit turistic pote fi realizat pe jos sau cu autobuze deschise, 
distanţele nefiind mari, iar posibilităţile pentru refugiu în caz de timp nefavorabil există la tot 
pasul.  

 
Trei zile de vacanţă în Ţara Almăjului 

 
Circuit turistic: Drumul Ţării Almăjului 
 
Ziua 1: unu, două sau toate trei trasee turistice 
 
Traseul turistic 1: Bozovici – Eftimie Murgu 
Obiectiv turistic principal: Morile de la Rudăria 
Alte obiective turistice: Muzeul sătesc din Rudăria, Statuia lui Eftimie Murgu, Valea 

Rudăriei 
Masă de pânz: tradiţională în aer liber în localitatea Eftimie Murgu 
Cină cu spectacol tematic:  Bozovici  
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Traseul turistic 2: Bozovici – Cascada Bigăr  - Peştera cu oase 
Obiectiv turistic principal: Cascada Bigăr 
Alte obiective turistice: Izbucul Bigăr, Peştera Bigăr, Coama Leului,  Lacul Gura 

Golumbului, Peşterile lui Adam, Păstrăvăria Miniş, Cascada Cârşia, Peştera cu oase,. 
Masă de pânz: tradiţională în aer liber la Popasul turistic Bigăr 
Cină cu spectacol tematic:  Bozovici  
 
Traseul turistic 3: Bozovici – Moceriş 
Obiectiv turistic principal: Cascada Moceriş 
Alte obiective turistice: Valea Mocerişului, sălaşul cu microhidrocentrala proprie 
Masă de pânz: tradiţională în aer liber în localitatea Moceriş 
Cină cu spectacol tematic:  Bozovici  
 
Ziua 2 (a doua): unul din cele trei trasee turistice 
 
Traseul turistic 4: Bozovici – Sopotu Nou – Cheile Nerei – Lacul Dracului 
Obiectiv turistic principal: Cheile Nerei –Lacul Dracului 
Alte obiective turistice: Moara lui Utan, Izbucul Iordanului, Poiana lui Trifu 
Masă de pânz: tradiţională în aer liber la popasul Poiana lui Trifu 
Cină cu spectacol tematic:  Bozovici  
 
Traseul turistic 5: Drumul roman comercial sau Drumul împărătesc  
Obiectiv turistic principal: Muzeele săteşti din Şopotu Vechi, Bănia, Eftimie Murgu şi Bozovici 
Alte obiective turistice: vestigiile Vila rustica Dragomireana-Dalboşeţ şi Cetate-Lăpuşnic, 

Mănăstirea Almăj-Putna   
Masă de pânz: tradiţională în aer liber la Eftimie Murgu 
Cină cu spectacol tematic:  Bozovici  
 
Traseul turistic 6: Spectacolul naturii – Rafting pe Nera 
Obiectiv turistic principal: Cheile Nerei 
Alte obiective turistice: vestigiile staţiilor: Lacul Dracului, Izbucul Iordanului, La Cârlige, 

Turnul Mare al Begului, Turnul Mic al Begului   
Masă de pânz: tradiţională în aer liber la Podul Bei 
Cină cu spectacol tematic:  Bozovici  
 
Ziua 3 (a treia): unul din cele trei popasuri turistice 
 
Popasul turistic 7: Redescoperirea omului prin agroturism – “o zi de măsurat” 
Evenimentul turistic principal: Măsuratul oilor 
Alte evenimente turistice: tradiţii şi obiceiuri din viaţa satului almăjan 
Masă de pânz: tradiţională în aer liber la Prigor 
Cină cu spectacol tematic:  Bozovici  
 
Popasul turistic 8: Redescoperirea omului prin agroturism – “o zi de moară” 
Evenimentul turistic principal: Măcinatul făinii la moară 
Alte evenimente turistice: tradiţii şi obiceiuri din viaţa satului almăjan 
Masă de pânz: tradiţională în aer liber la Eftimie Murgu 
Cină cu spectacol tematic:  Bozovici  
 
Popasul turistic 9: Redescoperirea omului prin agroturism – “o zi de fript la căzan” 
Evenimentul turistic principal: Fripul la căzan 
Alte evenimente turistice: tradiţii şi obiceiuri din viaţa satului almăjan 
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Masă de pânz: tradiţională în aer liber la Dalboşeţ 
Cină cu spectacol tematic:  Bozovici  
 

Şapte zile de vacanţă în Ţara Almăjului 
 
Circuit turistic: Drumul Ţării Almăjului 
 
Ziua 1: unu, două sau toate trei trasee turistice 
 
Traseul turistic 1: Bozovici – Eftimie Murgu 
Obiectiv turistic principal: Morile de la Rudăria 
Alte obiective turistice: Muzeul sătesc din Rudăria, Statuia lui Eftimie Murgu, Valea 

Rudăriei 
Masă de pânz: tradiţională în aer liber în localitatea Eftimie Murgu 
Cină cu spectacol tematic:  Bozovici  
 
Traseul turistic 2: Bozovici – Cascada Bigăr  - Peştera cu oase 
Obiectiv turistic principal: Cascada Bigăr 
Alte obiective turistice: Izbucul Bigăr, Peştera Bigăr, Coama Leului,  Lacul Gura 

Golumbului, Peşterile lui Adam, Păstrăvăria Miniş, Cascada Cârşia, Peştera cu oase,. 
Masă de pânz: tradiţională în aer liber la Popasul turistic Bigăr 
Cină cu spectacol tematic:  Bozovici  
 
Traseul turistic 3: Bozovici – Moceriş 
Obiectiv turistic principal: Cascada Moceriş 
Alte obiective turistice: Valea Mocerişului, sălaşul cu microhidrocentrala proprie 
Masă de pânz: tradiţională în aer liber în localitatea Moceriş 
Cină cu spectacol tematic:  Bozovici  
 
Ziua 2 (a doua): Drumul Fierului 
 
Traseul turistic 11: Prima cale ferată de munte din Româia – Oraviţa-Anina  
Obiectiv  turistic principal: Calea ferată Oraviţa-Anina 
Alte obiective turistice: Teatrul vechi “Mihai Eminescu” din Oraviţa, Farmacia montanistică 

Oraviţa, Gara din Oraviţa, Gara din Anina 
Masă de pânz: tradiţională în aer  liber la Pădurea de brazi –Viaductul Jitin 
Cină cu spectacol tematic:  Anina 
 
Ziua 3 (a treia): unul din cele trei trasee turistice 
 
Traseul turistic 4: Bozovici – Sopotu Nou – Cheile Nerei – Lacul Dracului 
Obiectiv turistic principal: Cheile Nerei –Lacul Dracului 
Alte obiective turistice: Moara lui Utan, Izbucul Iordanului, Poiana lui Trifu 
Masă de pânz: tradiţională în aer liber la popasul Poiana lui Trifu 
Cină cu spectacol tematic:  Bozovici  
 
Traseul turistic 5: Drumul roman comercial sau Drumul împărătesc  
Obiectiv turistic principal: Muzeele săteşti din Şopotu Vechi, Bănia, Eftimie Murgu şi Bozovici 
Alte obiective turistice: vestigiile staţiilor  Dragomireana-Dalboşeţ şi Cetate-Lăpuşnicel, 

Mănăstirea Almăj-Putna   
Masă de pânz: tradiţională în aer liber la Eftimie Murgu 
Cină cu spectacol tematic:  Bozovici  
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Traseul turistic 6: Spectacolul naturii – Rafting pe Nera 
Obiectiv turistic principal: Cheile Nerei 
Alte obiective turistice: vestigiile staţiilor: Lacul Dracului, Izbucul Iordanului, La Cârlige, 

Turnul Mare al Begului, Turnul Mic al Begului   
Masă de pânz: tradiţională în aer liber la Podul Bei 
Cină cu spectacol tematic:  Bozovici  
 
Ziua 4 (a patra): unul din cele trei popasuri turistice 
 
Popasul turistic 7: Redescoperirea omului prin agroturism – “o zi de măsurat” 
Evenimentul turistic principal: Măsuratul oilor 
Alte evenimente turistice: tradiţii şi obiceiuri din viaţa satului almăjan 
Masă de pânz: tradiţională în aer liber la Prigor 
Cină cu spectacol tematic:  Bozovici  
 
Popasul turistic 8: Redescoperirea omului prin agroturism – “o zi de moară” 
Evenimentul turistic principal: Măcinatul făinii la moară 
Alte evenimente turistice: tradiţii şi obiceiuri din viaţa satului almăjan 
Masă de pânz: tradiţională în aer liber la Eftimie Murgu 
Cină cu spectacol tematic:  Bozovici  
 
Popasul turistic 9: Redescoperirea omului prin agroturism – “o zi de fript la căzan” 
Evenimentul turistic principal: Fripul la căzan 
Alte evenimente turistice: tradiţii şi obiceiuri din viaţa satului almăjan 
Masă de pânz: tradiţională în aer liber la Dalboşeţ 
Cină cu spectacol tematic:  Bozovici  
 
Ziua 5  (a cincea): Podul Bei – Cascada Beuşniţa 
 
Traseul turistic 12: Cheile Nerei II – Podul Bei - Beuşniţa 
Obiectiv  turistic principal: Cascada Beuşniţa 
Alte obiective turistice: Podul Bei, 7 Tunele, Lacul Ochiul Beiului, Cascada Beuşniţa 
Masă de pânz: tradiţională în aer  liber la Păstrăvăria Valea Beiului 
Cină cu spectacol tematic:  Oraviţa 
 
Ziua  6  (a şasea): Staţiunea Băile Herculane 
 
Traseul turistic 10: Drumul băilor  
Obiectiv turistic principal: Staţiunea Băile Herculane 
Alte obiective turistice: Statuia lui Hercules, Vila Elisabeta, Băile romane, Băile austriece, 

Băile Moderne  
Masă de pânz: tradiţională în Băile Herculane 
Cină cu spectacol tematic:  Băile Herculane 
 
Ziua  7  (a şaptea): Croazieră pe Dunăre cu vaporul sau şalupa 
 
Traseul turistic 13: Drumul Cazanelor Dunării 
Obiectiv  turistic principal: Cazanele Dunării 
Alte obiective turistice: Cazanele Mici, Cazanele Mari, Statuia lui Decebal, Tabula Traiana, 

Peşterea Ponicova, Peştera Veterani, Mănăstirea Mraconia,  
Masă de pânz: tradiţională în aer  liber pe un ponton în Golful Dubova 
Cină cu spectacol tematic:  Orşova 
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4.4. Călătoria turistică în Almăj 
 
1. Cât este durata unei călătorii prin Ţara Almăjului ? 
Pe toate traseele din Almăj, durata unei călătorii cu maşina trebuie să fie estimată din timp, 

ştiind că se poate merge, în medie, minutul şi kilometrul (1 km /min). 
Pe jos, traseul se poate estima cu 2 km pe oră, la urcare, şi 4 km pe oră, la coborâre, ceea 

ce înseamnă o medie de 3 km pe oră pe întreg traseul.  
Atenţie la rătăcire ! 
2. Când se poate merge în Ţara Almăjului ?  
Perioada cea mai bună pentru a vizita Ţara Almăjului este primăvara în lunile aprilie şi 

mai. Tot atât de minunate sunt atracţiile naturale toamna, în lunile septembrie şi octombrie. 
Sezonul de vară pentru odihnă este din iunie până în septembrie. 
Sezonul de iarnă este potrivit în perioada sărbătorilor (Crăciun, Anul Nou şi Bobotează). 
3. Ce să poarte fiecare călător în drumeţiile prin Ţara Almăjului?  
Odată ajuns în Almăj, fiecare turist trebuie să se aştepte că va merge mult pe jos. Pentru 

cărările de munte este nevoie de încălţăminte solidă, care să ţină glezna, o pelerină de ploaie, 
precum şi de un pulover sau o jachetă pentru serile răcoroase de la munte, chiar şi-n timpul 
vierii.  

4. Cât de atrăgătoare este oferta turistică a Almăjului ? 
Călătoria în Almăj este o întoarcere în timp. Este un ţinut care şi-a păstrat frumuseţea 

naturală, simplitatea şi sălbăticia care trebuie parcurs, cât mai mult, pe jos. Plăcerea constă 
tocmai în faptul că turiştii pot hoinări toată ziua fără ţintă, fără să aibă nici cea mai vagă idee 
ce o să apară. Peisaje ce îţi taie respiraţia şi excursii uimitoare şi pline de aventură. Numai ca 
turiştii să fie dispuşi să rătăcească cu ochii deschişi în faţa necunoscutului şi a întâmplării. Să 
meargă prin iarbă cu picioarele desculţe. Să prindă „gustul” de aventură şi de adrenalină pură 
prin urcarea potecilor abrupte pe bicicletă şi coborârea cu barca pe ape repezi.   

5. Cum se alege o vacanţă în Ţara Almăjului ? 
O călătorie este unică şi irepetabilă în Almăj. De fiecare dată, turiştii vor  trăi emoţii şi 

experienţe de neuitat. Cea mai frumoasă vacanţă în Almăj este cea pe care turiştii o 
„construiesc” împreună cu gazdele pentru o sumă dată de bani pe care o consideră că merită 
să fie plătită, atunci când se alege pachetul turistic. 

6. Cât de mare este punctualitatea în Almăj? 
Punctualitatea nu este un punct forte la români și nici la almăjeni.  
Timpul este cu vreme! 
Sculaţi-vă mai devreme şi distraţi-vă mai mult ! 
7. Cum se poate comunica în Almăj ? 
Saltul vacanţei „azi aici – mâine acolo” prin Almăj, pe zi-lumină, impune ca fiecare turist să 

aibă telefonul mobil la el. Nu peste tot este însă semnal. Pe cărările de munte este de preferat 
să se folosească un GPS pentru orientare! 

8. Care sunt cei 5 NU în călătoria prin Almăj ? 
• NU rupeți plantele, nu omorâți animalele, nu distrugeți natura! 
• NU aruncaţi gunoaiele prin locurile pe unde treceţi ! 
• NU poluaţi apele de munte şi de şes ! 
• NU faceţi foc deschis ! 
• NU daţi muzica tare ! 
9. Unde se pot caza turiştii care vin în Almăj ? 
Pentru a cunoaşte mai îndeaproape viaţa la ţară şi a petrece câteva zile în Almăj , luaţi o 

cazare la cele două pensiuni din Bozovici şi în cele două popasuri turistice din Prigor şi din 
Dalboşeţ.  
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Bozovici 
Pensiune turistică 
Luiza ••• 
Sat Bozovici, Nr. 255  
Caraș-Severin 
Tel.:0733-909571 
adi_lolea@yahoo.com 
Acces - DN 57B 
14 camere,  28 locuri 

 

Dalboşeţ 
Popas turistic 
Cabanera • 
Sat Bârzi, Nr. 544  
Caraș-Severin 
Tel.:0740-150499 
carmenpaian@yahoo.com 
Acces - DJ 571B 
9 camere, 23 locuri 

 

BOZOVICI 
Pensiune Agroturistică 
Floarea Almăjului 
••• 
Sat Bozovici, Nr. 436 
Caraș-Severin 
Tel.:0740-052775 
cflorentina@yahoo.com 
Acces - DN 57B 
4 camere, 11 locuri 

 

PRIGOR 
Popas turistic căsuţe 
camping Prigorel •• 
Sat Prigor, Nr. 129  
Caraș-Severin 
Tel.:0763-538590 
 
Acces - DN 57B 
6 camere, 12 locuri 

 

10. Ce se poate mânca în Almăj ? 
 
Mâncarea oferită de almăjeni din propria gospodărie are un gust aparte: mult dulce, puţin 

sărat. Ea este renumită prin tradiţia milenară, ceea ce înseamnă că secretul vechilor reţete a 
fost păstrat, iar preparatele mereu perfecţionate. Mâncăruri specifice bucătăriei bănăţene sunt 
în principal: supa de găină cu tăiţei de casă sau găluşte, zama de pasăre, zama de carne de miel, 
ciorba de perişoare, ciorba de peşte, papricaşul, sărmăluţele în foi de varză sau foi de viţă cu 
mămăligă, tochitura bănăţeană, găigana cu mălai, friptura de purcel ca-n Almăj, drobul de miel 
ca-n Almăj, crumpi în dubă ca-n Almăj, păstrăvul afumat în frunze de brad, plăcinta cu brânză, 
mere sau dovleac, clătitele cu brânză dulce sau dulceaţă de afine, găluştele cu prune, cozonacul cu 
nucă sau mac, tăiţei de casă cu lapte, orez cu lapte şi cacao, papanaşii cu valuri de smântână şi 
dulceaţă şi laptele de pasăre. De la masă nu pot lipsi: caşcavalul şi caşul de Prigor, pâinea pe 
vatră şi un pahar de răchie de Almăj. Nu sunt de ratat: vânatul proaspăt de Almăj, berbecuţul 
sau purcelul la proţap, brânza bănăţeană de oaie sau de capră de la stânele din Almăj, brânza 
friptă  cu cârnați în untură și ouă cu ardei copţi de Rudăria, preparatele de melci de la Moceriş,  

Încercaţi şi o cană de lapte nefiert de vacă, oaie sau capră proaspăt muls şi ţineţi seama de 
o vorbă din Almăj: „Găteşte liniştit şi mănâncă încet, numai atunci te poţi bucura de bunătăţile 
Almăjene!”  

 
4.5.Managementul turismului ca activitate recreativă și comercială în Almăj 
 
Acum, după ce am parcurs imaginar împreună cu viitorii turiști  Almăjul și partea limitrofă 

a acesteia cu Aurora Banatului, această zonă naturală mai mult decât mirifică a Banatului 
montan, socotim că este corect din partea noastră, să-i avertizăm pe călători despre 
handicapurile, neajunsurile, lipsurile ce le vor întâlni în calea lor.  

Turismul este o activitate recreativă, educativă, culturală, spirituală și comercială 
(economică) complexă, care depinde de o mulțime de factori, cei mai importanți fiind: 

• managementul (organizarea) turistic(ă); 
• educația turistică, lingvistică, gastronomică a personalului; 
• informarea turistică; 
• educația ecologică a turiștilor; 
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• serviciile orizontale și verticale adiacente turismului; 
• infrastructura rutieră și informațională; 
• hotelurile, pensiunile, cabanele turistice de cazare, locurile de campare; 
• drumurile transmontane care leagă Valea Almăjului cu Clisura Dunării, Munții 

Semenic, Munții Almăjului, Munții Locvei. 
La capitolul managementul turistic în Valea Almăjului trebuie să arătăm necesitatea 

apariției turoperatorilor – organizatori ai grupurilor turistice, începând cu alegerea și 
propunerea traseelor, pliantele informative, locurilor de vizitat, distanțe, timp de parcurs pe 
jos, dificultăți etc., a mijloacelor de transport (autocar, microbus, mașini de teren, 
motociclete, motorete, biciclete, căruțe cu cai, acolo unde este cazul), locurile de cazare, 
campare, mâncare, echipamentele și aparatura minimă necesară, eventuale pericole sau 
atenționări și ceea ce este mai important pentru oricare turist costurile traseelor și probabile 
cumpărături de făcut (suveniruri, produse tradiționale etc.). 

Educația (pregătirea) de specialitate a personalului în domeniile turistic, lingvistic, 
gastronomic este o condiție sine qua non a reușitei în turismul de recreație, inclusiv în 
drumeția individuală sau în grupuri mici, fără a  mai vorbi de turismul organizat. 

Din câte cunoaștem, multe din elementele managementului turistic în Almăj sunt absente, 
în fază incipientă sau făcute ”după ureche” sau după ”bunul simț” al organizatorilor de turism, 
atunci când aceștia există. Considerăm că la acest capitol, ca dealtfel la toate celelalte, atât 
inițiativa (investiția privată) cât și cea instituțională este precară sau absentă! Structurile 
administrative județene și locale, structurile turistice județene nu se văd în activitatea turistică 
a Văii Almăjului. 

Având în vedere oferta turistică excepțională a Almăjului și a Aurorei Banatului, 
previziunile de dezvoltare ale turismului, pornind de la cererea turistică, considerăm oportună 
înființarea unei clase cu specializare turism la unul din liceele almăjene (Bozovici sau Prigor), 
unde o parte din tinerii almăjeni să fie pregătiți în domeniul turismului ca, mai apoi, aceștia 
să devină dezvoltatorii turismului almăjan. 

Informarea turistică asupra traseelor, obiectivelor, parcursului și rezervațiilor naționale și 
naturale, punctelor de atracție și interes este cvasiabsentă. Până în urmă cu doi ani nici 
Cascada Bigăr nu era semnalizată pe drumurile de acces în Valea Almăjului. A fost necesară 
apariția clasării cascadelor, făcută de americani, și prezentată de unele posturi TV, ca și 
autoritățile să pună câteva ”table” simple, neexplicative cu privire la accesul spre Cascada 
Bigăr. 

Mergeți, stimați doritori de a călători în Cheile Nerei, și căutați la Oficiul de Turism Caraș-
Severin sau la agențiile de turism din orașele și satele bănățene, în general, sau la primăriile 
almăjene, în special, pliante informative despre Cheile Nerei și nu veți găsi nimic. Aproape la 
fel pentru orice traseu sau obiectiv turistic almăjan, pentru oricare parc sau rezervație 
naturală. 

 Educația ecologică a turiștilor dar și a localnicilor este o problemă educațională de interes 
general în România. Pentru a cunoaște nivelul educativ ecologic general din valea Almăjului și 
de pe traseul extraalmăjan al Nerei, vă rugăm să mergeți la vărsarea râului în Dunăre, la delta 
(estuarul) Nerei de la Socol: milioane de peturi, pungi, resturi menajere, haine etc.. etc. pe 
care Nera le colectează de la izvoare și până la vărsarea în Dunăre, inclusiv de pe traseul 
almăjan  de la Pătaș la Șopotu Nou.  

Iată de ce educația ecologică, în respectul față de protecția mediului natural, a 
biodiversității, a curățeniei naturii este încă o mare problemă în România, în Almăj și nu 
numai. 

Serviciile adiacente turismului, în parte există, în parte incipiente, iar unele, foarte 
importante, sunt din păcate inexistente (ca de exemplu problema spitalului). Un turist când 
ajunge într-o zonă, localitate trebuie să găsească, la fața locului, aproape tot ceea ce nu are cu 
el în geamantan, sacoșă, bocceluță. 

Au apărut, în ultimul timp, magazine comerciale, brutării, dar lipsesc, cu puține excepții, 
punctele gastronomice (restaurante, autoserviri, bufete etc.) sigure. 
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Infrastructura turistică (rutieră, hotelieră etc.), cu excepția drumurilor de acces în Almăj 
dinspre Oravița-Anina și Iablanița și a câtorva pensiuni, este precară sau inexistentă. Drumul 
județean circular care leagă toate localitățile pe ambele laturi ale Almăjului, drumurile 
comunale, în cea mai mare parte, străzile sătești sunt în stare deplorabilă sau nemodernizate, 
neasfaltate, cu asfaltul distrus de camioanele grele, într-un cuvânt în paragină, cu aspect 
profund antituristic. Drumurile transmontane, care ar trebui să ducă turiștii din satele 
almăjene pe munți, în cele mai pitorești zone, și de aici spre Semenic, Clisura Dunării, Sasca, 
Moldova Nouă, Oravița sunt inexistente, impracticabile sau practicabile numai cu mari riscuri 
numai pentru mașinile de teren, tractoare, căruțe și cai. 

Apreciem faptul că sunt necesare drumuri montane modernizate care să lege Rudăria și 
Bănia de Berzasca, Gârbovățul de  satul Bigăr și Dunăre la Cozla, Șopotul Vechi și Dalboșețul 
de Libcova, Șopotu Nou de Sichevița, Sasca și Moldova Nouă, pe Gheorghe, Borlovenii și 
Pătașul de Semenic, eventual Lăpușnicu și Mocerișu, peste munte, de Ochiul Beiului și platoul 
de la Crivina. 

Existența unor terenuri montane de vânătoare, extrem de bogate, sunt, în mare parte, 
inaccesibile vânatului sportiv ecologic, organizat și controlat de autoritățile silvice și 
cinegetice, datorită faptului că pe munte cabanele de vânătoare la standardele (cerințele) 
internaționale sunt, practic, inexistente în Almăj. 

De asemenea, o posibilă atracție estivală de mare căutare este stâna turistică, care în Almăj 
lipsește în fiecare sat. Redăm, spre exemplificare, un model de stână turistică, practicată în 
zone Dornelor, Piatra Craiului, Rășinarii Sibiului și în alte părți, care, cu investiții raționale, 
inclusiv din fonduri europene și naționale, sunt puncte de maximă atractivitate turistică și cu 
profit asigurat. 
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Partea a II-a 

ECONOMIA  ALMĂJULUI 
 
 

 
Capitolul 5 

MEDIUL DE AFACERI ÎN ALMĂJ. 
STRUCTURA ECONOMIEI RURALE ALMĂJENE 

 
 
5.1. Activitățile economice în Almăj până în anul 1945 
5.2. Evoluția mediului de afaceri după 1989 până în prezent 
5.3. Structura economiei rurale în Almăj 

 
 

5.1 Activitățile economice în Almăj până în anul 1945 
 
 

În scrierile despre activitatea economică din Almăj găsim date cu privire la evoluția de-a 
lungul timpului a principalelor activități economice (comerciale, industriale și bancare) 
începute în secolul al XVII-lea și continuate până în timpul celui de al doilea Război Mondial 
sau chiar până în zilele noastre. 

Este de reținut faptul că marea majoritate a activităților economice industriale, miniere, 
forestiere și agropastorale s-au axat pe principalele resurse naturale existente în Almăj: 
zăcăminte minerale, păduri și terenuri agricole. 

Zăcămintele minerale și exploatarea acestora. Cea mai completă prezentare a explorărilor și 
exploatărilor miniere în Almăj aparține  prof. Ilie Stiniguță făcută în lucrarea  ”Valea 
Almăjului”, în Revista Institutului Banat-Crișana, an VIII (1940), nr. 27,28, 29 din care 
prezentăm  următoarele: 

 
”Structura geologică a depresiunii  şi a ţinuturilor înconjurătoare 
 
Munţii din partea sudică a depresiunii aşezaţi de-a lungul liniei de fractură şi formând „buza 

ridicată a faliei” sunt formaţi din şisturi cristaline. De la „Obârşia” 576 m şi până la izvoarele 
Băniuţei sub Ţântura şi Lupoania (Lupovina) 560 m munţii sunt formaţi din gneisuri anfibolice. 
De aici spre vest până în Popova 695 m munţii sunt formaţi din micaşisturi iar de aici tot spre 
vest pe aceeaşi linie până în Buceana, traversând de-a curmezişul Valea Nerei şi îndreptându-se 
atât spre nord cât şi spre sud, avem formaţiuni de philite. Aceste ultime formaţiuni, philitele, 
constituie întâia barieră apuseană a depresiunii pe care apa Nerei trebuie să o taie de-a 
curmezişul de la Dealul Buzeica 331 m din dreapta Nerei şi Faţa Bârzului de pe stânga Nerei 
până la Străjiţa. În partea răsăriteană a depresiunii platformă cuprinsă între „Obârşia”, pârâul 
Putniţa, Valea Prigorului şi depresiunea Breazova, respectiv Valea Iablicina este formată în 
întregime din şisturi cristaline şi anume din micaşisturi. Dâlma Prigorului se desprinde ca o 
formaţiune singuratică din philite. 

Tot din micaşisturi sunt munţii ce formează „buza ridicată a faliei” de-a lungul liniei de 
fractură nordică pornind din Dealul Ţarova spre vest şi până în albia Pătăşetului. În continuare 
spre vest de-a lungul aceleaşi linii de fractură nordică până la Străjiţa buza ridicată a faliei e 
formată din philite. 
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Spre vest, în spatele formaţiunilor de philite se întind tot de-a curmezişul Nerei, formaţiuni de 
graniţe şi granitite. în spatele acestora la un nivel mai ridicat ne urcăm pe marea barieră 
calcaroasă, ce se lungeşte spre sud până în Dunăre. Pe latura de nord-vest a plăşii Bozovici marea 
barieră de calcar închide complet orizontul topografic al întregii regiuni având linia de direcţie 
nord-est - sud-vest. Bariera de calcar privită din Dâlma Prigorului se ridică în trepte la diferite 
niveluri deasupra nivelului philitelor. Întâia treaptă din carboniferul inferior, este clădită din 
gresii şi conglomerate cu urme de cărbuni. La un nivel mai ridicat este a doua treaptă, din 
jurasicul superior (mal) clădită din calcare de bankiză cu conţinut de cremene granulară. În 
spatele acestor formaţiuni se ridică cea mai înaltă treaptă din cretacicul inferior formată din 
calcare, gresii, marne gault, calcar eolitic, marne urgonapţiene şi calcare coraliene neokonice. 

Între cele două linii de fractură se lungeşte „Almăjul”, având două compartimente distincte; 
depresiunea Breazova şi Valea Almăjului propriu zisă. După unii autori bazinul ar exista numai 
din pliocen şi anume din etajul pontic. După alţii, bazinul exista încă în miocen şi anume în 
mediteraneanul superior. Toţi cercetătorii acestui bazin sunt de acord să afirme că depresiunea 
Almăjului a fost un lac cu ape dulci. În mai multe rânduri lacul a început să se transforme într-o 
mare mlaştină generatoare de turbă. Acest fapt ni-l confirmă diversele straturi de lignit ce s-au 
constatat în urma multor sondaje ce s-au efectuat aici. Niciodată însă nu s-a transformat 
întreaga suprafaţă a lacului cu turbării ci numai marginile lacului în general şi golfurile liniştite 
în special. Partea din mijlocul lacului a rămas mereu neacoperită de turbă poate datorită 
curenţilor puternici de ape ce veneau să se verse aici din diferite direcţii. 

Sondajele făcute aici adeveresc fără să lase urmă de îndoială că depozitarea cărbunelui în 
bazin nu s-a făcut uniform şi pretutindeni. După stratificarea cărbunilor şi a celorlalte depozite 
miocene precum şi după forme şi aşezarea lor putem deduce că în pliocen au intervenit perturbări 
tectonice, cutări şi falii care au întrerupt stratificarea, ce era odată orizontală. În baza studiilor 
făcute de dr. Schreter Zoltan se constată că: 

a) aproape în toată Valea Almăjului - limitată prin cele două falii - peste roca de bază sunt 
aşezate formaţiunile mai vechi din pietrişuri şi conglomerate, ale căror blocuri provin în parte, 
din munţi cristalini de bază, pe de altă parte, din dezagregarea calcarelor munţilor cretacici. 
Acest pietriş se găseşte şi în partea nordică şi în partea sudică în regiunea Dalboşeţului. Deasupra 
acestora şi înlocuind pe acestea urmează straturi de argilă verde şi roşie, apoi nisip cu Helixile 
diferite. 

b) La un nivel ceva mai ridicat vom pune grupul cărbunos din Bozovici, caracterizat prin 
Melania Escheri Brougt, Unio-Wetzler Dunker. În argila Puţului nr.3 răposatul Papp Iustin a 
găsit un con de brad pe care dr. Tuzson Janos l-a numit Pinus ovoidea n-typ.. Acest con face parte 
din o specie apropiată de specia aceea din care face parte şi Pinus pinea şi a cărui familie se 
întindea în jurul mării Mediteranene de la Madeira până în Caucaz. Partea superioară a 
complexului cărbunos e un strat de argilă cafenie plină cu Unio flabellatus Goldfuss. 

c) Deasupra depozitului de cărbune urmează un strat de argilă cu marnă cu taverne 
bythyniane, cu solzi de peşte şi cu ostracode în regiunea sudică a Lighidiei, pe terasa Minişului, în 
regiunea Rudăriei, ici-colea cu depozite de cărbuni mai subţiri. 

d) Partea superioară a bazinului e formată de nisip galben şi pietriş care în regiunea 
Dalboşeţului, Şopotului Vechi şi Băniei se prezintă în stratificaţie fluviatilă groasă. Acestei serii 
aparţine şi tuful dacitic ce se găseşte răzleţ ici-colea. 

De sus din Dâlma Prigorului privirea cuprinde toate formaţiunile geologice amintite ce se 
aştern în faţa noastră sub forma unor dealuri împreună cu culmile lor ale căror rădăcini pornesc 
de sub munţii nordici şi sudici înconjurători, dealurile fiind bine încopciate de aceştia. Culmile 
dealurilor înaintează în rânduri paralele spre mijlocul depresiunii atât din sud cât şi din nord, 
oprindu-se brusc cu boturile deasupra luncii Nerei, pe terasele ei. Cele mai lungi dealuri sunt cele 
din mijlocul depresiunii, şi anume Dealul Agrişului, care vine dinspre nord, înaintând 
perpendicular spre lunca Nerei iar Dealul Bărnii înaintează de la sud. Celelalte dealuri din est şi 
vest sunt din ce în ce mai scurte. Materialul din care sunt clădite dealurile este argila, pietrişuri şi 
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nisipuri pliocene, îngrămădit în depresiune şi orânduit aşa fel încât culmile lor par nişte 
contraforturi ale munţilor înconjurători. 

Prin ţâţânile dintre aceste dealuri şi munte am trasat linia de fractură nordică şi sudică, 
abătându-ne doar în unele locuri din anumite considerente pe care le vom explica. 

Anume, credem că atunci când s-au produs cele două falii laterale prin prăbuşirea suprafeţei 
cuprinsă între ele au fost antrenate şi unele boturi mai înaintate ale şisturilor cristaline 
marginale, spre exemplu:  Dealul Crâst, în partea nordică a Bozoviciului, Tâlva Morii la nord de 
Pătaş, Bujoru la nord de Borlovenii Vechi. În dosul acestor boturi şistoase am putut constata 
adâncituri în formă de „şa” purtând pe spinarea lor prundişuri terţiare. Ape ca pârâul Vlasca, 
Drăgoiu etc., afluenţi ai Nerei şi-au croit pe aici „văi subsequente”(?). La fel s-au prăbuşit 
formaţiunile de philite de pe dreapta şi stânga Nerei începând cu Dealu Buzeica - Faţa Bârzului 
până la Buceaua. Cercetări geologice ulterioare ce vor fi întreprinse în aceste puncte vor confirma 
sau vor respinge credinţa noastră. 

Cercetări geologice s-au făcut și după anul apariției lucrării prof. Ilie  Stiniguță (1940), dar 
rezultatele acestor cercetări nu s-au publicat pentru cunoașterea publicului larg (s.n.). 

Întregul material îngrămădit în depresiune e mărturia unei puternice opere de eroziune în 
munţi şi de acumulare sub formă de „conuri de dejecţie”; jos în depresiune în timpul miocenului şi 
pliocenului. Mai târziu în cuaternar, au venit râurile de şi-au scobit actualele lor văi în acest 
material. Prin această eroziune cuaternară, Nera (Nierganul) şi-a croit de-a lungul şi prin 
mijlocul depresiunii valea ei actuală. Afluenţii Nerei ieşiţi din buzele munţilor s-au repezit şi ei cu 
toată furia spre mijlocul depresiunii, deschizându-şi fiecare după putere, văi mai înguste sau mai 
largi, lăsând pe dreapta şi pe stânga lor culmi de dealuri paralele cu cursul apelor. 

În pliocen când actualele văi nu existau, toată suprafaţa depresiunii era cu 100-150 m mai sus 
decât actuala luncă a Nerei. Depresiunea forma atunci în chip ideal, aici în inima Munţilor 
Banatului, o câmpie din acelea, care în nomenclatura geografică franceză se cunoaşte sub numele 
de: „plaine alluviale de priedmont”. 

Toate aceste depozite sunt terenuri crude cu mică împotrivire la eroziune, însă rolul lor este 
foarte mare pentru înţelegerea vieţii omeneşti de aici. Ca material detritic, mişcător produs al 
spălăturii, el formează pretutindeni o zonă arabilă cu valoare economică deosebită după 
compoziţia fizică, chimică, aşezarea şi orientarea faţă de soare, faţă de vânturi, ploi şi faţă de 
om, care-1 lucrează mai bine sau mai rău. 

Ca să putem da un contur închegat cercetărilor noastre, cu înţelegerea şi învoirea dlui inginer-
geolog G.Cruglicov din Rudăria, facem să apară aici o scurtă dare de seamă a d-sale asupra 
exploatărilor zăcămintelor şi drepturilor miniere din cuprinsul plasei Bozovici din Jud. Caraş. 

 
Zăcămintele miniere din cuprinsul depresiunii 
 
Repartiţia diverselor bogăţii miniere, aflătoare în cuprinsul plăşii Bozovici, este în funcţie de 

structura geologică a teritoriului ei. 
În partea centrală a plăşii Bozovici, în Valea Almăjului propriu zisă, unde predomină dealurile 

şi plaiurile terţiare, tăiate fiind de lunca Nerei, se află numeroase zăcăminte de cărbuni - lignit - 
de foarte bună calitate. Cele mai bogate zăcăminte sunt aşezate pe latura nordică a depresiunii. 
Pe teritoriul comunelor Prilipăţ, Bozovici şi Lăpuşnic au fost constatate prin lucrările întreprinse 
de statul ungar în anii 1907-1909 mai multe straturi de lignit negru cu o putere de încălzire de 
4400-5200 calorii, la diverse adâncimi. Lângă Bozovici aceste straturi formează în total o pătură 
exploatabilă de cărbuni de peste 11 m, fiind extinsă pe o mare suprafaţă şi constituind un depozit 
de 30 milioane tone cărbuni, după aprecierile geologului profesor dr.K.v. Papp în „Die Eisenerze 
und Kohlenvorrate des Ungarischen Reiches”. 

Drepturile miniere asupra zăcămintelor de lignit de pe teritoriul comunelor Bozovici şi Prilipeţ 
constituite din concesiuni definitive cât şi din cercuri perimetrice de exploatare aparţin în cea mai 
mare parte statului, respectiv Regiei Autonome a întreprinderilor Miniere şi Metalurgice ale 
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Statului din Ardeal. (R.I.M.M.A.). Nu sunt în exploatare, pentru că lipsesc căi de comunicaţie 
ieftine şi rapide, puse în legătură cu căile principale. 

Puternice zăcăminte de cărbuni de aceeaşi calitate au fost constatate pe teritoriul comunei 
Lăpuşnic, aparţinând Soc. Anonimă Minieră U.D.R., care posedă concesiuni miniere definitive 
asupra lor. Zăcămintele de asemenea nu sunt exploatate. 

Zăcămintele de cărbuni de aceeaşi calitate însă mai bogate în substanţe smoloase (gudron) se 
găsesc şi pe latura sudică a Nerei. Astfel pe teritoriul comunei Dalboşeţ, inginer Florea Maior din 
Bucureşti posedă două concesiuni a 18 ha fiecare prin cumpărare de la firma Max Ulrich şi 
Johanni. ^Minele nu mai sunt în lucru de la războiul mondial (primul război, s.n.) 

Zăcămintele de cărbuni de aceeaşi calitate se află şi pe teritoriul comunelor Rudăria şi Prigor, 
dar nu sunt ocupate de nimeni prin drepturi miniere. În comuna Rudăria stratul de cărbune 
(cunoscute sunt trei) atinge grosimea de 1 m şi chiar mai mult. 

 
Lunca Nerei 
Bogăţii naturale importante întâlnim chiar în lunca Nerei, partea centrală a depresiunii. 

Zăcăminte de nisipuri aurifere sunt răspândite aproape pe întreaga suprafaţă a luncii Nerei 
precum şi în nisipurile din albia ei, apoi în albiile şi terasele numeroşilor ei afluenţi ca: Drăgoiu, 
Băniuţa, Minişul, Lighidia, Slătinic etc. 

Bogăţia în aur a nisipurilor din bazinul Nerei şi afluenţilor ei a fost cunoscută din vechime şi a 
fost chiar consacrată printr-o dispoziţiune dată de împărăteasa Maria Terezia, conform căreia 
toţi ţiganii locuitori în plasa Bozovici au fost obligaţi să spele nisipurile aurifere din apele 
comunelor lor. (Bozovici, Prilipăţ, Pătaş, Borloveni-Vechi, Prigor, Rudăria, Bănia, Gârbovăţ, 
Şopotul-Vechi, Dalboşeţ, Moceriş şi Lăpuşnic) şi să prezinte la 26 octombrie (Sf. Dumitru) în 
fiecare an o anumită cantitate de aur de fiecare cap de ţigan vrâstnic şi valid, fiind în schimb 
scutit de serviciul militar. Această dispoziţiune a fost în vigoare aproape 100 de ani, fiind 
desfiinţată odată cu desfiinţarea organizaţiunilor grănicereşti prin anii 1872-1873. 

De atunci spălarea nisipurilor aurifere a decăzut încetul cu încetul căci locurile mai bogate în 
aur, descoperite şi cunoscute mai ales de ţigani, cu timpul s-a uitat murind ţiganii cei bătrâni. 
Asupra acestor zăcăminte există actualmente drepturi minere de exploatare acordate în parte prin 
Decrete Regale, (în comuna Bănia - dlui inginer M. Wechler, în comuna Gârbovăţ - dlui inginer 
A. Chiru), iar în altă parte au fost solicitate dar încă neacordate (în com. Lăpuşnic dl. ing. B. 
Munteanu, în com. Bozovici dl. ing. V. Chiru şi dna văd. Ignaţ Fay, în comuna Gârbovăţ - dl. 
Motas etc.) 

În afară de bogăţiile naturale amintite se mai găseşte tot în cuprinsul depresiunii pe latura ei 
sudică, în special pe teritoriul comunei Rudăria, importante zăcăminte de pământ negru, pământ 
grafitos bun pentru fabricarea culorilor. Asupra acestui zăcământ a solicitat un drept minier 
pentru exploatarea de grafit dl. Cinghiţă din Timişoara, dar se pare că-1 va abandona, întrucât 
n-a publicat la timp şi în termen Decretul Regal, prin care i s-a acordat perimetru. Pe de altă 
parte considerând că acest pământ este o substanţă comună utilizată în construcţii, dreptul de 
exploatare l-ar avea comuna, întrucât teritoriul pe care se găseşte zăcământul principal este izlaz 
comunal. 

Tot în cuprinsul depresiuni, atât pe marginea ei nordică cât şi pe cea sudică, se găsesc 
zăcăminte de argilă smectica (decolorant pentru uleiuri şi păcură) pentru care pe teritoriul 
comunei Bănia, prin Decret Regal s-a acordat perimetru de exploatare dl. Grigore Carp, iar pe 
teritoriul comunei Prilipăţ au fost solicitate mai multe perimetre de către R.I.M.M.A. 

 
Zăcăminte din sudul depresiunii 
 
În cuprinsul teritoriului ce se-ntinde la sud de linia de fractură sudică în zona formaţiunilor 

liasice venind dinspre hotarul jud. Severin (comuna Iablaniţa) având direcţia sud, sud-vest pe 
teritoriul comunelor Prigor, Rudăria, Bănia, formând un puternic masiv în jurul muntelui 
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Svinecea Mare, Ostreşul Mare, Cioca Faţa Mare, se găsesc puternice zăcăminte de cărbuni de 
piatră care după numeroase analize făcute pot fi categorisite ca fiind huilă antracizată (săracă în 
materii volatile aproape de suprafaţă dar îmbogăţindu-se spre adâncime şi transformându-se în 
huilă autentică). Aceşti cărbuni au o putere de încălzire de 7200-7900 calorii, conţin sulf sub 
2%, cenuşă 5% - 8% şi se găsesc în straturi puternice, ce ating uneori 3 m. Puterea cantitativă şi 
totală a zăcămintelor a fost apreciată de geologi la 80 milioane tone. 

Drepturile miniere asupra acestor zăcăminte aparţin în cea mai mare parte Soc. An. Miniere 
„Rudăria” din Bucureşti formată de dl. ing. Costandache, ing. I. Capriel şi ing. N. Malaxa, cărora 
le aparţin cca. 400 ha concesiuni definitive şi cca 5000 ha vechi drepturi de exploatare. Altă parte 
mai mică aparţine Soc. An. Min. U.D.R. şi anume 36 ha concesiuni definitive şi cca. 4000 ha 
vechi drepturi de exploatare. Drepturilor acestor Societăţi sunt concentrate pe teritoriile 
comunelor Rudăria şi Bănia. 

În afară de aceştia mai posedă drepturi asupra cărbunilor din această zonă Soc. An. 
„Petroşani” cca. 2000 ha drepturi vechi de exploatare pe teritoriile comunelor Prigor şi Rudăria, 
ing. Florea Maior are o concesiune de 18 ha în com. Rudăria (prin cumpărare de la firma Max 
Ulrich şi Johanni) şi mai multe drepturi vechi de exploatare pe teritoriul comunei Prigor. Mai 
spre sud în regiunea Cioca Faţa Mare statul (R.I.M.M.A.) posedă câteva concesiuni definitive 
asupra unei mici, dar foarte bogate părţi din zăcămintele de cărbuni. 

Toate aceste zăcăminte şi mine de cărbuni nu sunt în exploatare din cauza greutăţilor de 
transport. În anul 1930 Soc. An. Min. „Rudăria” a redeschis minele şi a transportat aproape 30 
vagoane cărbune la gara Iablaniţa, dar cheltuind aproape 2 milioane lei, s-a renunţat la 
exploatare. Minele sunt însă în susţinere, în vederea valorizării prin exploatare, ce nu poate 
întârzia, căci astfel drepturile miniere vor fi anulate conform dispoziţiunilor Legii Minelor 
promulgată la 23 martie 1937. 

În zona formaţiunilor cretacice de pe teritoriul comunelor Gârbovăţ şi Şopotul Vechi de 
asemenea se află zăcăminte de huilă însă mai slabe ca putere cantitativă. Asupra acestor 
zăcăminte au existat concesiuni definitive care au aparţinut dlui prof. Brancovici, părintelui 
Novacovici din Gârbovăţ şi altora, dar au fost abandonate de sus numiţii din cauza greutăţilor de 
transport. Actualmente teritoriul este acoperit în parte de unele drepturi vechi de exploatare ale 
moştenitorilor defunctului colonel Mătăsaru, ele n-au fost şi nu sunt în lucrare. 

Tot în această parte a teritoriului plăşii în apropierea rocilor eruptive de serpentină se găsesc 
în special pe teritoriul corn. Rudăria şi Bănia puternice zăcăminte de minereuri de fier şi mangan 
cu un conţinut de 38% - 45% fier şi 17% - 20% mangan metalic. Puterea lor cantitativă, după 
calculele unor geologi se apropie de 70 milioane tone. Pe vremuri când existau la Anina topitoriile 
de fier, minereul de aici a fost exploatat şi dus cu sutele de care până la Anina. Prin mutarea 
topitoriilor la Reşiţa, lucrarea s-a oprit şi de atunci (sunt mai bine de 50 ani) nu se mai lucrează. 

Drepturile miniere asupra acestor zăcăminte şi anume concesiuni definitive în suprafaţă de 
aproape 200 ha au aparţinut unei asociaţiuni miniere, însă astăzi ne mai fiind în viaţă nici unul 
din vechii ei membri s-a neglijat a se conforma legilor miniere de după război şi astfel drepturilor 
lor sunt ca şi decăzute. 

Teritoriul acestor zăcăminte este însă supracoperit de unele drepturi de exploatare ale Soc. 
U.D.R. căreia probabil îi va reveni. 

Zăcăminte de fier se mai găsesc şi la marginile formaţiunilor cretacice de pe teritoriul com. 
Gârbovăţ şi Şopotul Vechi. Acolo sunt minereuri de fier hematită şi limomită de foarte bună 
calitate şi în filoane puternice. Asupra acestor zăcăminte are concesiuni şi drepturi vechi de 
explorare S.A.R. minieră „Industrile Miniere din Banat”, de asemenea şi moştenitorii defunctului 
colonel Mătăsaru posedă drepturi vechi de explorare asupra unei părţi din ele. 

Tot acolo există şi frumoase zăcăminte de cupru; posesorii fiind aceeaşi de mai sus. 
În rocile de serpentină ce străbat în abundenţă teritoriile corn. Rudăria şi Bănia se găsesc 

numeroase zăcăminte de azbest de bună calitate, ce poate fi întrebuinţat pentru fabricarea 
cartonului de azbest, klingerită, eternită, tuburi de bitum cu azbest etc. Asupra acestor zăcăminte 
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exista un drept minier de explorare, acordat pe teritoriul corn. Bănia prin Decret Regal dl. avocat 
Ion I. Botez şi G.V. Cruglicov din comuna Rudăria care se află în lucrare şi mai multe perimetre 
solicitate de diverşi particulari care au ajuns la Decrete Regale nu li s-a acordat încă. 

În această parte a teritoriului plăşii pe teritoriile comunelor Şopotu-Vechi şi Dalboşeţ mai 
există zăcăminte de mică cu plăci de dimensiuni mari care însă nu sunt ocupate de nimeni. 

De asemeni se găsesc şi numeroase filoane de pirită auriferă pe teritoriul corn. Rudăria şi 
Bănia. Asupra unei părţi din aceste zăcăminte a solicitat perimetri un profesor ceho-slovac dl. 
Stocea din Praga. 

Pe teritoriul com. Şopotul-Nou şi Dalboşeţ mai există multe drepturi vechi de explorare pentru 
căutarea piritei şi altor substanţe metalice, care aparţin Statului R.I.M.M.A. 

 
Zăcămintele din nordul depresiunii 
 
În cuprinsul teritoriului ce se întinde la nord de linia de fractură nordică şi anume în zona 

nord-vestică formată din roci sedimentare din cretacic şi jurasic găsim zăcăminte de cărbuni de 
piatră - huilă - de calitate foarte bună, unele foarte puternice (lângă Muntele Pleşiva com. 
Lăpuşnicel) şi de minereuri de fier - hermatită şi limonită (pe teritoriul com. Bozovici în special). 

Drepturile miniere şi anume cercurile perimetrice vechi de explorare şi câteva mici concesiuni 
definitive asupra acestor zăcăminte aparţin în mare parte statului (R.I.M.M.A.) şi Soc. U.D.R., 
iar în mică parte moştenitorilor lui Ignat Fay din Timişoara şi fraţilor Hanicska din jud. Severin 
(Topleţ şi Rusca). 

În zona nordică şi estică unde predomină formaţiunile cristaline se găsesc mai multe 
zăcăminte metalifere. 

Dintre acestea cele mai importante şi cunoscute sunt următoarele: zăcămintele de pirită 
cuprifer cu 5% 6% cupru şi 17 gr. argint, aur la tonă din comuna Lăpuşnic asupra cărora exista 
o concesiune definitivă de 18 ha proprietatea fraţilor Hanocska şi un drept de explorare solicitat 
de ing. Munteanu, Bucureşti. 

Zăcămintele de aur filonian din comuna Bozovici (Ogaşul Slătinic) cu 24 gr. aur fin la tonă, 
asupra cărora a existat o concesiune ce a aparţinut defunctului Richard Danenbaum din Bozovici 
iar prin cumpărare aparţinea defunctului Alexandru Bengescu din Bucureşti prin neîndeplinirea 
formalităţilor cerute de legile miniere de după război, concesiunea s-a anulat. Actualmente aceste 
zăcăminte sunt acoperite de perimetrul de explorare de 50 ha acordat prin Decret Regal dlor. 
Dănilă Pistrilă din Şopotul-Vechi şi Gheorghe Hanicska din corn. Rusca, jud. Severin, iar în 
continuarea zăcământului spre nord prin un perimetru de explorare de o sută de ha acordat prin 
Decret Regal dl. ing. M.Wechsier şi de mai multe perimetre solicitate de mai multe persoane. 

Zăcămintele de pirită şi pirită magnetică de pe teritoriul comunelor Pătaş şi Borlovenii-Vechi 
conţinând cupru, nichel, aur, argint, etc. asupra acestora zăcăminte s-a solicitat un perimetru de 
dl.ing. Gabrielescu din Bucureşti. 

Se mai găsesc zăcăminte de talc pe teritoriul corn. Prilipăţ, asupra cărora are drepturi miniere 
de explorare vechi moştenitorii lui Ignat Fay din Timişoara, iar zăcămintele de mică cu plăci mari 
şi frumoase pe de teritoriul com. Pătaş sunt neocupate. 

În afară de toate minereurile enumerate mai sus pe întreg teritoriul plăşii Bozovici se găsesc 
din abundenţă pietre şi materiale de construcţii precum şi argilă pentru fabricarea cărămidei. Pe 
teritoriul com. Moceriş şi Bozovici se fabrică var de foarte bună calitate. Din piatră poroasă 
moale se construiesc case şi monumente, mai ales în comuna Moceriş. Varniţe au existat şi în 
com. Rudăria unde printre şisturi cristaline sunt apariţii de marmură. 

Piatră tare (andezită) bună de şoseluit se află pe teritoriul comunei Borlovenii-Vechi, chiar pe 
drumul ce duce spre Borlovenii-Noi. 
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Concluzie 
 
Din toate cele expuse reţinem marea diversitate şi în cantităţi mari a feluritelor minereuri ce 

există pe întreg cuprinsul plasei Bozovici. Mai reţinem faptul că ele nu sunt exploatate aproape 
deloc. Cauza principală am amintit-o: este lipsa unei căi de comunicaţie ieftină. Valoarea 
imenselor bogăţii se ridică la zeci de milioane dacă nu şi mai mult. Rămânerea lor în starea 
actuală de stagnare ba chiar aproape de uitare, se datoreşte exclusiv lipsei unei căi ferate. 

Proiectul construirii unei linii ferate normale, care să facă legătură între Iablaniţa şi Răcăşdia 
prin Valea Almăjului ar da viaţă economică celui mai curat ţinut autentic românesc din Banat şi 
foarte bogat în tot felul de minereuri, cărbuni, lemne, vite, fructe, etc. Acest proiect ajunsese de 
două ori aproape de realizare fiind efectuat chiar traseul pe teren, totuşi nu s-a înfăptuit nici 
până azi, iar bogăţiile de aici zac fără întrebuinţare şi fără folos întrucât lucrările au fost 
părăsite încă din anul 1910. 

Dacă s-ar construi această cale ferată proiectată, studiată, şi trasată ea ar putea fi amortizată 
numai din transporturile de cărbuni, minereuri şi lemne provenite din pădurile seculare ale 
statului şi ale Comunităţii de Avere a fostului Regiment XIII confiniar român. 

Această cale ferată mai este necesară şi din punct de vedere strategic. Statul va profita la 
maximum exploatând pentru nevoile C.F.R.-lui zăcăminte proprii de cărbuni. Aceste zăcăminte de 
minereuri de fier şi de cărbuni industriali vor aduce un şir de ani un real aport industriilor grele 
naţionale conservându-se astfel zăcămintele situate mai înlăuntrul ţării şi păstrându-le ca pe 
nişte rezerve absolute indispensabile. 

Tema proiectului căii ferate în Almăj a fost mereu reluată în perioada interbelică de mai 
mulți responsabili ai economiei almăjene, precum și în anul 1990, dar numai în campania 
electorală a candidatului de senator independent, prof. Antonie Iorgovan, coordonatorul 
elaborării Constituției României (s.n.).”  Asupra punctelor de vedere referitoare la construirea 
căii ferate în Almăj vom reveni prin redarea unor texte ale deputatului Ioncu Conciatu și a altor 
specialiști în domeniu. 

Prof. L. Smeu în cărțile sale aduce o serie de completări referitoare la exploatările miniere 
în Almăj în cartea sa ”Contribuții la istoria Almăjului”. 

”Mineritul în Almăj 
În urma votării legii de încurajarea industriei, statul maghiar a dispus deschiderea unor mine 

de cărbuni în bazinul Almăj. S-a întrevăzut chiar o rentabilitate în exploatarea minieră, mai ales 
că mâna de lucru era ieftină. Primele sondaje s-au făcut pe cont propriu de către Mihai Hanicska, 
Iosif Ringeisen, Iohann Danenbaum şi preotul catolic din Bozovici, Iosif Mayerhofer, încă în anul 
1872, plătindu-se taxa de minerit. Dar, din cauza multor piedici a administraţiei plăşii Bozovici, 
nu s-a putut merge până la o exploatare a cărbunelui. Cu toate acestea, Iohann Danenbaum a 
trecut la deschiderea minei auriferă de la Slătinic în anul 1904 şi s-a cernut nisipul de pe ogaşul 
cu acelaşi nume. Cei de mai sus fiind asociaţi, au cerut guvernului din Budapesta să trimită un 
expert geolog. În septembrie 1907 sosesc 4 geologi, care analizează mostrele de la sondele 
făcute cu câțiva ani mai înainte şi constată existența cărbunelui în straturi groase, precum şi 
a aurului de la locul numit Cracu Morii în amonte pe pârâul Lighidie. Asociaţii Hanicska, 
Ringeisen, Danenbaum şi Mayerhofer, împreună cu autorităţile locale de la comună şi de la plasă 
au întocmit devizele necesare pentru trecerea la exploatarea cărbunelui, înscrierea sumelor în 
bugetul anului 1908 şi obţinerea perimetrilor solicitaţi. 

Între anii 1908-1910  s-a deschis „ocna de cărbuni” de la Lighidie-Bozovici şi s-a trecut la 
exploatare în regie mixtă, anume, „Asociaţia Hanicska-Ringeisen-Danenbaum-Meyerhofer et 
comp. şi Comuna Bozovici”. 

Dar, în anul 1910 statul maghiar a preluat, în regie proprie, exploatarea cărbunelui de la 
Lighidie şi a deschis următoarele guri de exploatare: la Lighidie, la locul numit Tîrgovişte, şi la 
locul numit Lunca lui Ivan, toate în apropierea comunei Bozovici. La Lighidie, în apropierea 
minei principale, s-au expropriat de la comună 5 ha pământ bun de arătură şi s-a zidit o 

176 

 



frumoasă vilă cu administraţia minelor şi locuinţele celor trei ingineri Nickmann, Papp şi Jeney. 
În vederea asigurării în permanentă a mâinii de lucru, deputatul guvernamental, Constantin 
Burdea, preşedinte al Comunităţii de Avere din Caransebeş, a adus 50 familii de cehi ca să lucreze 
la minele de la Lighidie şi le-a zidit 16 case la locul denumit Muşcala de lingă Bozovici. Această 
colonie de cehi a fost denumită „Burdea Fálva”. 

În minele de la Lighidie, numărul celor ce lucrau în permanenţă nu depăşea 200. În perioada 
terminării muncilor agricole, se ajungea la circa 500 lucrători. Se angajaseră îndeosebi ţăranii cu 
pământ puţin, din cauza greutăţilor familiale. 

Paralel cu exploatarea cărbunelui din raza comunei Bozovici, statul maghiar a acordat dreptul 
de prospecţiuni geologice carbonifere în Almăj societăţii S.T.E.G. (Societatea Privilegiată de Stat 
Austro-Ungară de Căi Ferate de la Reşiţa), în anul 1913. S.T.E.G.-ul a mers, în cercetarea bazei 
carbonifere din Almăj, după unele date mai vechi, de prin anii 1793-1801. După schiţa hărţii 
făcută de A. Giuzkey-Oraviţa, baza minieră ar fi în următoarele zone: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tot S.T.E.G.-ului, statul maghiar îi mai acordase dreptul de prospecţiuni geologice carbonifere 

şi, limitat, exploatarea zăcămintelor de minereuri de fier şi mangan de la Rudăria şi Bănia, circa 
200 ha. Iar lângă muntele Pleşuva-Lă puşnicul Mare, circa 30 ha. 

Pentru o cunoaştere precisă a cantităţii şi calităţii cărbunelui, S.T.E.G.-ul a adus în 1913 pe 
expertul francez Rene Collier cu o echipă de geologi parizieni, care au constatat că regiunea 
râulețului Rudăria Mică ar prezenta o suprafaţă de 40.000 ha zăcăminte cărbune pe o lungime 
de 25 km şi o lăţime de 4 km; grosimea stratului de cărbune ar varia între 0,85-1 m. S-a 
descoperit şi un strat de 1,35 m grosime. Efectuarea cercetărilor geologice a dus la concluzia că 
bazinul de cărbune din Almăj ar avea continuitate până la Dunăre. Pe baza probelor luate şi 
analizate apoi de Institutul Geologic din Viena, s-a constatat următoarea compoziţie: cărbune: 
83,46%; hidrogen: 3,25%; oxigen şi azot: 0,49%; sulfuroase: 3,25%; apă: 0,95%; cenuşe: 
8,60%; cărbunele are 7.925 de calorii9. 

Pe lângă statul maghiar şi S.T.E.G., mici concesiuni de prospecţii şi exploatare a mai obţinut 
firma Max Ulrich et Iohanny, pe teritoriul comunei Dalboşeţi, circa 18 ha. 

De la exploatarea cărbunelui, statul maghiar a trecut la exploatarea aurului. Tot în anul 1910 
s-a deschis mina de aur de la locul Cracu Morii; în amonte pe pârâul Lighidia-Bozovici. La 
Gârbovăț o societate germană din Hamburg, „Gneizenau”, a făcut prospecţiuni pentru 
exploatarea aurului, în primul deceniu al secolului nostru. 

Până la.,,potopul” din anul 1910, la Dalboşeţi o maşină-bagher  a spălat nisipul din albia 
Nerei. Maşina se vede şi astăzi năruită la vărsarea pârâiașului Bîrz în Nera.” 

Prospecțiunile geologice au continuat în Almăj până în zilele noastre, după cum prezintă 
autorii N. Magiar și E. Magiar în ”Monografia Localității Bozovici”. 
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”Mina de aur şi-a reluat activitatea într-o proporţie mai redusă şi a funcţionat până în 1955, 
când filonul den aur de la Slătinic a fost epuizat (unii bozoviceni mai consideră şi azi că în 
adâncime pot exista continuări ale filonului). Unul dintre directorii cunoscuţi la această mină a 
fost Iovanici. 

Studiile geologice recente ale S.C. Prospecţiuni SA din Bucureşti au pus în evidenţă lucruri 
interesante privind sursa primară a AURULUI ALUVIONAR de la Bozovici. Astfel, în anul 2004, prin 
probări de stream-sediments şi prin concentrare pe doscă şi la şaitroc, au fost obţinute conţinuturi 
şi identificate granule de aur nu numai în punctele clasice cu aluviuni aurifere (râul Miniş, la 
confluenţa cu pârâul Slătinic, pârâul Lighidia, râul Nera în aval de Bozovici etc.), ci şi în 
aluviunile unor afluenţi mici de pe cursul superior al văilor Nergăniţa, Nera, Coşava, Helişag, 
Tăria, Poneasca, din sudul Munţilor Semenic. Marea majoritate a probelor de aluviuni în care a 
fost identificat aur liber a fost prelevată din zona de dezvoltare a seriei cristaline epimetamorfice 
de Miniş (în terminologia geologică modernă, o formaţiune blastomilonitică retromorfozată sau 
zona de forfecare Nergăniţa), diferită de seria cristalină mezometamorfică de Sebeş-Lotru, care 
are cea mai mare dezvoltare din Munţii Semenic. Aurul liber este erodat din micile acumulări de 
sulfuri cu aur, dispersate în rocile zonei de forfecare Nergăniţa. Pe ogaşul Alibeg, afluent al văii 
Poneasca, o parte din aurul liber din aluviuni provine şi din erodarea micilor acumulări de 
sulfuri cu aur asociate magmatismului banatitic. 

Asociaţia de minerale din fracţia grea a concentratelor la doscă şi şaitroc, stabilită în urma 
studiului la lupa binoculară, are un conţinut foarte variat, în funcţie de rocile care sunt erodate 
de cursurile de apă: magnetit, ilmenit, granat, sfen, amfiboli, turmalină, rutil, zircon, hematit, 
pirită, pirotină, calcopirită, disten, staurolit, leucoxen, aur, malachit. Aurul liber din sudul 
Munţilor Semenic apare sub formă de paiete şi foiţe subţiri, mai rar de granule neregulate, având 
dimensiuni de 0,1-1 mm, în mod excepţional mai mari. Uneori dimensiunea particulelor de aur 
este atât de mică, încât îndreptăţeşte încadrarea lor în termenul generic de PULBERE sau PRAF DE 
AUR. 

Acest aur primar este transportat de râurile Nera şi Miniş spre Bozovici, redepus şi concentrat 
natural în depozite cuaternare, de unde a şi fost exploatat în trecut (iniţial a avut loc o 
concentrare şi în baza depozitelor marine badeniene, erodate la rândul lor, cu redepuneri în 
aluviunile actuale).  

La ora actuală, exploatarea industrială a aurului aluvionar de la Bozovici nu este rentabilă, 
masa aluvionară fiind relativ redusă şi conţinuturile prea mici. Aici trebuie să menţionăm faptul 
că pe valea Nerei, în aval de Şopotul Nou, la Naidăş, există un câmp aluvionar cu conţinuturi 
interesante de aur liber, unde s-au făcut încercări mai recente de exploatare, abandonate însă şi 
ele după anul 1989. Sursa granulelor de aur de la Naidăş o constituie în primul rând zona de 
forfecare auriferă Nergăniţa din Munţii Semenic, de la nord de Bozovici, dar mai sunt şi alte 
surse, mai ales legate de banatite, cum ar fi minereul de cupru de la Sasca, în care a fost găsit aur 
nativ. 

Aceste informaţii cu caracter ştiinţific recent au fost preluate aproape integral de la geologul 
Dan Pomârjanschi din Bucureşti. 

Mina de cărbuni de la Bozovici şi-a reluat activitatea în 1987 şi a fost extras cărbune din 
subteran până în 1997. În prezent exploatarea cărbunelui se face la suprafaţă, iar galeriile sunt 
în stare de conservare. Producţia este estimată la 100.000 de tone anual. Cărbunele este trimis la 
termocentrale precum cea de la Doiceşti. Galeriile de subteran sunt în stare de conservare. 
Exploatarea de suprafaţă este relativ mai facilă, cu costuri mai mici, dar atrage după sine o 
agresare mare asupra solului, a mediului în general.” 

Calea ferată Baziaș-Bozovici-Iablanița 
Referitor la proiectul căii ferate care să traverseze Almăjul, cea mai convingătoare 

pledoarie  o întâlnim la almăjanul deputat în perioada interbelică în două mandate, Iancu 
Conciatu: ”Camera de Comerţ şi de Industrie dela Lugoj a avut fericita idee, ca în ultima şedinţă 
a Consiliului ei de administraţie să pună din nou pe tapet lipsa de artere de comunicaţie şi 
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necesitatea construirii de noui linii ferate în Banatul de sud. Problema desfundării Banatului de 
sud nu este nouă, ea a agitat ani de-a rândul după războiu nu numai regiunea nemijlocită a 
judeţelor Caraș şi Severin, ci am putea zice întreagă economie naţională a ţării. 

Regiunea din partea de sud a Banatului, adecă întreg judeţul Caraș, se găseşte astăzi dacă şi 
nu izolat de centrul ţării, totuş prin reţeaua de linii de comunicaţii existente el este literalmente 
înfundat. Frontiera trunchiată în Banat a izolat complect valea Carașului de Biserica Albă, fostă 
reşedinţă de tribunal. 

S’ar putea spune, că principalul motiv, care a persistat la înfiinţarea judeţului Caraș a fost 
tocmai nădejdea într’o refacere şi adaptare a reţelei de comunicaţii la noua situaţie. Or, prin 
vitregia vremilor şi incapacitatea factorilor localnici, cari s’au perindat pe arena vieţii publice a 
judeţului Caraș dela înfiinţarea lui şi până astăzi, comunicaţia interioară în sânul judeţului nu 
s’a perfecţionat. De mulţi ani trebuia Oraviţa să devină centrul unui evantai în spre care să 
conveargă toate plăşile judeţului. Or. ce constatăm astăzi? Regiunea Moldova-Nouă din lipsă de 
comunicaţie mai perfectă, gravitează spre Turnu-Severin, regiunea Bozovici la fel, Reşiţa şi Bocşa 
până astăzi gravitau spre Timişoara, iar mâine după deschiderea liniei ferate vor gravita spre 
Caransebeş. 

Potentaţii localnici vreme de 10 ani, de când a luat fiinţă acest judeţ, s’au dovedit aşa de 
absenţi dela datorie, că nu au putut să realizeze nici măcar redeschiderea liniei ferate între JAM şi 
BAZIAŞ. Această linie ferată traversează teritoriul Iugoslav (Iasenova-Biserica-Albă) pe o porţiune 
de teren abia de 14 km lungime!!! Prin menţinerea traficului închis pe această porţiune, o 
întreagă regiune bogată şi cu puternic trafic de import şi export, este exclusă dela accesul la 
Dunăre. Pierderile pe cari le suferă economia noastră în transportul de lemne, minereuri, cereale 
şi vite sunt incalculabile. 

Desigur, că dacă acei, cari au trudit la întemeierea acestui judeţ ar fi fost lăsaţi ca să 
muncească cu râvna şi priceperea lor la consolidarea şi desvoltarea acestei unităţi administrative, 
situaţiunea ar fi fost astăzi cu totul alta. Bărbaţii noştri politici dela periferie însă imediat ce s’au 
trezit cu masa întinsă a noului judeţ, care le oferea slujbe şi demnităţi, s’au grăbit ca să-şi ocupe 
locurile la masă, fără să-şi dea seama, că acest judeţ reclamă încă mulţi ani de trudă şi jertfă dela 
acei, cari îşi iau sarcina, ca să-l gospodărească şi să-l reprezinte. 

Încă în anul 1921 în broşura „Reşiţa“ emiteam propunerea ca statul român să construiască 
imediat în regiune o linie ferată REŞIŢA-CARANSEBEŞ şi alta BAZIAŞ-BOZOVICI-MEHADIA. Desigur, că 
aceste două linii ferate urmau ca să servească, ca linii de acoperire la frontieră, îndeosebi pentru 
uzinele metalurgice dela Reşiţa, atât de importante în vedera apărărei noastre naţionale. Cea 
dintâi linie ferată REŞIŢA-CARANSEBEŞ - graţie nu factorilor localnici cari nu s’au putut ridica la 
nivelul marilor cerinţe militare şi economice, ale vremurilor, ci inimosului ministru şi bunului 
patriot Richard Franasovici - se poate considera, ca şi înfăptuită. 

Ar urma în mod firesc construirea celei de a doua linii ferate în Banatul de sud, care are o 
importanţă mult mai însemnată nu numai din punct de vedere militar, dar şi economic, este 
linia, care să lege valea Căraşului prin valea Nerei cu Mehadia. 

Ideea construirei acestei linii ferate nu este nouă. Ungurii au făcut întinse studii şi au ridicat 
sub guvernul Weckerle, care urmărea prin construirea acestei linii, să exploateze şi să pună în 
valoare bogăţiile solului şi ale subsolului din Valea Almăjului, ca astfel statul să-i facă concurenţă 
societăţii „Steg“, adecă „Reşiţa“ de astăzi. 

Mai târziu în 1919 comisiunea interguvernamentală dela Paris a decis, ca să se precurteze 
linia Simplonului între Vincovce (Iugoslavia) Mehadia, construind în acest scop un pod peste 
Dunăre. 

La timpul său statul vecin jugoslav s’a împotrivit, ca să se construiască linia ferată a 
Simplonului pe valea Nerei, adecă pe malul stâng al Dunării, susţinând din răsputeri necesitatea 
îndrumării Simplonului pe calea Moravei, care reclama construirea nuni pod peste Dunăre la sud 
de Carpaţi. Şi pentru-că România sub inspiraţia lui Vintilă Brătianu susţine cu încăpăţinare 
construirea podului la nord de Carpaţi şi dirijarea Simplonului prin Banatul de sud, sârbii au 
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terminat prin a accepta punctul nostru de vedere şi astfel au şi construit podul peste Dunăre între 
Belgrad şi Panciova, care a şi fost dat circulaţiei în anul 1935. Urmare convenţiunii dela Paris 
trebuia ca să construiască şi România porţiunea de linie ferată pe teritoriul ei, adecă dela Baziaş 
la Mehadia. 

Studiul acestei linii începe în anul 1922, nu mult însă după aceea din motive mărunte fostul 
ministru Aurel Cosma opreşte continuarea studiului şi astfel construirea acestei linii rămâne 
baltă. Construirea acestei linii ferate era importantă pentru economia noastră naţională nu 
numai din consideraţiunea că desfundă masivele păduri şi basinul Nerei plin de bogăţii naturale, 
dar şi pentru motivul, ca pe această distanţă liniile ferate române vor fi acelea, cari vor beneficia 
de taxele de transporturi şi nu cele jugoslave. 

După 10 ani de tergiversări, se pune din nou cauza prescurtării liniei Simplonului şi înfiinţării 
unei artere mai directe cu Belgradul. Opinia publică însă nu a mai judecat chestiunea din punctul 
de vedere al liniei ferate, ci a podului. 

D-l N. Titulescu a acceptat, ca în locul construirei liniei ferate pe valea Nerei, să se reactiveze 
linia ferată sârbească de pe valea Moravei şi să se construiască al doilea pod peste Dunăre la 
Gornia, ca astfel să se realizeze o legătură mai directă cu Craiova, oraşul său natal. Prin urmare 
problema liniei ferate a Simplonului dacă ea va traversa malul stâng, sau drept al Dunării devine 
secundară şi problema de căpetenie aceea a podului. 

Intre asemenea împrejurări d-l R. Franasovici, ca ministru al comunicaţiilor şi şef politic al 
judeţului Mehedinţi şi-a servit judeţul mutând locul podului dela Goruia la Turnu-Severin. 

Prin construirea acestui pod însă problema liniei ferate Belgrad-Baziaş-Mehadia nu se 
soluţionează, ci se pune cu o şi mai mare impetuozitate, realizând o comunicaţie mai directă a 
Banatului de sud nu numai cu străinătatea, dar şi cu inima ţării. 

Am arătat că interese internaţionale au reclamat dela 1919 încoaci în mod permanent 
construirea unei linii ferate, care se lege linia Simplonului prin Belgrad-Baziaş-Bozovici cu 
Mehadia. Însuşi faptul, că albia râului Nera a rămas în întregime României la conferinţa dela 
Paris, denotă că s’a prevăzut încă de pe atunci posibilitatea construirei unei linii ferate de către 
România, pe această rută. De altfel profesorul francez dela Sorhona, Em. de Martonne, acela care 
ne-a susţinut atât de convins cauza noastră la conferinţa de pace dela Paris, sosit mai zilele 
trecute la Bucureşti, întâlnind pe profesorul C. NEDELCU, cea dintâi întrebare pe care i-a pus-o a 
fost, dacă s’a desăvârşit în Banat linia ferată pe malul apei Nera? Dar nu numai consideraţiuni 
internaţionale, ci puternice interese economice, politice, administrative şi militare reclamă 
construirea cât mai neîntârziată a acestei linii ferate. 

Linia ferată proectată ar avea o dublă legătură dela Oraviţa. Odată spre portul Baziaş la 
Dunăre şi în spre Belgrad în al doilea rând parcurgând tot malul apei Nera, în spre Mehadia spre 
Bucureşti. Noua linie ferată ar urma ca să se construiască dela Răcăşdia la Şasca pe o distanţă de 
circa 15 km, iar de aci linia se bifurcă în spre portul Baziaş circa 15 km, în spre Bozovici-
Mehadia circa 60 km. Terenul este propriu contsrucţiunii de linie ferată. Singurul tunel ar trebui 
construit între Prigor-Mehadia, pe o distanţă destul de mare. Material de construcţie, ca traverse, 
peatră, fier, etc. ca şi braţe de muncă ieftine, se găsesc în abundenţă în partea locului. Pentru 
Banat construirea acestei linii ferate are o importanţă vitală, deoarece de ea se leagă nu numai 
consideraţiuni economice, dar şi interese politice şi militare superioare. 

Construirea şi punerea în circulaţie a liniei ferate, care să lege Oraviţa pe malul apei Nera de 
Mehadia şi prin Baziaş de Dunăre constitue cel mai important act pentru viaţa economică a 
Banatului. Se ştie, că prin trasarea frontierei între noi şi Iugoslavia, Banatul propriu zis a fost 
exclus dela accesul la Dunăre. Portul Orşova în concurenţa pe care i-o face Turnu-Severin s’a 
anemiat, iar comerţul Banatului cu apusul este nevoit ca să se scurgă exclusiv pe calea ferată pe 
ruta marelui ocol dela Jimbolia-Vincovce. Această linie ferată redă Banatului plămânii în 
comunicaţia cu Dunărea. Masivele noastre de lemne, cărbuni, cereale, vite, etc. se vor scurge pe 
această linie scurtă în portul dunărean, de unde produsele noastre se vor dirija pe apă în ambele 
direcţiuni. 
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Această linie va da posibilitatea să fie exploatată cea mai bogată regiune a ţării. Păduri 
seculare de stejar, brad şi fag în întindere de zeci de mii de hectare putrezesc neexploatate astăzi 
din lipsă de comunicaţie, zăcăminte puternice de cărbune antracit, straturi de asbest, minereuri 
de fier, aur, aramă şi multe bogăţii ale subsolului nu aşteaptă, decât construirea acestei linii 
ferate, ca să fie scoase la lumină şi puse în valoare. Bogăţiile gospodăreşti ale unei populaţiuni 
din cele mai nevoiaşe româneşti, care se irosesc astăzi, aşteaptă cu nerăbdare iniţiativa 
construirei acestei linii ferate. 

O datorie elementară a administraţiei căilor noastre ferate, este, ca imediat, ce se termină 
linia ferată Reşiţa-Caransebeş, să se pună în studiu noua linie Oraviţa-Mehadia, ca un corectiv al 
situaţiunii create prin linia de frontieră cu sârbii, dar mai ales pentru închegarea vieţii 
administrative din noul judeţ al Caraşului. Guvernul de astăzi şi de mâine trebue să înţeleagă, că 
noul judeţ nu a luat fiinţă numai pe hartă, şi că în realitate el trebue ca să reprezinte o unitate 
administrativă. Or, unitatea nu i-o poate da, decât construirea acestei artere care va lega nu 
numai plăşile Moldova-Nouă, Şasca şi Bozovici de Oraviţa, dar vor lega în acelaş timp întreg 
judeţul Caraș atât de izolat astăzi de inima ţării. Construirea acestei linii ferate mai corespunde 
şi unor înalte interese naţionale prin aceea, că înfăptuirea ei face, ca să se deplaseze mai în spre 
sud reţeaua noastră de căi ferate din Banat, care astăzi şi mai ales faţă de perspectivele de mâine, 
rămâne absolut centrifugală. 

Raporturile noastre destul de calde cu vecinii din Banat, nu este ertat un moment, ca să ne 
facă să uităm, că trebue ca să fortificăm şi în această direcţiune frontiera noastră. Şi atunci, prin 
analogie, la fel cum a prezidat la construirea liniei Reşiţa-Caransebeş motive serioase militare, tot 
astfel pledează şi aci şi poate mai mult, ca să ia fiinţă această linie de acoperire. Fără această 
linie într’un caz de război, noi nu vom putea fi stăpâni pe minele, uzinele şi toate instalaţiunile 
din munţii Banatului. 

Am redat în câteva cuvinte consideraţiunile, cari pledează pentru desfundarea Banatului de 
sud şi pentru punerea în valoare a bogăţiilor acestei provincii. Urmează, ca instituţiunile publice, 
parlamentarii Banatului şi tot ceea ce poate constitui autoritate morală şi politică în acest colţ de 
ţară, să se solidarizeze împrejurul acestei probleme, adresând un apel călduros către ministrul 
comunicaţiilor, ca să pună în studiu cât mai curând realizarea celei mai mari opere obşteşti din 
Banat.” 

Exploatarea lemnului a fost una dintre cele mai extinse activități economice în Almăj, 
activitate care continuă la nivele susținute și astăzi, abundența pădurilor în Almăj (66.100 ha, 
65% din suprafața Almăjului), calitatea și diversitatea  lemnului, au determinat lărgirea 
activităților silvice și forestiere la nivele ridicate. 

Exploatări forestiere extinse încă din secolul al XIX-lea întâlnim la Poneasca 
(Întreprinderea forestieră - Bibel) pentru tăieri de conifere, exploatarea de gorun (firma 
Larosch), exploatările forestiere pentru cherestea și lemn de foc (Întreprinderea Forestieră-
Bozovici) prin concesionarea pădurilor proprietatea statului (maghiar, foste erariale 
habsburgice) făcută de statul maghiar, pe timp nelimitat acestor firme forestiere. 

Exploatările forestiere în Almăj, ca dealtfel în toată zona de graniță a Banatului, s-au 
concentrat  pe Comunitatea de Avere, în cazul pădurilor particulare – proprietate privată a 
fostelor sate grănicerești almăjene. 

Cea mai precisă și lucidă analiză a Comunității de Avere este cea făcută de Iancu Conciatu 
în Curierul Banatului din 2 iulie 1938, din care reproducem:  

”Comunitatea de Avere este o instituţiune pe care lumea de din afară nu o cunoaşte încă. 
Cei mai mulţi au o idee vagă despre această instituţiune, socotindu-o, ca pe o formaţiune 

arhaică, demodată, care tezaurizează privilegii perimate. Greşeala este profundă, pentru-că titlul 
de proprietate al acestor avuţii nu se bazează pe nici o recunoştiinţă feudală, dimpotrivă averile 
silvice ale grănicerilor au fost răscumpărate la timpul său cu o contravaloare, care nu se poate 
estima. 
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Cine ar putea să preţuiască valoarea pierderii pe cari au suferit-o strămoşii noştri cari în mai 
multe decenii de-a-rândul au fost mobilizaţi pe viaţă la vetrele lor, făcând cordonul de pază la 
frontierele monarhiei, în vreme ce restul populaţiunii din interior îşi vedea de gospodărie, 
propăşind în industrii, în comerţ şi în alte îndeletniciri? In cele 94 de sate, cari alcătuiau 
circumscripţia regimentului grăniceresc, la desfiinţarea acestuia nu găseai aci decât o populaţie 
de militari şi de păstori de vite, sau de mici agricultori. 

Cine şi la ce valoarea s’ar putea preţui jertfa de sânge, pe care strămoşii noştri grăniceri au 
adus-o pe toate câmpurile de luptă ale Europei? 

Dintre toate regimentele de graniţă ale fostei monarhii austro-ungare, nici unul nu a lăsat o 
tradiţie aşa de legată de bravuri şi de virtuţi, ca fostul regiment româno-bănăţean. O lege a 
naturii ne spune, că numai acele bunuri pământeşti dăinuesc, cari au la bază o agonisire, sau o 
dobândire prin trudă, ori prin jertfă.  

Singura comunitate de bunuri grănicereşti, care a rămas în picioare şi care contează în 
economia naţională, este cea românească din Caransebeş. 

Continuitatea comunităţii româneşti este urmarea firească a dăinuirii spiritului de solidaritate 
şi a cultului pe care îl au bănăţenii pentru tradiţie. 

De altfel să nu se creadă, că instituţiunea aceasta de cea mai plugărească structură nu a fost 
ameninţată în existenţa ei. Încă la întemeiere, în 1874, familiile foştilor militari urmau să fie 
împroprietăriţi pe suprafaţa tuturor masivelor păduroase de 500.000 jughere pe cari le deţineau 
până aci cu titlul de folosinţă. La opoziţia guvernului unguresc, care susţinea că nu poate 
îngădui, ca toate pădurile să fie cedate unei societăţi româneşti militarizate la graniţa României 
şi că statul maghiar nu poate renunţa la edificiile publice, Viena consimte, ca familiile 
grănicerilor să se împroprietărească numai asupra 1/2 din teritoriile împădurite ceeace făcea 
aproximativ 250.000 jughere, câteva edificii la Caransebeş strict necesare administraţiei averilor, 
urmând ca toate celelalte edificii, cari formau proprietatea regimentului în Băile Herculane, 
Caransebeş şi alte localităţi să treacă în proprietatea erariului. Tot restul timpului de 
dominaţiune ungurească, existenţa Comunităţii grănicereşti era în permanenţă ameninţată şi 
numai graţie unor concesiuni de natură politică şi unei echilibristici, această mare instituţiune 
economică şi-a putut salva continuitatea. 

Un al doilea obstacol greu de trecut l-a înregistrat Comunitatea în 1918, când în elanul 
desrobirei naţionale, comunitatea rău famată, era să fie etatizată sub regimul Consiliului 
Dirigent. Graţie însă solidarităţii fruntaşilor din graniţă, autonomia Comunităţii rămăse 
neatinsă. 

Pericolul însă se abate şi pentru a treia oara asupra acestei comunităţi. In 1922 cu prilejul 
reformei agrare, era cât pe aci să se exproprieze păşunile şi pădurile comunităţii în favoarea 
locuitorilor din cele 94 comune indiferent, dacă cei împroprietăriţi erau, sau nu descendenţi de 
grăniceri. Şi de data aceasta conducătorii din graniţă dau dovadă, că au înţeles rostul acestei 
comunităţi, cari nu trebuia considerată decât ca pe o comunitate, unde cei împroprietăriţi odată, 
îşi administrează bunurile în devălmăşie. Serviciile pe cari dl Dumitru Sgăverdia - Preşedintele de 
mai târziu - le-au adus Comunităţii în calitatea sa de membru al Comisiei Speciale de 
expropriere, nu pot fi trecute cu vederea. 

Salvată de expropriere Comunitatea totuş nu a rămas asigurată în existenţa şi autonomia ei 
prin nici o lege. 

Cred, că nu mi-am făcut decât datoria atunci, când cu prilejul votării legii pădurilor ajutat şi 
de prietenii mei din camera deputaţilor am reuşit să strecurăm un amendament în legea 
pădurilor, care este singura astăzi prin care se recunoaşte autonomia Comunităţii de Avere din 
Caransebeş. 

Trebue să cunoaştem toate calităţile frumoase sufleteşti, cari l-au animat pe fondatorul 
Comunităţii, Generalul Traian Doda, ca să înţelegem rostul întemeierii acestei instituţiuni. 
Pornind dela aceeaşi obârşie din Rudăria şi urmărind aceleaş scopuri înalte, ca şi predecesorul 
său Eftimie Murgu, dar mergând pe drumuri opuse, întemeietorul Comunităţii de avere s’a 
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împotrivit dela început la împărţirea averilor pe comunioane, convins fiind, că acest capital 
material de păduri şi păşuni utilizat ca o zestre inalienabilă şi ca pe un cheag la celălalt capital 
de solidaritate sufletească şi de pregătire militară, va fi chemat odată şi odată să dea roade 
nebănuite deopotrivă economice ca şi politice. 

Această înaltă prevedere a generalului este confirmată de acţiunile de mai târziu din graniţă, 
unde guvernele ungureşti se izbeau în mod permanent chiar şi pe vremea pasivităţii politice a 
românilor din Transilvania de voinţa masivă şi solidară a celor aproape 100 de sate româneşti.  

Deci obiectivele imediate ale Comunităţii nu puteau fi altele sub stăpânirea ungurească, decât 
satisfacerea principalelor nevoi grănicereşti, în legătură cu creşterea vitelor, furnizarea lemnelor 
de foc şi de construcţie, toate însă pe lângă grija conservării bunurilor forestiere. 

Cum vedem, rolul comunităţii de avere în trecut era foarte redus în aparenţă, el se mărginea 
numai la satisfacerea unor nevoi primordiale ale coproprietarilor, în fond însă nevoile 
primordiale îl ţin pe grănicer - care trăeşte trei sferturi de viaţă în pădure - mai legat de 
comunitate decât de comuna politică, sau de stat. Această solidaritate materială, a unor ţărani 
solidarizaţi şi prin mentalitate la frontiera României a dat pururea de gândit guvernelor 
ungureşti, cari au făcut tot posibilul, ca să împiedece o prosperitate a instituţiei grănicereşti. 
Căutând să-şi aservească aparatul administrativ al Comunităţii, scopurilor politice, regimul 
unguresc a împiedicat în mod conştient ridicarea acestei instituţiuni la valoare de factor economic 
activ şi de iniţiativă în regiune. De aceea ultimele acte gospodăreşti săvârşite de administraţia 
Comunităţii sub inspiraţia „comisarilor guverniali“ au fost arendările oneroase de păduri, 
exploatatorilor evrei. 

Abia după extinderea regimului românesc în Banat, grănicerii încep să-şi dea seama, că 
instituţiunea lor poate deveni un factor puternic în economia naţională. 

Dacă în economia naţională a ţării, Comunitatea de Avere nu are un rol prea însemnat, în 
schimb în viaţa economică mai restrânsă a Banatului (inclusiv a Almăjului), această instituţiune 
are un rol determinant. Cele 94 de comune grănicereşti deşi aparţin astăzi politiceşte la două 
judeţe: Severin şi Caraş, cohesiunea şi solidaritatea este aşa de puternică, că nici după 10 ani de 
separaţiune politică comunele grănicreşti n’au încetat de a se considera într’olaltă ca făcând parte 
dintr’o unitate. 

Puterea acestei unităţi economice se razimă înainte de toate pe conştiinţa de proprietate.  
Având o temelie trainică, cu tradiţie şi contând pe un sprijin de solidaritate încă necunoscut de 

alte societăţi fie cooperative, fie anonime, fie în comandită, Comunitatea de Avere se poate 
considera, ca una din cele mai mari unităţi economice ale ţării. 

Trebue să tragem la îndoială, că în cuprinsul statului nostru ar exista o societate, o 
colectivitate ţărănească cu un capital de proporţiile capitalului de peste un miliard lei pe care îl 
însumă în sine pădurile, păşunele, palatele, clădirile şi alte valori ale comunităţii grănicereşti din 
Caransebeş. Un capital atât de considerabil situiază Comunitatea alături de marile unităţi 
economice şi financiare ale ţării. 

Odată cu trecerea unei părţi a Banatului sub stăpânirea românească, viaţa naţional-
economică se găseşte în faţa unor probleme noi. Întreaga economie şi cu ea toate unităţile 
componente sunt supuse unor adânci prefaceri. 

De unde sub regimul unguresc era suficient, ca această instituţiune să se conserve, acordând 
uzufructul, ca beneficiu grănicerilor, în România această unitate este chemată la un alt rol, nu de 
apărare, ci de ofensivă economică.  

Comunitatea de Avere, ca factor economic în Banat, are între societăţi şi întreprinderi cea mai 
românească şi cea mai sănătoasă temelie, pe care se poate construi adevărata viaţă economică 
românească în această provincie. 

Fără îndoială, că rolul acestei instituţii de conservatoare a bunurilor silvice, a frumoaselor 
tradiţii strămoşeşti rămâne şi pe mai departe în picioare, dar paralel de această menire să nu 
uităm, că naţiunea noastră, pentru a ajunge efectiv dominantă are nevoe, ca acest factor 
economic, care este Comunitatea din Caransebeş, să îmbrăţişeze iniţiativele economice. 
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Să nu uităm, că începând cu domnia împărătesei Maria Tereza şi până acum o jumătate de 
secol, în satele din graniţă populaţia mobilizată pe viaţă nu s’a putut specializa în meşteşuguri şi 
nici nu s’a îndeletnicit cu negoţul. Rolul Comunităţii de astăzi este tocmai, ca să completeze 
golurile rămase pe piramida vieţii sociale.  

Ca să se poate ajunge la o mai raţională valorificare, sau la industrializare a bunurilor 
aflătoare pe domeniile grănicereşti, este neapărat nevoe de o reorganizare a administraţiei 
Comunităţii, dându-se posibilitatea de a se studia întregul program de desvoltare industrială, 
precum şi modalităţile, prin cari s’ar putea achiziţiona mijloacele de exploatare, capital, maşini 
etc. Din complexul averii s’ar fixa prin votul adunării, ce anume bunuri se pot valorifica, sau 
industrializa. 

Prin această acţiune, Comunitatea ar putea conta în viitor la un maxim, de rentabilitate. 
Ce ar fi de pildă, dacă Comunitatea şi-ar lua drept obiectiv înfiinţarea de cooperaţiune în 

fiecare comună. Şi câte produse nu s’ar putea industrializa pe calea cooperaţiei? 
Astfel am putea avea cooperative de brânzeturi, ţesătorii mecanice, ferestrae etc., sau 

cooperative pentru valorificarea vitelor etc. Toate aceste unităţi din graniţă federalizate la 
Caransebeş ne-ar da sub scutul şi îndrumarea Comunităţii o acţiune economică cu cele mai 
frumoase rezultate. 

Acţiunea aceasta nici nu se prezintă măcar ca ceva nou. S’au păşit chiar la începuturi practice. 
In 1919 fruntaşii din graniţă la iniţiativa mea au lansat un apel pentru fondarea unei „Bănci 
Grănicereşti” care urma să creeze şi să federalizeze mai multe cooperative, dar cum Consiliul 
Dirigent depe atunci a înţeles, ca să saboteze întreaga acţiune, iniţiativa a căzut în baltă. 

Comunitatea de Avere, ca structură, fiind aparte de societăţile obişnuite, ea nu s’a putut 
încadra vreme îndelungată în economia naţională. 

Abia în anii din urmă prin legea de reorganizare a cooperaţiei, Comunităţile de avere din 
Caransebeş şi Năsăud sunt aduse sub îndrumare şi controlul cooperaţiei. Prin această încadrare 
nouă, Comunitatea scapă de sub tutela ministerului internelor, adeca a politicianismului 
încadrându-se în marea familie a cooperaţiei. 

Încadrarea comunităţii în cooperaţie ar fi trebuit să marcheze o epocă nouă în viaţă 
grănicerească, prin aceea că mii de energii descătuşate sunt îndrumate spre o rodnică activitate 
colectivă. Nu s’a putut înregistra până în momentele de faţă nici măcar o propagandă 
cooperatistă cât de timidă în satele grănicereşti. Cel mai înalt for de îndrumare şi de control al 
cooperaţiei din care dacă nu mă înşel, face parte şi Preşedintele de totdeauna al Comunităţii ar 
trebui să invadeze satele noastre cu propagandişti, cu organizatori şi cu o întreagă literatură 
cooperatistă. 

Rolul Comunităţii de Avere în economia naţională de astăzi este, ca să uzeze de toate 
mijloacele ca: material de organizare, propagandă, credite etc., cari se pot obţine în mod lesnicios 
prin intermediul cooperaţiei, organizând şi patronând unităţi cooperative de producţiune şi 
valorificare în graniţă. 

Dacă în trecut rolul Comunităţii s’a redus la conservarea bunurilor silvice şi la satisfacerea 
nevoilor împăduriţilor, astăzi aceasta acţiune ne apare mult insuficientă. 

Rolul Comunităţii este, ca să pună cât mai multe energii grănicereşti şi cât mai multe avuţii în 
valoare. Nu trebue să aşteptăm totul dela stat şi mai ales nu statul este acela, care poate lua 
iniţiative, dar nici populaţiunea grănicerească nu poate fi lăsată la voia întâmplării atunci, când 
printr’o împrejurare fericită ea dispune de materii prime, de braţe de muncă şi de o instituţie, 
cum este Comunitatea, care ar putea să o îndrume şi să o ocrotească. 

Părerile de mai sus nu trebuesc privite, decât ca simple îndrumări, pornite din dorinţa, care 
animă pe fiecare grănicer, de a vedea prosperând marea familie grănicerească şi prin- tr’însa 
însăşi cauza naţională”. 
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Distileria de la Valea Minișului (Firma) 
Pentru asigurarea necesarului de lemn la fabrica de spirt (Firmă) de la Valea Minișului s-au 

exploatat întinse suprafețe de pădure până spre masivul din Lăpușnicul Mare transportul fiind 
asigurat prin calea ferată forestieră. 

De asemenea, în zonă au funcționat mai multe gatere puternice (Poneasca, Gura 
Golâmbului, Valea Minișului, Bozovici) puse în funcțiune de societățile U.D.R., S.T.E.G., Bibel, 
Larosch etc. 

Exploatări forestiere importante, coordonate de Comunitatea de Avere au avut loc și în 
pădurile Almăjului  pe raza cadastrală a Rudăriei, Băniei și Gârbovățului (în munții Svinecea, 
Urda, Chiacovăț), lemnul fiind transportat pe calea ferată pe Valea mare în portul Drencova 
de la Berzasca și exportat, pe Dunăre, în Ungaria și Austria. 

Cea mai mare întreprindere a Almăjului a fost Distileria de lemn de la Valea Minișului1 
(Firma, cum este cunoscută de Almăjeni) care a făcut parte din Societatea pe acțiuni 
”Margina-Reșița” S.A., formată din trei fabrici (Margina, Reșița și Valea Minișului), având un 
capital social de 50 milioane lei, 521 lucrători, din care 118 la valea Minișului, putere de 
lucru instalațiilor de 190 cp și o cifră de afaceri de peste 200 milioane lei, din care circa 40-45 
milioane lei cifra de afaceri a fabricii de la valea Minișului. 

Salariul mediu lunar al unui lucrător a oscilat, în perioada 1928-1937, între 1200 și 1500 
lei/lună (leu 1923). Producția anuală a fabricii de la Valea Minișului a fost de circa 700 t 
gudroane, 5000 t mangal, 42 t acid acetic și 430 t alte produse distilate din lemn (uleiuri, 
acetonă etc.). Consumul anual de lemn exploatat din pădurile Almăjului și Aninei se ridica la 
cifra de circa 10 milioane lei. Cantitatea de lemn tăiat și folosit ca materie primă pentru 
distilerie a fost de 6000-6500 t/an, zilnic transportându-se pe calea ferată forestieră din 
pădure la rampa de descărcare a fabricii circa 150-160 tone de lemn buștean. 

Din calculele efectuate rezultă un profit însemnat din prelucrarea lemnului, deoarece 
cheltuielile  de exploatare ale fabricii nu au depășit în nici un an mai mult de 20-25 milioane 
lei (circa 10 milioane  materie primă – lemn, 4 milioane lei combustibil și 6-7 - milioane lei 
salarii și alte cheltuieli. 

Fabrica (distileria) a funcționat până în timpul celui de al II-lea Război Mondial. După anul 
1945 întreaga fabrică care se întindea pe câteva hectare a fost demontată bucată cu bucată. În 
folclorul almăjan se spune că ar fi fost remontată în URSS ca despăgubire de război. Din tot 
ceea ce a fost la firmă azi (2016) a mai rămas (în paragină) casa directorului sau vila, care 
după război a fost folosită ca Tabăra de copii de la Valea Minișului. 

Societățile industriale importante au fost construite la Dalboșeț – fabrica de sticlă (1912-
1924) și la Bozovici  - Fabrica de țiglă și cărămidă (1901-1944) și prima uzină electrică din 
Almăj. 

Fromageria Almăj-Frenda Bozovici 
După criza economică din 1929-1933 se dezvoltă la Bozovici sectorul de industrializare a 

laptelui2, iar în anul 1936 se modernizează Fromageria Almăj-Frenda care produce numeroase 
specialități de brânzeturi rezultate din procesarea laptelui de vacă de înaltă calitate din Almăj. 

”Una dintre industriile, cari îşi are o justificare temeinică la noi este industria laptelui, sau 
mai bine zis a brânzeturilor, dată fiind creşterea vitelor. Bănăţenii se consacră cu adevărată 
pasiune acestei îndeletniciri. 

In fruntaşa comună Bozovici funcţionează de trei ani o întreprindere sub numele „FROMAGERIA 
ALMĂJ“ asupra căreia am socotit, că este necesar, ca ochiul nostru anchetator să se oprească 
puţin. O întreprindere şi încă prosperă, într’un ţinut unde în ultimii zece ani totul este în regres şi 
decădere, constitue un fenomen. Astăzi în ţinutul Almăjului, unde toate cele patru bănci existente 
lichidează, această industrie de brânzeturi formează singura resursă de venit a populaţiei. 

1 Enciclopedia României, vol. III - Economia națională, 1939, pag. 1022-1023 
2 N. Magiar – Monografia localității Bozovici, pag. 127 
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Fromageria Almăj fără nici o exagerare varsă anual în punga populaţiei circa 6 milioane lei, din 
care la costul laptelui revine circa 5 milioane. 

Localitatea Bozovici se pretează admirabil pentru această industrie, deoarece creşterea vitelor 
şi în special a vacilor a intrat de mult în tradiţia populaţiei. Urmaşii grănicerilor dispunând de 
păşuni întinse au aşa zicând un cult pentru creşterea vacilor. Desigur, că această înclinare trebue 
încurajată şi stimulată, pentru-ca sătenii să ajungă la rase de vaci cât mai nobile. 

Inspectoratul Zootehnic şi Ministerul Agriculturii ar trebui ca să ajute efectiv străduinţele 
crescătorilor, dând în folosinţă păşuni, cari se găsesc în abundenţă şi distribuind tauri de prăsilă 
comunelor. Până astăzi nu s’a înregistrat aci încă nici un sprijin de acest fel. 

Dovadă, că sătenii răspund atunci, când munca lor este retribuită, o dovedeşte faptul, că în 
timp de trei ani, de când funcţionează fabrica de brânzeturi, numărul vacilor s’a dublat. 

Fabrica se aprovizionează prin intermediul unor căruţe - cu căni colectoare de lapte - din zece 
comune învecinate. Zilnic se colectează în rezervoarele colectoare 4-6000 kg lapte. Calitatea 
laptelui este superioară celui de şes, mai gras şi mai gustos, datorită nutreţului de munte, în 
schimb însă lasă de dorit sub raportul curăţeniei. Gospodinele noastre dela sate încă nu întreţin 
curăţenia, care ar trebui, iar colectarea laptelui încă nu a ajuns, ca să se facă la un anumit loc de 
adunare în sat, ci se face dela casă la casă. Datorită acestei împrejurări toată cantitatea de lapte 
premergător fabricaţiei, se pasteurizează. Laptele se plăteşte cu 3 lei pro litru. Aprovizionarea cu 
lapte este constantă. 

Dispunând de instalaţiuni moderne, motoare Diesel, căldări centrifuge, frigorifere, gheţării, 
instalațiuni pentru cartonage etc., producţiunea fabricei se urcă zilnic la 300-500 kg brânzeturi. 
Graţie tehnicei şi cunoştinţelor de specialitate „Fromageria Almăj“ prepară brânzeturi, cari pot 
rivaliza cu cele mai rafinate produse din străinătate. 

Se produce: Emmentaler, Trapist, Olanda, Gonda, Port- du-Salut, Bel-Paese, Roque-Fort, 
Romadour, Camembert, Weekend, Dacia, Almăj, Imperator, Bria, Strachino, etc. 

An de an tehnica perfecţionându-se, brânzeturile străine ajung tot mai rar pe piaţa noastră. 
Fabrica desface produsele ei pe pieţele din ţară şi în special la Bucureşti. S’a încercat un export în 
Germania, dar la preţurile obţinute s’a dovedit, ca exportul nu este rentabil. Actualmente se 
’ncearcă exportul în Orient: Palestina, Siria şi Egipt. Interesant, că pe piaţa noastră nu au 
căutare, decât speciile absolut reuşite. 

Preţurile sunt ferme. Disponibilităţi de brânzeturi se găsesc suficiente, fabrica producând în 
prezent pentru saisonul de toamnă.  

Transportul este încă un inconvenient, gara cea mai apropiată fiind la 45 km depărtare. 
Întreprinderea „Fromajeria Almăj“ care stă sub conducerea abilului farmacist dl FRENDA, face 

toate eforturile, ca să încurajeze şi să ajute pe crescători. Astfel mai recent a instalat o moară de 
urluit cocenii, unde crescătorii de vaci pot ajunge la urluire gratuită. 

Întreprinderea „Fromageria Alinăj“, merită toată atenţiunea şi solicitudinea autorităţilor, ca o 
industrie, care se încadrează admirabil în perceptele economiei noastre naţionale.”3 

Activitatea bancară. În secolul al XIX-lea și începutul secolul al XX-lea au apărut primele 
bănci în Almăj: Banca Almăjana (1896), Banca Nera (1897), SC Prilipceana SA (1900), Banca 
de credit (1902), Banca Populară, Banca Orăvițeană, Banca Gârboviceana, bănci care și-au 
continuat activitatea și în perioada interbelică. 

Din aprecierile istoricilor, în întreprinderile industriale, miniere, alimentare și în sectorul 
bancar au lucrat, în medie, în perioada interbelică anual 3500 de almăjeni, ale căror venituri 
salariale s-au folosit în construcția caselor, cumpărarea de pământ și animale în cea mai 
dinamică perioadă a Almăjului 1918-1940. 

 
 
 

3 Conciatu Iancu, Probleme economice bănățene, Editura Curierul Banatului 
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5.2. Evoluția mediului de afaceri după 1989 până în prezent 

 
Pentru a releva principalele caracteristici dimensionale şi structurale ale întreprinderilor 

active la nivelul Almăjului s-a recurs la realizarea analizei diagnostic a mediului de afaceri din 
cadrul acestei zone rurale, obiectivul acestui demers fiind acela de a identifica:  

- stadiul dezvoltării mediului de afaceri, ca purtător al cererii de forţă de muncă în afara 
gospodăriei agricole rurale; 

- gradul de diversificare a întreprinderilor active la nivelul Almăjului, cu accent deosebit pe 
sectoarele non-agricole, ca predictor al şanselor viitoare de diversificare a mediului de afaceri 
şi al direcţiilor în care acesta poate fi orientat; 

- puterea economică a agenţilor economici activi la nivel teritorial, ca măsură a 
sustenabilităţii economice a afacerilor rurale şi a posibilelor nişe economice de direcţionare a 
unor noi capitaluri investiţionale la nivel zonal. 

Densitatea întreprinderilor active la 1000 de locuitori în zona Almăjului atinge valoarea de 
8,33 întreprinderi active la 1000 locuitori, fiind cu 40% mai mică decât la nivelul judeţului 
Caraş-Severin şi de 2,5 ori mai mică decât  nivelul Regiunii de Dezvoltare V Vest.  

Comunele din Almăj pot fi grupate după gradul de dezvoltare al mediului de afaceri în trei 
categorii, după cum urmează:  

- Comune aflate în stadiul incipient de dezvoltare a mediului de afaceri local, care necesită 
măsuri urgente de încurajare şi susţinere a iniţierii de noi afaceri locale. În aceasta grupă se 
încadrează comunele: Bănia, unde densitatea întreprinderilor active are valoarea de 3,07‰ 
locuitori; Dalboşeţ – 6,04‰; Şopotu Nou cu un indice al densităţii de 6,16 ‰; La nivelul 
acestora, se înregistrează cea mai slabă dezvoltare a iniţiativelor de afaceri şi se impune, în 
mod susținut, intervenţia pentru iniţierea şi dezvoltarea mediului de afaceri care să ofere 
locuri de muncă populaţiei active locale; 

- Comune în care stadiul de dezvoltare a mediului de afaceri este de nivel mediu şi pentru 
care strategia de urmat este bivalentă: stimularea iniţiativelor de afaceri noi; reorientarea, 
consilierea, reconversia profesională a forţei de muncă locale pentru a fi compatibilă cu 
cerinţele pieţei muncii. În această categorie se încadrează comunele Eftimie Murgu, Lăpuşnicu 
Mare şi Prigor pentru care densitatea întreprinderilor active la mia de locuitori ia valori în 
jurul mediei zonale; 

- Comune cu medii de afaceri dezvoltate care pot deveni centre polarizatoare pentru 
întreaga zonă din perspectiva ofertei de locuri de muncă şi un exemplu de bună practică 
pentru stimularea dezvoltării mediului de afaceri. La nivelul Almăjului, comuna cu cel mai 
stimulativ cadru pentru iniţiativele de afaceri este Bozoviciul unde densitatea întreprinderilor 
active atinge valoarea 16,43‰ locuitori. 

Tabelul 5.1. 
Evoluţia numărul de societăţi în Almăj 

 

Comuna / Anul 
Nr. întreprinderi active 

2000 2005 2010 2016 
Bănia  8 7 9 8 
Bozovici 44 58 60 43 
Dalboşeţ 13 12 9 14 
Eftimie Murgu 4 10 14 12 
Lăpuşnicu Mare 10 14 16 8 
Prigor 18 20 20 12 
Şopotu Nou 0 4 6 1 
Total 97 125 134 99 

      Sursa: INS 
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Din punct de vedere dimensional, mediul de afaceri din Almăj este compus din 
întreprinderi din categoria IMM-urilor şi dominat de microîntreprinderi în proporţie de 
85,12%. Este de aşteptat ca oferta de locuri de muncă provenită de la aceste întreprinderi să 
fie relativ redusa, având în vedere şi numărul scăzut al afacerilor ce se înregistrează pentru 
majoritatea comunelor analizate, cu excepţia comunei Bozovici. 

 
Tabelul 5.2. 

Structura întreprinderilor din Almăj după numărul de angajaţi 
 

Tara Almăjului 

microîntreprinderi 
(0-9 salariaţi) 

întreprinderi mici 
(10-49 salariaţi) 

întreprinderi mijlocii 
(50-249 salariaţi) 

2000 2005 2010 2016 2000 2005 2010 2015 2000 2005 2010 2016 

Bănia 87,5 100 77,78 75,00 12,5 0 22,22 50 0,00 0,00 0,00 0,00 

Bozovici 79,54 91,37 91,66 93,02 13,63 5,17 5,00 5,66 6,83 3,46 3,34 0,00 

Dalboşeţ 84,62 75,00 77,78 85,71 15,38 25,00 22,22 20 0,00 0,00 0,00 0,00 

Eftimie Murgu 100,00 100,00 100,00 100 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 

Lăpuşnicu Mare 100,00 92,86 93,75 87,50 0,00 7,14 6,25 16,67 0,00 0,00 0,00 0,00 

Prigor 100 90 90 83,33 0 10,00 10 14,29 0,00 0,00 0,00 0,00 

Şopotu Nou 0 100 83,33 100 0 0,01 16,67 12,5 0,00 0,00 0,00 0,00 

Total Almăj 87,62 91,2 90,3 89,90 9,27 7,2 8,21 12,4 3,11 2,6 1,49 0,00 

Sursa: calculaţii proprii după datele INS 
 
Întreprinderile mici (10-49 salariaţi) sunt prezente într-o proporţie mai ridicată (în jur de 

15% din numărul întreprinderilor active la nivel de comună) în doar două din cele şapte 
comune ale Almăjului, ceea ce relevă faptul că aceste comune oferă un cadru stimulativ pentru 
dezvoltarea mediului de afaceri, care încurajează şi susţine iniţiativele private. Potenţialul de 
creştere al mediului de afaceri pentru aceste comune (Bănia si Dalboşeţ) trebuie valorificat 
prin încurajarea şi susţinerea dezvoltării întreprinderilor deja existente, inclusiv prin 
adaptarea ofertei de forţă de muncă locală la nevoile întreprinzătorilor. 

Întreprinderi încadrate în categoria celor mijlocii (cu un număr de salariaţi cuprins între 50 
si 249) funcţionează în două comune din cele şapte ale acestui spaţiu rural. În comuna 
Bozovici sunt înregistrate două întreprinderi active cu profil de ”Tăierea și rindeluirea 
lemnului” şi o întreprindere în comuna Prigor cu obiect de activitate “Exploatare forestieră”. 

Existenţa acestor întreprinderi certifică faptul că Almăjul deţine potenţial de creştere a 
mediului de afaceri prin exploatarea resurselor naturale locale (în cazurile enunţate este 
vorba de resursele silvice), iniţiativă care s-ar putea extinde şi la alte resurse locale disponibile 
cum ar fi cele agricole. 

Tabelul 5.3. 
Structura întreprinderilor active pe sectoare de activitate în Almăj 

 
Comuna / Anul Agricultură, silvicultură şi pescuit Industrie şi construcţii Servicii 

2000 2005 2010 2016 2000 2005 2010 2016 2000 2005 2010 2016 
Bănia 0 0 22,22 45,69 12,5 28,57 22,22 43,85 87,5 71,42 87,5 10,46 
Bozovici 11,36 15,51 8,33 2,27 20,45 27,58 23,33 54,84 68,19 56,91 68,33 42,89 
Dalboşeţ 23,07 33,33 22,22 21,42 0 8,33 11,11 0,00 76,93 58,34 66,67 78,58 
Eftimie Murgu 25,00 0 0 0,00 25,00 20,00 28,57 18,46 50,00 80,00 71,43 81,54 
Lăpuşnicu  Mare 0 0 12,50 0,00 10,00 7,14 12,50 72,38 90,00 92,86 75,00 27,62 
Prigor 5,55 10,00 20,00 44,72 50,00 55,00 40,00 42,75 44,45 35,00 40,00 12,53 
Şopotu Nou 0 25,00 33,33 0 0 25,00 50,00 0 0 50,00 16,67 100 

Total Almăj 5,15 10,4 12.69 10,56 21,65 28,00 23,57 48,71 73,20 61.6 61.94 40,73 

Sursa: calculaţii proprii după datele INS 
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 Fig. 5.1. Structura întreprinderilor active pe sectoare de activitate 
 
Gradul de diversificare a mediului de afaceri din Almăj este apropiat de cel al spaţiului 

rural al judeţului Caras-Severin, însă cu o mai mare reprezentare a afacerilor din sectorul 
primar, ce reprezintă 9,92% în Almăj, comparativ cu 8,6% pentru spaţiul rural al judeţului 
Caras-Severin şi cu o mai slabă reprezentare în segmentul serviciilor care, pentru Almăj, se 
cifrează la 60,33% din totalul întreprinderilor active, în timp ce pentru ansamblul rural 
cărăşan se ridică la 66%. 

Sectorul primar (agricultura, silvicultura şi pescuitul) este apreciat ca o bună oportunitate 
pentru investirea capitalului la nivelul mediului de afaceri a patru dintre cele şapte comunele 
din Almăj. În comunele Bănia, Dalboşeţ, Prigor, Şopotu Nou peste 20% dintre întreprinderile 
active au profiluri de activitate circumscrise acestui segment al economiei locale. La nivelul 
acestor comune, una dintre posibilele direcţii de susţinere a dezvoltării mediului de afaceri 
non-agricol poate fi reprezentată de dezvoltarea de noi afaceri orientate spre valorificarea 
materiilor prime produse de agenţii economici din sectorul primar (spre exemplu: procesarea 
locală a acestor materii prime care ar aduce o valoare adăugată mult mai mare produselor 
finite destinate pieţei; dezvoltarea unor afaceri în segmentul serviciilor de distribuţie a acestor 
materii prime prin activităţi de depozitare, condiţionare, ambalare, transport de mărfuri). 

Sectorul secundar al economiei din Almăj este dominat, din perspectiva numărului de 
întreprinderi active, de întreprinderile din secţiunea „Industrie extractivă şi prelucrătoare” 
(88%), cele din secţiunea „Construcţii” reprezentând numai 12%. Incidenţa iniţiativelor de 
afaceri în sectorul secundar al economiei locale este mai redusă (sub 20% din întreprinderile 
active au obiecte de activitate circumscrise sectorului secundar) în comunele: Dalboşeţ - cu 
11,11% dintre întreprinderile active cu profiluri de activitate în sectorul secundar; Lăpuşnicu 
Mare (12,5%). Pentru aceste comune sunt necesare măsuri active şi susţinute de încurajare a 
dezvoltării afacerilor în sectorul secundar prin relevarea posibilelor oportunităţi de afaceri 
locale non agricole şi a posibilităţilor de finanţare a acestora. 

Comunele în care sectorul secundar al economiei locale este bine reprezentat sunt Bozovici, 
Prigor, Eftimie Murgu, comune în care numărul întreprinderilor active în sectorul secundar 
este semnificativ în peisajul mediului de afaceri local (13 întreprinderi active în comuna 
Bozovici, 11 astfel de întreprinderi în comuna Prigor, 4 întreprinderi în comuna Eftimie 
Murgu şi 4 întreprinderi în Comuna Şopotu Nou). Aceste comune pot fi investite, la nivelul 
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zonei, cu rolul de ofertant potenţial de locuri de muncă nonagricole în condiţiile în care 
întreprinderile existente vor putea selecta de pe piaţa locală a muncii, personal calificat 
pentru dezvoltarea afacerilor. 

Sectorul terţiar este cel mai bine reprezentat în structura întreprinderilor active la nivelul 
zonei analizate, cele mai importante secţiuni din servicii fiind reprezentate de:  

- comerţ cu ridicata şi cu amănuntul - 53,42%;  
- repararea autovehiculelor si motocicletelor - 2,74% dintre întreprinderile cu profil de 

”servicii”;  
- activităţi profesionale, ştiinţifice si tehnice (16,44%);  
- transport si depozitare - 8,22%;  
- sănătate şi asistenţă socială - 8,22%;  
- alte servicii de cazare - 4,11% dintre întreprinderile din sectorul serviciilor. 
Dacă micile afaceri în comerţ sunt prezente în majoritatea comunelor, iniţiativele de 

afaceri din secţiunea „Activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice” apar în patru din cele şapte 
comune ale zonei şi sunt mai mult concentrate în comunele Bozovici, Dalboşeţ şi Lăpuşnicu 
Mare. Cele mai multe iniţiative de afaceri în secţiunea ”Transport şi depozitare” s-au dezvoltat 
în comunele Bozovici, Dalboşeţ, Lăpuşnicu Mare şi Prigor (cu trei astfel de întreprinderi active 
în comuna Bozovici) însa acest tip de agenţi economici sunt prezenţi în 57% dintre comunele 
zonei analizate, ceea ce relevă faptul că mediul de afaceri zonal are o bună deschidere spre 
piaţă. Cel mai important operator din sectorul transporturilor se găseşte în comuna Dalboşeţ, 
parcul auto al acestui operator asigură legătura cu oraşele importante din judeţul Caraş-
Severin şi Timişoara şi reprezintă principalul mijloc local de deplasare al locuitorilor. 

Performanţa economică a mediului de afaceri zonal, pe sectoare de activitate, este un 
important predictor al şanselor de succes pentru noile iniţiative de afaceri deoarece investiţia 
într-un sector care generează cifre de afaceri mici aduce şi profituri reduse fapt care nu 
stimulează investiţia şi nici nu o face recomandabilă potenţialilor investitori. 

La nivelul ansamblului zonei rurale a Almăjului sectorul economic care generează, în 
medie, fluxurile monetare cele mai mari este cel secundar (cifra medie de afaceri pe 
întreprindere activă în acest sector fiind de 48.428 mii lei). Îi urmează în aceasta ierarhie 
întreprinderile din sectorul terţiar (cifra medie de afaceri pe întreprindere activă în industrie 
şi construcţii având valoarea de 26.152 mii lei) şi de cel primar cu o cifră medie de afaceri de 
21.263 mii lei/întreprindere activă. 

 
Tabelul 5.4. 

Cifra medie de afaceri a întreprinderilor active din Almăj, pe sectoare de activitate (2015) 
  

Nivel teritorial / 
Sectorul de activitate 

Cifra de 
afaceri medie 

pe întrep. activă 

Agricultura, 
silvicultura şi 

pescuit 

Industrie si 
construcţii Servicii 

Bănia 528.546 966.025 618.033 147.406 
Bozovici 1.254.694 306.210 4.226.704 723.128 
Dalboşeţ 471.665 1.414.699 - 518.861 
Eftimie Murgu 138.980 - 153.926 135.991 
Lăpuşnicu Mare 679.758 - 3.935.832 250.372 
Prigor 743.608 798.056 1.907.250 223.702 
Şopotu Nou 273.632 - - 273.632 
Total Almăj 819.053 713.489 2.633.281 492.913 
Sursa: calculaţii proprii după datele INS 
 
Cele mai bune şanse de obţinere a unui cash-flow ridicat la nivel de întreprindere activă 

(unde cifra medie de afaceri la nivel de întreprindere activă depăşeşte 1.251 mii lei) le oferă 
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comuna Lăpuşnicu Mare. Din această perspectivă, comuna amintită poate deveni deosebit de 
atractivă pentru investiţii viitoare. Comunele în care cifra medie de afaceri pe întreprindere 
activă ia valori între 500 şi 1.000 mii lei sunt: Prigor, Bozovici, Dalboşeţ şi Bănia care, din 
perspectiva fluxurilor de numerar medii pe o întreprindere pot fi şi ele considerate ca având 
atractivitate medie pentru investiţii noi. Pentru celelalte comune din Almăj, unde cifra medie 
de afaceri pe o întreprindere activă se cifrează sub 500 mii lei (Eftimie Murgu, Şopotu Nou) 
este necesară identificarea de nişe de performanţă la nivelul mediului de afaceri în care 
plasarea capitalurilor în obiective noi de investiţii să aducă cash-flow-uri pozitive şi mai 
substanţiale.  

Analiza valorii medii a cifrei de afaceri pe întreprindere pentru fiecare dintre comunele din 
Ţara Almăjului, permite gruparea acestui spaţiu rural în funcţie de sectoarele care se dovedesc 
a fi mai performante la nivel de comună, după cum urmează: 

- comune în care sectorul terţiar oferă cele mai mari cash-flow-uri - Bozovici, Lăpuşnicu 
Mare; 

- comune în care sectorul secundar oferă cele mai mari cash-flow-uri - Bozovici, Lăpuşnicu 
Mare, Prigor; 

- comune în care sectorul primar oferă cele mai mari cash-flow-uri – Bănia, Prigor, Şopotu 
Nou, Bozovici; 

- comune în care două sau toate cele trei sectoare economice oferă cash-flowuri 
substanţiale întreprinderilor active – Dalboşeţ, Prigor, Bozovici, Lăpuşnicu Mare; 

- comune în care mediul de afaceri actual nu a identificat încă sectoarele economice care să 
genereze fluxuri ale încasărilor substanţiale - Eftimie Murgu. 

Pentru comunele la nivelul cărora mediul de afaceri a sesizat deja sectoarele cele mai 
performante şi a început să le fructifice economic, se pot alege strategii de continuare a 
dezvoltării mediului de afaceri în direcţia pe care acesta deja s-a angajat.  

Pentru comunele unde nu au fost identificate nişe de performanţă economică este necesară 
identificarea potenţialelor resurse locale exploatabile economic în mod eficient şi stimularea 
dezvoltării noilor iniţiative de afaceri în aceste direcţii. 

 
 

5.3. Structura economiei rurale în Almăj 
 
Pentru a vedea nivelul și structura economiei rurale din comunele Almăjului, vom face o 

comparație cu structura economiei rurale din România și Uniunea Europeană. 
Economia rurală românească este preponderent agrară, în România economia agricolă 

deţine peste 60% din structura economiei rurale, în comparaţie cu Uniunea Europeană unde 
ponderea este de numai 14,1%. Structura profund distorsionată a economiei rurale româneşti 
determină şi o structură similară a populaţiei rurale pe sectoarele de activităţi (sectorul 
primar 64,2%, din care în agricultură 56,6%, sectorul secundar 18,5%, sectorul terţiar 
17,3%). La scara spaţiului rural românesc, economia non agricolă (IMM-uri cu profit 
industrial , servicii, turism rural) are o pondere redusa , iar turismul rural, în toate variantele 
sale , cu excepţia câtorva zone montane (Bran-Moeciu, Apuseni, Maramureş, Bucovina) şi al 
Deltei Dunării, este cvasi-inexistent (11000 locuri de cazare in circa 1600 de pensiuni 
agroturistice). 

Stimularea investiţiilor în spaţiul rural, pentru extinderea IMM-urilor din economia rurală 
non-agricolă şi de prelucrare a produselor agricole primare, trebuie să devină o permanenţă a 
autorităţilor locale, prin realizarea, în cadrul procesului de descentralizare economică şi 
subsidiaritate  decizională în localităţile rurale (sau zonele rurale), cu excedent de forţă de 
muncă, a unor microzone industriale săteşti , cu sprijin financiar judeţean sau regional, prin 
echiparea acestora cu utilităţile necesare activităţilor industriale (energie electrică, termică, 
gaz, apă, canal, drumuri de acces şi interioare, telecomunicaţii etc.), după modelul celor 
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create, de mult timp, în spaţiul rural al ţărilor din U.E. Această structură a economiei rurale 
româneşti determină şi o structură similară a populaţiei rurale ocupate pe sectoare de 
activităţi (sectorul primar 64,2%, din care în  agricultură 56,6%, sectorul secundar 18,5% iar 
sectorul terţiar 17,3%.  

În Almăj ponderea agriculturii în economia rurală este de 47%. În Almăj 84,78% din 
populaţia în vârstă de muncă lucrează în agricultură iar din populaţia care lucrează în 
agricultură, 63,9 lucrează în agricultura de subzistenţă. În ceea ce priveşte populaţia salariată, 
pe sectoare de activităţi cele mai multe locuri de muncă sunt create de sectorul secundar care 
deţine 46,45%, sectorul primar cu 26,8% şi sectorul terţiar cu 26,7%.     

 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 5.2 Structura Economiei Rurale în România                     Fig. 5.3 Structura Economiei Rurale în UE 
 
 
Economia rurală, în ansamblul său, precum şi economia agroalimentară, ca element 

important al economiei rurale, prezintă structuri diferite în România faţă de Uniunea 
Europeană.  

 
Tabelul 5.5. 

Structura economiei rurale în Almăj (mii lei) 
 

 Agricultură Silvicultură Industrie Industria 
lemnului 

Servicii Comerț Total Almăj 

Bănia 11927 1866 1854 - 69 373 16089 
Bozovici 7763 1120 10226 19460 3063 20077 61709 
Dalboșeț 9045 1490 - - 3341 1847 15773 
Eftimie Murgu 7206 - - 308 324 1036 8874 
Lăpușnicu Mare 5970 - 3936 - 957 544 11407 
Prigor 17195 3990 268 3547 256 863 26119 
Șopotu Nou 12697 - - - 274 - 12971 
 Total Almăj 71853 8466 16284 23315 8284 24740 152942 
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Fig. 5.4 Structura economiei rurale în Almăj 

 
 Economia rurală românească este preponderent agricolă (60,5%) sau agroalimentară 

(78,1%).  
În Uniunea Europeană, dominanta economiei rurale este economia serviciilor, cu pondere de 
42,2%, mai mare cu 2% faţă de economia agroalimentară, în timp ce în Almăj economia 
rurală este dominată de agricultură care deţine 47%, urmată de economia industrială, cu 
25,9%. Economia industrială este reprezentată în ceea mai mare parte de prelucrarea primară 
a lemnului (15,2) din economia rurală a Almăjului.   

   
Tabelul 5.6. 

Structura economiei non-agricole (%) 
 

 România UE Almăj 
Economie forestieră 28,8 13,7 32,1 
Economie industrială 26 15,6 22,4 
Economia serviciilor (alte) 44,8 62,0 44,2 
Servicii agroturistice 0,4 7,7 1,3 
Total 100,0 100,0 100,0 

Sursa: calculaţii proprii; Otiman, P.I. (coord.) (2011). Alternativele economiei rurale a României: dezvoltarea 
agriculturii sau insecuritate alimentară și deșertificare rurală severă. Editura Academiei Române 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 5.5. Structura economiei nonagricole în România                     Fig. 5.6. Structura economiei nonagricole în UE 
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Tabelul 5.7. 

Structura economiei rurale (%) 
 

 România UE Almăj 
Agricultură  și silvicultură 77,5 14,1 47,0 
Industria alimentară 20,2 20,5 1,3 
Industria produselor de tutun 2,2 3,2 - 
Piscicultură  0,1 2,5 0,6 
Economie agroalimentară  (78,1) (40,3) (48,9) 
Economia forestieră (6,3) (8,2) (15,2) 
Industria extractivă  2,6 4,1 - 
Industria prelucrătoare  3,1 5,2 10,7 
Economia industrială (5,7) (9,3) (25,9) 
Servicii agroturistice  0,1 4,4 1,3 
Alte servicii 9,8 37,8 20,3 
Economia serviciilor  (9,9) (42,2) (21,6) 
Economia nonagricolă (21,9) (59,7) (53,0) 
Total 100,0 100,0 100,0 

Sursa: calculaţii proprii; Otiman, P.I. (coord.) (2011). Alternativele economiei rurale a României: dezvoltarea 
agriculturii sau insecuritate alimentară și deșertificare rurală severă. Editura Academiei Române 

 
Diferenţe marcante sunt şi în ceea ce priveşte economia agroalimentară. În timp ce 

procesarea materiilor prime agricole în produse alimentare (purtătoare de valoare adăugată 
brută), deţine o pondere de peste jumătate din valoarea economiei agroalimentare în Uniunea 
Europeană, în ţara noastră producţia de materii prime agricole (economia agricolă) deţine o 
pondere mult mai ridicată în valoarea totală a producţiei agroalimentare finale (peste 60%). 

 
Tabelul 5.8. 

Structura economiei agroalimentare (%) 
 

 România UE Almăj 
Agricultură 77,6 35,0 98,4 
Industria alimentară 20,0 50,9 1,3 
Industria produselor de tutun 2,2 7,9 - 
Piscicultură  0,1 6,2 0,3 
Total 100,0 100,0 100,0 
Sursa: calculaţii proprii; Otiman, P.I. (coord.) (2011). Alternativele economiei rurale a României: dezvoltarea 
agriculturii sau insecuritate alimentară și deșertificare rurală severă. Editura Academiei Române 

 
Economia rurală neagricolă în UE reprezintă 59,7% din totalul economiei rurale, în timp ce 

în România aceasta are o pondere de circa trei ori mai mică (21,9%). În Almăj economia non-
agricolă reprezintă 53% din economia rurală a zonei. Discrepanţe mari sunt de menţionat şi în 
ceea ce priveşte economia rurală neagricolă, datorate ponderii mult mai reduse a serviciilor 
(neagricole) din spaţiul rural şi, mai cu seamă, a turismului rural care, în România, practic, 
are o contribuţie aproape nulă în economia rurală. 

Spre deosebire de economia rurală din România, în Almăj aceasta are unele caracteristici și 
deosebiri evidente. Astfel, în Almăj ponderea mare în economia nonagricolă, având în vedere 
resursele forestiere o are industria lemnului, prin exploatarea primară a pădurilor (23315 mil. 
lei, 15,2%). Cu toate acestea, este de remarcat faptul că prețul realizat pe metrul cub de lemn 
recoltat și prelucrat primar este mult mai mic comparativ cu cel obținut în UE. 
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Figura 5.7 Structura economiei nonagricole în  Almăj 
  
Deși serviciile în Almăj au o pondere mai mare față de media românească (21,6% în Almăj, 

9,9% în România), totuși turismul almăjan deține o pondere neînsemnată în economia rurală 
(1,3%). 

Altă caracteristică negativă a economiei rurale almăjene o reprezintă ponderea extrem de 
redusă a procesării producției agricole primare. Industria alimentară este reprezentată de 
câteva brutării și o lăptărie, având ponderea de 1,3% din producția agroalimentară a 
Almăjului. 
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Capitolul 6 

AGRICULTURA ALMĂJULUI 

 
6.1. Exploatațiile agricole în Almăj 
6.2. Agricultura de subzistență în Almăjul de azi 
6.3. Producția agricolă în Almăj 
6.4. Ferme agricole, brutării, măcelării și lăptării noi în Almăj.  
       (Studiu de caz) 

 
 

6.1. Exploatațiile agricole în Almăj 
 

Agricultura Almăjului, încă din secolul al  XVIII-lea, odată cu constituirea comunioanelor 
(gospodăriilor) grănicerești, s-a caracterizat prin gospodării, în cea mai mare parte, de 
mărime mică și de mărime mijlocie. Proprietatea funciară a fost divizată datorită terenului 
frământat,  diferit ca fertilitate și poziție față de vatra satului, fapt ce a determinat împărțirea 
fiecărei proprietăți în mai multe parcele amplasate în locuri diferite pe teritoriul cadastral al 
fiecărui sat. De regulă, fiecare gospodărie a avut pământ atât în luncă, cât și pe câmp, în deal 
și la munte. Parcelele de teren, în cea mai mare parte au avut suprafața de un lanț cadastral 
austriac (circa jumătate de hectar, 0,5775 ha), jumătate de lanț sau multiplu (au existat 
parcele și cu cel mult 2-3 lanțe). Vom vedea, mai încolo, că această caracteristică se menține, 
în mare parte, și acum, după aproape două secole și jumătate, dar și după reîmproprietărirea 
din 1990. 

Realitatea de azi a agriculturii almăjene, în ansamblul ei, ne obligă să recunoaştem faptul 
că euforia şi entuziasmul zilelor din primăvara anului 1990, încet, încet au început să se 
spulbere. Numai revenirea la proprietatea privată asupra pământului nu a fost suficientă 
pentru atât de dorita revigorare a vieţii rurale almăjene. Analizând, acum, după mai bine de 
un sfert de secol de la redobândirea terenului, cele petrecute în satul almăjan, avem 
posibilitatea de a decela cauzele neîmplinilor şi, de ce nu, al dezamăgirilor. 

S-au schimbat două generaţii de ţărani de la cei intraţi în colectiv în anul 1962 până în 
anul 1990 şi încă o generaţie până în prezent. Ţăranii care au intrat în CAP, deşi au trăit 
euforic revenirea la pământurile lor, la  colibele lor, acolo unde au mai rămas, la prunii lor, cu 
toată dorinţa de reluare, după aproape 30 de ani, a rosturilor agricole gospodărești, deşi cei 
mai mulţi au început, dar, din neputinţă, din absenţa mijloacelor materiale şi financiare, dar şi  
din necunoaşterea cerințelor necesare conform agriculturii secolului al XXI-lea, încet, încet au 
abandonat. Copiii şi nepoţii lor, în mare parte plecaţi, sau rămaşi în sat dar neinteresaţi şi fără 
entuziasmul părinţilor şi bunicilor, nu au continuat ceea ce reluaseră după 1990 predecesorii 
lor și nici nu au început o activitate agricolă, deşi aveau pământul moştenit. Aşa ne explicăm 
nelucrarea a sute de ha de teren în total pe Almăj sau faptul că din 8-9 pâlcuri de oi (peste 
2500 capete) existente înainte de colectivizare, în 1962, azi mai există unul singur (circa 150 
capete) în Gârbovăţ, fenomenul fiind identic, din păcate și în celelalte sate almăjene. 

Dar, cunoscând realităţile agrare din acest sfert de secol până la capăt, nu putem pune 
toate neîmplinirile agriculturii almăjene (ca, dealtfel, din întreaga ţară) numai asupra 
agricultorilor proprietari de pământ. Suntem obligaţi, aşa cum precizam mai sus, de realităţile 
agrare, să precizăm faptul că eşecul agricol din ţara noastră, se datorește inconsecvenţelor 
politicilor agricole ale guvernelor care s-au succedat din 1990 până în prezent. În prima 
perioadă, tendinţele de „restauraţie” ale socialismului oriental, deosebit de puternice şi cu 
maximă susținere a primelor 2-3 guverne feseniste și pesediste, absenţa finanţării 
agricultorilor privaţi au constituit factori majori de frânare a evoluţiei agriculturii private. De 
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fapt, până în anul 2007 – anul aderării României la UE – apreciem că nu s-a întreprins nimic 
consistent şi serios în sprijinirea şi stimularea iniţiativei private în spaţiul rural. Iar după 
aderare, deşi România avea alocate fonduri prin PNDR 2007-2013, Pilonul I – plăţi directe şi 
II – dezvoltare rurală, datorită aceloraşi mentalităţi postcomuniste „încetăţenite” în 
administraţia românească, au făcut ca gradul de absorbţie al fondurilor europene pentru 
agricultură să aibă cea mai mică rată de absorbţie din UE (în comparaţie cu Polonia sau Cehia 
care, spre deosebire de România, au renunţat imediat, după 1989, la conducerile de stat 
comuniste). 

Nu se poate încheia această constatare de la nivel național, fără a arăta deosebit de slaba 
implicare a administraţiilor judeţului Caraş-Severin şi a celor locale prin proiecte de 
dezvoltare agricolă şi rurală în Almăj. 

Tabelul 6.1. 
Importanţa agriculturii de subzistenţă la nivelul exploataţiilor agricole 

Comuna / indicatori 
Nr. total de 

exploataţii agricole  
(nr) 

Nr. exploataţii 
agricole mai mici de 5 ha 

SAU, (nr) 

% exploataţii agricole 
< 5ha SAU în total 

exploataţii agricole, (%) 
Bănia 772 691 89,5 
Bozovici 1511 863 57,1 
Dalboşeţ 742 493 66,4 
Eftimie Murgu 701 546 77,8 
Lăpuşnicu Mare 583 511 87,6 
Prigor 1177 684 58,1 
Şopotu Nou 543 390 71,8 

     Almăj 6029 4178 69,3 
       Sursa: prelucrări după datele furnizate de primăriile comunelor  

Tabelul 6.2. 
Situaţia exploataţiilor agricole finanțate în Almăj pe categorii şi clase de mărime (2010) 
Clasa de mărime a 
exploataţiei (ha) 

Nr. exploataţii            
/  Parcele 

% din nr. total 
exploataţii 

Suprafaţa 
(ha) 

% din total 
suprafaţă 

1. EXPLOATAŢII DE SUBZISTENŢĂ ŞI SEMISUBZISTENŢĂ 
0 -1  6 12 0.06 5.95 0.05 
1 -2  461 1661 8.19 715.73 5.77 
2 -3  615 3232 15.94 1550.36 12.50 
3 -4  582 3934 19.40 2025.1 16.33 
4 -5  413 3332 16.43 1843.82 14.87 
5 -6  284 2719 13.41 1558.33 12.56 
6 -7  202 2209 10.89 1304.35 10.52 
7 -8  130 1542 7.60 965.9 7.79 
8 -9  73 966 4.76 621.15 5.01 

9 -10  46 672 3.31 433.74 3.50 
TOTAL 1 2812 20279 96.43 11024.43 88.88 

2. EXPLOATAŢII FAMILIALE 
10-20  80 1302 92.54 962.27 7.76 
20-30  1 17 1.21 20.56 0.17 
30-40  3 50 3.55 115.3 0.93 
40-50  2 38 2.70 92 0.74 

TOTAL 2 86 1407 2.95 1190.13 9.60 
3. EXPLOATAŢII PERSOANE JURIDICE 

1-10 11 59 40.69 72.65 0.59 
10-20 5 60 41.38 65.18 0.53 
20-30 2 26 17.93 50.93 0.41 

TOTAL 3 18 145 0.62 188.76 1.52 
TOTAL GENERAL 2916 21831 100 12403.32 100 

Sursa: calculaţii proprii după datele APIA Bozovici 
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Exploatațiile agricole în Ţara Almăjului. Structura exploatațiilor agricole eligibile şi situaţia 
plăţilor prin Agenţia de Plăţi şi Intervenţie în Agricultură în Almăj se va prezenta în 
continuare. Suprafața agricolă din Almăj este caracterizată de fărâmițarea excesivă a 
exploatațiilor agricole, factor care reprezintă un impediment în optimizarea producției 
agricole, cea mai mare pondere fiind deţinută de exploatațiile până la 5 ha (69,3%). 

Suprafaţa totală înregistrată la APIA Bozovici în anul 2010 a fost de 12.219,1 ha aferentă 
unui număr de 2.946 exploataţii agricole.  Exploataţiile de subzistenţă şi semisubzistenţă (0-10 
ha) reprezintă 96,98% din suprafeţele eligibile la finanțarea europeană prin APIA, 
exploataţiile familiale (10-50 ha) deţin 2,58% iar exploataţiile comerciale doar 0,44% din 
suprafaţa totală declarată la APIA. 

 
Tabelul 6.3. 

Structura exploataţiilor agricole finanțate pe comunele din Almăj (2010) 
 

Comuna/Anul 

2010 
0-1 ha 1-5 ha 5-10 ha 10-50 ha 

ha Nr. 
expl. 

Nr. 
parcele ha Nr. 

expl. 
Nr. 

parcele ha Nr. 
expl. 

Nr. 
parcele ha Nr. 

expl. 
Nr. 

parcele 

Bănia P.F. 2 2 4 1011,08 326 2040 720,72 111 1210 105,34 9 131 
P.J. 0 0 0 0 0 0 9,49 1 7 0 0 0 

Bozovici P.F. 1 1 2 968 346 1892 669,75 99 1069 175,79 13 247 
P.J. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36,66 2 34 

Dalboşeţ P.F. 0,4 1 1 801,46 287 1711 373,99 55 649 59,7 5 72 
P.J. 0 0 0 5,08 2 6 0 0 0 0 0 0 

Eftimie 
Murgu 

P.F. 3 3 6 858,52 274 1725 583,45 91 977 68,52 5 96 
P.J. 0 0 0 0 0 0 10 1 4 0 0 0 

Lăpuşnicu 
Mare 

P.F. 0,95 1 3 836,83 300 1639 374,24 56 563 64,83 5 71 
P.J. 0 0 0 0 0 0 7,96 1 9 0 0 0 

Prigor P.F. 1 1 2 1188,34 379 2453 1436,56 207 2482 297,42 26 440 
P.J. 0 0 0 4,6 1 3 17,09 2 15 36,70 2 23 

Şopotu 
Nou 

P.F. 0 0 0 718,03 231 1183 573,48 86 739 187,12 13 199 
P.J. 0 0 0 0 0 0 10 1 1 0 0 0 

Total  8,35 9 18 6.391,94 2.146 12.652 4.786,73 711 7.725 1.032 80 1.313 

     Sursa: calculații proprii după datele APIA Bozovici 
 

Tabelul 6.4. 
Structura exploataţiilor agricole pe comunele din Almăj (2011) 

 

Comuna/Anul 

2011 
0-1 ha 1-5 ha 5-10 ha 10-50 ha 

ha Nr. 
expl. 

Nr. 
parcele ha Nr. 

expl. 
Nr. 

parcele ha Nr. 
expl. 

Nr. 
parcele Ha Nr. 

expl. 
Nr. 

parcele 

Bănia P.F. 3 3 7 1002,75 327 2021 716,36 111 1211 92,66 8 123 
P.J. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10,32 1 7 

Bozovici P.F. 2,3 3 5 966,41 343 1893 632,09 94 1007 273,20 15 248 
P.J. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31,44 2 32 

Dalboşeţ P.F. 0,34 1 4 815,33 294 1725 352,38 52 602 59,20 5 76 
P.J. 0 0 0 5 2 7 9,48 1 23 0 0 0 

Eftimie 
Murgu 

P.F. 2 2 4 871,09 278 1757 554,46 87 939 62,37 5 93 
P.J. 0 0 0 0 0 0 10 1 3 0 0 0 

Lăpuşnicu 
Mare 

P.F. 0 0 0 803,78 288 1581 366,07 56 552 78,44 6 81 
P.J. 0 0 0 0 0 0 7,49 1 10 0 0 0 

Prigor P.F. 1 1 2 1186,78 378 2450 1463,15 211 2514 287,54 25 416 
P.J. 0 0 0 4,6 1 3 16,99 2 18 36,7 2 21 

Şopotu 
Nou 

P.F. 1 1 4 692,56 219 1139 527,93 80 685 224,46 17 240 
P.J. 0 0 0 0 0 0 10 1 1 24,84 1 11 

Total  9,64 11 26 6348.3 2130 12576 4666,4 697 7565 1181,17 87 1348 

Sursa: calculații proprii după datele APIA Bozovici 
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Tabelul 6.5. 
Structura exploataţiilor agricole finanțate în Almăj (2013) 

Comuna/Anul 

2013 
0-1 ha 1-5 ha 5-10 ha 10-50 ha 

ha Nr. 
expl. 

Nr. 
parcele ha Nr. 

expl. 
Nr.  

parcele ha Nr. 
expl. 

Nr. 
parcele ha Nr. 

expl. 
Nr. 

parcele 

Bănia P.F. 0 0 0 1.026,83 336 2.137 661,51 104 1168 110,25 9 158 
P.J. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23,69 2 18 

Bozovici P.F. 1 1 2 970,94 345 1.846 606,55 91 993 237,42 11 195 
P.J. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31,47 2 34 

Dalboşeţ P.F. 0 0 0 790,15 288 1.691 392,86 60 679 99,90 6 92 
P.J. 0 0 0 5 2 6 0 0 0 0 0 0 

Eftimie 
Murgu 

P.F. 2,95 3 7 823,41 277 1.600 533,15 83 880 47,95 4 71 
P.J. 0 0 0 0 0 0 10 1 3 0 0 0 

Lăpuşnicu 
Mare 

P.F. 1 1 2 801,4 297 1.559 294,52 46 434 73,55 6 69 
P.J. 0 0 0 0 0 0 16,92 2 16 0 0 0 

Prigor P.F. 0 0 0 1.073,54 332 2.288 1.716,75 252 3064 319,98 27 496 
P.J. 0 0 0 0 0 0 29,1 4 30 31,43 2 20 

Şopotu 
Nou 

P.F. 1 1 1 648,74 196 1.038 678,13 99 890 301,08 23 326 
P.J. 0 0 0 1,63 1 3 10 1 1 29,52 1 14 

Total  5,95 6 12 6141,64 2074 12168 4949,49 743 8158 1306,24 93 1493 

Sursa: calculații proprii după datele APIA Bozovici 
 

În anul 2013 suprafaţa totală înregistrată la APIA Bozovici a fost de 12.403,32 ha, în 
creştere cu 1,59% faţă de anul 2011, aferentă unui număr de 2916 parcele agricole. 
Exploataţiile de subzistenţă şi semisubzistenţă (0-10 ha) reprezintă 96,43% din numărul 
exploatațiilor declarate la APIA, exploataţiile familiale (10-50 ha) deţin 2,95% iar exploataţiile 
comerciale reprezintă 0,62% din numărul total al exploatațiilor. 

Din analiza datelor de structură se remarcă faptul că exploatațiile de subzistență și semi-
subzistență reprezintă 89% din suprafața totală, în timp ce exploatațiile familiale dețin 10%, 
iar cele juridice dețin doar 1% din totalul suprafeței eligibilă la APIA Bozovici, în anul 2013. 

Pentru calculul subvențiilor acordate prin APIA Bozovici s-au utilizat datele privind 
suprafețele declarate și destinația acestora precum și măsurile de sprijin pe suprafață 
furnizate de APIA Bozovici.  

Tabelul 6.6. 
Situaţia subvenţiilor acordate prin APIA Bozovici (2007) 

 

Comuna 

Nr. 
cereri 

depuse -
fermieri 

Suprafaţa 
totală 

declarată 
(ha) 

Suprafaţa 
totală 

eligibilă 
pt. plata 

SAPS (ha) 

Suprafaţa 
totală zonă 
defavorizată 

LFA 
(ha) 

Suprafaţa 
totală de 

pajişti 
permanente 

PP  
(ha) 

Suprafaţa 
totală de 

pajişti 
permanente 

pentru care s-
au făcut 

angajamente 
de agromediu 

(ha) 

Suprafaţa 
totală culturi 
în teren arabil 

PNDC1  
(ha) 

Bănia  498 1905 1905 1905   752 
Bozovici 438 1598 1598 1598   612 
Dalboşeţ 332 1288 1288 1288   601 
Eftimie Murgu 350 1350 1350 1350   722 
Lăpuşnicu Mare 365 1192 1192 1192   361 
Prigor 627 2896 2896 2896   771 
Şopotu Nou 328 1382 1382 1382   348 
Total ha 
Bozovici 2938 11611 11611 11611 8157 0 4167 

Suma pe scheme / 
ha (lei) - - 419,22 414,67 - - 209,04 

Subvenţie totală 
(lei) - - 4867563 4814733 0 0 9682296 

Sursa: calculaţii proprii după datele furnizate de APIA Bozovici  
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În anul 2007, au fost depuse un număr total de 2938 cereri aferente unei suprafeţe de 

11611 ha, pentru care au fost efectuate plăţi de 9,7 milioane lei. Ca structură a plăţilor se 
remarcă ponderea predominantă a schemei de plată unice pe suprafaţă (SAPS) care deţine 
46,12% din totalul plăţilor, urmată de schema pentru zonă montană defavorizată (ZMD) cu 
45,62% şi 8,25% pentru plăţi naţionale directe complementare (PNDC 1). Ponderea cea mai 
ridicată în structura suprafeţei eligibile este deţinută de comuna Prigor (25%), urmată de 
Bănia (16%) iar cea mai scăzută pondere s-a înregistrat în comuna Lăpuşnicu Mare (10%). 

 
Tabelul 6.7. 

Situaţia subvenţiilor acordate prin APIA Bozovici (2013) 
 

Comuna 
Nr. cereri 
depuse -
fermieri 

Suprafaţa 
totală 

declarată 
(ha) 

Suprafaţa 
totală 

eligibilă pt. 
plata SAPS 

(ha) 

Suprafaţa 
totală zonă 
defavorizată 

LFA 
(ha) 

Suprafaţa 
totală de 

pajişti 
permanente 

PP  
(ha) 

Suprafaţa totală 
de pajişti 

permanente 
pentru care                
s-au făcut 

angajamente de 
agromediu (ha) 

Suprafaţa totală 
culturi în teren 
arabil PNDC1  

(ha) 

Bănia  454 1828 1804 1804 1016 581 686 
Bozovici 455 1867 1832 1832 1084 689 592 
Dalboşeţ 359 1306 1305 1305 584 441 604 
Eftimie Murgu 371 1436 1434 1434 690 336 595 
Lăpuşnicu Mare 352 1187 1183 1183 312 748 505 
Prigor 618 3163 3000 3000 1950 1497 726 
Şopotu Nou 323 1673 1671 1671 1328 1259 281 
Total ha 
Almăj 2932 12460 12229 12229 6964 5551 3989 
Suma pe scheme / ha  
(euro)     139,17 107   182 21 
Curs valutar  
lei /euro     4,462 4,4445   4,4445 4,462 

Suma pe scheme / ha 
(lei)     620,9765 475,5615   808,899 93,702 
Subvenţie totală (lei)     7593922 5815642   4490198 373777 

Sursa: calculaţii proprii după datele furnizate de APIA Bozovici 
 

În anul 2013, au fost depuse un număr total de 2932 cereri aferente unei suprafeţe 
eligibile de 12229 ha. Pentru această suprafaţă au fost efectuate plăţi de 18.273.539 lei. 
Plăţile pentru SAPS reprezintă 41%, cele pentru agromediu deţin 25%, plăţile pentru zonă 
montană defavorizată (ZMD) reprezintă 32%, iar plăţile naţionale directe complementare 
pentru teren arabil (PNDC 1) înregistrează 2%. Ponderea cea mai ridicată în structura 
suprafeţei eligibile este deţinută de comuna Prigor (24%), urmată de Bănia (15%) şi Bozovici 
(15%), iar cea mai scăzută pondere s-a înregistrat în comunele Dalboşeţ (11%) şi Lăpuşnicu 
Mare (10%). 
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Tabelul 6.8. 

Situaţia subvenţiilor acordate prin APIA Bozovici (2014) 
 

Comuna 
Nr. cereri 
depuse -
fermieri 

Suprafaţa 
totală 

declarată 
(ha) 

Suprafaţa 
totală 

eligibilă pt. 
plata SAPS 

(ha) 

Suprafaţa 
totală zonă 
defavorizată 

LFA 
(ha) 

Suprafaţa 
totală de 

pajişti 
permanente 

PP  
(ha) 

Suprafaţa totală 
de pajişti 

permanente 
pentru care                
s-au făcut 

angajamente de 
agromediu (ha) 

Suprafaţa 
totală culturi 
în teren arabil 

PNDC1  
(ha) 

Bănia  455 1992 1969 1969 1181 546 685 
Bozovici 460 1852 1815 1815 1069 661 590 
Dalboşeţ 367 1454 1449 1449 718 466 614 
Eftimie Murgu 370 1420 1414 1414 686 296 577 
Lăpuşnicu Mare 355 1183 1178 1178 739 488 314 
Prigor 636 3542 3380 3380 2341 1740 737 
Şopotu Nou 318 1640 1628 1624 1297 1194 267 
Total ha 
Apia Bozovici 2961 13083 12833 12829 8031 5391 3784 

      Sursa: calculaţii proprii după datele furnizate de APIA Bozovici 
 

În anul 2014, au fost depuse un număr total de 2961 cereri aferente unei suprafeţe 
eligibile de 12833 ha, cu 604 ha mai mult decât în anul 2013. Faţă de anul 2013 au crescut 
considerabil suprafeţele de pajişti permanente, 8031 ha în anul 2014 faţă de 6964 ha în anul 
2013. Suma acordată de APIA în anul 2014 este de aproximativ 20 milioane lei.  

 
Tabelul 6.9. 

Evoluția subvențiilor acordate de APIA Bozovici (2007-2014) 
 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Nr. cereri 2938 2811 2810 2945 2939 2970 2932 2961 
Supraf. eligibilă (ha) 11611 11175 11504 12071 12083 12332 12229 12833 
Supraf. zonă 
defavorizată 

11611 11175 114499 12066 12078 12297 1229 12829 

Supraf. de pajiști 8157 6101 6207 6581 6682 7301 6964 8031 
Supraf. agromediu - 4667 4610 5235 5355 5593 5551 5391 
Supraf. arabilă 4167 4124 4198 4285 4179 3939 3989 3784 
Suma alocată (mii lei) 12573 9557 14538 16544 17712 20424 21128 2169 
Subvenții lei/expl. 4279 3400 5174 5618 6027 6877 7206 7327 
Subvenții lei/ha agricol 1083 855 1264 1371 1635 1660 1728 1691 
                   €/ha agricol 292 229 299 321 371 366 387 376 
   ha/expl 3,95 3,98 4,09 4,10 4,11 4,14 4,17 4,33 
           din care arabil 1,42 1,47 1,49 1,46 1,42 1,33 1,36 1,28 

    €/ha arabil 370 374 422 427 436 454 446 450 

              Sursa: calculaţii proprii după datele furnizate de APIA Bozovici 
 

6.2. Agricultura de subzistență în Almăjul de azi 
 

În lucrarea „Contribuţii la istoria Almăjului”, autorul acesteia, profesorul Liviu Smeu, bun 
cunoscător a agriculturii Almajului, precizează: „O gospodărie în Almăj, ca să poată trăi din 
venitul pământului, trebuia să aibă între 5 și 10 ha total suprafaţă, având în vedere că nu 
întreaga suprafaţă era bună pentru cultura cerealieră. De aceea, întotdeauna gospodăriile mici 
erau deficitare. Ceea ce le-a salvat de la foamete, a fost numărul mare de vite, de porci şi oi 
comercializate, precum şi vânzarea ţuicii în cantitate mare. Aşa se explică axarea sectorului agrar 
în proporţie de 75% spre cultivarea porumbului, întrebuinţat atât ca hrană pentru oameni cât şi 
la îngrăşarea animalelor”.  
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Cele mai recente informații statistice privind structura dimensională a exploatațiilor 
agricole au fost furnizate de reprezentanții autorităților publice locale ale celor șapte comune 
ale Almăjului și privesc structura exploatațiilor agricole după dimensiunea fizică a 
suprafețelor agricole utilizate și numărul persoanelor care au lucrat în agricultura în 
ansamblul exploatațiilor agricole înregistrate la nivelul fiecărei comune precum și numărul 
persoanelor care au lucrat în agricultură în exploatații cu suprafețe agricole utilizate mai mici 
de 5 ha. Datele statistice furnizate de autoritățile publice comunale pentru anul 2012 au fost 
colectate prin Recensământul General Agricol întreprins în 2011 și permit analiza diagnostic a 
amplitudinii agriculturii de subzistenţă și incidenței ocupării populației la nivelul acestei 
forme de organizare a producției agricole. 

Gradul de extindere al agriculturii de subzistență (asimilată numărului de exploatații 
agricole ce exploatează  suprafețe agricole mai mici de 5 ha) atinge, pe ansamblul Almăjului, 
ponderea de 69,3% în anul 2012. Importanța exploatațiilor agricole de subzistenta în structura 
fermelor, la nivelul acestui areal, înregistrează disparități semnificative între cele șapte 
comunități rurale din Almăj. Astfel, ponderea exploatațiilor agricole mai mici de 5 ha SAU în 
totalul exploatațiilor ce utilizează suprafețe agricole, în anul 2012 fluctuează între minim 
57,11% în comuna Bozovici și maxim 89,51% în comuna Bănia. 

În patru din cele şapte comune, ponderea gospodăriilor care exploatează suprafeţe agricole 
mai mici de 5 ha depăşeşte media zonei. Ierarhizarea comunelor din Almăj după incidenţa 
agriculturii de subzistenţă în structura exploataţiilor permite încadrarea comunităţilor rurale 
analizate în trei categorii, cărora li se pot asocia tot atâtea posibile strategii de abordare a 
intervenţiilor pentru stimularea ocupării non-agricole: 

- comune cu pondere mare a agriculturii de subzistenţă în structura exploataţiilor,  categorie 
în care se încadrează comune în care peste 80% dintre exploataţiile agricole sunt considerate 
ca fiind „de subzistenţă”: comuna Bănia, unde 89,51% dintre exploataţiile agricole recenzate 
în anul 2011 gestionau suprafeţe agricole utile mai mici de 5 ha; comuna Lăpuşnicu Mare 
unde ponderea exploataţiilor considerate de subzistenţă atinge valoarea de 87,65%. Pentru 
aceste comune strategia dezirabilă pentru atenuarea efectelor ocupării în agricultura de 
subzistenţă este stimularea iniţierii de noi afaceri prin care să fie create oportunităţi 
ocupaţionale în afara exploataţiei agricole. 

- comune cu pondere medie a agriculturii de subzistenţă în structura exploataţiilor – grupă 
în care se plasează comune unde ponderea exploataţiilor de subzistenţă este între 70% şi 
80%: comuna Eftimie Murgu, pentru care ponderea exploataţiilor considerate de subzistenţă 
este de 77,89% şi comuna Şopotu Nou, unde 71,82% dintre exploataţiile agricole recenzate în 
anul 2011 foloseau suprafeţe agricole utile mai mici de 5 ha. Pentru aceste comune, unde 
ponderea agriculturii de subzistenţă este ceva mai redusă, strategii dezirabile de acţiune 
vizează o combinaţie de măsuri, cuprinzând dezvoltarea, atât a mediului de afaceri non-
agricol, cât şi dinamizarea pieţei muncii prin activităţi de informare, instruire, consiliere, 
reconversie profesională; 

- comune cu pondere mai redusă a agriculturii de subzistenţă în structura exploataţiilor, 
unde aceasta este mai mică de 70%. Comunele Almăjului care se încadrează în această 
categorie sunt: Dalboşeţ, Prigor şi Bozovici pentru care accentul în strategiile de stimulare a 
ocupării non-agricole trebuie să se orienteze spre stimularea afacerilor care să valorifice 
comercial produsele agricole ale exploataţiilor cu valenţe comerciale existente şi serviciilor 
adiacente acestor afaceri, precum şi stimularea şi sprijinirea reconversiei profesionale către 
activităţile economice de procesare şi valorificare a materiilor prime agricole. 

Cu cât ponderea exploataţiilor de subzistenţă în structura fermelor este mai ridicată, cu 
atât creşte şi numărul populaţiei ocupate în această formă slab productivă de agricultură, 
deoarece gospodăria agricolă de subzistenţă este, în multe cazuri, numai o ”plasă de 
siguranţă” pentru absenţa altor oportunităţi ocupaţionale. Această afirmaţie este justificată 
prin faptul că există o corelaţie pozitivă, puternică între numărul exploataţiilor agricole care 
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exploatează suprafeţe agricole mai mici de 5 ha, pe de o parte, şi numărul persoanelor care 
lucrează în exploataţii agricole mai mici de 5 ha SAU, pe de altă parte. Nivelul indicelui de 
corelaţie între seriile de valori ale comunelor din Almăj este de +0,876, ceea ce corespunde 
unei relaţii de dependenţă directă şi deosebit de puternică între incidenţa agriculturii de 
subzistenţă la nivelul exploataţiilor şi a populaţiei ocupate în agricultură. 

 
Tabelul 6.10. 

Importanţa agriculturii de subzistenţă în ocuparea forţei de muncă în agricultura Almăjului 
 

Comuna / Indicatori 

Nr. persoane care au lucrat în 
agricultură 

(Pers. care au lucrat în agric. în expl. 
agricole < 5ha SAU) / (nr. total pers. 

care au lucrat în agric.)*100 
(%) 

în toate 
exploatațiile  agricole 

(nr) 

în exploatațiile 
agricole < 5ha 

SAU (nr) 
Ţara Almăjului – 
total, d.c. pe comune 

7740 4948 63,9 

Bănia 996 846 84,9 
Bozovici 1773 1124 63,4 
Dalboşeţ 980 290 29,5 
Eftimie Murgu 979 734 74,9 
Lăpuşnicu Mare 658 532 80,8 
Prigor 1574 876 55,6 
Şopotu Nou 780 546 70,0 

        Sursa: prelucrări după datele furnizate de primăriile comunelor  
 

Tabelul 6.11. 
Structura exploatațiilor agricole pe clase de mărime, 2013 

 
  Bănia Bozovici Dalboșeț Eftimie 

Murgu 
Lăpușnicu 

Mare 
Prigor Șopotu 

Nou 
Total 

0-1 ha nr. 321 1062 386 236 232 560 223 3020 
 % 41,6 70,3 52,1 33,7 39,9 47,6 41,1 50,2 
1-5 ha nr. 336 345 290 377 297 332 196 2173 
 % 43,5 22,8 39,0 53,7 50,9 28,2 36,1 36,0 
5-10 ha nr. 104 91 60 84 48 256 100 743 
 % 13,5 6,0 8,1 12,0 8,2 21,8 18,4 12,3 
10-50 ha nr. 11 13 6 4 6 29 24 93 
 % 1,4 0,9 0,8 0,6 1,0 2,5 4,4 1,5 
Total nr. 772 1511 742 701 583 1177 543 6029 
 % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Suprafața 
agricolă 

ha 7032 7687 4322 4532 5501 7314 3710 40138 

Suprafața 
arabilă 

ha 1674 1185 1100 1029 622 2033 1033 8676 

ha 
agricol/expl. 

 9,18 5,09 5,82 6,47 9,44 6,21 6,83 6,66 

ha 
arabil/expl. 

 2,17 0,78 1,48 1,47 1,07 1,73 1,90 1,44 

       Sursa: prelucrare după datele APIA-Bozovici 
 
La nivelul zonei rurale a Almăjului, din numărul total de persoane ocupate în agricultură, 

recenzate cu ocazia Recensământului General Agricol din anul 2011, o pondere de 63,9% 
desfășoară activități productive în gospodării rurale de subzistenţă (care utilizează efectiv 

203 

 



suprafeţe agricole mai mici de 5 ha). Populaţia considerată ca ocupată în agricultura de 
subzistenţă, în anul agricol 2011, în Almăj se cifra la 4.948 persoane,  reprezentând 40% din 
populaţia de peste 15 ani. Incidenţa ocupării în agricultura de subzistenţă este ridicată nu 
numai în rândul populaţiei de agricultori ci şi pentru ansamblul organismului social al acestui 
spaţiu rural, ceea ce relevă nevoia de intervenţie prin programe rurale articulate care să 
stimuleze ocuparea în afara micilor gospodării agricole slab performante şi ale căror produse 
agricole nu sunt suficiente nici pentru acoperirea integrală a nevoilor de strictă necesitate a 
membrilor gospodăriilor, fără a le da şanse reale pentru îmbunătăţirea nivelului de trai. 

 
Tabelul 6.12. 

Structura exploataţiilor agricole  eligibile în Almăj, 2013 
 

Comuna/Anul 

2013 
0-1 ha 1-5 ha 5-10 ha 10-50 ha nr ha 

ha 
nr. 

expl. 
nr.  

parcele 
ha 

nr. 
expl. 

nr.  
parcele 

ha 
nr. 

expl. 
nr.  

parcele 
ha 

nr. 
expl. 

nr.  
parcele 

  

Bănia 
P.F. 0 0 0 1.026,83 336 2.137 661,51 104 1168 110,25 9 158 551 1822,28 
P.J. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23,69 2 18  23,69 

Bozovici 
P.F. 1 1 2 970,94 345 1.846 606,55 91 993 237,42 11 195 450 1844,70 
P.J. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31,47 2 34  31,47 

Dalboşeţ 
P.F. 0 0 0 790,15 288 1.691 392,86 60 679 99,90 6 92 356 1287,91 
P.J. 0 0 0 5,00 2 6 0 0 0 0 0 0  5,00 

Eftimie 
Murgu 

P.F. 2,95 3 7 823,41 277 1.600 533,15 83 880 47,95 4 71 368 1417,46 
P.J. 0 0 0 0 0 0 10,00 1 3 0 0 0  10,00 

Lăpuşnicu 
Mare 

P.F. 1,00 1 2 801,40 297 1.559 294,52 46 434 73,55 6 69 350 1171,47 
P.J. 0 0 0 0 0 0 16,92 2 16 0 0 0  16,92 

Prigor 
P.F. 0 0 0 1.073,54 332 2.288 1.716,75 252 3064 319,98 27 496 607 3170,80 
P.J. 0 0 0 0 0 0 29,1 4 30 31,43 2 20  60,63 

Şopotu Nou 
P.F. 1,00 1 1 648,74 196 1.038 678,13 99 890 301,08 23 326 322 1668,80 
P.J. 0 0 0 1,63 1 3 10,00 1 1 29,52 1 14  41,15 

Total  5,95 6 12 6141,64 2074 12168 4949,49 743 8158 1306,24 93 1493 2916 12403,42 

Sursa: calculații proprii după datele APIA-Bozovici 
 

Din numărul total de exploatații almăjene, de 6029, eligibile pentru plăți pe suprafață, 
conform datelor APIA Bozovici pe anul 2013 au fost 2916 exploatații agricole, adică 48,6% 
(tabelul 6.14.), ponderea cea mai mare a exploatațiilor agricole eligibile fiind în Lăpușnicu 
Mare (60,0%), iar cea mai mică în Bozovici (29,8%). 

Caracterul fărâmițat al exploatațiilor se menține și în prezent, fapt ce determină, după cum 
precizam anterior, suprafețe mici ale parcelelor, media unei parcele în Almăj fiind de circa un 
lanț cadastral (0,57 ha). 

Tabelul 6.13. 
Exploatațiile agricole eligibile: caracteristici 

-medii Almăj- 
 

Explicație 1-5 ha 5-10 ha 10-50 ha Media 
Suprafața exploatației, ha 3,0 6,67 14,04 4,25 

Suprafața parcelei 0,51 0,66   0,87 0,57 
Număr parcele/expl. 6 6 16 7,5 

 
După cum se poate observa din datele tabelelor anterioare, ponderea cea mai mare o dețin 

exploatațiile neeligibile la plăți pe suprafață, iar în cadrul exploatațiilor eligibile pondere 
însemnată o au exploatațiile de subzistență 1-5 ha (36%) și exploatații de semisubzistență 5-
10 ha (12,3%), iar exploatațiile familiale comerciale au, ca număr, o pondere de numai 1,5%, 

204 

 



iar ca suprafață deținută (în folosință) ponderea acestora este de 10,5% din suprafața agricolă 
eligibilă pentru plăți în Almăj!  

 
Tabelul 6.14. 

Situația exploatațiilor agricole eligibile în Almăj 
 Exploataţii Total Pondere Suprafaţa 

 ha nr ha nr % % total eligibil 
Bănia 7032 772 1822 551 45,2 71,4 9,18 3,31 
Bozovici 7687 1511 1845 450 24,0 29,8 5,09 4,10 
Dalboşeţ 4322 742 1228 356 29,6 48,0 5,82 3,59 
Eftimie Murgu 4532 701 1417 368 31,3 52,5 6,47 3,85 
Lăpuşnicu Mare 5501 583 1172 350 21,3 60,0 9,44 3,35 
Prigor 7314 1177 3171 607 43,4 51,6 6,21 5,22 
Şopotu Nou 3710 543 1669 322 44,6 59,3 6,83 5,18 
Almăj 40138 6029 12401 2916 30,9 48,6 6,66 4,25 

 
Tabelul 6.15. 

Suprafața exploatațiilor în Almăj 
 

 Bănia Bozovici Dalboşeţ Eftimie 
Murgu 

Lăpuşnicu 
Mare 

Prigor Şopotu 
Nou 

Almăj 

Suprafața 
arabilă 

1,67 0,78 1,48 1,47 1,07 1,73 1,90 1,43 

Suprafața 
agricolă 

9,11 5,09 5,82 6,47 9,44 6,21 6,83 6,66 

Suprafața 
eligibilă 

3,31 4,10 3,59 3,85 3,35 5,22 5,18 4,25 

% eligibil 36,1 80,6 61,7 59,5 35,5 83,9 75,8 63,8 

 
Este important de reținut faptul că, nici înainte de colectivizare și nici în prezent, în Almăj 

nu au existat proprietăți agricole mari. Declararea, în perioada 1950-1962, a unor țărani 
înstăriți drept chiaburi a fost o „făcătură” comunistă cu consecințe dramatice pentru familiile 
încadrate ca atare. 

Suprafețele medii de teren agricol deținute de gospodăriile cele mai mari din Almăj (peste 
10 ha) se prezintă astfel: 

Satele Bănia Bozovici Dalboșeț Eftimie 
Murgu 

Prigor Șopotu 
Nou 

Media 

ha 12,2 20,7 16,1 12,3 11,7 13,8 13,8 
 
În Almăj nu există gospodării mai mari de 25 de ha (aici incluzându-se și pășunile). Deci, 

de unde chiaburi în Almăj? 
 

Dotarea localităţilor cu utilaje pentru agricultură.  În majoritatea comunelor din Almăj 
utilajele pentru agricultură sunt în general vechi, uzate, care provin de la fostele SMA-uri, 
S.M.T.-uri şi C.A.P.-uri. Regăsim însă şi câteva situaţii de achiziţionare de tractoare și mașini 
agricole noi și performante prin accesarea fondurilor europene.    
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Tabelul 6.16. 
Dotări cu utilaje pentru agricultură în comuna Bănia  

Nr. 
crt. Denumire 

Gospodării / exploataţii 
agricole fără personalitate 

juridică  
1.  Tractoare până la 45 CP 39 
2.  Tractoare între 45-65 CP 32 
3.  Motocositoare 15 
4.  Pluguri pentru tractor  50 
5.  Pluguri cu tracţiune animală 12 
6.  Cultivatoare 10 
7.  Grape cu tracţiune mecanică(toate tipurile) 25 
8.  Grape cu tracţiune animală 10 
9.  Combinatoare 10 
10.  Semănători cu tracţiune animala pentru păioase-simple 8 
11.  Semănători cu tracţiune mecanică pentru prăşitoare-simple 5 
12.  Maşini pentru erbicidat 3 
13.  Combine autopropulsate pentru recoltat cereale păioase 4 
14.  Cositori cu tracţiune mecanică 10 
15.  Remorci pentru tractor 60 
16.  Autovehicule pentru transp. mărfuri cu cap. până la 1,5 t 4 
17.  Autovehicule pentru transp. mărfuri cu cap. peste 1,5 t 3 
18.  Care si căruţe 27 
19.  Instalaţii/cazan pentru fabricat țuică/rachiu 3 

Sursa: primăria Bănia 
 

Tabelul 6.17. 
Dotări cu utilaje pentru agricultură în comuna Bozovici  

Nr. 
crt. Denumire 

Gospodării / exploataţii 
agricole fără personalitate 

juridică  
1.  Tractoare până la 45 CP 32 
2.  Tractoare între 45-65 CP 37 
3.  Motocultoare 2 
4.  Motocositoare 72 
5.  Pluguri pentru tractor cu două trupiţe 69 
6.  Pluguri cu tracţiune animală 38 
7.  Cultivatoare 15 
8.  Grape cu tracţiune mecanică(toate tipurile) 37 
9.  Grape cu tracţiune animală 30 
10.  Combinatoare 2 
11.  Semănători cu tracţiune mecanică  16 
12.  Semănători cu tracţiune animală 8 
13.  Maşini pentru plantat cartofi 2 
14.  Maşini pentru erbicidat 5 
15.  Combine autopropulsate  3 
16.  Prese pentru balotat paie şi fân - baloţi paralelipipedici 2 
17.  Remorci pentru tractor 58 
18.  Autovehicule pentru transport mărfuri cu capacitate 

peste 1,5 tone 46 
19.  Care si căruţe 45 
20.  Instalaţii/cazan pentru fabricat țuică/rachiu 5 
21.  Mori cu ciocănele  10 

Sursa: primăria Bozovici 
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Tabelul 6.18. 
Dotări cu utilaje pentru agricultură în comuna Dalboșeț  

 
Nr. 
crt. Denumire 

Gospodării / exploataţii 
agricole fără 

personalitate juridică  
1.  Tractoare până la 45 CP 26 
2.  Tractoare între 45-65 CP 18 
3.  Motocultoare 2 
4.  Motocositoare 46 
5.  Grape cu tracţiune mecanică(toate tipurile) 50 
6.  Grape cu tracţiune animală 26 
7.  Semănători cu tracţiune animala pentru păioase-simple 5 
8.  Semănători cu tracţiune mecanică pentru prăşitoare-simple 11 
9.  Semănători cu tracţiune animală 16 
10.  Combine autopropulsate pentru recoltat cereale păioase 5 
11.  Remorci pentru tractor 3 

           Sursa: primăria Dalboșeț 
 

Tabelul 6.19. 
Dotări cu utilaje pentru agricultură în comuna Eftimie Murgu  

 
Nr. 
crt. Denumire 

Gospodării / exploataţii 
agricole fără 

personalitate juridică  
1. Tractoare până la 45 CP 34 
2. Tractoare între 45-65 CP 73 
3. Tractoare între 66-100 CP 2 
4. Motocultoare 5 
5. Motocositoare 20 
6. Pluguri pentru tractor  100 
7. Pluguri pentru tractor cu trei trupiţe 70 
8. Pluguri cu tracţiune animală 52 
9. Cultivatoare 17 
10. Grape cu tracţiune mecanică(toate tipurile) 58 
11. Grape cu tracţiune animală 67 
12. Semănători cu tracţiune animala pentru păioase-simple 3 
13. Semănători cu tracţiune mecanică pentru prăşitoare-simple 4 
14. Semănători cu tracţiune animală 64 
15. Maşini pentru împrăştiat îngrăşăminte chimice 1 
16. Maşini de stropit şi prăfuit cu tracţiune animală-purtate 3 
17. Combine autopropulsate pentru recoltat cereale păioase 5 
18. Cositori cu tracţiune mecanică 15 
19. Prese pentru balotat paie şi fân – baloți paralelipipedici 2 
20. Remorci pentru tractor 80 
21. Autovehicule pentru transport mărfuri cu capacitate până la 1,5 

tone 5 
22. Autovehicule pentru transport mărfuri cu capacitate peste 1,5 tone 1 
23. Care și căruţe 73 
24. Încărcătoare hidraulice 1 
25. Motopompe pentru irigat 3 
26. Instalaţii pentru muls mecanic 2 
27. Instalaţii/cazan pentru fabricat țuică/rachiu 4 
28. Mori cu ciocănele  22 
29. Alte mori 22 

Sursa: primăria Eftimie Murgu 
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Tabelul 6.20. 
Dotări cu utilaje pentru agricultură în comuna Lăpușnicu Mare  

 

Nr. 
crt. Denumire 

Gospodării / exploataţii 
agricole fără personalitate 

juridică  
1. Tractoare până la 45 CP 12 
2. Tractoare între 45-65 CP 20 
3. Tractoare între 66-100 CP 1 
4. Motocositoare 4 
5. Pluguri pentru tractor  33 
6. Pluguri pentru tractor cu mai mult de trei trupiţe 1 
7. Grape cu tracţiune mecanică(toate tipurile) 29 

8. Semănători cu tracţiune mecanică pentru păioase - 
multifuncţionale 3 

9. Care și căruţe 14 
Sursa: primăria Lăpușnicu Mare 
 

Tabelul 6.21. 
Dotări cu utilaje pentru agricultură în comuna Prigor  

 
Nr. 
crt. Denumire 

Gospodării / exploataţii 
agricole fără 

personalitate juridică  
1.  Tractoare până la 45 CP 12 
2.  Tractoare între 45-65 CP 55 
3.  Motocultoare 1 
4.  Motocositoare 146 
5.  Pluguri pentru tractor  56 
6.  Pluguri cu tracţiune animală 216 
7.  Grape cu tracţiune mecanică(toate tipurile) 27 
8.  Grape cu tracţiune animală 161 
9.  Semănători cu tracţiune mecanică pentru prăşitoare-

simple 4 
10.  Semănători cu tracţiune animală 4 
11.  Maşini pentru erbicidat 3 
12.  Combine autopropulsate pentru recoltat cereale 

păioase 3 
13.  Cositori cu tracţiune mecanică 4 
14.  Vindrovere autopropulsate pentru recoltat furaje 6 
15.  Prese pentru balotat paie şi fân - baloţi paralelipipedici 3 
16.  Autovehicule pentru transport mărfuri cu capacitate 

până la 1,5 t. 1 
17.  Care și căruţe 150 
18.  Instalaţii pentru muls mecanic 6 
19.  Instalaţii/cazan pentru fabricat țuică/rachiu 17 
20.  Alte utilaje, instalaţii pentru agricultură şi silvicultură, 

mijloace de transport cu tracţiune animală şi mecanică 2 
21.  Mori  79 

Sursa: primăria Prigor 
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Tabelul 6.22. 
Dotări cu utilaje pentru agricultură în comuna Șopotu Nou  

 
Nr. 
crt. Denumire 

Gospodării / exploataţii 
agricole fără 

personalitate juridică  
1. Tractoare până la 45 CP 27 
2. Tractoare între 45-65 CP 24 
3. Motocositoare 135 
4. Pluguri pentru tractor  45 
5. Pluguri cu tracţiune animală 297 
6. Grape cu tracţiune mecanică(toate tipurile) 9 
7. Grape cu tracţiune animală 280 
8. Semănători cu tracţiune mecanică pentru prăşitoare în 

teren nelucrat 9 
9. Semănători cu tracţiune animală 10 
10. Combine autopropulsate pentru recoltat cereale 

păioase 3 
11. Autovehicule pentru transport mărfuri cu capacitate 

peste 1,5 tone 4 
12. Care și căruţe 278 

             Sursa: primăria Șopotu Nou 
 

6.3. Producția agricolă în Almăj 
 

Tabelul 6.23. 
Producții medii agricole în Almăj în perioada 2006-2013 (hg/ha) 

 
Cultură/ 
Localitate 

Bănia Bozovici Dalboșeț Eftimie 
Murgu 

Lăpușnicu 
Mare 

Prigor Șopotu 
Nou 

Almăj 

Grâu și secară 2700 2800 2633 2620 2900 2600 2580 2690 
Porumb 3191 2900 2941 3200 3598 3004 2103 2991 
Cartof 15700 16950 14400 14400 15500 14100 13000 14864 
Legume 13240 14470 14693 11352 13298 11393 13854 13186 
Lapte de vacă 2122 1796 2069 2058 2685 1882 2193 2037 

Sursa: Primăriile comunale 
 
Dacă raportările statistice ale primăriilor din Almăj privind producțiile medii pe culturi  

sunt, cât de cât, corecte, atunci trebuie să subliniem faptul că acestea sunt în creștere față de 
perioada comunistă. Avem îndoieli cu privire la mărimea producțiilor medii la ha la grâu și 
porumb. 

Tabelul 6.24. 
Efectivele de animale în Almăj, 2013 (capete) 

 Bănia Bozovici Dalboşeţ Eftimie 
Murgu 

Lăpuşnicu 
Mare 

Prigor Şopotu 
Nou 

Almăj 

Bovine 540 230 330 245 232 1300 790 3667 
Porcine 1259 844 1090 976 814 2535 945 8513 
Ovine 1660 944 1356 1990 1220 3340 1158 11734 
Păsări 8000 8800 21000 6520 7000 16200 19550 82150 
Cabaline 102 95 97 92 105 105 170 866 
Albine 420 900 230 200 270 1800 330 4150 

         Sursa: Primăriile comunale 
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Tabelul 6.25. 
Structura culturilor în arabil (media anilor 2006-2013), ha, % 

 Bănia Bozovici Dalboşeţ Eftimie 
Murgu 

Lăpuşnicu 
Mare 

Prigor Şopotu 
Nou 

Almăj % 

Grâu 125 123 119 145 83 134 70 799 8,8 
Orz 59 34 48 35 11 40 10 237 2,6 
Ovăz 24 11 12 25 19 81 43 215 2,4 
Porumb 464 598 438 401 376 1084 443 3804 42,0 
Cartof 34 45 38 31 23 74 50 295 3,3 
Legume 25 20 30 21 16 30 16 153 1,7 
Lucernă 306 114 149 49 44 165 133 960 10,6 
Trifoi 443 106 223 114 38 403 180 1507 16,5 
Ghizdei 109 26 60 39 - 63 - 297 3,3 
Nelucrat 111 107 131 183 174 88 - 794 8,8 
Nelucrat 
(2013) 

(418) (205) (184) (288) (147) (24) - (1266) (14,0) 

Total 1700 1184 1248 1043 784 2162 945 8576  
Sursa: Primăriile comunale 
 

Tabelul 6.26. 
Plantaţiile pomicole în Almăj  (ha) 

 Bănia Bozovici Dalboşeţ Eftimie 
Murgu 

Lăpuşnicu 
Mare 

Prigor Şopotu 
Nou 

Almăj 

Măr 20 19 - - - - - 39 
Prun 75 104 - - - 289 40 508 
Livezi în declin 282 200 140* 315** 222*** - - 1159 
Total 377 323 140 315 222 289 40 1706 

*20 ha măr; 120 ha prun 
**100 ha măr; 215 ha prun 
***222 ha prun 
Sursa: Primăriile comunale 

 
6.3.1. Efectivele de animale 

 
Ocupaţiile locuitorilor din Almăj, de cultivatori ai pământului şi de păstori, sunt semnalate 

încă din timpul lui Burebista, când apărau graniţa sudică a marelui stat centralizat dac. 
Datorită condiţiilor pedoclimatice existente, în Almăj s-au detaşat două subramuri ale 
agriculturii: creşterea animalelor şi pomicultura, cu precădere creşterea prunilor. 

Creşterea animalelor este o activitate de tradiţie a locuitorilor din Valea Almăjului. Pentru 
a scoate în evidenţă importanţa pe care a avut-o acest sector şi pe care ar trebui să o recapete, 
se face trimitere la cercetările efectuate de Institutul Social Banat-Crişana în anul 1939, în 
care se remarcă efective importante de animale încă din anul 1774. Astfel, conform registrelor 
din acest an, efectivele de bovine înregistrau un număr de 5437 capete, cu 10% mai mult 
decât media perioadei ultimilor 24 ani (1990-2013). Efectivele de cabaline au înregistrat în 
anul 1774 una număr de 1527 capete cu 39% mai mult faţă de media 1990-2013. La ovine se 
înregistrau cu 34% mai multe capete faţă de media ultimilor 24 ani. La porcine situaţia stă 
invers, în ultimii 24 ani înregistrează o creştere cu 22% mai mare faţă de perioada primelor 
înregistrări care au avut loc în Almăj privind efectivele de animale. 

Efectivele de animale din Almăj cunosc o scădere dramatică în perioada 1990-2015. Pe 
fondul diminuării şi al îmbătrânirii populaţiei, efectivele de animale cunosc un regres 
continuu la majoritatea speciilor. Subvenţia de aproximativ 500 lei pe cap de bovină nu 
determină locuitori să-şi sporească efectivele de animale şi datorită faptului că în acest areal 
rural nu mai există centre de colectare a laptelui, iar când existau, preţul oferit era unul care 
nu a încurajat creşterea bovinelor. În schimb, subvenţia de 40 lei pe cap de ovine şi caprine şi 
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subvenţiile acordate pentru păşuni, au determinat menţinerea constantă a efectivelor de ovine 
cu o uşoară tendinţă de creştere în perioada 1990-2010.  

 
Tabelul  6.27. 

Evoluţia efectivelor de animale în Almăj 
Specia / Anul 1990 1995 2000 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Bovine 5953 6003 5560 6593 6111 5831 5044 3667 3175 2979 2948 
Porcine 5106 4929 5538 12172 10892 9487 8633 8513 7677 5665 3358 
Ovine 27584 22467 17852 12155 11590 10514 10605 11070 9690 10835 10909 
Caprine - - - 966 926 892 798 644 650 756 526 
Cabaline - - - 1132 1099 1058 1017 866 775 767 704 
Total 40633 35394 30950 35024 32625 29790 28106 26770 23978 23014 18445 

Sursa: fişa localităţii şi DADR Caraş-Severin 
 

Din punct de vedere al ponderii efectivelor de bovine din fiecare comună din Almăj, în 
perioada 1990-2013, sunt remarcaţi câţiva poli, potenţiali generatori de activităţi agricole în 
acest domeniu sau de dezvoltare a afacerilor existente. Este cazul comunelor Prigor, Şopotu 
Nou şi Bănia care deţin cumulat o pondere de 71,34%, în anul 2013, în efectivul total de 
bovine al Almăjului.  

 
Tabelul 6.28. 

Evoluţia efectivelor de bovine în comunele Almăjului 
Comuna /Anul 1990 1995 2000 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Bănia 696 817 827 910 833 850 790 540 405 293 244 
Bozovici 972 685 640 700 675 647 490 230 178 184 161 
Dalboşeţ 757 742 600 610 580 567 500 330 248 263 241 
Eftimie Murgu 346 453 550 841 735 692 440 245 246 234 225 
Lăpuşnicu Mare 479 493 403 411 412 415 359 232 224 241 218 
Prigor 1649 1793 1600 1977 1856 1750 1525 1300 983 948 1004 
Şopotu Nou 1054 1020 940 1144 1020 910 940 790 891 816 855 
Total 5953 6003 5560 6593 6111 5831 5044 3667 3175 2979 2948 

Sursa: fişa localităţii şi DADR Caraş-Severin 
 

Tabelul 6.29. 
Pondera efectivelor de bovine în comunele Almăjului 

Comuna / Anul 1990 1995 2000 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Bănia 11,69 13,61 14,87 13,80 13,63 14,58 15,66 14,73 12,76 9,84 8,28 
Bozovici 16,33 11,41 11,51 10,62 11,05 11,10 9,71 6,27 5,61 6,18 5,46 
Dalboşeţ 12,72 12,36 10,79 9,25 9,49 9,72 9,91 9,00 7,81 8,83 8,18 
Eftimie Murgu 5,81 7,55 9,89 12,76 12,03 11,87 8,72 6,68 7,75 7,85 7,63 
Lăpuşnicu Mare 8,05 8,21 7,25 6,23 6,74 7,12 7,12 6,33 7,06 8,09 7,39 
Prigor 27,70 29,87 28,78 29,99 30,37 30,01 30,23 35,45 30,96 31,82 34,06 
Şopotu Nou 17,71 16,99 16,91 17,35 16,69 15,61 18,64 21,54 28,06 27,39 29,00 
Total 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Sursa: calculații proprii pe baza datelor furnizate de DADR Caraş-Severin 
 

În perioada 1990-2013 efectivele de bovine au scăzut aproximativ la jumătate în  Almăj, 
cele mai accentuate diminuări au avut loc în comunele Bozovici (83,44%), Dalboşeţ (68,16%) 
şi Bănia (64,94%). Dacă se face o comparaţie între anul 2006, când efectivele ating un maxim 
în Almăj, cu efectivele din anul 2013, se contată faptul că această diferenţă reprezintă o 
scădere cu 55,29% a efectivelor de bovine în perioada 2006-2013.  

În perioada 1990-2013 efectivele de porcine din Almăj au scăzut cu 34,23%. Scăderea 
dramatică se constată însă din anul 2006 când s-a atins un maxim de 12.172 capete iar în 
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2013 este înregistrat un efectiv de 3358 capete, ceea ce reprezintă o diminuare cu 72,41%. 
Localităţile în care s-au înregistrat scăderi majore în perioada 2006-2013 sunt Bănia 
(81,82%), Prigor (71,12%), iar localitatea cu diminuarea cea mai redusă a efectivelor de 
porcine este comuna Eftimie Murgu, unde se înregistrează o scăderea de 41,45%. 

  
Tabelul 6.30. 

Evoluţia efectivelor de porcine în comunele Almăjului 
Comuna / Anul 1990 1995 2000 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Bănia 546 711 840 2074 1675 1230 1230 1259 992 558 377 
Bozovici 1362 256 898 1184 1020 984 810 894 963 628 353 
Dalboşeţ 578 680 500 1740 1290 1128 1096 1090 1085 1038 394 
Eftimie Murgu 636 550 650 1047 1120 913 1011 976 914 650 434 
Lăpuşnicu Mare 117 379 700 1470 1320 1112 935 814 939 694 372 
Prigor 1216 1153 1400 2850 2770 2670 2586 2535 1524 1072 823 
Şopotu Nou 651 1200 550 1807 1697 1450 965 945 1260 1025 605 
Total 5106 4929 5538 12172 10892 9487 8633 8513 7677 5665 3358 

Sursa: fişa localităţii şi DADR Caraş-Severin 
 

Tabelul 6.31. 
Ponderea efectivelor de porcine în comunele Almăjului 

 
Comuna / Anul 1990 1995 2000 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Bănia 10,69 14,42 15,17 17,04 15,38 12,97 14,25 14,79 12,92 9,85 11,23 
Bozovici 26,67 5,19 16,22 9,73 9,36 10,37 9,38 10,50 12,54 11,09 10,51 
Dalboşeţ 11,32 13,80 9,03 14,30 11,84 11,89 12,70 12,80 14,13 18,32 11,73 
Eftimie Murgu 12,46 11,16 11,74 8,60 10,28 9,62 11,71 11,46 11,91 11,47 12,92 
Lăpuşnicu Mare 2,29 7,69 12,64 12,08 12,12 11,72 10,83 9,56 12,23 12,25 11,08 
Prigor 23,82 23,39 25,28 23,41 25,43 28,14 29,95 29,78 19,85 18,92 24,51 
Şopotu Nou 12,75 24,35 9,93 14,85 15,58 15,28 11,18 11,10 16,41 18,09 18,02 
Total 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 11,23 

Sursa: calculații proprii pe baza datelor furnizate de DADR Caraş-Severin 
 

Ponderea cea mai ridicată a efectivelor de porcine în anul 2013 este deţinută de trei 
localităţi (Eftimie Murgu, Prigor şi Şopotu Nou) care deţineau peste jumătate din efectivele de 
porcine (55,45%).  

În cazul efectivelor de ovine,  se află o situaţie favorabilă în ultimii ani, susţinută atât de 
tradiţia locală şi de existenţa unor suprafeţe considerabile de păşuni şi fâneţe, cât şi de 
subvenţiile care se acordă pentru ovine şi caprine (40 lei/cap de ovină în anii 2011, 2012 şi 
2013 pentru efective de ovine care depăşesc 50 de capete). 

 
Tabelul 6.32. 

Evoluţia efectivelor de ovine în comunele Almăjului 
 

Comuna / Anul 1990 1995 2000 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Bănia 4477 2960 2360 1444 1495 1200 1200 1600 1050 1155 1212 
Bozovici 3238 2482 1055 880 885 816 830 890 1000 1200 1210 
Dalboşeţ 5015 3210 1696 1210 1100 1120 1085 1270 1100 1100 1340 
Eftimie Murgu 4679 3595 4435 1921 1960 1728 1850 1900 1500 1800 1658 
Lăpuşnicu Mare 4716 2793 2721 1200 1150 1100 1290 1150 1200 1420 1362 
Prigor 3800 3977 3785 3990 3500 3100 3050 3140 2760 3060 3226 
Şopotu Nou 1659 3450 1800 1510 1500 1450 1300 1120 1080 1100 901 
Total Almăj 27584 22467 17852 12155 11590 10514 10605 11070 9690 10835 10909 

Sursa: fişa localităţii şi DADR Caraş-Severin 
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Tabelul 6.33. 
Ponderea efectivelor de ovine în comunele Almăjului 

 
Comuna / Anul 1990 1995 2000 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Bănia  16,23 13,17 13,22 11,88 12,90 11,41 11,32 14,45 10,84 10,66 11,11 
Bozovici 11,74 11,05 5,91 7,24 7,64 7,76 7,83 8,04 10,32 11,08 11,09 
Dalboşeţ 18,18 14,29 9,50 9,95 9,49 10,65 10,23 11,47 11,35 10,15 12,28 
Eftimie Murgu 16,96 16,00 24,84 15,80 16,91 16,44 17,44 17,16 15,48 16,61 15,20 
Lăpuşnicu Mare 17,10 12,43 15,24 9,87 9,92 10,46 12,16 10,39 12,38 13,11 12,49 
Prigor 13,78 17,70 21,20 32,83 30,20 29,48 28,76 28,36 28,48 28,24 29,57 
Şopotu Nou 6,01 15,36 10,08 12,42 12,94 13,79 12,26 10,12 11,15 10,15 8,26 
Total Almăj 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Sursa: calculații proprii pe baza datelor furnizate de DADR Caraş-Severin 
 

Ponderea cea mai însemnată a efectivelor de ovine în anul 2013 este deţinută de comuna 
Prigor (29,57%) şi comuna Eftimie Murgu (15,61%). O creştere considerabilă a ponderii 
efectivelor de ovine o întâlnim în comuna Bozovici, care, în anul 2006 deţinea 7,24% din 
efectivele de ovine iar în anul 2013 deţinea 11,09%. Și în comuna Lăpuşnicu Mare se 
înregistrează o creştere a ponderii de la 9,87% la 12,49% în perioada 2006-2013. Deşi 
numărul de gospodării care deţin efective de ovine s-a redus, efectivele de ovine manifestă o 
uşoară tendinţă de creştere în ultimii ani datorită unor fermieri care se ocupă exclusiv de 
creşterea ovinelor.  

Efectivele de caprine înregistrează un regres în perioada 2006-2013, localităţile în care se 
remarcă o creştere a efectivelor de caprine sunt aceleaşi care deţin ponderi însemnate în 
efectivele de ovine, respectiv comuna Prigor şi comuna Eftimie Murgu.  

 
Tabelul 6.34. 

Evoluţia efectivelor de caprine în comunele Almăjului 
 

Comuna / Anul 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Bănia 70 64 40 40 60 42 34 33 
Bozovici 316 310 276 270 100 102 122 112 
Dalboşeţ 100 90 110 80 86 80 82 73 
Eftimie Murgu 94 92 86 88 90 90 115 88 
Lăpuşnicu Mare 130 110 80 55 70 73 83 77 
Prigor 180 190 200 195 200 225 273 92 
Şopotu Nou 76 70 100 70 38 38 47 51 
Total 966 926 892 798 644 650 756 526 

Sursa: DADR Caraş-Severin 
Tabelul 6.35. 

Ponderea efectivelor de caprine în comunele Almăjului 
 

Comuna / Anul 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Bănia 7,25 6,91 4,48 5,01 9,32 6,46 4,50 6,27 
Bozovici 32,71 33,48 30,94 33,83 15,53 15,69 16,14 21,29 
Dalboşeţ 10,35 9,72 12,33 10,03 13,35 12,31 10,85 13,88 
Eftimie Murgu 9,73 9,94 9,64 11,03 13,98 13,85 15,21 16,73 
Lăpuşnicu Mare 13,46 11,88 8,97 6,89 10,87 11,23 10,98 14,64 
Prigor 18,63 20,52 22,42 24,44 31,06 34,62 36,11 17,49 
Şopotu Nou 7,87 7,56 11,21 8,77 5,90 5,85 6,22 9,70 
Total 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 6,27 

Sursa: calculații proprii pe baza datelor furnizate de DADR Caraş-Severin 
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Peste 55% din efectivele de caprine din anul 2012 sunt deţinute de comunele Prigor 
(17,49%), Bozovici (21,29%) şi Eftimie Murgu (16,73%).  

Efectivele de cabaline s-au diminuat în perioada 2006-2013 cu 32,24%, cele mai 
semnificative reduceri s-au înregistrat în comuna Bozovici (77,95%), Dalboşeţ (38,73%), 
Bănia (45,83%) şi Lăpuşnicu Mare (27,57%).   

 
Tabelul 6.36. 

Evoluţia efectivelor de cabaline 
 

Comuna / Anul 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Bănia 120 120 112 103 102 86 82 65 
Bozovici 195 191 180 180 95 40 42 43 
Dalboşeţ 142 133 123 122 97 85 83 87 
Eftimie Murgu 92 92 90 94 92 90 90 60 
Lăpuşnicu Mare 127 125 125 123 105 95 95 92 
Prigor 260 253 248 220 205 207 205 158 
Şopotu Nou 196 185 180 175 170 172 170 199 
Total 1132 1099 1058 1017 866 775 767 704 

Sursa: DADR Caraş-Severin 
Tabelul 6.37. 

Ponderea efectivelor de cabaline în comunele Almăjului 
 

Comuna / Anul 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Bănia 10,60 10,92 10,59 10,13 11,78 11,10 10,69 9,23 
Bozovici 17,23 17,38 17,01 17,70 10,97 5,16 5,48 6,11 
Dalboşeţ 12,54 12,10 11,63 12,00 11,20 10,97 10,82 12,36 
Eftimie Murgu 8,13 8,37 8,51 9,24 10,62 11,61 11,73 8,52 
Lăpuşnicu Mare 11,22 11,37 11,81 12,09 12,12 12,26 12,39 13,07 
Prigor 22,97 23,02 23,44 21,63 23,67 26,71 26,73 22,44 
Şopotu Nou 17,31 16,83 17,01 17,21 19,63 22,19 22,16 28,27 
Total 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Sursa: calculații proprii pe baza datelor furnizate de DADR Caraş-Severin 
 
Utilitatea cabalinelor în desfăşurarea activităţilor agricole şi neagricole se remarcă în 

comunele cu relief preponderent muntos, cum este cazul localităţilor Prigor şi Şopotu Nou, 
care deţin peste jumătate (50,71%) din efectivele de cabaline în anul 2013.   

Efectivele de păsări au înregistrat oscilaţii în perioada 1990-2013, cu o creştere rapidă în 
intervalul 1990-2006 (34,9%) urmată de o scădere în perioada 2006-2010 (44,64%), iar în 
anul 2012 afectivele de păsări se înregistrează o creştere semnificativă cu 65,14% mai mult 
faţă de anul 2010. 

 
Tabelul 6.38. 

Efective de păsări în comunele Almăjului 
Comuna / Anul 1990 1995 2000 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Bănia 4620 6720 7070 18500 13500 9800 5700 8000 8840 9760 9750 
Bozovici 9650 10250 16000 15200 14850 13100 10180 8800 10070 18050 9410 
Dalboşeţ 6000 16000 17000 25800 22500 21200 19500 21000 20950 21300 10840 
Eftimie Murgu 3490 600 8940 19800 16200 13715 11900 9520 11900 18760 9820 
Lăpuşnicu Mare 4765 6000 30000 14000 12500 11000 6000 7000 8370 18230 9570 
Prigor 6125 2600 15000 24900 21500 18900 17570 16200 17420 29810 12380 
Şopotu Nou 3793 5800 16000 30200 22900 22000 20720 19550 18200 19750 10460 
Total 38443 47970 110010 148400 123950 109715 91570 82150 95750 135660 72230 

Sursa: fişele localităţilor şi DADR Caraş-Severin 
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Tabelul 6.39. 

Ponderea efectivelor de păsări în comunele din Almăj 
 

Comuna / Anul 1990 1995 2000 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Bănia 12,02 14,01 6,43 12,47 10,89 8,93 6,22 9,74 9,23 7,19 13,50 
Bozovici 25,10 21,37 14,54 10,24 11,98 11,94 11,12 1,07 10,52 13,31 13,03 
Dalboşeţ 15,61 33,35 15,45 17,39 18,15 19,32 21,30 25,56 21,88 15,70 15,01 
Eftimie Murgu 9,08 1,25 8,13 13,34 13,07 12,50 13,00 11,59 12,43 13,83 13,60 
Lăpuşnicu Mare 12,39 12,51 27,27 9,43 10,08 10,03 6,55 8,52 8,74 13,44 13,25 
Prigor 15,93 5,42 13,64 16,78 17,35 17,23 19,19 19,72 18,19 21,97 17,14 
Şopotu Nou 9,87 12,09 14,54 20,35 18,48 20,05 22,63 23,80 19,01 14,56 14,48 
Total 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Sursa: calculații proprii pe baza datelor furnizate de fişele localităţilor şi DADR Caraş-Severin 
 
Pe localităţi componente, cele mai mari ponderi în total efective de păsări se înregistrează 

în localităţile Prigor (21,97%), Dalboşeţ (14,7%) şi Eftimie Murgu (13,83%) în anul 2012. 
Una dintre activităţile agricole cu un real potenţial de dezvoltare o constituie apicultura, 

fapt ce rezultă din creşterea evidentă a numărului de familii de albine din localităţile 
Almăjului. În toate comune din  Almăj se înregistrează creşteri importante în anul 2013 faţă 
de anul 2006. 

 
Tabelul 6.40 

Evoluţia numărului de familii de albine în comunele  din Almăj 
Comuna / Anul 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Bănia 130 135 120 125 420 425 420 440 
Bozovici 550 595 600 600 900 900 900 980 
Dalboşeţ 270 260 245 220 230 250 280 450 
Eftimie Murgu 50 120 210 220 200 200 210 350 
Lăpuşnicu Mare 200 200 210 220 270 270 270 700 
Prigor 395 420 550 900 1800 1800 1800 1950 
Şopotu Nou 200 215 220 230 330 330 340 450 
Total 1795 1945 2155 2515 4150 4175 4220 5320 

Sursa: DADR Caraş-Severin 
 
Creşterea numărului familiilor de albine în Almăj, în perioada 2006-2013, este de 235%, 

cu valori ridicate în comunele Prigor (455,70%) şi Eftimie Murgu (420%) şi cu o uşoară 
tendinţă de creştere în comuna Dalboşeţ (103,7%).   

 
Tabelul 6.41. 

Ponderea numărului de familii de albine în comunele Almăjului 
Comuna / Anul 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Bănia 7,24 6,94 5,57 4,97 10,12 10,18 9,95 8,27 
Bozovici 30,64 30,59 27,84 23,86 21,69 21,56 21,33 18,42 
Dalboşeţ 15,04 13,37 11,37 8,75 5,54 5,99 6,64 8,46 
Eftimie Murgu 2,79 6,17 9,74 8,75 4,82 4,79 4,98 6,58 
Lăpuşnicu Mare 11,14 10,28 9,74 8,75 6,51 6,47 6,40 13,16 
Prigor 22,01 21,59 25,52 35,79 43,37 43,11 42,65 36,65 
Şopotu Nou 11,14 11,05 10,21 9,15 7,95 7,90 8,06 8,46 
Total 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Sursa: calculații proprii pe baza datelor furnizate de DADR Caraş-Severin 
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Din punct de vedere al structurii ponderii pe comune componente, se reține ponderea 
ridicată a comune Prigor şi Bozovici care deţin 63,98% din total de familii de albine din 
Almăj. 

 
 

6.3.2. Producţia vegetală 
 

Producţia vegetală în Comuna Bănia 
 
În medie, în perioada 2006-2013 suprafaţa arabilă a comunei Bănia a fost cultivată cu 

porumb (27,77%), urmată de trifoi (26,51%), lucernă (18,31%) şi grâu (7,48%). Suprafeţele 
cultivate cu legume şi cartof deţin o pondere redusă, respectiv 1,5% şi 2,03%. Terenul arabil 
nelucrat în perioada 2006-2013 reprezintă în medie 6,65% cu un maxim atins în anul 2013, 
când acesta deţinea 25,21% din suprafaţa arabilă a comunei. Atât suprafaţa arabilă cultivată 
cât şi producţia vegetală în comuna Bănia este dominată în proporţie de peste 50% de 
culturile furajere.  

 
Tabelul 6.42. 

Suprafaţa arabilă pe culturi în comuna Bănia (ha) 
 

Culturi /Anul 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Grâu 210 160 160 160 100 120 20 70 
Orz 46 40 40 40 40 30 - - 
Orzoaică 20 - - - - - - - 
Ovăz 20 20 20 10 10 10 50 20 
Porumb 500 576 500 508 408 408 408 400 
Cartof 40 40 40 30 30 30 30 30 
Legume 30 30 30 20 20 30 20 20 
Lucernă 300 300 300 350 400 300 300 200 
Trifoi 408 408 476 450 500 400 400 400 
Ghizdei 123 84 84 100 100 140 100 100 
Arabil nelucrat 23 62 70 29 112 10 330 418 
Total arabil 1720 1720 1720 1697 1720 1478 1658 1658 

Sursa: fişa localităţii şi DADR Caraş-Severin 
 

Tabelul 6.43. 
Suprafaţa livezilor cu pomi fructiferi în Comuna Bănia (ha) 

 
Culturi /Anul 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Măr 20 20 20 20 20 20 20 20 
Prun 357 357 357 357 75 75 75 75 
Livezi în declin - - - - 282 282 282 282 
Total livezi 377 377 377 377 377 377 377 377 

Sursa: DADR Caraş-Severin 
 
Suprafeţele cu livezi în comuna Bănia sunt în proporţie de 74,8% în declin, cele mai 

afectate fiind plantațiile de prun.       
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Tabelul 6.44. 
Evoluţia producţiilor medii în sectorul vegetal în comuna Bănia (kg/ha) 

 

Culturi / Anul 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Media 
2006-
2013 

Grâu 3000 2300 3000 2500 2700 2700 1600 2800 2575 
Orz 3109 2800 3200 2900 2900 2700 - - 2935 
Orzoaica 2250 - - - - - - - 2250 
Ovăz 2500 1800 2000 1800 2500 2000 1400 1900 1988 
Porumb 4300 2000 3500 3156 3000 4000 4252 2600 3351 
Cartof 20000 12500 18000 16000 12000 20000 7000 16000 15188 
Legume 15933 11500 12067 12600 14100 10000 9450 12600 12281 
Lucernă 21800 18600 21800 19600 18500 17000 12400 20000 18713 
Trifoi 15900 12700 15900 13800 13400 13500 8300 14000 13438 
Ghizdei 13700 10700 13700 11800 10000 9800 6400 11600 10963 

Sursa: calculații proprii pe baza datelor furnizate de DADR Caraş-Severin 
 

Producţia vegetală în Comuna Bozovici 
 
În perioada 2006-2013 suprafaţa arabilă a comunei Bozovici a fost cultivată cu porumb 

(51,15%), urmată de grâu (10,52%), lucernă (9,75%) şi trifoi (9,07%). Suprafeţele cultivate 
cu cartof şi legume deţin o doar 3,85% respectiv 1,71%. Terenul arabil nelucrat în perioada 
2006-2013 reprezintă în medie 9,15% cu un maxim atins în anul 2012 când acesta deţinea 
20,10% din suprafaţa arabilă a comunei.  
 

Tabelul 6.45. 
Suprafaţa arabilă pe culturi din Comuna Bozovici (ha) 

 
Culturi/Anul 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Grâu 200 180 160 150 100 100 30 60 
Orz 30 30 25 20 20 20 - - 
Orzoaica 10 10 10 10 10 - - - 
Ovăz 10 15 10 10 - - - 10 
Porumb 611 666 709 733 783 466 416 401 
Cartof 40 40 40 40 50 50 50 50 
Legume 20 20 20 20 20 20 20 20 
Lucerna 120 100 90 90 90 110 160 150 
Trifoi 100 80 68 68 68 130 130 200 
Ghizdei 20 20 20 20 20 30 30 50 
Arabil nelucrat 16 16 25 16 16 235 325 205 
Total arabil 1177 1177 1177 1177 1177 1161 1161 1146 

Sursa: DADR Caraş-Severin 
Tabelul 6.46. 

Suprafaţa livezilor cu pomi fructiferi în Comuna Bozovici (ha) 
 

Culturi /Anul 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Mar 19 19 19 19 19 19 19 19 
Prun 304 304 304 304 304 104 104 104 
Livezi în declin --- --- --- --- -- 200 200 200 
Total livezi 323 323 323 323 323 323 323 323 

Sursa: DADR Caraş-Severin 
 

217 

 



Livezile cu pomi fructiferi și în special livezile de prun prezintă un declin deoarece aceste 
livezi provin din fostele plantații care au aparținut de Cooperative Agricole de Producție și nu 
au beneficiat de o întreținere corespunzătoare și de reînnoirea plantațiilor.   

   
Tabelul 6.47. 

Evoluţia producţiilor medii în sectorul vegetal în comuna Bozovici (kg/ha) 
 
 Culturi/Anul 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Media 
2006- 
2013 

Grâu 2900 2000 3300 3000 2800 3300 1667 3000 2746 
Orz 3300 3000 3000 3100 3000 3000 - - 3067 
Orzoaica 2500 2000 2000 2000 2500 - - - 2200 
Ovăz 2100 1800 2100 1800 - - - - 1950 
Porumb 2363 3000 3499 4000 1642 4300 1803 3000 2951 
Cartof 18000 18750 18000 18000 12000 15000 8000 12000 14969 
Legume 14300 14850 14250 14750 14200 13750 9900 12800 13600 
Lucernă  20000 13200 22000 22000 19000 19500 12100 20000 18475 
Trifoi  15000 9600 16000 16000 14000 14500 8800 14000 13488 
Ghizdei 11000 7200 12000 12000 10000 11000 6600 10800 10075 

Sursa: calculații proprii pe baza datelor furnizate de DADR Caraş-Severin 
 

 
Producţia vegetală în Comuna Dalboşeţ 

 
Configuraţia terenului agricol al satului cu zona montană a dealurilor la care se adaugă 

terasele şi lunca râului Nera, au favorizat dezvoltarea pădurilor cu numeroase poieni, fâneţe şi 
păşuni care au permis desfăşurarea unei activităţi de creştere a animalelor, a pomiculturii şi a 
cultivării plantelor. Insuficienţa pământului bun pentru cultivarea cerealelor, cât şi 
perfecţionarea  tehnicii agricole şi creşterea numărului de locuitori ai satului au impus, ca o 
necesitate, despădurirea unor suprafeţe ce au trecut în circuitul agricol.  

Principalele culturi în perioada 2006-2013, de pe suprafaţa arabilă a comunei Dalboşeţ au 
fost cele cu porumb (35,64%), urmată de trifoi (18,14%), lucernă (12,12%) şi grâu (9,07%). 
Suprafeţele cultivate cu cartof şi legume deţin o doar 3,09% respectiv 2,44%. Terenul arabil 
nelucrat în perioada 2006-2013 reprezintă în medie 10,66% cu un maxim atins în anul 2012, 
când terenul arabil nelucrat a deţinut 10,66% din suprafaţa arabilă a comunei.  

 
Tabelul 6.48. 

Suprafaţa arabilă pe culturi din Comuna Dalboşeţ (ha) 
 

Culturi/Anul 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Grâu 220 160 150 150 80 80 30 80 
Orz 50 20 20 20 20 20 - - 
Orzoaică 30 20 20 20 20 20 30 - 
Ovăz 15 10 - - - - - 10 
Porumb 450 500 500 412 412 412 412 402 
Cartof 40 40 40 40 40 40 30 30 
Legume 30 30 30 30 30 30 30 30 
Lucernă 190 200 200 150 150 100 100 100 
Trifoi 180 150 200 200 200 250 300 300 
Ghizdei 19 94 64 50 50 50 50 100 
Arabil nelucrat 0 0 0 152 222 234 254 184 
Total arabil 1224 1224 1224 1224 1224 1236 1236 1236 

                  Sursa: DADR Caraş-Severin 
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Tabelul 6.49. 

Suprafaţa livezilor cu pomi fructiferi în Comuna Dalboşeţ (ha) 
 

Culturi /Anul 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Măr 20 20 20 - - - - - 
Prun 120 120 120 - - - - - 
Livezi în declin - - - 140 140 140 140 140 
Total livezi 140 140 140 140 140 140 140 140 

Sursa: DADR Caraş-Severin 
 

Tabelul 6.50. 
Evoluţia producţiilor medii în sectorul vegetal în comuna Dalboşeţ (kg/ha) 

 

Culturi/Anul 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Media 
2006-
2013 

Grâu 2900 2000 2800 2967 2500 3300 2000 3263 2716 
Orz 3060 2500 3100 3000 2800 3000 -  -  2910 
Orzoaică 2333 1500 2000 2000 2500 2000 1500  - 1976 
Ovăz 2533 1500  - -  -  -  -  2000 2011 
Porumb 4107 2048 2048 3500 3000 4299 1893 3301 3024 
Cartof 20000 10000 15000 15000 12000 18000 8000 16000 14250 
Legume 15567 14700 14400 14400 14400 13100 7133 12033 13217 
Lucernă  20000 13200 22000 22000 19000 19500 12100 19600 18425 
Trifoi  15000 9600 16000 16000 14000 14300 8800 14200 13488 
Ghizdei 11000 7200 12000 12000 10000 10400 6600 10200 9925 

Sursa: calculații proprii pe baza datelor furnizate de DADR Caraş-Severin 
 

Producţia vegetală în Comuna Eftimie Murgu 
 
În perioada 2006-2013 suprafaţa arabilă a comunei Eftimie Murgu a fost cultivată, în 

medie, cu principalele culturi: porumb (40,59%), grâu (14,68%), lucernă (4,96%). 
Suprafeţele cultivate cu legume şi cartof deţin o pondere redusă, de doar 3,14%, respectiv 
2,13%. Terenul arabil nelucrat în perioada 2006-2013 reprezintă în medie 18,52% cu un 
maxim atins în anul 2010 când acesta deţinea 30,48% din suprafaţa arabilă a comunei.  

 
Tabelul 6.51. 

Suprafaţa arabilă pe culturi din comuna Eftimie Murgu (ha) 
 

Culturi/Anul 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Grâu 289 200 200 150 100 100 30 90 
Orz 70 50 30 20 20 20 - - 
Ovăz 40 - - 20 10 10 50 20 
Porumb 459 405 405 400 385 385 385 380 
Cartof 40 30 30 30 30 30 30 30 
Legume 21 21 21 21 21 21 21 21 
Lucerna 30 85 80 75 25 25 25 50 
Trifoi 30 148 180 100 100 100 150 100 
Ghizdei  40 33 25 25 25 25 100 
Arabil nelucrat 15 55 48 178 303 288 288 288 
Total arabil 994 994 994 994 994 979 979 979 

          Sursa: DADR Caraş-Severin 
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Tabelul 6.52. 
Suprafaţa livezilor cu pomi fructiferi în comuna Eftimie Murgu (ha) 

 
Culturi /Anul 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Mar 100 100 100 - - - - - 
Prun 215 215 215 - - - - - 
In declin - - - 315 315 315 315 315 
Total livezi 315 315 315 315 315 315 315 315 

           Sursa: DADR Caraş-Severin 
 

Lipsa investițiilor în domeniu a cauzat declinul a 315 ha de livezi, începând cu anul 2009 
se constată îmbătrânirea întregii suprafețe ocupată cu livezi.  

 
Tabelul 6.53. 

Producţia obţinută pe suprafaţă arabilă cultivată în comuna Eftimie Murgu (tone) 
 

Culturi/Anul 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Grâu 809 400 560 450 250 280 50 266 
Orz 210 125 90 60 56 56 - - 
Ovăz 100 - - 36 20 18 75 38 
Porumb 1836 1013 1215 1400 1155 1140 730 1216 
Cartof 800 360 450 450 300 540 210 420 
Legume 262 231 247 247 205 256 187 264 
Lucernă 654 1581 1744 1470 487.5 482.5 310 900 
Trifoi 477 1879.6 2862 1380 1400 1400 1245 1370 
Ghizdei 0 428 452 295 270 250 160 1080 
Total producţie 5148 6018 7620 5788 4144 4423 2967 5554 

Sursa: calculații proprii pe baza datelor furnizate de DADR Caraş-Severin 
 

Tabelul 6.54. 
Evoluţia producţiilor medii în sectorul vegetal în comuna Eftimie Murgu (kg/ha) 

 
Culturi/Anul 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Media 
2006-
2013 

Grâu 2799 2000 2800 3000 2500 2800 1667 2956 2565 
Orz 3000 2500 3000 3000 2800 2800 - - 2850 
Ovăz 2500 - - 1800 2000 1800 1500 1900 1917 
Porumb 4000 2501 3000 3500 3000 2961 1896 3200 3007 
Cartof 20000 12000 15000 15000 10000 18000 7000 14000 13875 
Legume 12476 11000 11762 11762 9762 12190 8905 12571 11304 
Lucernă 21800 18600 21800 19600 19500 19300 12400 18000 18875 
Trifoi 15900 12700 15900 13800 14000 14000 8300 13700 13538 
Ghizdei 

 
10700 13700 11800 10800 10000 6400 10800 10600 

Sursa: calculații proprii pe baza datelor furnizate de DADR Caraş-Severin 
 

Producţia vegetală în Comuna Lăpuşnicu Mare 
 
În comuna Lăpuşnicu Mare, în perioada 2006-2013, suprafaţa arabilă a fost cultivată, în 

medie, cu următoarele principalele culturi: porumb (53,18%), grâu (11,74%), lucernă 
(6,22%), trifoi (5,37%). Suprafeţele cultivate cu legume şi cartof deţin 3,25% respectiv 
2,26%. Terenul arabil nelucrat în perioada 2006-2013 reprezintă în medie 24,61% cu un 
maxim atins în anii 2010-2011 de 29,28% din suprafaţa arabilă a comunei.  
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Tabelul 6.55. 
Suprafaţa arabilă pe culturi din comuna Lăpuşnicu Mare (ha) 

 
Culturi/Anul 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Grâu 120 120 120 100 60 60 30 50 
Orz 15 10 10 10 10 10 - - 
Ovăz - 20 20 20 20 20 20 10 
Porumb 472 467 467 370 310 310 310 300 
Cartof 20 20 20 20 20 20 30 30 
Legume 10 10 10 18 18 18 20 20 
Lucerna  30 30 40 60 40 40 40 70 
Trifoi 40 30 20 40 20 20 50 80 
Arabil nelucrat - - - 99 209 209 207 147 
Total arabil 707 707 707 707 707 707 707 707 

          Sursa: DADR Caraş-Severin 
 

Tabelul 6.56. 
Suprafaţa livezilor cu pomi fructiferi în comuna Lăpuşnicu Mare (ha) 

 
Culturi /Anul 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Prun 222 222 222 - - - - - 
Livezi în declin - - - 222 222 222 222 222 
Total livezi 222 222 222 222 222 222 222 222 

             Sursa: DADR Caraş-Severin 
 

Dacă înainte de anul 1989 din livezile cu pruni care au aparținut de comuna Lăpușnicu 
Mare s-au exportat cantități importante de prune în țările din vestul Europei. În 2013 aceste 
livezi au fost trecute în categoria  livezi îmbătrânite, iar în următorii ani, probabil, acestea vor 
fi defrișate.    

 
Tabelul 6.57. 

Evoluţia producţiilor medii în sectorul vegetal în comuna Lăpuşnicu Mare (kg/ha) 
 

Culturi/Anul 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Media  
2006-
2013 

Grâu 3000 2300 3300 3000 2900 3300 2000 3200 2875 
Orz 3000 2800 3000 3100 3000 3000 - - 2983 
Ovăz - 1900 2100 1800 2000 1900 1800 2000 1929 
Porumb 4301 3000 3493 4000 3194 4300 2000 3300 3448 
Cartof 20000 20000 18000 18000 1500 20000 9000 16000 15313 
Legume 12600 12900 12600 14778 13611 15889 10100 13600 13260 
Lucernă 21800 18600 21800 19600 19500 19300 12400 19800 19100 
Trifoi 15900 12700 15900 13800 14000 13500 8300 14100 13525 

Sursa: calculații proprii pe baza datelor furnizate de DADR Caraş-Severin 
 

 
Producţia vegetală în Comuna Prigor 

 
În comuna Prigor, în perioada 2006-2013 suprafaţa arabilă a fost cultivată, în medie, cu 

următoarele culturi: porumb (51,74%), trifoi (19,24%), lucernă (7,88%), grâu (6,4%). 
Suprafeţele cultivate cu legume deţin 1,43% iar cele cu cartofi deţin 3,53%. Terenul arabil 
nelucrat în perioada 2006-2013 reprezintă în medie 4,2%, cu un maxim atins în anul 2012  de 
6,22% din suprafaţa arabilă a comunei.  
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Tabelul 6.58. 

Suprafaţa arabilă pe culturi din comuna Prigor (ha) 
 

Culturi/Anul 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Grâu 172 200 200 180 100 100 30 90 
Orz 40 30 50 30 30 20 - 10 
Orzoaică - - - - - - - 10 
Ovăz 100 100 100 100 100 50 80 20 
Porumb 1208 1217 1197 1237 1316 794 864 840 
Cartof 80 80 80 80 80 80 50 60 
Legume 30 30 30 30 30 30 30 30 
Lucernă 140 110 110 110 100 200 250 300 
Trifoi 300 300 300 300 300 650 570 500 
Ghizdei 30 33 33 33 33 55 85 205 
Arabil nelucrat - - - - - 110 130 24 
Total arabil 2100 2100 2100 2100 2089 2089 2089 2089 

         Sursa: DADR Caraş-Severin 
 

Tabelul 6.59. 
Suprafaţa livezilor cu pomi fructiferi în comuna Prigor (ha) 

 
Culturi /Anul 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Prun 289 289 289 289 289 289 289 289 
Total livezi  289 289 289 289 289 289 289 289 

           Sursa: DADR Caraş-Severin 
 

Suprafața cu livezi în comuna Prigor se menține constantă pe întreaga perioadă analizată, 
fiind o activitate de tradiție, avantajată și de relieful corespunzător. Spre deosebire de livezile 
în declin din celelalte comune care au fost colectivizate înainte de anul 1989, a căror durată 
de viață este mai redusă (25-30 ani) datorită exploatării intensive, în comuna Prigor regăsim 
soiuri de prun autohton a căror durată de viață pot depăși 80 ani. 

          
 

Tabelul 6.60. 
Evoluţia producţiilor medii în sectorul vegetal în comuna Prigor (kg/ha) 

 

Culturi/Anul 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Media  
2006-
2013 

Grâu 2802 2000 2800 2900 2500 2800 1800 3867 2684 
Orz 3025 2500 3000 3000 2800 2700 - 3000 2861 
Orzoaică - - - - - - - 2600 2600 
Ovăz 2500 1500 1800 1500 1800 1800 1400 1800 1763 
Porumb 4000 1998 3497 3499 2027 2519 1800 2500 2730 
Cartof 17500 10000 18000 15000 10000 10625 9000 10833 12620 
Legume 12000 12200 11700 10533 10533 11333 8267 11667 11029 
Lucernă 21800 18600 21800 19600 19500 17000 12400 17500 18525 
Trifoi 15900 12700 15900 13800 14000 10000 8300 13000 12950 
Ghizdei 13700 10700 13700 11800 10800 9800 6400 9400 10788 

  Sursa: calculații proprii pe baza datelor furnizate de DADR Caraş-Severin  
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Producţia vegetală în Comuna Şopotu Nou 
 
Suprafaţa arabilă a comunei Şopotu Nou, în perioada 2006-2013, este cultivată 

preponderent cu porumb (47,38%), culturile de lucernă şi trifoi deţin împreună 33,48% iar de 
grâu 7,49%.  Suprafeţele cultivate cu legume deţin 1,71% iar cele cu cartofi deţin 5,35%. 
Comuna Şopotu Nou este singura din Almăj în care este cultivată întreaga suprafaţă arabilă.  

 
Tabelul 6.61. 

Suprafaţa arabilă pe culturi din comuna Şopotu Nou (ha) 
 

Culturi/Anul 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Grâu 90 90 100 100 60 40 20 60 
Orz - - - - - - - 10 
Ovăz 50 50 50 50 40 20 50 30 
Porumb 450 450 450 450 450 450 440 402 
Cartof 50 50 50 50 50 50 50 50 
Legume 15 15 15 15 15 15 15 23 
Lucernă 140 140 130 130 130 130 130 130 
Trifoi 140 140 140 140 190 230 230 230 
Total arabil 935 935 935 935 935 935 935 935 

          Sursa: DADR Caraş-Severin 
 

Tabelul 6.62. 
Suprafaţa livezilor cu pomi fructiferi în comuna Şopotu Nou (ha) 

 
Culturi /Anul 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Prun 40 40 40 40 40 40 40 40 
Total livezi  40 40 40 40 40 40 40 40 

              Sursa: DADR Caraş-Severin 
 

Tabelul 6.63. 
Evoluţia producţiilor medii în sectorul vegetal în comuna Şopotu Nou (kg/ha) 

 

Culturi/Anul 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Media  
2006-
2013 

Grâu 2700 2000 2800 2900 2500 3300 1700 2800 2588 
Orz - - -  -  -  -  -  2800 2800 
Ovăz 1800 1500 1800 1500 1875 1800 1500 1700 1684 
Porumb 2000 1602 2000 2911 2000 4307 1800 2701 2415 
Cartof 22000 10000 15000 10000 8000 15000 8000 14000 12750 
Legume 12267 14467 13267 13267 16000 12667 9467 10435 12729 
Lucernă 21800 18600 21800 19600 19500 18000 12400 18300 18750 
Trifoi 15900 12700 15900 13800 14000 12000 8300 14600 13400 

         Sursa: calculații proprii pe baza datelor furnizate de DADR Caraş-Severin 
 

6.3.3.Evoluţia producţiei animale în Almăj 
 
Structura producţiei agricole animale în Almăj este dominată de producţia de lapte de 

bovine care deţine 62% din producţia animală. Păsările (ouă şi carne) reprezintă 13% în timp 
ce carnea de bovine şi porcine se situează valoric la acelaşi nivel, cu 8% respectiv 9%. Valori 
nesemnificative înregistrează carnea de ovine, în timp ce laptele de ovine prezintă tendinţe de 
creştere. Producţia animală înregistrează diminuări semnificative ale efectivelor de bovine şi 
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caprine sacrificate sau vândute, excepţie fac efectivele de porcine care, în anul 2013, prezintă 
o creştere cu 30% faţă de anul 2012.  

 
Tabelul 6.64. 

Evoluţia efectivelor de bovine sacrificate/vândute în Almăj 
Comuna / Anul 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Bănia  484 630 560 215 310 185 91 49 
Bozovici 210 185 160 240 260 180 79 71 
Dalboşeţ 280 255 240 200 140 95 90 82 
Eftimie Murgu 210 265 280 325 260 80 99 59 
Lăpuşnicu Mare 200 180 165 130 130 80 82 64 
Prigor 875 726 845 625 400 171 290 118 
Şopotu Nou 500 350 345 270 250 135 129 68 
Total Almăj 2759 2591 2595 2005 1750 926 860 511 

        Sursa: DADR Caraş-Severin 
 
Tendinţe vizibile de reducere se înregistrează în comuna Bănia şi Eftimie Murgu, 

diminuarea efectivelor de bovine sacrificate sau vândute în perioada 2006-2013 pe total 
Almăj este de 81,48%. Aceasta indică faptul că populaţia nu mai manifestă un interes în 
creşterea vitelor, determinat de scăderea forţei de muncă şi de îmbătrânirea populaţiei 
almăjene.  

 
Tabelul 6.65. 

Evoluţia efectivelor de porcine sacrificate/vândute în Almăj 
 

Comuna / Anul 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Bănia 927 1020 850 700 720 690 414 586 
Bozovici 484 528 354 454 620 690 445 592 
Dalboşeţ 1250 770 900 700 630 700 437 608 
Eftimie Murgu 684 615 579 623 595 640 429 667 
Lăpuşnicu Mare 1000 820 700 600 450 640 412 608 
Prigor 1950 1630 1590 1565 1560 950 680 984 
Şopotu Nou 1185 950 825 700 790 710 425 587 
Total Almăj 7480 6333 5798 5342 5365 5020 3242 4632 

       Sursa: DADR Caraş-Severin 
 
Efectivele de porcine sacrificate prezintă creşteri în anul 2013 faţă de 2012, în toate 

comunele din Almăj, cu oscilaţii de la o localitate la alta. Cele mai semnificative creşteri se 
înregistrează în comuna Eftimie Murgu (55,48%), Lăpuşnicu Mare (47,57%), Prigor 
(44,71%), Bănia (41,55%) şi Dalboşeţ (39,13%).  

 
Tabelul 6.66. 

Evoluţia efectivelor de ovine sacrificate/vândute în Almăj 
Comuna / Anul 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Bănia  1365 1370 1235 1030 1200 1000 700 710 
Bozovici 770 760 800 750 400 540 640 570 
Dalboşeţ 720 640 600 400 430 550 830 700 
Eftimie Murgu 850 950 1090 1285 1450 990 860 800 
Lăpuşnicu Mare 1000 720 500 500 600 670 840 800 
Prigor 1900 2200 2680 2520 2450 1950 2210 1700 
Şopotu Nou 1000 790 1000 600 600 650 670 380 
Total 7605 7430 7905 7085 7130 6350 6750 5660 

                      Sursa: DADR Caraş-Severin 
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Singura comună în care se înregistrează creşteri în anul 2013 faţă de 2012 ale efectivelor 
de ovine sacrificate este Bănia, în celelalte comune se manifestă o tendinţă constantă sau cu 
diminuări semnificative, cum este cazul comunelor Prigor şi Şopotu Nou. 

 
Tabelul 6.67. 

Evoluţia efectivelor de vaci de lapte în Almăj 
Comuna / Anul 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Bănia 580 604 568 500 310 295 186 175 
Bozovici 317 302 295 208 165 130 128 80 
Dalboşeţ 400 370 350 300 195 190 200 155 
Eftimie Murgu 370 342 315 280 215 195 180 155 
Lăpuşnicu Mare 280 270 230 230 185 180 185 110 
Prigor 995 960 955 905 830 780 780 540 
Şopotu Nou 670 600 620 565 510 620 630 500 
Total 3612 3448 3333 2988 2410 2390 2289 1715 

                   Sursa: DADR Caraş-Severin 
 

Efectivele de vaci de lapte s-au redus cu 52,52% în perioada 2006-2013, cu variaţii diferite 
pe comune. Comune care deţin efective importante de vaci de lapte sunt Şopotu Nou şi 
Prigor. Reduceri dramatice în această perioadă se înregistrează  în comuna Bozovici (-
74,76%), Bănia (-69,83%), Dalboşeţ (-61,25%) şi Lăpuşnicu Mare (60,71%). 

 
Tabelul 6.68. 

Evoluţia producţiei de lapte de vacă în Almăj (hl) 

Comuna / Anul 1990 1995 2000 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Media 
2006-
2013 

Bănia 6076 14720 14640 17500 19250 18500 16200 11600 9100 8500 7920 13091 
Bozovici 5639 11550 9471 10950 10500 9660 8750 5940 4400 4500 4380 7795 
Dalboşeţ 6311 13098 12709 14400 13320 12600 9000 5500 6900 7000 6840 9789 
Eftimie Murgu 3300 8176 7950 13320 12310 11340 9970 7900 6300 6700 6480 8522 
Lăpuşnicu Mare 3359 9419 9280 11600 10900 10100 9000 7000 6400 6550 6380 8181 
Prigor 14700 29001 26196 31840 33120 32470 31670 27100 25500 27000 27300 27809 
Şopotu Nou 4344 16000 19799 23400 21300 22100 18200 19500 21000 21600 21000 18931 
Total 43729 101964 100045 123010 120700 116770 102790 84540 79600 81850 80300 94118 

Sursa: INS şi DADR Caraş-Severin 
 

Producţia de lapte de vacă înregistrează un nivel relativ constant în intervalul 2010-2013 
chiar dacă efectivele s-au redus în aceeaşi perioadă.  

 
Tabelul 6.69. 

Evoluţia producţiei medii de lapte de vacă în comunele Almăjului (l/cap de animal/an) 

Comuna / Anul 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Media 
2006-
2013 

Bănia 1923 2311 2176 2051 2148 2247 2901 4526 3578 
Bozovici 1564 1556 1493 1786 2583 2472 2446 5475 3798 
Dalboşeţ 2361 2297 2222 1800 1667 2782 2662 4413 3521 
Eftimie Murgu 1584 1675 1639 2266 3224 2561 2863 4181 3646 
Lăpuşnicu Mare 2822 2646 2434 2507 3017 2857 2718 5800 4146 
Prigor 1611 1784 1855 2077 2085 2594 2848 5056 3575 
Şopotu Nou 2045 2088 2429 1936 2468 2357 2647 4200 3583 
Medie Almăj 1866 1975 2003 2038 2305 2507 2748 4682 3618 
Sursa: DADR Caraş-Severin 
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Producţia medie de lapte pe cap de animal pe an este în creştere, uneori chiar 
semnificative, explicaţia fiind pe seama selecției și îngrijirii corecte a efectivelor de vaci. În 
anul 2013 producţia medie de lapte creşte în fiecare comună, tendinţa fiind aceea de a creşte 
vaci de rasă pentru lapte.     

Numărul de oi de lapte înregistrează o creştere în ultimii ani, pe fondul apariţiei unor 
fermieri care deţin efective importante. Cele mai importante creşteri se regăsesc în comunele 
Bănia şi Şopotu Nou. 

 
Tabelul 6.70. 

Evoluţia efectivelor de oi de lapte în Almăj 
Comuna / Anul 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Bănia 1285 1220 1000 1000 1200 850 900 1100 
Bozovici 775 740 725 780 780 650 741 775 
Dalboşeţ 900 800 850 900 900 700 856 900 
Eftimie Murgu 1300 1350 1464 1200 1200 950 1253 1300 
Lăpuşnicu Mare 900 850 820 1000 1000 700 901 900 
Prigor 2240 2400 2448 2400 2400 2300 2375 2248 
Şopotu Nou 1300 1000 900 850 880 400 873 1300 
Total 8700 8360 8207 7980 7960 6300 7880 8708 

     Sursa: DADR Caraş-Severin 
 

Începând cu anul 2011 efectivele de oi de lapte prezintă un interes pentru câţiva fermieri 
din Almăj. Efectivele însemnate de oi de lapte nu mai sunt deţinute de fiecare familie ci de 
câţiva fermieri, aceasta fiind şi tendinţa viitoare în creşterea oilor de lapte. 

 
Tabelul 6.71. 

Evoluţia producţiei de lapte de oaie în Almăj (hl) 
Comuna / Anul 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Bănia 1105 976 920 820 852 757 720 880 
Bozovici 612 599 602 647 601 520 511 535 
Dalboşeţ 720 640 680 603 603 567 608 639 
Eftimie Murgu 1040 1080 1127 960 1104 760 977 962 
Lăpuşnicu Mare 711 680 656 660 880 532 712 729 
Prigor 1792 1680 1616 1608 1656 1610 1520 1416 
Şopotu Nou 910 720 630 748 669 300 550 1014 
Total 6890 6375 6231 6046 6364 5046 5598 6175 

    Sursa: DADR Caraş-Severin 
 

Producţia de lapte de oaie înregistrează o creştere în intervalul 2011-2013 de la 4823 
hectolitri la 6323 hectolitri. Cele mai mari producţii de lapte de oaie s-au realizat în comunele 
Bănia, Prigor şi Şopotu Nou. 

 
Tabelul 6.72. 

Evoluţia producţiei medii de lapte de oaie în comunele Almăjului (l/cap de animal/an) 
Comuna / Anul 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Media 

2006-2013 
Bănia 86 80 92 82 71 89 80 80 83 
Bozovici 79 81 83 83 77 80 69 69 79 
Dalboşeţ 80 80 80 67 67 81 71 71 75 
Eftimie Murgu 80 80 77 80 92 80 78 74 81 
Lăpuşnicu Mare 79 80 80 66 88 76 79 81 78 
Prigor 80 70 66 67 69 70 64 63 69 
Şopotu Nou 70 72 70 88 76 75 63 78 73 
Media Almăj 79 76 76 76 80 80 71 71 77 

Sursa: DADR Caraş-Severin 

226 

 



Producţia medie de lapte de oaie pe cap de animal pe an este constantă în toate localităţile 
din Depresiunea Almăjului, înregistrând valori medii între 69 şi 83 litri de lapte pe cap de 
oaie. 

 
Tabelul 6.73. 

Evoluţia efectivelor de păsări şi a producţiei de ouă în Almăj 
 

Almăj / Anul 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Media  
2006-2013 

Total păsări 
din care: 148400 123950 109715 91570 82150 95750 135660 129425 114578 

Ouătoare 108250 83300 66240 54800 51780 57290 61870 72230 69470 
Păsări pentru carne şi 
pui înlocuire 40150 40650 43475 36770 30370 38460 73790 57195 45108 

Producţia de ouă 
(mii buc.) 16238 12495 9936 8220 7767 8594 9281 10835 10421 

Sursa: DADR Caraş-Severin 
 

 Comparativ cu anul 2006, în anul 2013 efectivele de păsări înregistrează o scădere cu 
12,79%. Efectivele de păsări şi producţia de ouă cunosc un trend crescător începând cu anul 
2010, creşterea la păsări fiind de 57,55%, iar la producţia de ouă creşterea este de 39,5%.  

 
Producţia animală în comuna Bănia 

 
În cadrul producţiei animale din comuna Bănia singura tendinţă de creştere o prezintă 

laptele şi carnea de ovine. Începând cu anul 2012 prezintă semnale de creştere şi efectivele de 
porcine. O atenţie semnificativă a fost acordată creşterii de pui pentru carne în anul 2013. 

 
Tabelul 6.74. 

Evoluţia efectivelor de animale pentru lapte şi producţia de lapte pe cap de animal în comuna 
Bănia 

 

Specie animale / Anul 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Media 
2006-2013 

Vaci pentru lapte 580 604 568 500 310 295 186 175 402 
Ovine pentru lapte 1285 1220 1050 1000 1200 850 900 1100 1069 
Lapte bovine  
(l/cap de animal/an) 1923 2311 2176 2051 2148 2247 2901 4526 3578 

Lapte ovine 
(l/cap de animal/an) 86 80 92 82 71 89 80 80 83 

Sursa: calculații proprii după datele DADR Caraş-Severin 
 

Tabelul 6.75. 
Evoluţia producţiei medii de lapte în comuna Bănia  (hl) 

 

Tip lapte / Anul 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Media 
2006-2013 

Lapte de 
vacă 

Consum intern 8000 9230 8380 8500 5600 4150 3750 3830 6430 
Vânzări 9500 10020 10120 7700 6000 4950 4750 4090 7141 
Total 17500 19250 18500 16200 11600 9100 8500 7920 13091 

Lapte de 
oaie 

Consum intern 820 740 730 610 720 675 580 430 663 
Vânzări 280 230 190 210 130 85 60 50 154 
Total 1100 970 920 820 850 760 640 480 818 

Sursa: calculații proprii după datele DADR Caraş-Severin 
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Producţia de lapte de vacă din comuna Bănia este destinată aproximativ jumătate pentru 
consumul intern, care include consumul viţeilor, laptele şi brânza, iar cealaltă jumătate este 
destinată vânzării către centrele de colectare. Producţia de lapte de oaie este destinată în 
proporţie de 80% consumului intern și numai 20% este destinată vânzării. 

 
Tabelul 6.76. 

Evoluţia capetelor de animale sacrificate/vândute  în comuna Bănia 
 

Specie animale / Anul 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Media 
2006-2013 

Bovine 
Consum intern 294 330 400 100 240 140 59 31 199 
Vânzări 190 300 160 115 70 45 32 18 116 
Total 484 630 560 215 310 185 91 49 316 

Porcine 
Consum intern 727 820 720 620 660 600 380 496 628 
Vânzări 200 200 130 80 60 90 34 90 111 
Total 927 1020 850 700 720 690 414 586 738 

Ovine 
Consum intern 740 750 690 830 1000 620 400 350 648 
Vânzări 620 620 545 200 200 380 300 360 331 
Total 1360 1370 1235 1030 1200 1000 700 710 1076 

Sursa: calculații proprii după datele DADR Caraş-Severin 
 

Tabelul 6.77. 
Evoluţia producţiei de carne la animale în comuna Bănia (tone) 

 

Specie animale / Anul 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Media 
2006-2013 

Carne  
bovine 

Consum intern 125 149 180 40 72 42 18 9 79 
Vânzări 95 136 72 58 32 20 13 7 54 
Total 220 285 252 98 104 62 31 16 134 

Carne 
porcine 

Consum intern 130 100 96 81 75 66 49 60 82 
Vânzări 25 30 16 10 11 12 5 10 15 
Total 155 130 112 91 86 78 54 70 97 

Carne 
ovine 

Consum intern 14 14 14 16 25 11 6 6 13 
Vânzări 12 12 10 4 3 7 5 6 6 
Total 26 26 24 20 28 18 11 12 21 

Sursa: calculații proprii după datele DADR Caraş-Severin 
 

Pe fondul diminuării efectivelor de bovine, implicit şi numărul de capete sacrificate sau 
vândute scade vertiginos. În ultimii ani se constată o creştere a porcinelor sacrificate, în 
special pentru consumul intern. Efectivele de ovine sacrificate sunt destinate consumului 
intern şi vânzării, în egală măsură. 

 
Tabelul 6.78. 

Evoluţia efectivelor de păsări şi a producţiei de ouă în comuna Bănia 
Bănia / Anul 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Media  

2006-2013 
Total păsări, din care: 18500 13500 9800 5700 8000 8840 9760 17740 11480 
Ouătoare 14000 10500 5500 4700 7000 7200 8260 9750 8364 
Păsări pentru carne şi pui 
înlocuire 4500 3000 4300 1000 1000 1640 1500 7990 3116 

Producţia de ouă 
(mii buc.) 2100 1575 825 705 1050 1080 1239 1463 2100 

Sursa: DADR Caraş-Severin 
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În comuna Bănia, începând cu anul 2010 efectivele de păsări, producţia de carne de pasăre 
şi de ouă sunt pe un trend crescător. În anul 2013 la puii pentru carne aproape s-au dublat 
efectivele de păsări faţă de anul 2012. 

 
Producţia animală în comuna Bozovici 

 
Producţia animală în comuna Bozovici este destinată în special consumului intern şi  

înregistrează creşteri ale producţiei de lapte şi carne de ovine. Producţia de lapte şi carne de 
bovine este în scădere, iar anul 2012 efectivele de porcine sacrificate sunt în creştere.  

 
Tabelul 6.79. 

Evoluţia efectivelor de animale pentru lapte şi producţia de lapte pe cap de animal în comuna 
Bozovici 

Specie animale / Anul 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Media 
2006-2013 

Bovine pentru lapte 317 302 295 208 165 130 128 80 203 
Ovine pentru lapte 775 740 725 780 780 650 741 775 740 
Lapte ovine  
(l/cap de animal/an) 1564 1556 1493 1786 2583 2472 2446 5475 3798 

Lapte porcine 
(l/cap de animal/an) 79 81 83 83 77 80 69 69 79 

Sursa: calculații proprii după datele DADR Caraş-Severin 
 

Tabelul 6.80. 
Evoluţia producţiei medii de lapte în comuna Bozovici  (hl) 

Tip lapte / Anul 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Media 
2006-2013 

Lapte de 
vacă 

Consum intern 5280 5110 4238 4128 3650 1900 2190 2030 3566 
Vânzări 5670 5390 5422 4622 2290 2500 2310 2350 3819 
Total  10950 10500 9660 8750 5940 4400 4500 4380 7795 

Lapte de 
oaie 

Consum intern 485 490 502 491 374 370 255 210 397 
Vânzări 131 110 100 90 230 254 285 240 180 
Total  616 600 602 581 604 624 540 450 577 

Sursa: calculații proprii după datele DADR Caraş-Severin 
 

Producţia de lapte de vacă din comuna Bozovici este destinată 40% pentru consumul 
intern, care include consumul viţeilor, laptele şi brânza, iar 60% este destinată vânzării către 
centrele de colectare. Producţia de lapte de oaie este destinată în proporţie de 75% 
consumului intern iar 25% este destinată vânzării. 

 
Tabelul 6.81. 

Evoluţia capetelor de animale sacrificate/vândute  în comuna Bozovici 
Specie animale / Anul 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Media 

2006-2013 

Bovine 
Consum intern 122 120 115 120 110 105 62 48 100 
Vânzări 88 65 45 120 150 75 17 23 73 
Total 210 185 160 240 260 180 79 71 173 

Porcine 
Consum intern 310 342 274 302 500 640 405 512 411 
Vânzări 174 186 80 152 120 50 40 80 110 
Total 484 528 354 454 620 690 445 592 521 

Ovine 
Consum intern 555 520 600 520 200 270 310 300 367 
Vânzări 215 240 200 230 200 270 330 270 250 
Total 770 760 800 750 400 540 640 570 654 

Sursa: calculații proprii după datele DADR Caraş-Severin 
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Efectivele de animale sacrificate sau vândute este în scădere şi în comuna Bozovici. 

Excepţie fac efectivele de porcine sacrificate care din anul 2012 sunt în creştere. La ovine 
efectivele sacrificate şi destinate consumului intern reprezintă aproximativ 60% şi 40% pentru 
vânzare. În ceea ce priveşte producţia de carne de ovine, media 2006-2013 evidenţiază faptul 
că jumătate din carnea de bovine este pentru consumul intern iar cealaltă jumătate este 
destinată vânzării, la porcine proporţia este de 80% pentru consum intern şi doar 20% pentru 
vânzare. 

 
Tabelul 6.82. 

Evoluţia producţiei de carne la animale în comuna Bozovici 
 

Specie animale / Anul 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Media 
2006-2013 

Carne  
bovine 

Consum intern 27 30 27 36 33 31 18 14 27 
Vânzări 27 22 13 50 60 30 7 9 27 
Total  54 52 40 86 93 61 25 23 54 

Carne 
porcine 

Consum intern 35 35 31 39 60 70 52 61 48 
Vânzări 20 20 8 18 12 6 5 9 12 
Total  55 55 39 57 72 76 57 70 60 

Carne 
ovine 

Consum intern 14 9 14 9 3 5 6 5 7 
Vânzări 5 4 5 5 3 5 6 5 5 
Total  19 13 19 14 6 10 12 10 13 

Sursa: calculații proprii după datele DADR Caraş-Severin 
 

Tabelul 6.83. 
Evoluţia efectivelor de păsări şi a producţiei de ouă în comuna Bozovici 

 

Bozovici / Anul 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Media  
2006-2013 

Total păsări, din care: 15200 14850 13100 10180 8800 10070 16050 16870 15200 
Ouătoare 15000 13200 10460 9000 5950 8400 7050 9410 15000 
Păsări pentru carne şi pui 
înlocuire 200 1650 2640 1180 2850 1670 9000 7460 200 

Producţia de ouă 
(mii buc.) 1500 1320 1046 900 595 840 705 941 981 

Sursa: calculații proprii după datele DADR Caraş-Severin 
 
Efectivele de păsări şi producţia medie de ouă în comuna Bozovici se înscriu pe acelaşi 

trend ascendent începând cu anul 2010.  
 
 

Producţia animală în comuna Dalboşeţ 
 
Producţia animală în comuna Dalboşeţ este caracterizată de aceeaşi tendinţă pe care o 

întâlnim în toate comunele almăjene, adică reducerea efectivelor de bovine pentru lapte şi 
scăderea producţiei de lapte, creşterea efectivelor de ovine şi, în consecinţă, creşterea 
producţiei de lapte de oaie. Datorită scăderii efectivelor de bovine, în general, şi producţia de 
carne este în regres, singura creştere privind producţia de carne o întâlnim la ovine. 
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Tabelul 6.84. 

Evoluţia efectivelor de animale pentru lapte şi producţia de lapte pe cap de animal în comuna 
Dalboşeţ 

 

Specie animale / Anul 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Media 
2006-2013 

Bovine pentru lapte 400 370 350 300 195 190 200 155 270 
Ovine pentru lapte 900 800 850 900 900 700 856 900 800 
Lapte bovine  
(l/cap de animal/an) 2361 2297 2222 1800 1667 2782 2662 4413 3521 

Lapte ovine 
(l/cap de animal/an) 80 80 80 67 67 81 71 71 75 

Sursa: calculații proprii după datele DADR Caraş-Severin 
 
Producţia medie de lapte de vacă/cap de animal este în creştere începând cu anul 2013, 

orientarea celor care cresc vaci pentru lapte fiind către animalele de rasă şi în comuna 
Dalboşeţ.   

 
Tabelul 6.85. 

Evoluţia producţiei medii de lapte în comuna Dalboşeț  (hl) 
Tip lapte / Anul 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Media 

2006-2013 

Lapte de 
vacă 

Consum intern 6110 5810 5650 4800 3000 3750 3600 3660 4548 
Vânzări 8290 7510 6950 4200 2500 3150 3400 3180 4898 
Total  14400 13320 12600 9000 5500 6900 7000 6840 9789 

Lapte de 
oaie 

Consum intern 530 470 490 340 470 320 430 320 421 
Vânzări 190 170 190 210 180 405 205 180 216 
Total  720 640 680 550 650 725 635 500 638 

Sursa: calculații proprii după datele DADR Caraş-Severin 
 

Media anuală a producţiei de lapte de vacă în intervalul 2006-2013 evidenţiază structura 
pe consum intern şi vânzări astfel: consumul intern deţine 46,47% iar vânzările 53,53%. În 
ceea ce priveşte laptele de oaie, 66% este destinat consumului intern şi 46% pentru vânzare. 

 
Tabelul 6.86. 

Evoluţia capetelor de animale sacrificate/vândute  în comuna Dalboşeţ 
Specie animale / Anul 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Media 

2006-2013 

Bovine 
Consum intern 180 195 200 160 100 60 65 47 126 
Vânzări 100 65 40 40 40 35 25 35 48 
Total 280 260 240 200 140 95 90 82 173 

Porcine 
Consum intern 750 620 700 640 500 600 395 512 590 
Vânzări 500 150 200 60 130 100 42 96 160 
Total 1250 770 900 700 630 700 437 608 749 

Ovine 
Consum intern 360 340 350 170 230 350 300 300 283 
Vânzări 360 300 250 230 200 200 530 400 302 
Total 720 640 600 400 430 550 830 700 609 

Sursa: calculații proprii după datele DADR Caraş-Severin 
 

Efectivele de porci sacrificate, aflate în creştere din anul 2010 tind să le înlocuiască pe cele 
de ovine sacrificate, care după anul 2008 sunt într-o continuă scădere. De asemenea, în 
creştere sunt capetele de ovine sacrificate sau vândute. 
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Tabelul 6.87. 
Evoluţia producţiei de carne la animale în comuna Dalboşeţ  (tone) 

 

Specie animale / Anul 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Media 
2006-2013 

Carne  
Bovine 

Consum intern 63 68 70 56 30 18 19 14 42 
Vânzări 45 29 14 16 14 14 10 14 20 
Media  108 97 84 72 44 32 29 28 62 

Carne 
Porcine 

Consum intern 60 75 84 83 74 67 51 61 69 
Vânzări 60 19 26 7 16 13 5 10 20 
Media  120 94 110 90 90 80 56 71 89 

Carne 
Ovine 

Consum intern 6 6 6 3 4 6 6 5 5 
Vânzări 6 5 4 3 3 3 9 7 5 
Media  12 11 10 6 7 9 15 12 10 

Sursa: calculații proprii după datele DADR Caraş-Severin 
 

Tabelul 6.88. 
Evoluţia efectivelor de păsări şi a producţiei de ouă în comuna Dalboşeţ 

 

Dalboșeț / Anul 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Media  
2006-2013 

Total păsări 
din care: 25800 22500 21200 19500 21000 20950 21300 19480 21466 

Ouătoare 14800 10000 9000 8080 8100 8090 10070 10840 9873 
Păsări pentru carne şi 
pui înlocuire 11000 12500 12200 11420 12900 12860 11230 8640 11594 

Producţia de ouă 
(mii buc.) 1480 1000 900 808 810 809 1007 1084 987 

Sursa: calculații proprii după datele DADR Caraş-Severin 
  
Efectivele de păsări menţin un nivel relativ constant cu mici fluctuaţii, atât în ceea ce 

priveşte găinile ouătoare cât şi păsările sacrificate şi puii pentru înlocuire.  
 

Producţia animală în comuna Eftimie Murgu 
 
Producţia animală în comuna Eftimie Murgu este caracterizată de reducerea efectivelor de 

bovine pentru lapte şi scăderea producţiei de lapte, creşterea efectivelor de ovine şi în 
consecinţă creşterea producţiei de lapte de oaie. Datorită scăderii efectivelor de bovine în 
general şi producţia de carne este în regres, singura creştere privind producţia de carne o 
întâlnim la ovine. 

 
Tabelul 6.89. 

Evoluţia efectivelor de animale pentru lapte şi producţia de lapte pe cap de animal în comuna 
Eftimie Murgu 

 

Specie animale / Anul 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Media 
2006-2013 

Bovine pentru lapte 370 342 315 280 215 195 180 155 257 
Ovine pentru lapte 1300 1350 1464 1200 1200 950 1253 1300 1350 
Lapte bovine  
(l/cap de animal/an) 1584 1675 1639 2266 3224 2561 2863 4181 3646 

Lapte ovine 
(l/cap de animal/an) 80 80 77 80 92 80 78 74 81 

Sursa: calculații proprii după datele DADR Caraş-Severin 
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Tabelul 6.90. 

Evoluţia producţiei de lapte în comuna Eftimie Murgu  (hl) 
Tip lapte / Anul 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Media 

2006-2013 

Lapte de 
vacă 

Consum intern 6720 6010 5560 4170 2085 3000 2910 3030 4186 
Vânzări 6600 6300 5780 5800 5815 3300 3790 3450 5104 
Total 13320 12310 11340 9970 7900 6300 6700 6480 8522 

Lapte de 
oaie 

Consum intern 670 810 895 770 650 770 670 490 716 
Vânzări 370 270 225 320 450 190 270 210 288 
Total  1040 1080 1120 1090 1100 960 940 700 1004 

Sursa: calculații proprii după datele DADR Caraş-Severin 
 

Structura producţiei de lapte defalcată pe consum intern şi vânzări se prezintă în intervalul 
2006-2013 astfel: pentru laptele de vacă consumul intern deţine 49,11% şi vânzările 50,89% 
iar în ceea ce priveşte laptele de oaie, 71,31% este destinat consumului intern şi 28,69% din 
laptele de oaie este vândut în special sub formă de brânzeturi. 

 
Tabelul 6.91. 

Evoluţia capetelor de animale sacrificate/vândute  în comuna Eftimie Murgu 
 

Specie animale / Anul 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Media 
2006-2013 

Bovine 
Consum intern 131 140 152 172 90 50 64 32 104 
Vânzări 79 125 128 153 170 30 35 27 93 
Total 210 265 280 325 260 80 99 59 197 

Porcine 
Consum intern 545 485 475 510 450 560 390 559 497 
Vânzări 139 130 104 113 145 80 39 108 107 
Total 684 615 579 623 595 640 429 667 604 

Ovine 
Consum intern 400 450 456 750 900 490 460 400 576 
Vânzări 450 500 834 535 550 500 400 400 537 
Total 850 950 1290 1285 1450 990 860 800 1059 

Sursa: calculații proprii după datele DADR Caraş-Severin 
 
În comuna Eftimie Murgu se înregistrează o reducere a bovinelor sacrificate acestea fiind în 

scădere cu 71,9% în anul 2013 faţă de anul 2006. Efectivele de porcine sacrificate se menţin 
aproximativ la acelaşi nivel în anul 2013 faţă de anul 2006 cu fluctuaţii diferite în acest 
interval, în ultimii ani înregistrându-se o creştere a efectivelor de porcine sacrificate.  

 
Tabelul 6.92. 

Evoluţia producţiei de carne la animale în comuna Eftimie Murgu  (tone) 
 

Specie animale / Anul 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Media 
2006-2013 

Carne  
bovine 

Consum intern 40 42 45 43 23 15 19 9 30 
Vânzări 30 50 51 53 72 12 14 10 37 
Total  70 92 96 96 95 27 33 19 67 

Carne 
porcine 

Consum intern 74 53 52 56 59 62 51 67 59 
Vânzări 16 15 13 12 18 11 5 13 13 
Total 90 68 65 68 77 73 56 80 72 

Carne 
ovine 

Consum intern 8 8 7 12 13 9 9 6 9 
Vânzări 9 9 10 10 8 8 6 7 8 
Total  17 17 17 22 21 17 15 13 17 

Sursa: calculații proprii după datele DADR Caraş-Severin 
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Producţia de carne bovină scade în anul 2013 faţă de anul 2006 cu 72,86% fiind 
structurată ca medie a intervalului 2006-2013 astfel: 44,78% este destinată consumului intern 
şi 55,22% din carnea bovină este destinată vânzării către abatoare. 

 
Tabelul 6.93. 

Evoluţia efectivelor de păsări şi a producţiei de ouă în comuna Eftimie Murgu 
Eftimie Murgu / Anul 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Media  

2006-2013 
Total păsări 
din care: 19800 16200 13715 11900 9520 11900 18760 17600 14924 

Ouătoare 17200 12150 10080 9500 7250 8900 9810 9820 10589 
Păsări pentru carne şi 
pui înlocuire 2600 4050 3635 2400 2270 3000 8950 7780 4336 

Producţia de ouă 
(mii buc.) 1720 1215 1008 950 725 890 981 982 1059 

Sursa: calculații proprii după datele DADR Caraş-Severin 
 

În anul 2013 efectivele de păsări din comuna Eftimie Murgu au crescut cu 84,87% faţă de 
anul 2010, păstrând aceeaşi tendinţă ca şi în celelalte comune almăjene.  

 
Producţia animală în comuna Lăpuşnicu Mare 

 
 Producţia animală din comuna Lăpuşnicu Mare se încadrează în trendul Almăjului în 

general, adică scăderea efectivelor de bovine şi de vaci de lapte, creşterea numărului de ovine 
şi porcine în ultimii ani. 

Tabelul 6.94. 
Evoluţia efectivelor de animale pentru lapte şi producţia de lapte pe cap de animal în comuna 

Lăpuşnicu Mare 

Specie animale / Anul 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Media 
2006-2013 

Bovine pentru lapte 280 270 230 230 185 180 185 110 209 
Ovine pentru lapte 900 850 820 1000 1000 700 901 900 850 
Lapte bovine  
(l/cap de animal/an) 2822 2646 2434 2507 3017 2857 2718 5800 4146 

Lapte ovine 
(l/cap de animal/an) 79 80 80 66 88 76 79 81 78 

Sursa: calculații proprii după datele DADR Caraş-Severin 
 

 În comuna Lăpuşnicu Mare, în anul 2013, au fost înregistrate 110 vaci de lapte cu 170 
capete mai puţin faţă de anul 2006. După anul 2011 se constată un interes în sporirea 
efectivelor de oi, datorită subvenţiilor acordate şi a faptului că acestea pot fi întreţinute mult 
mai uşor decât efectivele de bovine. 

  
Tabelul 6.95. 

Evoluţia producţiei de lapte în comuna Lăpuşnicu Mare  (hl) 
Tip lapte / Anul 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Media 

2006-2013 

Lapte de 
vacă 

Consum intern 4700 5090 4600 4100 3650 3100 3140 2910 3911 
Vânzări 6900 5810 5500 4900 3350 3300 3410 3470 4580 
Total 11600 10900 10100 9000 7000 6400 6550 6380 8181 

Lapte de 
oaie 

Consum intern 585 570 570 620 650 640 540 440 577 
Vânzări 125 110 90 100 100 120 245 130 128 
Total  710 680 660 720 750 760 785 570 704 

Sursa: calculații proprii după datele DADR Caraş-Severin 
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Preţul scăzut al laptelui, îmbătrânirea populaţiei şi dezinteresul populaţiei tinere, sunt de 
asemenea factori care conduc la scăderea efectivelor de vaci pentru lapte.  

 
Tabelul 6.96. 

Evoluţia capetelor de animale sacrificate/vândute  în comuna Lăpuşnicu Mare 
Specie animale / Anul 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Media 

2006-2013 

Bovine 
Consum intern 180 152 140 100 100 55 58 43 104 
Vânzări 20 28 25 30 30 25 24 21 25 
Total 200 180 165 130 130 80 82 64 129 

Porcine 
Consum intern 680 615 600 520 380 560 380 518 532 
Vânzări 320 205 100 80 70 80 32 90 122 
Total 1000 820 700 600 450 640 412 608 654 

Ovine 
Consum intern 680 575 400 300 400 310 340 300 342 
Vânzări 320 145 100 200 200 360 500 500 310 
Total 1000 720 500 500 600 670 840 800 704 

Sursa: calculații proprii după datele DADR Caraş-Severin 
 

Tabelul 6.97. 
Evoluţia producţiei de carne la animale în comuna Lăpuşnicu Mare (tone) 

Specie animale / Anul 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Media 
2006-2013 

Carne  
bovine 

Consum intern 72 45 42 35 30 17 17 13 34 
Vânzări 9 11 10 32 12 11 10 8 13 
Total 81 56 52 67 42 28 27 21 47 

Carne 
porcine 

Consum intern 70 68 72 65 40 61 49 62 61 
Vânzări 34 25 12 10 8 11 4 10 14 
Total  104 93 84 75 48 72 53 72 75 

Carne 
ovine 

Consum intern 7 8 8 5 6 6 6 5 6 
Vânzări 6 3 2 3 3 6 9 1 4 
Total  13 11 10 8 9 12 15 6 11 

Sursa: calculații proprii după datele DADR Caraş-Severin 
 

În perioada 2006-2013 capetele de bovine sacrificate au scăzut cu 76,11%, la porcine s-a 
înregistrat o scădere de 39,2% deşi din anul 2010 până în anul 2013 se înregistrează o 
creştere de 35,11%. La ovine situaţia este similară, înregistrându-se o scădere de 20% în 
perioada 2006-2013, dar cu o reluare a creştere după anul 2009 până în anul 2013. 

 
Tabelul 6.98. 

Evoluţia efectivelor de păsări şi a producţiei de ouă în comuna Lăpuşnicu Mare 
Bozovici / Anul 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Media  

2006-2013 
Total păsări 
din care: 14000 12500 11000 6000 7000 8370 18230 17580 11835 

Ouătoare 10800 9000 8000 4500 6000 6900 7030 9570 7725 
Păsări pentru carne şi 
pui înlocuire 3200 3500 3000 1500 1000 1470 11200 8010 4110 

Producţia de ouă 
(mii buc.) 1080 900 800 450 600 690 703 957 773 

Sursa: calculații proprii după datele DADR Caraş-Severin 
 
Efectivele de păsări au crescut în perioada 2006-2013 cu 25,57%, cunoscând o modificare 

a structurii, adică o uşoară scădere a găinilor ouătoare (11,39%) şi o creştere considerabilă a 
păsărilor pentru carne (150,31%).  
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Producţia animală în comuna Prigor 
 
Comuna Prigor înregistrează cel mai ridicat număr de animale din Depresiunea Almăjului, 

cu toate că şi în această comună efectivele de vaci de lapte sunt în scădere cu 45,73% în 2013 
faţă de 2006, efectivele de ovine se menţin la un nivel constant în ultimii 8 ani.  

  
Tabelul 6.99. 

Evoluţia efectivelor de animale pentru lapte şi producţia de lapte pe cap de animal în comuna 
Prigor 

 

Specie animale / Anul 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Media 
2006-2013 

Bovine pentru lapte 995 960 955 905 830 780 780 540 843 
Ovine pentru lapte 2240 2400 2448 2400 2400 2300 2375 2248 2400 
Lapte bovine  
(l/cap de animal/an) 1611 1784 1855 2077 2085 2594 2848 5056 3575 

Lapte ovine 
(l/cap de animal/an) 80 70 66 67 69 70 64 63 69 

Sursa: calculații proprii după datele DADR Caraş-Severin 
 

Tabelul 6.100. 
Evoluţia producţiei de lapte în comuna Prigor  (hl) 

 

Tip lapte / Anul 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Media 
2006-2013 

Lapte de 
vacă 

Consum intern 15240 15870 13900 12950 9650 11700 12320 13200 13104 
Vânzări 16600 17250 18570 18720 17450 13800 14680 14100 16396 
Total  31840 33120 32470 31670 27100 25500 27000 27300 27809 

Lapte de 
oaie 

Consum intern 1280 1300 1130 1150 1300 1250 1030 990 1179 
Vânzări 510 380 490 450 350 430 510 460 448 
Total  1790 1680 1620 1600 1650 1680 1540 1450 1626 

Sursa: calculații proprii după datele DADR Caraş-Severin 
 

Cea mai mare producţie de lapte de vacă şi oaie o regăsim tot în comuna Prigor, aici a 
existat o fabrică de brânzeturi până în anul 2012. Activitatea de procesare a laptelui la nivel 
industrial a fost reluată în anul 2014, însă datorită faptului că nu se poate colecta din zonă (în 
prezent) lapte conform, acesta este adus pentru procesare de la alte ferme din ţară.   

 
Tabelul  6.102. 

Evoluţia capetelor de animale sacrificate/vândute  în comuna Prigor 
 

Specie animale / Anul 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Media 
2006-2013 

Bovine 
Consum intern 355 290 325 280 240 96 175 62 70 
Vânzări 520 436 520 345 160 75 115 56 110 
Total 875 726 845 625 400 171 290 118 497 

Porcine 
Consum intern 1270 1195 1200 1210 1290 750 570 834 1040 
Vânzări 680 435 390 355 270 200 110 150 324 
Total 1950 1630 1590 1565 1560 950 680 984 1364 

Ovine 
Consum intern 1280 1370 1750 1600 1500 900 910 800 1243 
Vânzări 620 830 930 920 950 1050 1300 900 1008 
Total 1900 2200 2680 2520 2450 1950 2210 1700 2201 

Sursa: calculații proprii după datele DADR Caraş-Severin 
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Tabelul 6.103. 
Evoluţia producţiei de carne la animale în comuna Prigor (tone) 

Specie animale / Anul 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Media 
2006-2013 

Carne  
bovine 

Consum intern 89 87 130 84 74 29 52 18 70 
Vânzări 208 174 201 138 64 30 46 22 110 
Total 297 261 331 222 138 59 98 40 181 

Carne 
porcine 

Consum intern 115 110 132 133 168 83 74 100 114 
Vânzări 75 52 43 43 31 26 14 18 38 
Total 190 162 175 176 199 109 88 118 152 

Carne 
ovine 

Consum intern 32 26 31 28 30 14 17 13 22 
Vânzări 11 15 13 16 19 16 21 15 17 
Total 43 41 44 44 49 30 38 28 40 

Sursa: calculații proprii după datele DADR Caraş-Severin 
 

Dacă în anul 2006 au fost sacrificate un număr de 875 de bovine, în anul 2013 se 
înregistrează incredibila cifră de 118 bovine sacrificate. Efectivele de porcine, înregistrează 
fluctuații în intervalul 2006-2013; după ce au cunoscut o scădere cu 65,13% din anul 2006 
până în anul 2012, în anul 2013 efectivele de porcine înregistrează o creştere cu 44,71% faţă 
de anul 2012.  

 

Tabelul 6.104. 
Evoluţia efectivelor de păsări şi a producţiei de ouă în comuna Prigor 

Prigor / Anul 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Media  
2006-2013 

Total păsări 
din care: 24900 21500 18900 17570 16200 17420 29810 22680 21123 

Ouătoare 22450 15250 13200 11020 9850 10800 9810 12380 13095 
Păsări pentru carne şi 
pui înlocuire 2450 6250 5700 6550 6350 6620 20000 10300 8028 

Producţia de ouă 
(mii buc.) 2245 1525 1320 1102 985 1080 981 1238 1310 

Sursa: calculații proprii după datele DADR Caraş-Severin 
 

Efectivele de păsări înregistrează oscilaţii în perioada 2006-2013 cu un maxim atins în anul 
2012 după care urmează o reducere a acestora.  

 
Producţia animală în comuna Şopotu Nou 

  
Comuna Şopotu Nou este a doua, după Prigor, ca efective de vaci de lapte. Efectivele de 

ovine sunt în creştere după anul 2011, de asemenea după anul 2012 cresc şi efectivele de 
porcine. Cele două localităţi fiind la extremităţile Depresiunii Almăjului beneficiază de un 
relief propice pentru creşterea animalelor şi deci o perspectivă de dezvoltare a acestei 
activităţi.    

Tabelul 6.105. 
Evoluţia efectivelor de animale pentru lapte şi producţia de lapte pe cap de animal în Şopotu 

Nou 

Specie animale / Anul 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Media 
2006-2013 

Bovine pentru lapte 670 600 620 565 510 620 630 500 589 
Ovine pentru lapte 1300 1000 900 850 880 400 873 1300 1000 
Lapte bovine  
(l/cap de animal/an) 2045 2088 2429 1936 2468 2357 2647 4200 3583 

Lapte ovine 
(l/cap de animal/an) 70 72 70 88 76 75 63 78 73 

Sursa: calculații proprii după datele DADR Caraş-Severin 
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Tabelul 6.106. 

Evoluţia producţiei de lapte în comuna Şopotu Nou  (hl) 
 

Tip lapte / Anul 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Media 
2006-2013 

Lapte de 
vacă 

Consum intern 9470 11640 11930 10800 10900 10900 11900 12300 11230 
Vânzări 13930 9660 10170 7400 8600 10100 9700 8700 9783 
Total 23400 21300 22100 18200 19500 21000 21600 21000 18931 

Lapte de 
oaie 

Consum intern 575 460 383 500 500 515 460 290 463 
Vânzări 335 260 250 200 150 125 90 20 176 
Total  910 720 633 700 650 640 550 310 639 

Sursa: calculații proprii după datele DADR Caraş-Severin 
 

Producţia medie de lapte de vacă este în creştere în perioada 2006-2013 deşi în aceeaşi 
perioadă efectivele de vaci de lapte au scăzut cu 25,37% producţia în hectolitri a crescut cu 
29,88%, ceea ce confirmă tendinţa de creştere a vacilor de lapte de rasă în comunele din 
Depresiunea Almăjului. 

Tabelul 6.107. 
Evoluţia capetelor de animale sacrificate/vândute  în comuna Şopotu Nou 

 

Specie animale / Anul 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Media 
2006-2013 

Bovine 
Consum intern 192 185 210 190 200 75 63 28 143 
Vânzări 308 165 135 80 50 60 66 40 113 
Total 500 350 345 270 250 135 129 68 256 

Porcine 
Consum intern 612 605 602 550 570 590 360 477 546 
Vânzări 573 345 223 150 220 120 65 110 226 
Total 1185 950 825 700 790 710 425 587 772 

Ovine 
Consum intern 470 410 525 300 400 300 270 280 346 
Vânzări 530 380 475 300 200 350 400 100 304 
Total 1000 790 1000 600 600 650 670 380 711 

Sursa: calculații proprii după datele DADR Caraş-Severin 
 

Tabelul 6.108. 
Evoluţia producţiei de carne la animale în comuna Şopotu Nou (tone) 

 

Specie animale / Anul 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Media 
2006-2013 

Carne  
bovine 

Consum intern 67 74 90 66 60 23 18 8 51 
Vânzări 123 73 60 27 20 23 26 16 46 
Total 190 147 150 93 80 46 44 24 97 

Carne 
porcine 

Consum intern 74 73 73 66 70 65 47 58 66 
Vânzări 69 41 27 18 25 16 8 13 27 
Total 143 114 100 84 95 81 55 36 89 

Carne 
ovine 

Consum intern 8 7 9 4 7 5 5 5 6 
Vânzări 9 7 8 5 3 6 6 2 6 
Total 17 14 17 9 10 11 11 7 12 

Sursa: calculații proprii după datele DADR Caraş-Severin 
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Tabelul 6.109. 
Evoluţia efectivelor de păsări şi a producţiei de ouă în comuna Şopotu Nou 

Şopotu Nou / Anul 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Media  
2006-2013 

Total păsări, din care: 30200 22900 22000 20720 19550 18200 19750 17475 21349 
Ouătoare 14000 13200 10000 8000 7630 7000 9840 10460 10016 
Păsări pentru carne şi pui 
înlocuire 16200 9700 12000 12720 11920 11200 9910 7015 11333 

Producţia de ouă 
(mii buc.) 1400 1320 1000 800 763 700 984 1046 1002 

Sursa: calculații proprii după datele DADR Caraş-Severin 
 
Efectivele de păsări înregistrează o scădere de 42,14% în perioada 2006-2013. De 

asemenea în scădere sunt şi efectivele de păsări pentru carne pe când numărul de găini 
ouătoare este în creştere. 

 
6.3.4.Valoarea producţiei agricole în Almăj 

 
Evoluţia preţurilor produselor vegetale şi animale în Almăj 

 
 Având în vedere faptul că în Almăj nu există o piaţă dezvoltată de comercializare a 

produselor agricole, preţurile medii utilizate pentru determinarea producţiei agricole sunt cele 
publicate de Institutul Naţional de Statistică pentru judeţul Caraş-Severin. 

 
Tabelul 6.110. 

Evoluţia preţurilor medii la cereale şi legume în localităţile din Almăj  (lei/kg) 
Culturi /Anul 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Media 2006-

2013 
Grâu 0,45 0,76 1,02 0,7 0,8 1,13 1,21 1,12 0,90 
Orz 0,4 0,76 0,94 0,64 0,66 0,93 1,02 1,1 0,81 
Orzoaică 0,4 0,76 0,94 0,64 0,66 0,93 1,02 1,1 0,81 
Ovăz 0,45 0,76 1,02 0,7 0,8 1,13 1,21 1,12 0,90 
Porumb 0,39 0,82 1,03 0,7 0,73 1,04 1,048 1,07 0,85 
Cartof 1,19 1,19 1,29 1,39 1,56 1,87 1,62 2,07 1,52 
Legume 2,02 3,10 3,26 3,08 3,70 3,68 3,61 3,72 3,27 
Lucernă 0,2 0,33 0,37 0,28 0,33 0,44 0,48 0,43 0,36 
Trifoi 0,2 0,33 0,37 0,28 0,33 0,44 0,48 0,43 0,36 
Ghizdei 0,2 0,33 0,37 0,28 0,33 0,44 0,48 0,43 0,36 

Sursa: INS 
Tabelul 6.111. 

Evoluţia preţurilor medii la carne şi ouă în localităţile din Almăj  (lei/kg) 
Carne şi ouă  / Anul 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Media 2006-

2013 
Carne de bovină 3,31 2,98 3,52 4,79 4,85 5,51 5,54 6 4,56 
Carne de porc 4,19 3,55 4,63 5,1 4,93 5,21 6,07 6,16 4,98 
Carne de oaie 2,93 3,52 4,2 5,33 5,38 7,07 6,81 8,5 5,47 
Carne de pasăre 3,71 3,33 3,41 3,47 3,2 3,55 3,53 4,32 3,57 
Ouă 0,32 0,36 0,41 0,45 0,46 0,46 0,59 0,48 0,44 
Lapte vacă 1,5 1,54 1,96 2,21 2,19 2,31 2,5 2,5 1,5 
Lapte oaie 2,22 2,28 2,90 3,27 3,24 3,42 3,70 3,50 2,22 
Sursa: INS 
 

Structura producţiei agricole este formată  aproximativ egal din producţia vegetală şi cea 
animală, ca medie a perioadei 2006-2013, cu o uşoară tendinţă în favoarea producţiei 
vegetale.   
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Valoarea producţiei agricole în perioada 2006-2013 înclină uşor balanța în favoarea 
producţiei vegetale pe fondul scăderii efectivelor de animale, a efectivelor de bovine şi 
porcine, în special precum şi datorită scăderii producţiei totale de lapte de vacă.   

 
Valoarea producţiei vegetale 

 
Producția vegetală a înregistrat, în medie, în perioada 2006-2013, o valoare a producție 

agricole vegetale de 29.410.065 lei, cu valori ale producției ce oscilează de la 2,9 milioane lei 
în comuna Lăpușnicu Mare la 8,2 milioane lei în comuna Prigor.    

 
Tabelul 6.112. 

Valoarea producţiei vegetale în Almăj (lei) 
Comuna / 
Anul 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Media  
2006-
2013 

Bănia 6079720 6499420 9597676 6494800 7341080 8898690 6189790 7932720 7379237 
Bozovici 3141730 4498880 6154250 5168880 4064280 6584160 3586040 6445170 4955424 
Dalboşeţ 4351260 4425220 6522760 5324460 5324440 7322900 3852880 7184330 5538531 
Eftimie Murgu 2916530 3540740 4962143 3531110 2969860 4336650 2651860 4933580 3730309 
Lăpuşnicu 
Mare 1960220 2566340 3422750 3146220 2185000 3877340 2315160 4347360 2977549 

Prigor 6302080 6418570 10723873 7870230 6716200 9355840 6972280 11267290 8203295 
Şopotu Nou 4796130 5189820 6992510 5313920 5995500 9340540 5686226 9691110 6625720 
Total Almăj 29547670 33138990 48375962 36849620 34596360 49716120 31254236 51801560 39410065 

Sursa: calculații proprii 
 

Ponderea cea mai ridicată a valorii producţiei agricole vegetale în perioada 2006-2013 o 
regăsim în comuna Prigor care deţine 21%, urmată de comuna Bănia cu 19%. La polul opus 
se găsesc comunele Eftimie Murgu care deţine 9% din valoarea producţiei vegetale şi comuna 
Lăpuşnicu Mare care deţine doar 7%. 

 
Valoarea producţiei animale 

 
Producția animală a înregistrat, în medie, în perioada 2006-2013, o valoare a producție 

agricole animale de 32.347.272 lei, cu valori ale producției ce oscilează de la 2,9 milioane lei 
în comuna Lăpușnicu Mare la 8,9 milioane lei în comuna Prigor. 

    
Tabelul 6.113. 

Valoarea producţiei animale în Almăj (lei) 
Comuna / 
Anul 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Media  
2006-
2013 

Bănia 4877693 5034584 5684875 5129087 4252922 3780494 3473255 3618142 4481381 
Bozovici 2795530 2693603 2965110 3355317 2655218 2664199 2417493 2715602 2782759 
Dalboşeţ 3874660 3544646 4214002 3682890 2801288 3190015 3611314 3496608 3551928 
Eftimie Murgu 3541770 3238984 3745034 3973313 3420632 3113014 3348750 3426392 3475986 
Lăpuşnicu 
Mare 3064945 2759936 3172688 3205599 2572850 2872234 3046020 3242246 2992065 

Prigor 7923776 7645095 9640277 10318419 8926988 8421816 9454237 9606832 8992180 
Şopotu Nou 5653080 4947240 6132546 5678042 5868188 6436506 6967455 6884726 6070973 
Total Almăj 31731453 29864088 35554531 35342667 30498086 30478277 32318523 32990548 32347272 

Sursa: calculații proprii 
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Comuna Prigor deţine ponderea cea mai ridicată a valorii producţiei agricole animale, cu o 
medie a perioadei 2006-2013 de 28%, urmată de comuna Şopotu Nou care deţine 19%, Bănia 
cu 14% iar ponderea cea mai scăzută este înregistrată în comuna Bozovici, cu 8%. 

 
Valoarea totală a producţiei agricole 

 
În perioada 2006-2013 structura producţiei agricole se prezintă astfel: 54,92% reprezintă 

producţia vegetală şi 45,08% reprezintă producţia animală. Pragul de 50% este depăşit de 
producţia animală în anul 2006 şi în anul 2012, însă aceasta pe fondul  unei producţii 
vegetale reduse ca medie la hectar din cauza condiţiilor climatice.  

 
Tabelul 6.114. 

Valoarea totală a producţiei agricole în Almăj (lei) 
 

Almăj / Anul 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Media 
2006-
2013 

Total 
producţie 
agricolă din 
care: 

61279123 63003078 83930493 72192287 65094446 80194397 63572759 84792108 71757336 

Valoare 
producţiei 
vegetale 

29547670 33138990 48375962 36849620 34596360 49716120 31254236 51801560 39410065 

Valoare 
producţiei 
animale 

31731453 29864088 35554531 35342667 30498086 30478277 32318523 32990548 32347272 

% producţie 
vegetală  48,22 52,60 57,64 51,04 53,15 61,99 49,16 61,09 54,92 

% producţie 
animală  51,78 47,40 42,36 48,96 46,85 38,01 50,84 38,91 45,08 

Sursa: calculații proprii 
 

Se remarcă oscilaţia producţiei agricole, în intervalul 2006-2013, determinată de variaţia 
producţiei vegetale, influenţată la rândul ei de condiţiile climatice. De asemenea, efectele 
crizei de la sfârşitul anului 2008 se resimt în următorii ani în evoluţia producţiei agricole din 
Almăj.  

Ponderea cea mai ridicată în valoarea producţiei agricole vegetale o deţin culturile de 
plante de nutreţ (lucernă, trifoi, ghizdei), care însumează ca pondere 39,08%, urmată de 
porumb cu 23%, legume 16,08%, cartof 15,46% iar cultura de grâu deţine 4,51%. Culturile 
de orz, ovăz şi orzoaică deţin împreună 1,51%. Valoarea producţiei animale este dominată 
categoric de laptele de vacă care deţine 62% din totalul valoric, urmată de producţia de ouă 
(11%), carne de porc (9%), carne de bovine (8%), lapte de ovine (6%), carne de pasăre şi 
carne de ovine cu câte 2%.     

Din structura producţiei agricole se pot desprinde următoarele concluzii: 
- producţia agricolă este dominată de agricultura de subzistenţă 
- efectivele de bovine, deşi se găsesc într-o continuă scădere, prin cantitatea de lapte 

obţinută şi carnea de bovine, deţin majoritatea producţiei agricole animale (70%), ceea ce 
arată neperformanţa producţiei agricole vegetale în condiţiile diminuării efectivelor de 
animale;   

- circa jumătate din terenul arabil utilizat este folosit pentru culturi furajere, limitând 
producţiile la cereale, cartofi şi legume, deci şi posibilitatea unei posibile procesări a acestora; 
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- valoarea producţiei animale este deţinută în proporţie de peste 50%, în fiecare comună, 
de producţia de lapte de bovine, în condiţiile în care efectivele de bovine sunt într-o continuă 
scădere, reprezentând o situaţie alarmantă pentru viitorul producţiei agricole în Almăj. 

Din analiza structurii producţiei agricole obţinută în comunele din Almăj în perioada 2006-
2013 regăsim o situaţia bună numai în comuna Prigor, unde, pe lângă valoarea cea mai 
ridicată a producţiei agricole, regăsim şi o structură foarte bine repartizată între producţia 
vegetală şi cea animală. O situaţie favorabilă se înregistrează şi în comunele Şopotu Nou şi 
Bănia care ocupă locurile doi şi trei din punct de vedere valoric. La polul opus se găseşte 
comuna Lăpuşnicu Mare, care deşi prezintă procentual o structură echilibrată (49,88% 
sectorul vegetal şi 50,12% sectorul animal), în valori absolute înregistrează cele mai scăzute 
valori ale producţiei agricole. 

   
Tabelul 6.115. 

Valoarea totală a producţiei agricole în comuna Bănia (lei) 
 

Bănia / Anul 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Media  
2006-
2013 

Total producţie 
agricolă din 
care: 

10957413 11534004 15282551 11623887 11594002 12679184 9663045 11550862 11860618 

Valoarea 
producţiei 
vegetale 

6079720 6499420 9597676 6494800 7341080 8898690 6189790 7932720 7379237 

Valoare 
producţiei 
animale 

4877693 5034584 5684875 5129087 4252922 3780494 3473255 3618142 4481381 

% producţie 
vegetală  55,48 56,35 62,80 55,87 63,32 70,18 64,06 68,68 62,22 

% producţie 
animală  44,52 43,65 37,20 44,13 36,68 29,82 35,94 31,32 37,78 

Sursa: calculații proprii 
 
Producţia agricolă în comuna Bănia este dominată de producţia vegetală care în intervalul 

2006-2013 deţine, în medie, 62,22% din totalul producţiei agricole al comunei Bănia. Anii în 
care producţia agricolă a fost mai echilibrată, dar cu o uşoară superioritate a producţiei 
agricole vegetale, au fost 2006, 2007 şi 2009, ani în care, de fapt, condiţiile climatice nu au 
fost foarte favorabile unor producţii medii ridicate (raportat la producţiile medii mai ridicate 
din alţi ani). Producţia animală în comuna Bănia este în uşoară creştere în anul 2013 faţă de 
2012. Având în vedere suprafaţa agricolă a comunei Bănia, care se situează pe locul doi în 
Depresiunea Almăjului, după comuna Prigor, se poate constata că potenţialul acestei comune 
nu este exploatat suficient în raport cu resursa naturală pe care o deţine.  

Se remarcă faptul că producţia plantelor de nutreţ deţine peste 54,09% din valoarea 
producţiei vegetale, această producţie este realizată pe o suprafaţă medie arabilă de 840 ha 
reprezentând 54,55% din suprafaţa arabilă a comunei. Cerealele deţin 22,33%, legumele 
13,14% iar cultura de cartof deţine 10,44% din totalul valorii producţiei agricole vegetale din 
comuna Bănia. Producţia animală este dominată de producţia de lapte de ovine (60%) care 
împreună cu valoarea producţiei de carne de ovine reprezintă 71% din totalul valorii 
producţiei animale. Valoare producţiei de lapte de ovine şi carnea de ovine deţin 8%, valoarea 
producţiei de carne de porcine deţine 10% iar valoare cărnii de pasăre şi de ouă însumează 
11% din totalul producţiei animale din comuna Bănia. 
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Tabelul 6.116. 
Valoarea totală a producţiei agricole în comuna Bozovici (lei) 

 

    Bozovici / Anul 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Media  
2006-
2013 

Total producţie 
agricolă din care: 5937260 7192483 9119360 8524197 6719498 9248359 6003533 9160772 7738183 

Valoarea producţiei 
vegetale 3141730 4498880 6154250 5168880 4064280 6584160 3586040 6445170 4955424 

Valoare producţiei 
animale 2795530 2693603 2965110 3355317 2655218 2664199 2417493 2715602 2782759 

% producţie vegetală  52,92 62,55 67,49 60,64 60,48 71,19 59,73 70,36 64,04 
% producţie animală  47,08 37,45 32,51 39,36 39,52 28,81 40,27 29,64 35,96 

Sursa: calculații proprii  
 
În comuna Bozovici discrepanţa dintre producţia vegetală şi cea animală în perioada 2006-

2013 este mult mai amplificată (64,04% deţine, în medie, producţia vegetală şi doar 35,96% 
producţia animală), doar în anul 2006 a existat un echilibru., atunci când valoarea absolută a 
producţiei agricole vegetale a fost cea mai redusă în intervalul 2006-2013. Totuşi, în anul 
2013, valoarea producţiei vegetale este mai mare cu 7,97% faţă de anul 2012 iar cea a 
producţiei animale este mai mare cu 12,33% faţă de anul 2012 ceea ce reprezintă un semnal 
de redresare a agriculturii din comuna Bozovici. Valoarea producţiei agricole vegetale în 
intervalul 2006-2013 în comuna Bozovici este deţinută în proporţie de 30% de porumb, 
plantele de nutreţ (27%), cartof (20%), legume (18%), grâu (5%).  Valoarea producţiei 
agricole animale este dominată, ca în toate satele almăjene, de producţia de lapte de bovine 
(52%), laptele de ovine reprezintă 6%, valoarea producţiei de carne de ovine şi porcine deţine 
20%,  iar producţia de ouă reprezintă 17% din valoarea producţiei animale. 

 
Tabelul 6.117. 

Valoarea totală a producţiei agricole în comuna Dalboşeţ (lei) 
 

    Dalboşeţ / Anul 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Media  
2006-
2013 

Total producţie 
agricolă din care: 8225920 7969866,3 10736762 9007349,5 8125728 10512915 7464193,6 10680938 9090459 

Valoarea producţiei 
vegetale 4351260 4425220 6522760 5324460 5324440 7322900 3852880 7184330 5538531 

Valoare producţiei 
animale 3874660 3544646,3 4214001,9 3682889,5 2801288 3190014,9 3611313,6 3496608 3551928 

% producţie vegetală  52,90 55,52 60,75 59,11 65,53 69,66 51,62 67,26 60,93 
% producţie animală  47,10 44,48 39,25 40,89 34,47 30,34 48,38 32,74 39,07 

Sursa: calculații proprii  
 

În comuna Dalboşeţ întâlnim aceeaşi situaţie dezechilibrată a structurii producței agricole 
determinată în special de scăderea drastică a efectivelor de animale. În perioada analizată un 
echilibru relativ îl întâlnim în anul 2006 şi în anul 2012 atunci când producţie animală 
deţinea peste 47% din totalul producţiei agricole al comunei. Efectele unei producţii vegetale 
mai ridicate, amplifică acest dezechilibru în anul 2013 atunci când producţia animală deţinea 
cea mai mică valoare din intervalul analizat, respectiv de 32,74%.   

Structura valorii producţiei agricole vegetale în comuna Dalboşeţ oscilează între plantele 
de nutreţ (37%), legume (23%), porumb (19%), cartof (15%) şi grâu (5%). Valoarea 
producţiei agricole animale este dominată de producţia de lapte de bovine (53%), laptele de 
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ovine reprezintă doar 6%, valoarea producţiei de carne de ovine şi porcine deţine 19%,  iar 
producţia de ouă reprezintă 17% din valoarea producţiei animale.  

 
Tabelul 6.118. 

Valoarea totală a producţiei agricole în comuna Eftimie Murgu (lei) 

Eftimie Murgu/ Anul 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Media  
2006-
2013 

Total producţie agricolă 
din care: 6458300 6779724 8707177 7504423 6390492 7449664 6000610 8359972 7206295 

Valoarea producţiei 
vegetale 2916530 3540740 4962143 3531110 2969860 4336650 2651860 4933580 3730309 

Valoare producţiei 
animale 3541770 3238984 3745034 3973313 3420632 3113014 3348750 3426392 3475986 

% producţie vegetală  45,16 52,23 56,99 47,05 46,47 58,21 44,19 59,01 51,76 
% producţie animală  54,84 47,77 43,01 52,95 53,53 41,79 55,81 40,99 48,24 

Sursa: calculații proprii 
 
În comuna Eftimie Murgu se întâlnește o situaţie echilibrată din punctul de vedere al 

structurii valorii producţiei agricole în perioada 2006-2013, ca urmare a unor randamente 
mai scăzute ale producţiei agricole vegetale. În comuna Eftimie Murgu, valoarea producţiei 
agricole vegetale este repartizată între producţia de porumb (26%), plante de nutreţ (25%), 
legume (21%), cartof (18%) şi grâu (8%). Producţiile de orz şi ovăz înregistrează ponderi 
reduse care însumează aproximativ 2%, situaţie pe care o regăsim în toate comunele din 
Depresiunea Almăjului.  Valoarea producţiei agricole animale este dominată de producţia de 
lapte de bovine (53%), laptele de ovine reprezintă 9%, valoarea producţiei de carne de ovine 
şi porcine deţine 18%, iar producţia de carne de pasăre reprezintă 2% în timp ce producţia de 
ouă deţine 15% din valoarea producţiei animale.  

 
Tabelul 6.119. 

Valoarea totală a producţiei agricole în comuna Lăpuşnicu Mare (lei) 
Lăpuşnicu Mare/     

Anul 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Media  
2006-
2013 

Total producţie 
agricolă din care: 5025165 5326276 6595438 6351819 4757850 6749574 5361180 7589606 5969613 

Valoarea producţiei 
vegetale 1960220 2566340 3422750 3146220 2185000 3877340 2315160 4347360 2977549 

Valoare producţiei 
animale 3064945 2759936 3172688 3205599 2572850 2872234 3046020 3242246 2992065 

% producţie vegetală  39,01 48,18 51,90 49,53 45,92 57,45 43,18 57,28 49,88 
% producţie animală  60,99 51,82 48,10 50,47 54,08 42,55 56,82 42,72 50,12 
Sursa: calculații proprii 

În comuna Lăpuşnicu Mare valoarea producţiei agricole prezintă o situaţie echilibrată ca 
medie a intervalului 2006-2013 din punctul de vedere al structurii între producţia agricolă 
vegetală şi producţia agricolă animală. Astfel producţia animală reprezintă 50,12% în 
perioada 2006-2013 iar cea animală 49,88%. În valoare absolută însă, în această comună 
întâlnim cele mai scăzute producţii obţinute comparativ cu toate comunele din Depresiunea 
Almăjului. 

Structura producţiei agricole în perioada 2006-2013 se menţine aproximativ constantă cu 
oscilaţii mai mari în anii 2006, 2011 şi 2013. Producţia vegetală înregistrează valori scăzute 
datorită suprafeței arabile destul de reduse raportat la celelalte comune dar şi valori mici ale 
producţiei animale, scăderea efectivelor de bovine fiind principala cauză. În comuna 
Lăpuşnicu Mare, valoarea producţiei agricole vegetale este reprezentată în proporţie de 36% 
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de cultura de porumb, urmată de legume (23%), cartof (17%), plantele de nutreţ (15%) şi 
grâu (7%). Producţiile de orz şi ovăz înregistrează ponderi reduse care însumează 
aproximativ 2%.  Valoarea producţiei agricole animale este structurată astfel: producţia de 
lapte de bovine (57%), laptele de ovine reprezintă 9%, valoarea producţiei de carne de ovine 
şi porcine deţine 19%, iar producţia de carne de pasăre reprezintă 2% în timp ce producţia de 
ouă deţine 13% din valoarea producţiei animale.  

 
Tabelul 6.120. 

Valoarea totală a producţiei agricole în comuna Prigor (lei) 

Prigor/Anul 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Media  
2006-
2013 

Total producţie 
agricolă din care: 14225856 14063665 20364150 18188649 15643188 17777656 16426517 20874122 17195475 

Valoarea producţiei 
vegetale 6302080 6418570 10723873 7870230 6716200 9355840 6972280 11267290 8203295 

Valoare producţiei 
animale 7923775.6 7645095 9640277.1 10318419 8926988 8421815.9 9454236.6 9606832 8992180 

% producţie 
vegetală  44,30 45,64 52,66 43,27 42,93 52,63 42,45 53,98 47,71 

% producţie animală  55,70 54,36 47,34 56,73 57,07 47,37 57,55 46,02 52,29 
Sursa: calculații proprii 
 

 În comuna Prigor se înregistrează una dintre situaţiile cele mai favorabile privind 
producţia agricolă. Astfel, cu excepţia anilor 2011 şi 2013, producţia animală deţine peste 
50% în structura producţiei agricole a comunei. Media perioadei 2006-2013 scoate în 
evidenţă o structură a producţiei agricole favorabilă producţiei animale (52,77%). Comuna 
Prigor înregistrează cele mai ridicate valori ale producţiei agricole din Depresiunea Almăjului, 
fapt ce se datorează suprafeței acestei comune precum şi potenţialului ridicat, propice pentru 
sectorul zootehnic.   

Conform datelor rezultate în urma determinării producţiei agricole, se remarcă faptul că 
producţia animală este superioară producţiei vegetale. Se poate aprecia ca potenţialul acestei 
comune este exploatat conform condiţiilor de relief, favorabile creşterii animalelor. 

Valoarea producţiei agricole vegetale prezintă o structură orientată spre plantele de nutreţ 
care deţin 35%, porumb 29%, cartof 17% şi legume 13%. Cultura de grâu reprezintă doar 4% 
iar cele de orz, orez şi orzoaică aproximativ 2%. Valoarea producţiei animale este categoric 
reprezentată prin ponderea ridicată a laptelui de vaci (68%). Celelalte valori oscilează între 
1% la carne de pasăre, 2% la carne de ovine, 6% lapte de ovine, 7% producţia de ouă şi câte 
8% producţia de carne de porcine şi bovine. 

 
Tabelul 6.121. 

Valoarea totală a producţiei agricole în comuna Şopotu Nou (lei) 
Lăpuşnicu Mare/     

Anul 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Media  
2006-
2013 

Total producţie 
agricolă din care: 10449210 10137060 13125056 10991962 11863688 15777046 12653681 16575836 12696692 

Valoarea producţiei 
vegetale 4796130 5189820 6992510 5313920 5995500 9340540 5686226 9691110 6625720 

Valoare producţiei 
animale 5653080 4947240 6132546 5678042 5868188 6436506 6967455 6884726 6070973 

% producţie vegetală  45,90 51,20 53,28 48,34 50,54 59,20 44,94 58,47 52,18 
% producţie animală  54,10 48,80 46,72 51,66 49,46 40,80 55,06 41,53 47,82 

Sursa: calculații proprii 
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Producţia agricolă în comuna Şopotu Nou prezintă o situaţie echilibrată în intervalul 2006-

2013, cu 51,48% producţie vegetală şi 48,52% producţie animală. Această comună se situează 
pe locul doi ca valoarea producţiei agricole, după comuna Prigor.  

Plantele de nutreţ deţin 58% din valoarea producţiei vegetale, cultura de cartof 15%, 
porumbul 14%, iar legumele 10%. Fiind o comună cu un relief de deal şi munte cultura de 
grâu o regăsim cu o pondere redusă în cadrul producţiei agricole vegetale (cu doar 2%). 
Structura valorii producţiei agricole animale este una relevantă pentru o localitate cu un astfel 
de relief, producţia de laptele de vacă deţinând 72%. Celelalte valori oscilează între 3% la 
carne de pasăre, 1% la carne de ovine, 3% lapte de ovine, 8% producţia de ouă, 7% carne de 
porcine şi 6% carne de bovine. 

Structura producţiei animale prezintă o situaţie echilibrată ca medie a perioadei 2006-
2013, respectiv 40,39% din producţia animală este destinată vânzării iar 59,61% consumului 
intern. Din producţia vegetală obţinută se vinde aproximativ 10% sub formă de vânzări 
directe sau schimb între gospodării iar diferenţa de 90% este destinată pentru hrana 
oamenilor şi a animalelor.  Ponderea consumului intern în total producţie vegetală şi animală 
este de 75,26% iar vânzarea reprezintă doar 24,74% ceea ce ne duce spre aprecierea faptului 
că (şi această concluzie rezultă şi în urma analizării exploataţiilor agricole), această structură 
este una a unei situaţii de subzistenţă-semisubzistenţă.    

 
 

6.4. Ferme agricole, brutării, măcelării și lăptării noi în Almăj 
(Studiu de caz) 

 
Exploatația agricolă familială. Pentru a justifica eficienţa unei exploataţii agricole precum şi 

pentru a constitui un model de urmat al unei exploataţii agricole rentabile,  prezentăm mai 
detaliat o exploataţie familială a cărei rezultatele obţinute conduc la aprecieri favorabile 
pentru dezvoltarea unor astfel de modele.   

 

 
 

Foto 6.1. Exploataţie agricolă familială în Almăj 
(foto: Goşa Caius, 2014) 
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Exploataţia deţine în proprietate următoarele categorii de terenuri: 
1.  Teren arabil în suprafaţă de 7,95 hectare, cultivat cu următoarele culturi: 
- Porumb   - 2 ha 
- Grâu    - 0,45 ha  
- Triticale    - 1,3 ha 
- Cartof   - 0,15 ha 
- Lucernă şi trifoi - 4 ha  
- Legume  -  0.05 ha 
2. Păşuni şi fâneţe în suprafaţă de 6 hectare 
3. Livezi în suprafaţă de 0,85 hectare 
Suprafaţa totală a exploataţiei este de 14,8 hectare. Exploataţia nu a avut tractoare şi 

utilaje proprii pentru efectuarea lucrărilor. În exploataţia familială există şi următoarele 
efective de animale şi păsări: 

1. Ovine     - 6 capete 
2. Viţei pentru îngrăşat   - 9 capete  
3. Porci     - 3 capete 

din care:   - 2 scroafe pentru prăsilă 
     - 1 scroafă pentru sacrificat 
4. Găini      - 100 capete 
Pe lângă aceste efective de animale şi păsări, exploataţia mai deţine şi 15 stupi. 
Numărul de membri a exploataţiei familiale este format din 6 persoane din care 5 sunt 

implicate în activităţile acesteia.   
 

Tabelul 6.122. 
Bugetul de venituri şi cheltuieli aferent producţiei vegetale 

Nr. 
crt. 

Suprafaţa 
Culturile  

Total 
Porumb Grâu Cartofi Legume Lucernă/ 

Trifoi Triticale Păşuni / 
Fâneţe 

1 Suprafaţa, ha 2 0,45 0,15 0,05 4 1,3 6 13,95 
2 Producţia medic, kg/ha 3500 3300 16000 14000 17000 3800 9000 - 
3 Producţia totală, kg 7000 1485 2400 700 68000 4940 27000 - 
4 Preţul de vânzare, lei/kg 1,07 1,12 2,07 3,72 0,43 1,12 0,1 - 
5 Venituri (3x4), lei 7490 1663 4968 2604 29240 5533 2700 54198 

6 
Subvenţia plăţi directe SAPS* 
lei 1232 277 92 31 2464 801 3696 8593 

7 
Subvenţia pentru teren arabil 
(TA)** lei 186 42 14 5 372 121 0 739 

8 Subvenţia pentru zonă montană 
defavorizată *** 947 213 71 24 1894 616 2841 6606 

9 Plăţi de agro-mediu **** 0 0 0 0 0 0 3293 3293 
10 Total subvenţii (6+7+8+9), lei 2365 532 177 59 4730 1537 9830 19231 
11 Venituri totale (5+10), lei 9855 2195 5145 2663 33970 7070 12530 73429 
12 Cheltuieli, lei/ha 4020 3270 8130 9000 2300 3270 500 - 
13 Cheltuieli (1x12), lei 8040 1471,5 1220 450 9200 4251 150 24782 
14 Impozit agricol, lei/ha 0 0 0 0 0 0 0 0 
15 lmpozite (1x14), lei 0 0 0 0 0 0 0 0 
16 Cheltuieli totale (13+15), lei 8040 1471,5 1219,5 450 9200 4251 150 24782 
17 Profit (11-15), lei 1815 724 3926 2213 24770 2819 12380 48647 
18 Profit la ha (17:1) lei  907 1608 26172 44262 6192 2168 1032 3487 

  Sursa: calculaţii proprii 
*SAPS - 139,17/ha - curs 4,426 lei/euro 
**TA - 21 euro/ha 
***ZMD - 107 euro/ha 
**** Plăţi de agromediu 124 euro/ha 
 
Toate lucrările sunt prestate de terţi, exploataţia nedispunând încă de utilaje pentru 

efectuarea lucrărilor în regie proprie. 
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Cheltuielile anuale ale exploataţiei se compun din elementele de cheltuieli grupate astfel: 
consumul de materiale şi materii prime (sămânţă şi material de plantat, furaje, îngrăşăminte 
chimice şi organice, materiale de combatere a buruienilor, bolilor şi dăunătorilor, 
medicamente de uz veterinar, animale tinere, carburanţi şi lubrifianţi, obiecte de inventar 
consumate etc.), lucrări şi servicii prestate de terţi (lucrări agricole), cheltuieli de personal 
(salarii, impozit pe salarii, CAS, CASS, şomaj), impozitul pe teren, impozitul pe animale, etc. 

Faptul că la un anumit produs costul unitar este mai mic comparativ cu preţul de vânzare 
nu înseamnă că exploataţia este profitabilă. Profitul exploataţiei este cu atât mai mare cu cât 
ponderea producţiei comercializate este mai mare. 

Exploataţia familială comercializează aproximativ 25% din producţia agricolă sub formă de 
vânzări directe sau sub formă de schimb.  

Producţia de miere de albine în anul 2013 este următoarea:  

 
nr. kg/an/stup Preţ/kg Valoare Consum intern Vânzări 

Stupi 15 20 15 4500 1500 3000 
 
Producţia animală a exploataţiei este formată în special din producţia de lapte. 

 nr. l/cap/an Preţ Valoare Consum intern 
(40% din valoare) 

Vânzări 
60% 

Vaci pentru lapte 6 4413 2.5 66195 26478 39717 
 

  Nr. ouă/an Cantitate Preţ Valoare 
Găini ouătoare 70 100 7000 0,48 3360 

 
Valoarea totală a producţiei agricole a exploataţiei scoate în evidenţă o situaţie echilibrată 

din punctul de vedere al ponderii producţiei vegetale şi animale.  
 

Tabelul 6.123. 
Structura producţiei agricole vegetale şi animale a exploataţiei 

  
Valoare Pondere 

valoare 

Consum 
intern  
(Ci) 

Pondere  
Ci în total 
valoare 

 
Vânzări 

Pondere  
vânzări în total 

valoare 
Producţia agricolă  vegetală 58.698 45,77 42.148,5 58,55 16.549,5 29,41 
Producţia agricolă animală  69.555 54,23 29.838 41,45 39.717 70,59 
Total 128.253 100 71.986,5 100 56.266,5 100 

 

  
Fig. 6.1. Structura producţiei agricole vegetale şi animale 

45,77% 
58,55% 

29,41% 

54,23% 

41,45% 

70,59% 

Producţia agricolă animală
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Ponderea producţiei agricole animale în valoarea totală a producţiei agricole este de 
54,23% în timp ce producţia vegetală deţine 45,77%. Aceasta este o situaţie pe care o 
întâlnim, ca pondere, la ţările europene cu agricultura cea mai competitivă.   

Analiza structurii valorii producţiei agricole scoate în evidenţă preponderenţa consumului 
intern, care deţine 56,13% iar producţia destinată vânzării reprezintă 43,87%.  

Din producţia agricolă vegetală 71,81% este destinată consumului intern şi 28,19% este 
destinată vânzării sau schimbului. În ceea ce priveşte producţia animală, 43,87% este pentru 
consumul intern şi 56,13% pentru vânzare. 

Fabrica de pâine din Gârbovăţ. Societatea comercială SERCONERA SRL din Comuna Bănia, 
sat Gârbovăţ, a fost înfiinţată în anul  1997 şi are ca obiect de activitate „Fabricarea pâinii, 
fabricarea prăjiturilor şi a produselor proaspete de patiserie”.  

 

 
Foto 6.2. Brutăria Serconera din Gârbovăţ 

(foto: Goşa Caius, 2014) 
 

La înfiinţare fabrica de pâine număra 4 angajaţi, iar în anul 1998 numărul angajaţilor a 
crescut la 6 persoane. În anul 2005 are loc o retehnologizare a fabricii, în acest an au fost 
efectuate investiţii din surse proprii pentru achiziţionarea unor utilaje performante: cuptor, 
malaxor, dospitor, maşină de modelat. Valoarea investiţiei s-a ridicat la peste 50.000 euro. 
Odată cu efectuarea acestor investiţii a crescut şi numărul angajaţilor, în 2005 societatea avea 
8 angajaţi. În anul 2010 societatea a mai deschis un punct de lucru, unde au mai fost angajate 
2 persoane. Acest lucru a dus la dublarea cifrei de afaceri faţă de anul 2007.  

 

 
Foto 6.3. Brutăria Serconera din Gârbovăţ 

(foto: Goşa Caius, 2014) 
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Tabelul 6.124. 
Indicatori financiari  SC SERCONERA SRL 

An 
Cifra de 
afaceri 
(RON) 

Venituri 
(RON) 

Cheltuieli 
(RON) 

Datorii 
(RON) 

Profit 
brut 

(RON) 

Profit net 
(RON) 

Pierdere 
brută 

(RON) 

Pierdere 
netă 

(RON) 

Nr. mediu 
angajaţi 

1999 12207 12235 12440 1.392 - - 205 205 6 
2000 22817 22880 23185 942 - - 305 305 10 
2001 35386 35434 37468 1.71 - - 2.033 2.176 12 
2002 50979 51009 50660 22.362 349 231 - - 10 
2003 68809 68824 63313 24.074 5.511 4.478 - - 6 
2004 100888 100910 97837 12.578 3.073 1.559 - - 7 
2005 102028 102034 89388 215.557 12.646 9.585 - - 6 
2006 121225 133335 162828 331.815 - - 29.493 33.129 8 
2007 164088 167329 203225 345.908 - - 35.896 39.179 8 
2008 183150 200102 225630 403.476 - - 25.528 30.107 8 
2009 241769 258009 343735 488364 - - 85726 92925 10 
2010 329907 379737 374483 669254 5254 - - 923 10 
2011 437905 463830 463410 579320 420 353 - - 11 
2012 316685 318392 436447 791069 - - 118055 118055 13 
2013 452482 454610 551118 870571 - - 96508 96508 15 

Sursa: http://www.firme.info/ 
 
În anul 2013 societatea avea 15 angajaţi iar în anul 2014 sunt 16 angajaţi la fabrica de 

pâine.  
În prezent SC SERCONERA SRL dispune de 3 microbuze proprii pentru transportul pâinii şi 

al celorlalte produse de panificaţie. 
 Materia primă utilizată este achiziţionată de la furnizori naţionali, iar făina care 

reprezintă 75% din materia primă utilizată, este achiziţionată de la marii producători din 
România (Boromir). Anterior au fost încercări de a achiziţiona făina de la unele mori locale, 
dar s-a renunţat datorită faptului că acestea nu asigurau o constanţă în calitatea făinii.  

Producţia medie a fost de aproximativ 25-26 tone de pâine, pentru care sunt utilizate lunar 
circa 20 tone de făină.  

 Vânzarea producţiei de pâine se face în proporţie de 70% în  satele din Almăj, iar 
aproximativ 30% în localităţi precum Pârvova, Teregova, Mehadia, Băile Herculane, etc.  Alte 
fabrici de pâine de dimensiuni mai reduse sunt în comunele Eftimie Murgu, Bănia, Bozovici. 

Abator pentru procesarea primară a cărnii. Societatea LAVAS PRODCOM SRL a fost 
înfiinţată în anul 1998, având ca obiect de activitate prelucrarea şi conservarea cărnii.  

 
Tabelul 6.125. 

Indicatori financiari  SC LAVAS COMPROD SRL 

An 
Cifra de 
afaceri 
(RON) 

Venituri 
(RON) 

Cheltuieli 
(RON) 

Datorii 
(RON) 

Profit 
brut 

(RON) 

Profit net 
(RON) 

Pierdere 
brută 

(RON) 

Pierdere 
netă 

(RON) 

Nr. mediu 
angajaţi 

1999 135.189 135.221 132.935 17.505 2.286 1.417 - - 5 
2000 268.818 303.902 297.353 19.772 6.549 4.926 - - 6 
2001 167.200 266.344 266.201 69.455 142 107 - - 10 
2002 292.892 552.031 577.351 68.109 - - 25.320 25.320 10 
2003 511.705 1.015.290 1.012.122 184.930 3.167 3.167 - - 10 
2004 906.792 1.537.157 1.509.956 295.279 27.201 25.939 - - 11 
2005 613.523 1.376.612 1.372.284 306.531 4.328 3.596 - - 7 
2006 672.603 1.223.474 1.217.984 352.530 5.490 4.531 - - 9 
2007 792.593 1.258.138 1.256.157 316.977 1.981 1.478 - - 5 
2008 1.060.870 1.370.782 1.368.669 331.972 2.113 1.775 - - 5 
2009 1.007.123 1.246.332 1.222.158 295.597 24.174 18.196 - - 5 
2010 792,872 1,363,839 1,348,842 322,232 14,997 7,596 - - 6 
2011 874,151 1,708,809 1,703,681 337,736 5,128 3,108 - - 5 
2012 716,750 1,184,999 1,182,312 449,999 2,687 2,023 - - 4 
2013 790,650 1,214,361 1,201,753 371,462 12,608 10,380 - - 6 

Sursa: http://www.firme.info/ 
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Cifra de afaceri a Lavas Comprod Srl este ascendentă din anul 1999 până în anul 2008, cu 

scăderi în anii 2001 şi 2005. Efectele crizei economice se resimt după anul 2009 când 
societatea înregistrează un trend descrescător până în anul 2013. Cea mai ridicată valoare a 
cifrei de afaceri a fost realizată în anul 2008 - valoare: 1.060.870 RON iar cea mai scăzută 
valoarea a cifrei de afaceri a fost înregistrată în anul 1999. În ultimul bilanţ contabil (din anul 
2013) cifra de afaceri a crescut cu 73.900 RON, o creştere cu 9,35% faţă de anul precedent.     

Numărul de angajaţi al SC Lavas Comprod Srl are o evoluţie constantă, cu scăderi în anii 
2005 şi 2007. Din anul 1999 până în anul 2009 numărul de angajaţi s-a menţinut constant. 
Numărul cel mai mare de angajaţi a fost înregistrat în anul 2004, când societatea avea 11 
persoane angajate. Cei mai puţini angajaţi au fost înregistraţi în anul 2012, când societatea 
avea doar 4 persoane angajate. 

În prezent societatea nu mai desfăşoară activitate de abator, având doar un punct de 
sacrificare bovine la Bozovici, realizându-se doar procesarea primară a cărnii pentru 
magazinele proprii deschise la Bozovici şi Anina. Toate bovinele sacrificate provin de la 
crescătorii agricoli din Almăj.  

În ceea priveşte carnea de porcine, aceasta provine de la o fermă din Bocşa, care sacrifică 
porci la abatorul propriu, de unde sunt achiziţionate carcasele de porc.  Este preferată 
achiziţionarea carcaselor de la ferma din Bocşa, datorită faptului că această carne, care 
provine din crescătoria de porci, este mai puţin grasă decât carnea de porc de la agricultorii 
locali. Rasele de porci din gospodăriile familiilor din Almăj sunt în general Marele Alb şi 
Bazna.  

Preţul cărnii de porc (kg viu) în Almăj este în prezent în jur de 8-10 lei/kg, în timp ce 
carcasa de porc (tăiat) la ferma din Bocşa este de 8-9 lei/kg.  

În anul 2003, din cauza scăderii efectivelor de animale şi a reducerii populaţiei datorate, s-
a renunţat la gama de mezeluri 

În ultimii ani, procesarea primară lunară medie de carcasă de porc este de 2.000-3.000 
tone, iar vânzarea se realizează aproximativ 70-80% în magazinul din Bozovici şi 20-30% prin 
magazinul din Anina. Carnea de vită comercializată este în medie de 1.000 kg pe lună, sub 
formă de carne macră, carne tocată şi pastă de mici, obţinută prin procesare primară. Preţul 
pentru carnea de vită de reformă este de 3,5-4,5 lei/kg viu, iar un tăuraş de 400-500 kg între 
5-6 lei/kg viu. La o vită sacrificată raportul de tranşare este de 50%, deci jumătate din 
greutatea unei bovine rămâne sub formă de carcasă, carne cu os. Preţul unei carcase de vită 
ajunge la 12-13 lei/ kg. Preţurile de vânzare la nivelul anului 2013 şi prima jumătate a anului 
2014 sunt următoarele: 16,5 lei/kg piept de vită, 17,5 lei/kg antricot de vită iar pulpa de vită 
22 lei/kg, în medie carnea de vită se vinde la aproximativ 17-18 lei/kg. Adaosul comercial 
practicat este de aproximativ 30%.  

Datorită fermelor de creștere a animalelor, care au apărut începând cu anul 2014 se 
prevede o revigorare a acestui sector al industriei alimentare, şi anume procesarea produselor 
din carne.           

Fabrica de lapte din comuna Prigor. Societatea MILK WAY COMPANY SRL a fost înfiinţată 
în anul 2004, având ca obiect de activitate producerea produselor lactate şi a brânzeturilor.  

Investiţia a fost susţinută din surse proprii şi s-a ridicat la valoarea de 500.000 euro. 
Capacitatea maximă de procesare a fabricii este de 12.000 litri de lapte pe zi, capacitate la 

care societatea a lucrat în anii 2007 şi 2008. În acea perioadă 90% din producţie se livra către 
S.C. Delaco Distribution Srl, caşcavalul era comercializat sub marca DELACO iar pe etichetă 
era menţionat “Produs de MILK WAY COMPANY SRL”. Diferenţa de 10% era comercializată 
prin diverse magazine locale, din Reşiţa şi altele din judeţul Caraş-Severin. 
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Foto 6.4. Fabrica de caşcaval din Prigor 

(foto: Caius Goşa, 2014) 
 
Datele financiare ale societăţii de la înfiinţare şi până în anul 2009 când a fost întreruptă 

activitatea societăţii sunt prezentate în tabelul de mai jos. 
 

Tabelul 6.126. 
Indicatori financiari  SC MILK WAY COMPANY SRL 

An 
Cifra de 
afaceri 
(RON) 

Venituri 
(RON) 

Cheltuieli 
(RON) 

Datorii 
(RON) 

Profit 
brut 
(RON) 

Profit 
net 
(RON) 

Pierdere 
brută 
(RON) 

Pierdere 
netă 
(RON) 

Nr. mediu 
angajaţi 

2005 112,000 112,000 109,6661 669,932 2,339 - - - 0 
2006 1,607,200 1,656,629 1,654,178 1,744,988 2,451 - - - 31 
2007 2,721,393 2,952,522 2,935,598 3,660,540 12,212 - - - 31 
2008 2,741,959 2,808,901 2,803,532 4,247,821 5,369 - - - 26 
2009 822,589 1,887,297 1,875,948 4,206,419 11,349 - - - 19 

Sursa: http://www.firme.info/ 
 

Efectele crizei economice au fost resimţite şi de către societatea MILK WAY COMPANY 
SRL, care a intrat în procedură de insolvenţă. 

A fost înfiinţată o nouă societate, cea care este activă şi în prezent, LCS LACTO 
PRIGOREANA SRL, care în anul 2014 a reluat activitatea fabricii de lapte.      

Fabrica de procesare a laptelui, SC LACTO PRIGOREANA SRL, este construită pe o 
suprafaţă de 660 mp şi are o capacitate de procesare de 12.000 litri lapte materie primă/zi, 
fiind axată pe producerea cașcavalului Rucăr. 

Societatea are 10 angajaţi, procesează aproximativ 15.000 litri de lapte la 2 săptămâni 
(aproximativ 1.250 kg de caşcaval). Laptele conform este achiziţionat de la ferme din ţară din 
zona Ardealului şi Bucovinei, din ferme şi centre de lapte independente, certificate să producă 
şi să livreze lapte conform normelor europene. La intrarea în fabrică, înainte de a fi descărcat 
din cisterne în tancul de recepţie, laptele este analizat pentru determinarea mai multor 
parametri cum ar fi: reziduuri de antibiotic, încărcătură de microbi şi germeni, temperatură, 
proteine, grăsime, densitate, etc. Dacă încărcătura nu întruneşte parametri şi limitele admise 
sau se depistează urme de antibiotic, laptele este returnat producătorului.   

Preţul de achiziţie al laptelui este în jur de 1,3 lei/litru. În urma procesării rezultă role de 
caşcaval de 500 gr şi bare de caşcaval de 2.000 gr care ulterior se feliază în 5 bucăţi a câte 
400 gr. Caşcavalul este depozitat în camere frigorifice iar începând cu toamna anului 2014 va 
fi comercializat prin hipermarketurile Kaufland şi Selgros. Preţul de vânzare către 
consumatorului final este între 20 şi 24 lei/kg la care se adaugă TVA.   
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