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PLANUL STRATEGIC DE DEZVOLTARE
SOCIAL-ECONOMIC AL COMUNEI VĂRĂDIA
ÎN PERIOADA 2014-2020
CAPITOLUL I
INTRODUCERE
I.1 CONCEPTUL DE DEZVOLTARE REGIONALĂ
Strategia de dezvoltare regională, ca ansamblu de politici şi strategii ale
autorităţilor publice centrale şi locale, elaborate în scopul îmbunătăţirii performanţelor
economice ale unor arii geografice constituite în Regiuni de Dezvoltare (care
beneficiază de sprijinul Guvernului României, al Uniunii Europene, al altor autorităţi
naţionale şi internaţionale), trebuie să pornească de la nevoile de dezvoltare locală, pe
care să le sincronizeze cu cele de dezvoltare naţională.
Strategia de dezvoltare locală a comunei Vărădia a fost elaborată în strânsă
legătură cu Planul de Dezvoltare Regională şi priorităţile identificate de Planul Naţional de
Dezvoltare.
În perioada imediat după integrarea în Uniunea Europeană, obiectivul general al
strategiei de dezvoltare regională este: creşterea gradului de atractivitate şi competitivitate
al regiunilor prin îmbunătăţirea infrastructurii economice, infrastructurii de transport şi
întărirea coeziunii sociale.
Strategia de Dezvoltare Regională a Regiunii Vest a identificat prin dezbatere
publică 5 obiective specifice :
Obiectivul 1 Asigurarea suportului de infrastructură pentru dezvoltarea durabilă;
Obiectivul 2 Dezvoltarea unor produse de marcă regională şi promovarea unor afaceri
specifice regiunii;
Obiectivul 3 Integrarea socio-economică a grupurilor şi comunităţilor dezavantajate;
Obiectivul 4 Dezvoltarea de reţele parteneriale şi acţiune strategică coordonată;
Obiectivul 5 Promovarea economiei bazată pe cunoaştere şi formare continuă.
De asemenea, în elaborarea Strategiei s-au avut în vedere următoarele
documente cu caracter strategic elaborate la nivel local sau regional:
 Strategia de Dezvoltare Durabilă a judeţului Caraş-Severin ;
 Planul de Amenjare a Teritoriului Caraş-Severin;
 Planul Urbanistic General al Comunei Vărădia;
 Strategia judeţeană privind accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de utilităţi
publice din judeţul Caraş-Severin;
 Planul Regional de Acţiune pentru Mediu pentru Regiunea V;
 Planul Regional de Gestiune a Deşeurilor pentru Regiunea V;
 Angajamente rezultate din procesul de negocieri al capitolului 22 – mediu pentru
judetul Caras-Severin - elaborat de Ministerul Mediului si Gospodăririi Apelor;
 Alte date furnizate de Primaria Comunei Vărădia, Direcția Județeană de Statistică
Caraș-Severin, alte instituţii publice, etc.
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I.2 DIRECŢIILE DE DEZVOLTARE ALE JUDEŢULUI CARAŞ-SEVERIN
Strategia de dezvoltare durabila a judeţului Caraş-Severin are ca obiectiv general
atingerea unei dezvoltări economice şi sociale durabile, care sa ducă pe termen lung la
cresterea nivelului de trai a populatiei si pozitionarea judetului Caras-Severin pe un loc
onorabil în ceea ce priveste nivelul de dezvoltare.
Principala modalitate de atingere a acestui obiectiv este dezvoltarea prioritară a
turismului în judeţul Caraş-Severin şi a altor sectoare de activitate în concordanţă cu
principiile dezvoltării durabile, pentru creşterea calităţii vieţii şi gestionarea raţională a
resurselor.
Prinicpalele axe strategice şi priorităţi sunt:
 Axa strategică 1 Dezvoltarea turismului
Priorităţi:

Infrastructura de turism;

Creşterea competitivităţii sectorului turistic;

Relansarea sectorului turistic prin dezvoltarea turismului de nişă;
 Axa strategică 2 Infrastructura de transport şi energie
Priorităţi:

Dezvoltarea infrastructurii de transport rutier;

Dezvoltarea infrastructurii de transport feroviar;

Dezvoltarea infrastructurii de transport aerian;

Dezvoltarea infrastructurii de transport naval;

Dezvoltarea infrastructurii energetice;
 Axa strategică 3 Competitivitatea economică
Priorităţi:

Dezvoltarea mediului economic;

Dezvoltarea activităţii de cercetare-dezvoltare-inovare;
 Axa strategică 4 Dezvoltarea infrastructurii de utilităţi şi comunităţii
Priorităţi:

Dezvoltarea infrastructurii de utilităţi;

Dezvoltarea infrastructurii de telecomunicaţii, mass-media şi poştă;
 Axa strategică 5 Dezvoltarea potenţialului socio-uman şi asistenţei sociale
Priorităţi:

Asigurarea accesului la educaţie şi formarea cetăţenilor judeţului;

Dezvoltarea sistemului de servicii de sănătate;

Creşterea gradului de ocupare profesională;

Dezvoltarea sistemului de cultură, tineret şi sport;

Dezvoltarea sistemului de asistenţă socială;
 Axa strategică 6 Agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală
Priorităţi:

Dezvoltarea infrastructurii de acces şi utilităţi în mediul rural;

Diversificarea şi dezvoltarea activităţilor economice în mediul rural;

Îmbunătăţirea calităţii vieţii prin asistenţă specifică în mediul rural;

Antrenarea populaţiei locale în procesul dezvoltării rurale;
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Dezvoltarea sistemului de asistenţă pentru servicii în agricultură;

 Axa strategică 7 Protecţia mediului
Priorităţi:

Calitatea apelor;

Gestiunea deşeurilor;

Reducerea riscului de producere a fenomenelor periculoase;

Calitatea aerului;

Cadrul natural;

Zonele verzi.

I.3 CONCEPTUL DE DEZVOLTARE DURABILĂ LOCALĂ
Strategia de Dezvoltare Locală a comunei Vărădia are la bază priorităţile şi măsurile
de dezvoltare ale judeţului, propunându-şi însă reducerea disparităţii social-economice la
nivel judeţean şi regional dintre această zonă şi celelalte zone mai dezvoltate.
Termenul dezvoltare durabila rurală cuprinde toate actiunile indreptate către
imbunatatirea calitatii vietii populatiei, pentru pastrarea peisajului natural si cultural si
care asigura dezvoltarea durabila a spatilor rurale, conform conditiilor si specificului
locurilor. Dezvoltarea durabila presupune mai multe aspecte: dezvoltarea durabila in
plan economic, in plan ecologic si in plan social.
Dezvoltarea durabilă locală a comunei Vărădia presupune implementarea unui set
măsuri şi acţiuni specifice în sectoarele prioritare care să conducă la îmbunătăţirea
potenţialului economic şi social al comunei.
Acest obiectiv poate fi atins prin măsuri integrate ce presupun investiţii în :
 reabilitarea infrastructurii de transport, a căilor de comunicaţie locală, de acces
spre zonele agricole şi spre obiectivele turistice, precum şi de siguranţă a
traficului;
 reabilitarea şi dezvoltarea utilităţilor publice;
 amenajarea și semnalizarea zonelor publice cu valoare turistică şi istoricoculturală;
 dezvoltarea infrastructurii de afaceri;
 implementarea de proiecte care să răspundă nevoilor de locuri de muncă.
Strategia de dezvoltare durabila locala reprezintă un instrument deosebit de util
în programarea viitoarelor proiecte investitionale, tinând cont de necesităţile generaţiilor
viitoare și pentru atragerea resurselor financiare nationale și europene, necesare
realizarii acestora.
Strategia se adresează se adresează în primul rând administraţiei publice
locale, mediului de afaceri, institutiilor publice, organizatiilor neguvernamentale,
cetateanului simplu interesat de evolutia comunitatii sale, precum şi altor persoane fizice
și juridice interesate (instituții de învățâmânt superior).
Elaborarea strategiei a presupus parcurgerea unor etape, pornind de la
evaluarea stării economico-sociale, a nevoilor, problemelor, resurselor, serviciilor si
facilitatilor existente, oportunitatilor, riscurilor, stabilirea prioritatilor, analiza schimbarilor
posibile, dezvoltarea obiectivelor strategice, analiza si previzionarea resurselor
financiare.
Analiza starii social-economice presupune luarea in considerare a potentialului
natural de dezvoltare al zonei, in special cel agricol, infrastructurii de utilitati,
infrastructurii serviciilor sociale, populatiei si fortei de munca, nivelului de dezvoltare
economică etc.
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Măsurile prioritare prezentate sunt grupate pe directii strategice: infrastructură de
transport şi utilităţi publice, dezvoltare agricultură, mediu de afaceri și turism,
infrastructura mediului, infrastructura social-culturala si administraţie publică.
Dezvoltarea locală durabilă a comunei Vărădia presupune implementarea unui
set de măsuri şi acţiuni specifice în sectoarele prioritare care să conducă la
îmbunătăţirea potenţialului economic şi social local.
Acest obiectiv poate fi atins prin măsuri integrate ce presupun investiţii în:
 reabilitarea infrastructurii de transport, a căilor de comunicaţie locală, de acces spre
zonele cu potenţial turistic, precum şi de siguranţă a traficului;
 reabilitarea şi dezvoltarea utilităţilor publice;
 reabilitarea ecologică a zonelor publice cu valoare turistică şi istorico-culturală;
 dezvoltarea infrastructurii de afaceri;
 implementarea de proiecte care să răspundă nevoilor de locuri de muncă etc.
Resursele umane, financiare, materiale, naturale sunt limitate.
Modul in care sunt gestionate, pentru a raspunde intereselor comunitatii este esential
pentru dezvoltarea locală. De aceea, formularea unei strategii da un sens dezvoltarii si
asigura coordonarea tuturor initiativelor actorilor publici si privati locali pentru perioada
2014-2020.
Implementarea măsurilor integrate pentru realizarea obiectivului general al
Dezvoltarii Locale, implică un Plan de Dezvoltare Locală elaborat participativ, care
să reflecte cât mai fidel nevoile, opţiunile şi deciziile cetăţenilor, precum şi
disponibilitatea acestora de implicare în rezolvarea problemelor comunităţii.
Planul strategic de dezvoltare reprezintă radiografia generală a comunei,
detalierea direcţiilor strategice de dezvoltare şi rezultatul implicării tuturor factorilor
interesaţi, responsabili şi relevanţi de la nivelul comunei.
Acest plan adânceşte perspectiva cunoaşterii comunităţii, astfel încât
oportunităţile de dezvoltare şi de finanţare a proiectelor propuse, să poată utiliza un
asemenea plan strategic ca document de referinţă pentru accesarea diverselor
programe de finanţare comunitare.
Acesta reprezintă de asemenea un document de referinţă în planificarea,
implementarea, monitorizarea şi evaluarea măsurilor aplicate.
Planul trebuie să reprezinte cel mai important ghid în procesul de creştere a
capacităţii autorităţilor locale de a-şi planifica şi de a-şi elabora proiectele, de a
identifica şi de a gestiona sursele de finanţare în conformitate cu exigenţele Uniunii
Europene.
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CAPITOLUL II
ANALIZA SOCIO-ECONOMICĂ A
COMUNEI VĂRĂDIA

II.1 SCURT ISTORIC
Comuna Vărădia, veche așezare de pe dealul chiliilor este atestata încă înaintea
dominației romane.
Prima atestare documentara datează din anul 1390. Data fiind sonoritatea
numelui se poate afirma ca aceasta localitate a fost întemeiata de unguri încă înainte de
venirea romanilor in acest ținut .Denumirea inițiala a fost “ Varad’’ .In sudul Ungariei
romanii apar in secolul al XIV lea si este posibil ca ei sa ocupe in aceasta vreme
străvechea așezare deoarece ea a fost complet părăsită de locuitori din cauza deselor
incursiuni distrugătoare ale turcilor, iar începând cu sfârșitul secolului XIV așezarea
Vărădia este întâlnită cu nume romanizat Fig.nr.1 Atestare documentară Vărădia.
Secolul XVI aduce ocupația otomana.

Fig. nr.1 Atestare documentara Varadia

Consignatia Marsigli din Bologna care datează din 1690-1700 amintește comuna
Vărădia ca aparținând zonei Vârșețului.
Din anul 1699 Vărădia este amintită ca sat aparținând județului Severin, de către
împuternicitul satului care-l lauda pe Makicai Petru -prefect pentru activitatea depusa in
interesul siguranței publice. Comuna era considerata una dintre importantele localități
ale județului Timiș din zona Varsetului .
In anul 1828 începe înregistrarea oficiala a proprietăților comunelor printre care si
Vărădia ,înregistrare care se termina in anul 1829. Comuna este cumpărata in anul
1832 de către Baici Tivadar care primește de la regele Ferdinand al V-lea si titlul nobiliar
6
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de Vărădia .
Baici Tivadar este primul proprietar al Vărădiei care a fost ginerele lui Milos
Obrenovici I, întemeietorul dinastiei sârbești.
Intre anii 1848 -1849 comuna a fost ocupata de armata maghiară, aparținand din
punct de vedere administrativ de percepția regala maghiara din Varset. In ceea ce
privește justiția, Vărădia aparținea de judecătoria regala raionala si de tribunalul de
prima instanța regal maghiar de la Biserica Alba.
Prin istoria sa, comuna este o localitate veche si interesanta, dovada fiind urmele
arheologice care atesta faptul ca a supraviețuit mai multor epoci istorice .
Din punct de vedere istoric si arheologic, Vărădia este de importanta națională
deoarece este inclusă pe Lista Monumentelor si Siturilor Arheologice din Romania la
poziția 11A0124 si cod RAN 54519.04, in acest spațiu fiind localizata antica așezare
dacica si daco romana Arcidava (Fig. nr.2 Atestare documentara Arcidava).

Fig. nr. 2 Atestare documentara Arcidava

La intrarea în localitate, pe malul stâng al Carașului, în imediata apropiere a
drumului județean ce leagă Vărădia de DN 57, in locul numit “Pusta” se afla situat
Castrul si Așezarea Civila Romana aparținând anticei localități Arcidava.
“Dealul Chilii” ce domina dinspre nord comuna si întreaga câmpie a Carasului
reprezintă unul din putinele situri arheologice de incidenta din sud-vestul României cu o
continuitate de locuire începând din neolitic si pana in secolul XVII cu 6 obiective de
interes arheologic cuprinse in Lista Monumentelor si Siturilor Arheologice din Romania,
după cum urmează (Tabel nr.3 Situri arheologice și monumente istorice Vărădia):
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Situri arheologice și monumente istorice Vărădia
Tabelul nr.3
NR.

SITURI ARHEOLOGICE SI MONUMENTE ISTORICE

290

Așezare Hallstattiana fortificata, aparținând primei vârste a fierului datata secolele X-VII
a.Chr., Dealul Chilii

288

Așezarea Dacica Arcidava secolul II-III, Dealul Chilii

289

Fortificație romana de pământ de tip castru, Dealul Chilii

803

Complex monahal ( chili,schit ) de secol XIII-XIV

804-805

Complex cimiterial de secol XVIII-XIX
Compus din capela si anexe construita in stil renecence si cu influențe orientale ,
aparținând familiei nobiliare baron Baici

287

Sit Arheologic de la Vărădia,punct “Dealul Chilii “

291

Așezare Fortificata ,punct “Poiana Flamanda”, Latcne

284

Situl arheologic de la Vărădia,punct Rovina, secolul II-III

Pe teritoriul comunei se mai afla:
 Baza si platforma pentru planorism care a funcționat in perioada interbelica
(1924-1939), păstrându-se doar urmele fundațiilor de la hangare,
 2 obeliscuri,

Biserica “ Pogorârea Duhului Sfânt ” construita in anul 1754, reparata in
anii 1773 si 1836-1839 cu ansamblul manastiresc “Dealul cu Chilii” si o cruce
închinata eroilor din primul război mondial.
In satul Mercina un obelisc închinat eroilor din primul si al doilea război
mondial .

Fig.nr.3 Monumente inchinate eroilor din primul si al doilea razboi mondial

In comuna exista un nucleu central cu potențiale monumente: conacul Baici,
secolul XIX si Școala Generala din anul 1834.
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Fig. nr.4 Școala Generală Vărădia, Schitul Vărădia și Biserica Ortodoxă Vărădia

II.2 POZIŢIA GEOGRAFICĂ
Situat în partea de sud-vest a României, judeţul Caraş-Severin se învecinează la
nord-vest cu judeţul Timiş, la nord-est cu judeţul Hunedoara, la est cu judeţul Gorj, la sud-est
cu judeţul Mehedinţi, în partea de vest cu Republica Serbia şi Muntenegru, pe o lungime de
70 km, iar în partea de sud-vest cu fluviul Dunărea, pe o lungime de 64 km.
Judeţul Caraş-Severin este situat între următoarele puncte extreme:
 în nord – vârful Rusca (45°40’10” lat. Nordică şi 22°26’15” long. Estică);
 în sud – dealul Capriva (44°35’20” lat. Nordică şi long. Estică);
 punctul cel mai vestic se găseşte la nord-vest de localitatea lam (45°1’10 lat. Nordică
şi 21°21’40” long. Estică);
 punctul cel mai estic este Vf. Scărişoara (45°25’00” lat. Nordică şi 22043’30” long.
Estică).
Localităţile extreme sunt:
 în nord – Ruschiţa (45°38’30” lat. Nordică şi 22°25’00” long. Estică);
 în sud – Cozla (44°37’30” lat. Nordică şi 22001’00” long. Estică);
 în vest – Socol (44°51’30”).
Comuna se afla la 45,5° longitudine estica si 39,13° latitudine nordica. Pe o
întindere de 67 km ² este dominata in partea de nord de înălțimile terminale ale Munților
Dognecei, la sud si vest este mărginita de depresiunea – golf a Oraviței si la est de
Munții Aninei si Semenic.
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Fig. nr.5 Comuna Vărădia așezare geografică

Din punct de vedere geologic, fundamentul zonei este constituit din șisturi
cristaline, aparținând domeniului getic, reprezentat prin roci verzui porfirogene –
tufogene, prin paragneisse si micașisturi.
II.3 CADRUL NATURAL
Relief
Din punct de vedere geografic, judeţul Caraş-Severin are un relief preponderent
montan: 65,4% relief muntos, 16,5% relief depresionar, 10,8% dealuri şi 7,3% câmpii.
Zona muntoasă este reprezentată de Munţii Banatului în a căror componenţă intră:
Munţii Ţarcului, Cernei, Muntele Mic (în est), Munţii Semenic, Aninei şi Dognecei (în
vest), Munţii Locvei şi Almăjului (în sud). Dealurile au o răspândire limitată, cele mai
importante fiind dealurile Bozoviciului, Oraviţei, Doclinului şi Sacoş-Zăgujeni, iar câmpiile
ocupă de asemenea o suprafaţă redusă, fiind reprezentate de Câmpia Timişului,
Moraviţei şi Caraşului.
Arealul Comunei Vărădia se încadrează în Depresiunea Oraviţei, care reprezintă
cea mai sudică unitate joasă de relief de pe rama carpatică din partea de vest a ţării,
constituind o regiune deluroasă şi de câmpie axată în principal pe bazinul hidrografic al
râului Caraş, evidenţiindu-se dealurile cu altitudini cuprinse între 125 - 365 m: Dealul
Verzişor 362 m, Dl Dealul Aranja 305 m, Dealul cu Piatra 273 m, Dealul Acucii 263 m,
Dealul Breţiova 224 m, Dealul Mezdraia 195 m, Dealul Mărăcinii (187m).
Arealul comunei este situat in zona pădurilor, subzona stejarului.
Câmpia subcolinară a Caraşului este o câmpie de terase care începe la 160-170
m sub Dealurile Oraviţei şi coboară, în trepte, până la 90-115 m, terminându-se
deasupra luncii râului printr-o pantă domoală (Fig.nr.5).
Depresiunea Oraviţei este cea mai mică unitate de relief de tip golf, fiind cuprinsă
între Munţii Aninei la est şi nord-est, Munţii şi Dealurile Vîrşeţului la nord-est.
Depresiunea a luat naştere în pretortonian, într-un graben, umplut apoi de depozite
neogene. Umplerea depresiunii s-a realizat de la est către vest. Această sedimentare se
observă şi în altimetria depresiunii care descreşte dinspre Munţii Aninei înspre Câmpia
Tisei, trecând prin faza de piemont (tratat în capitolul de piemont), de câmpie înaltă şi de
câmpie joasă.
Noţiunea de câmpie este însă improprie, având în vedere fundamentul destul de
cutat şi de ondulaţia prea accentuată. Câmpia înaltă, acumulativ erozivă, are o altitudine
de cca 200 m şi ocupă aproape ¾ din depresiune, fiind extinsă mai ales înspre sud, sub
10
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forma unor câmpuri netede. Aceste câmpuri netede, situate îndeosebi spre contactul cu
muntele, reprezintă resturi sau martori ai câmpiei pontice.
Lunca are o lăţime ce oscilează între 20 m în partea de est şi 900-2000 m, în
partea de vest a teritoriului. Prin regularizarea şi îndiguirea râului Caraş lunca nu mai
este expusă inundaţiilor din trecut, ea prezentându-se ca o suprafaţă cvasiorizontală,
propice agriculturii, ca urmare a nivelării fostelor meandre ale râului şi a executării unei
reţele gravitaţionale de canale de desecare. Lunca râului Mercina este relativ îngustă,
chiar dacă la confluenţa cu râul Caraş are o lăţime ceva mai mare, cuprinsă între 100200 m.
Câmpia joasă de acumulare aluvio-proluvială este creaţia exclusivă a Râului
Caraş. Înălţimea câmpiei variază între 90 – 100 m.
Solurile care se întâlnesc aproape în exclusivitate sunt cele de clasa vertisoluri.
Între comunele Vrani şi Vărădia se desfăşoară o întinsă zonă mlăştinoasă,
brăzdată actual de numeroase canale de desecare şi colectare a apei în exces.
Surplusul de apă, precum şi fracţiunea fină a depozitelor aluviale cărate şi depuse au
dus la formarea unor soluri de tip hidromorf, cu o textură foarte fină de tipul vertisolurilor
sau a gleiosolurilor vertice.
Clima
Clima judeţului este continental-moderată cu nuanţe sub-mediteraneene,
subtipul climatic bănăţean caracterizându-se prin circulaţia maselor de aer atlantic şi
prin invazia maselor de aer mediteranean, ceea ce conferă caracter moderat regimului
termic, cu frecvenţe perioade de încălzire în timpul iernii, cu primăveri timpurii şi cantităţi
medii de precipitaţii relativ ridicate.
Temperatura medie a iernii are valori ceva mai ridicate decât în zone din ţară situate
la aceeaşi altitudine. În lunile de vară, temperaturile medii sunt în continuă creştere, dar
mai moderate de la o lună la alta, comparativ cu lunile de primăvară.
Analizând temperatura medie pe anotimpuri se constată că iernile sunt relativ
aspre în regiunile muntoase (la Cuntu – 3,4 grade C, Semenic – 4,8 grade C, iar pe
Ţarcu – 8,3 grade C), în timp ce la Caransebeş şi Oraviţa se înregistrează valori
pozitive.
Anotimpul de vară este în general moderat, comparativ cu cel de iarnă în
regiunea muntoasă, temperatura crescând treptat în depresiuni: Oraviţa (20,1 grade C),
Bozovici (18,8 grade C), Caransebeş (20,1 grade C).
Temperatura medie a lunii ianuarie variază între 0 şi -1 grad C, iar cea a lunii
iunie între 21-23 grade C.
Valoarea maximă a temperaturii înregistrată în judeţ a fost de 44,9 grade C în
anul 1946, iar cea minimă a fost de – 32,2 grade C înregistrată în anul 1929.
Climatul comunei Vărădia este corespunzător zonei fitoclimatice în care se află,
cu influenţe locale mediteraneene determinate, atât de circulaţia maselor de aer cald
care vin din sud (Marea Mediterană), cât şi de unitaţiile geomorfologice (de regulă
versanţi cu diferite grade de înclinare şi expoziţii diverse).
În partea depresionară a localităților Vărădia și Ciortea, temperatura medie
anuală prezintă variații de la 8 grade C, în zonele cele mai înalte, până la 10 grade C, în
zonele mai coborâte.
Iarna în luna ianuarie, temperatura medie anuală este de 4 grade C, în partea
superioară a munților, ajungând până la 2 grade C în zonele mai joase.
Vara temperatura crește la 16-20 grade C. Anual numărul de zile senine este de
90-100, cu o frecvență mai mare în luna august,12-14 zile, dar mult mai reduse iarna, în
ianuarie numai 5-6 zile.
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Cantitatea medie anuală de precipitații este de 1.000-1200 mm. În cea mai
ploioasă lună-iunie, cad 100- 120 mm, iar în ianuarie numai jumătate din această
cantitate, 50-60 mm. Numărul de zile ploioase este în medie 140, iar al celor cu ninsoare
20-30. Stratul de zăpadă durează aproximativ 80 de zile anual.
Caracterizarea generală a climatului este determinată în general de regimul
termic, eolian şi pluviometric.
Regimul termic
În conformitate cu raionarea climatică a teritoriului României întocmită de St.
Stoienescu şi V. Mihăilescu, zona Vărădia se caracterizează printr-un climat de dealuri
continental-moderat cu ierni moderate şi veri calde, cu precipitaţii bogate, cu amplitudini
termice reduse (viscolele şi secetele – deşi în ultimii 10-15 ani au fost unele manifestări
de uscăciune excesivă – sunt fenomene rare) şi cu evidente influenţe mediteraneene.
Valorile medii lunare ale temperaturii aerului prezintă un maxim în luna iulie (21,0º
C) şi un minim în luna ianuarie (-4,0º C), ce imprimă totuşi teritoriului caracter de climat
continental din zona temperată.
Regimul eolian
Valorile temperaturii medii, umidităţii atmosferice, evapotranspiraţia etc., sunt
influenţate de natura şi intensitatea vânturilor din zonă. Vânturile dominante în această
zonă sunt:
 Austrul, cu direcţie sud-vest, viteza 1,7 m/s şi frecvenţa de 2,5 %;
 Coşava, cu direcţia nord-est, are o viteză medie de 1,7 m/s şi o frecvenţă de 1,7
%;
 Föhnul bate frecvent în lunile de iarnă din direcţia nord-est cu o viteză de 1,7 m/s.
În zonele înalte, circulația vântului se face în sens meridian, cea mai mare
frecvență având-o vântul dinspre sud,peste 22%.
În condiții speciale se declanșează Coșava , care atinge viteze mari, uneori de 50
m/s, doborând copaci și dezvelind case
Perioada de timp cu vânt este de 82%, iar cea de calm este de 18%.
Hidrologie
Principalele cursuri permanente de apă sunt:
 Carașul cu afluenții săi:
o pârâul Lisava ( Badovita), afluent de stânga, cu o cota medie pe bazin
de 267 m cu o lungime de 22 km si un areal de recepție de 146 kmp;
o pârâul Vărădia, afluent de dreapta, cu o lungime de 5 km si o suprafața
de colectare de 10 kmp;
o pârâul Mercina, afluent de stânga, cu o lungime de 8 km si o suprafața
de colectare de 22 kmp. Apa freatică este cantonată în sol la adâncimi
între 1,5 si 4 m .
Râurile Caraş şi Mercina au fost regularizate şi îndiguite (Fig. nr.6).
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Fig. nr. 6 Vărădia așezare in județul Caraș-Severin

Elemente de bio-geografie, floră, faună
Flora
Judeţul Caraş-Severin are o floră deosebită, multe specii fiind rare sau
declarate monumente ale naturii. Dintre acestea se pot enumera: Zada, Pinul Negru de
Banat, (relicvă din era glaciară), Alunul turcesc, Garofita bănăţeană, Garofita albă,
Bulbuci, Bujorul de pădure, Bujorul de Banat, Măceşul de Beuşniţa, Paducelul negru,
Vişinul turcesc, lederea albă, Angelica, Urechea ursului, Floarea de colţ, Floarea
Semenicului, Laleaua p e s t r i ţ a , N a r c i s a , S t a n j e n e l u l , P a p u c u l d o a m n e i ,
S â n g e l e voinicului, Săbiuţa, Branduşa-galbenă etc. De la regiunea de câmpie până la
crestele munţilor se succed următoarele zone de vegetaţie:
Zona stepei şi silvostepei ocupă suprafeţe restrânse în golfurile de câmpie ale
Caraşului şi Nerei, în care se întâlnesc: plopi, sălcii, asociaţii de fag, stejarul pufos,
cărpiniţa, scumpina, liliacul sălbatic etc.
Zona pădurilor este bine reprezentată şi diferenţiat etajată: etajul quercineelor în
zona Moldova Nouă, împrejurimile Reşiţei, Bocşei, Caransebeşului şi etajul fagului în
Munţii Banatului, Defileul Dunării, Munţii Almajului şi Locvei, în împrejurimile Reşiţei şi
Caransebeşului şi latura vestică a culoarului Timiş-Cerna. În aceasta zonă se întâlnesc
păduri de fag în amestec cu ulmul de pădure, paltin, brad, molid.
Zona alpină este formată din: etajul subalpin între 1.700 m şi limita superioară a
pădurilor, în care predomină pajiştile de iarba câmpului, paius, garofiţe de munte,
ienupăr, tufe de afine, jnepenis si etajul alpin propriu-zis caracterizat prin pajişti de
iarba vântului, paruşca, plante lemnoase (sălcii pitice şi azaleea).
Pe pajişti se dezvoltă asociaţii de Agrostis tenuis (iarba câmpului), Elymus asper
(perişor), Andropogon ischaemum (bărboasă), Cynosurus cristatus (peptănăriţă),
Festuca pratensis (păiuş), Xeranthemum annum (plevaiţă), Setaria glauca (mohor),
Rubus caesius (mur), Cirsium arvense (pălămidă), Cynodon dactylon (pir gros).
Arealul comunei Vărădia este situat in zona pădurilor, subzona stejarului.
In lunci si pe terenurile mai joase predomina gorunul (Quercus robur) si gârnița
(Q. Frainetto), iar pe terenurile mai înalte gorunul (Q. Petraea).
Nota caracteristica in toate rămășitele de pădure o constituie prezenta unor specii
termofile, intre care, cu precădere teiul (Tilia tomentosa). Sunt prezente, de asemenea,
specii precum: frasin (Fraxinus excelsior), mojdrean (F. Ornus), jugastru (Acer
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campestre) si arțar tătăresc (A. Tataricum), păr pădureț (Pirus piraster), cireș (Cerasus
avium), măceș (Rosa canina), porumbar (Prunus spinosa) etc.
Pe o parte din versanții erodați si pe solurile scheletice sunt prezente specii ca:
cenuser (Ailanthus glaudulosa), barboasa (Andropogon ischaemum), firuta (Poa
pratensis), fragi (Fragaria viridis) etc.
Pe pajiști se dezvolta asociații de iarba câmpului (Agrostis tenuis), perisor
(Elymus asper), barboasa (Andropogon ischaemum), peptanarita (Cynosurus cristatus),
paius (Festuca pratensis), plevaita (Xeranthemum annum), mohor (Setaria glauca), mur
(Rubus caesius), palamida (Cirsium arvense), pir gros (Cynodon dactylon) etc.

Fauna
În zona de pădure, fauna este destul de bogată. În litieră sunt prezente
numeroase populaţii de animale nevertebrate mărunte: colembole, păianjeni, acarieni,
miriapode, râme, coleoptere. Frecvent este întâlnit melcul de livadă, melcul dungat,
croitorul mic, rădaşca, gândacul de frunză al stejarului.
Animalele vertebrate sunt prezente prin diferite specii de batracieni, reptile, păsări
şi mamifere. Batracienii des întâlniţi sunt broasca brună, brotăcelul. Dintre reptile se pot
aminti: şarpele orb, şopârla de câmp, şarpele de casă, guşterul etc. Populaţiile de păsări
sunt destul de numeroase: fazanul, privighetoarea, mierla, cucul, sturzul - acestea
abundă în toate anotimpurile ciocănitoarea, şorecarul comun, huhurezul etc. Mamiferele
sunt reprezentate de: mistreţ, căprior, vulpe, iepure, viezurele etc.
Solul şi resursele naturale
Prin gruparea unităţilor de teren (U.T.) rezultă următoarele tipuri dominante de
soluri (Fig. nr.7):
1. Soluri brune argiloiluviale, 1-18 (tipice, pseudogleizate, molice, vertice,
pseudorendzinice): 25,4%;
2. Soluri brune luvice, 19-27 (pseudogleizate, vertice): 6,5%;
3. Soluri brune eumezobazice, 28-30 (gleizate, molice, vertice): 3,1%;
4. Soluri gleice şi pseudogleice, 31-41 (tipice, vertice, molice, mlăştinoase, luvice,
gleizate, pseudogleizate): 8,0%;
5. Vertisoluri, 42-54 (gleizate, pseudogleizate): 19,3%;
6. Litosoluri, 55 (tipice): 1,9%;
7. Regosoluri, 56-59 (tipice, pseudorendzinice): 6,0%;
8. Soluri aluviale, 60-70 (gleizate): 18,25,
9. Soluri erodate şi coluvionate, 71-76 (pseudorendzinice, gleizate, pseudogleizate,
vertice): 3,5%;
10. Soluri degradate antropic şi ravenate, 77,78 (gleizate): 5,7%;
11. Asociaţii de soluri brune argiloiluviale, soluri brune eumezobazice, soluri aluviale,
701-705 (tipice, pseudogleizate, molice, vertice, gleizate): 2,4%.
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Fig. nr. 7 Tipuri de soluri

Factorii limitativi care grevează asupra calităţii învelişului de sol sunt reprezentaţi,
în principal de:
o aciditate (moderată pe 30,0% din suprafaţă),
o rezerva scăzută de humus (moderată 29,0%),
o compactitate (moderată 19,3%),
o panta terenului (extrem de severă 4,1%, foarte severă 2,4%, severă
10,4%, moderată 8,6%),
o excesul de umiditate freatică (moderat 23,0%),
o excesul de umiditate stagnantă.
Pentru diminuarea sau eliminarea factorilor limitativi enumeraţi se pot avea în
vedere corectarea acidităţii solului prin acţiuni de amendare calcică şi prin lucrări de
fertilizare radicală, prevenirea şi combaterea eroziunii de adâncime prin lucrări de
consolidare a ogaşelor şi ravenelor, precum şi măsuri corespunzătoare pentru
combaterea excesului de umiditate prin captarea şi evacuarea apelor de origine pluvială
şi freatică.
Resurse naturale
Singura resursă naturală a comunei Vărădia o constituie terenul agricol, în special
terenul arabil care reprezintă 80% din întregul teritoriu administrativ al comunei, știut
fiind faptul că în Câmpia Carașului se află cel mai bun sol pentru culturi vegetale și
legumicole.
Suprafaţa totală intravilană a comunei și suprafața totală sunt redate în tabelul
nr.1.
Tabelul nr.1.
Nr
crt
1

LOCALITATE/SUPRAFATA

Vărădia

TOTAL
8287,00 ha
Sursa: Direcția Județeană de Statistică Caraș-Severin

Suprafetele agricole, dupa modul de folosinta la nivelul anului 2012 este
prezentată în tabelul nr.2
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Tabelul nr.2 Suprafata localităţii pe categorii de folosinţă
Categorii de folosinţă (ha)
Teritoriul
administrativ al
localităţii
Total [ ha ]

Agricol = 5970 ha
Arabil

8287

3574

Paşuni

Fâneţe

2237

137

Neagricol = 2317 ha
Livezi si
pepiniere
pomicole
22

Paduri

Ape si
balti

1900

83

Suprafata
cu terenuri
neagricole
2317

Cai de
comunicatii

Degrdate si
neproductive

114

67

Sursa: Direcţia Judeţeană de Statistică Caraş-Severin

II.4 POTENŢIAL SOCIO-UMAN
Populaţia
La nivelul anului 2013 populaţia localităţii era de 1589 persoane (Tabelul nr.3),
cu o pondere relativ echilibrată din punctul de vedere al repartiţiei pe genuri.

Tabelul Nr. 3. Populaţia pe sexe în comuna Vărădia la 1 iulie 2013
Total (număr de persoane)
Ambele sexe

Masculin

Feminin

1589

797

792

Comuna Vărădia

Sursa: Direcţia Judeţeană de Statistică Caraş - Severin

Evolutia populaţiei localităţii in perioada 2000-2010 este redata in Tabelul nr. 4 şi
Graficul Nr.2, iar repartiţia raportului dintre natalitate şi mortalitate în perioadă 20002010 în Tabelul nr.5
Tabelul Nr.4 Evoluţia populaţiei în perioada 2000-2010
Anul
Populaţia

2000

2001

1438

1443

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

1624

1594

1636

1609

1597

1618

1650

1607

1594

Sursa Direcţia Judeţeană de Statistică Caraş – Severin

Din analiza datelor se constată o creștere a populației în anul 2002 de la 1443
la 1624 persoane, iar apoi o menținere relativ constantă în jurul valorii 1600 cu o
valoare maximă în 2008 de 1650 persoane. Creșterea populației în anul 2002 este
consecința declinului economic al localităților monoindustriale din județ: Oravița,
Reșița, Anina etc care a avut ca și consecință mutarea la sate a unei părți însemnate a
populației rămase fără loc de muncă.
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Tabelul Nr. 5 Sporul natural în comuna Vărădia în perioada 2000-2010
Varadia

Total

Anul

Născuţi vii

Decese

Spor natural

2000

19

20

-1

2001

13

26

-13

2002

9

17

-8

2003

12

28

-16

2004

14

31

-17

2005

14

24

-10

2006

17

17

0

2007

14

30

-16

2008

14

24

-10

2009

10

20

-10

2010

8

31

-23

Sursa: Direcţia Judeţeană de Statistică Caraş - Severin

Evoluția mișcării migratorii în perioada 2000-2010 este prezentată în Tabelul Nr.6
Tabelul Nr. 6 Mișcarea migratorie în comuna Vărădia în perioada 2000-2010
Varadia
Total
Stabiliri de
Plecări cu
Mișcarea
Anul
domiciliu
domiciliul
migratorie
2000
32
21
11
2001
22
30
-8
2002
62
22
40
2003
43
26
17
2004
99
40
59
2005
24
24
0
2006
25
37
-12
2007
54
35
19
2008
89
52
37
2009
12
23
11
2010
47
24
23
Sursa: Direcţia Judeţeană de Statistică Caraş - Severin

Dinamica populaţiei este reprezentată de către mişcarea naturală, ce reprezintă
diferenţa dintre născuţii vii şi persoanele decedate (sporul natural) şi mişcarea migratorie,
adică diferenţa dintre sosirile în localitate şi plecările din localitate (sporul migratoriu).
Principalele disfuncţionalităţi privind evoluţia şi structura populaţiei relevă
următoarele:
 spor natural negativ în perioada 2000-2010, cu o singură excepție în anul 2006 cu
valoare zero se datorează tendinţei de îmbătrânire a populaţiei care înregistrează o
valoare maximă de (-23) în anul 2010;
 spor migrator pozitiv cu două excepții (2001 și 2006) se datorează exodului masiv de
după 1989 și restructurării industriei miniere, extractive, constructoare de masini,
siderurguce care au determinat migrația populației de la orașe spre zonele urbane;
valoarea maximă de (-59) în anul 2010;
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Și în comuna Vărădia se remarcă fenomenul prezent în majoritatea localităților rurale din
județ, migraţia puternică a populaţiei apte de muncă, în special a tinerilor spre mediul urban
(marile orașe din Regiune: Timișoara, Arad ) și spre țări din Uniunea Europeană ca:
Austria, Germania, Italia, Spania etc. datorită lipsei activităţilor alternative și slabei ocupări
a populaţiei active.
Structura etnică a populaţiei, conform recensământului din anul 2011, este
prezentată în Tabelul Nr. 7
Tabelul Nr.7. Structura populaţiei pe etnii conform Recensământului Populaţiei din 2011
Populaţie
Număr

Români
935

Maghiari
14

Germani
6

Cehi
5

Romi
333

TOTAL
1371

Sursa: Direcţia Judeţeană de Statistică Caraş - Severin

Structura populaţiei după religie este prezentată în Tabelul Nr. 8:

Nr.

Tabel Nr.8 Structura populaţiei pe religii conform Recensământului populaţiei din 2011
Ortodocşi Romano Greco- Reformati Baptisti Adventisti de Nedeclarati TOTAL
-Catolici
Catoli
ziua a 7-a
ci
1136
7
66
3
78
3
78
1371
Sursa: Direcţia Judeţeană de Statistică Caraş – Severin

Forţa de muncă
Structura populatiei apte de munca si a celei inactive la nivelul anului 2011 este
redata in Tabelul nr.9.
Tabelul Nr.9 Structura populației apte de muncă și a populației inactive
Populație
stabilă

1136

Din care:

Populatie activa

Populatie inactiva

0-19
ani

Peste
ani

Ocupata

Someri

Elevi/
studenti

Pensionari

Casnice

Pers.
intretinute

360

1123

378

29

239

445

192

155

Alta
situ
atie
98

Sursa: Direcţia Judeţeană de Statistică Caraş – Severin

Cea mai mare parte din populaţia activă din comuna Vărădia este ocupată în cadrul
agriculturii, in general practicandu-se o agricultura de subxistență.
Repartiția fortei de muncă conform datelor de la Direcţia Judeţeană de Statistică
Caraş – Severin în anii 2008-2010 este prezentată în Tabelul Nr.10 și Graficul nr. 1.
Tabelul Nr.10 Repartiția forței de muncă
Domenii de activitate
Salariati – total – numar mediu
Numar mediu salariati in industrie
Numar mediu in industria prelucratoare
Numar mediu salariati in comert cu ridicata si cu amanuntul, repararea
autovehiculelor si motocicletelor
Numar mediu salariati in transport si depozitare
Numar mediu salariati in hoteluri si restaurante
Numar mediu salariati in activitati profesionale, stiintifice si tehnice
Numar mediu salariati in invatamant
Numar mediu salariati in adminstratie publica si aparare, asigurari
sociale din sistemul public
Numarul mediu salariati in sanatate si asistenta sociala

18

2008
116
30
30
32

2009
183
7
7
102

2010
178
7
7
103

18
3
4
15
8

40
1
4
15
8

37
1
1
15
8

6

6

6
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Sursa: Direcţia Judeţeană de Statistică Caraş – Severin

Graficul nr.1 Repartiția forței de muncă in anul 2010

Educaţia
În comuna Vărădia există 2 școli cu un număr de 8 săli de clasă, un laborator si
cu 124 de elevi pentru clasele I-VIII . Dotarile din reteaua de invatamant curpind si 13
PC pentru uzul elevilor.
Scoala Gimanziala Romulus Fabian din localitatea Varadia funcționează in
clădirea renovata prin Programul de modernizare si reabilitare a școlilor derulat de catre
Inspectoratul Județean Caras-Severin.
Școala Primara cu clasele I-IV din localitatea Mercina are un număr de 3 săli de clasa si
32 de elevi.

Scoalile generale din Comuna Varadia

In cele 2 grădinițe de copii din Mercina si Vărădia sunt asigurate un număr de 2
săli de clasa si sunt înscriși si frecventează un număr total de 50 de copii .
Cadrele didactice reprezintă 80% suplinitori calificați deoarece nu exista catedre întregi
pentru titularizare. Transportul cadrelor este asigurat de către administrația locala prin
societatea de transport local , S.C Trans Vărădia S.R.L .
Infrastructura retelei de invatamant este prezentata in tabelul nr.9.

VĂRĂDIA
MERCINA

Grădiniţe de copii

Şcoli cu învăţământ
primar/gimnazial

1
1

2
1
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Licee
-
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Populaţia şcolară din comună la nivelul anului 2011 este redată în tabelul nr.10.
Vărădia

Total

Preşcolari
Elevi TOTAL
Elevi invatamant
gimnazial
Elevi invatamantul
primar
Liceal

50
124
54

Tabelul nr. 10

70
-

Numarul total al cadrelor didactice care deservesc actul de invatamant este de
12, din care 2 educatori si 10 cadre in invatamantul primar si gimnazial ( 4 invatamant
primar, 6 – invatamant gimnazial).
II.5 SECTORUL SOCIAL
Sănătate
In comuna Vărădia funcționează doua cabinete de medicina de familie in
sector privat, care asigura asistenta medicala a populației. Aceste cabinet sunt
deservite de 2 medici, ajutati de 2 asistenti medicali.
Daca pana in 2007 cabinetele medicale au aparținut Consiliului Local, in
baza Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului, nr. 110/14 iulie 2005, acestea au fost
preluate de medici (printr-un contract de vânzare cumpărare) si recondiționate.
Chiar daca s-a investit destul de mult in aceste cabinete, incă mai sunt
necesare fonduri pentru revitalizarea unor puncte farmaceutice, pentru aparatura
medicala si pentru un minilaborator foarte bine dotat.
II.6 CULTURA ŞI ACTIVITĂŢILE RECREATIVE
Așezăminte culturale
Pe raza comunei exista un număr de 2 Cămine Culturale ,respectiv la Vărădia si
Mercina .

Caminul Cultural Varadia

Căminul Cultural din comuna Vărădia funcționează intr-o clădire proprie
,amplasată in vecinătatea bisericii din centrul localității . Clădirea care a fost renovată și
modernizată recent cuprinde o sala de spectacole de 300 de locuri, toalete, 1 bucătărie
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cu minimele dotări, care poate prelua si unele funcțiuni, respectiv organizarea de
aniversari (nunti,botezuri,simpozioane ). In aceste condiții mai sunt necesare unele
amenajări care sa permită desfășurarea unei diversități de activități .
În satul Mercina Căminul Cultural necesita renovări deoarece se afla intr-o stare
avansata de degradare .

Caminul Cultural Mercina

Una din principalele activități culturale ale celor două sate, Vărădia și Mercina
,care este totodată si tradiție locala și care are loc in fiecare an de Rusalii ,este
evenimentul numit - Ruga satului , unde timp de 2-3 zile fii satului ,localnici si invitați din
localitățile învecinate si de pe alte meleaguri se strâng pentru a sărbători .
Așezăminte religioase

Biserici Ortodoxe Varadia si Mercina

Pe raza comunei exista un număr de 7 biserici din care amintim: 3 in satul
Mercina din care doua ortodoxe si una baptista si 4 biserici in Vărădia din care 2 sunt
ortodoxe ,una baptista si cealaltă greco-catolica . Sunt declarate ca monumente istorice
un număr de 2 biserici .
La circa 800m de centrul comunei Vărădia ,respectiv pe “Dealul Chiliilor”,se mai
pot vedea ,urmele unei foste biserici ,construita in stanca de piatra si care datează de pe
timpul dominației Austro-Ungare ,respective a Mariei Tereza .
Se mai pot vedea încăperile foștilor slujbași ai bisericii ,cavourile din stanca
,clopotnița si scările de urcare –coborâre,care din lipsa întreținerii ei și a vremii au ajuns
in prag de ruina si sunt în continua deteriorare.
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Biserica „Dealul Chiliilor”

Pe ulița “ Valea cu piatră “ din Vărădia se afla biserica de cult ortodox ce datează
din anul 1750 ,declarata monument istoric .Datorita amplasării ei pe un teren în pantă cu
inclinație de 25-30º,a făcut ca acțiunile tectonice ,respectiv cutremurele si alunecările de
teren ,sa producă mari fisuri la fundație ,planșeu si pereți.
II.7 INFRASTRUCTURA
Infrastructura de transport
Circulația rutiera pe teritoriul administrativ se desfasoară pe DJ 573A Greoni-Iam
,care străbate comuna si leagă localitățile Mercina ,Vrani,Ciortea și Iam intre ele si cu
celelalte localități din comunele învecinate .
Din DJ 573 A se ramifica drumul comunal DC 66,care face legătura cu reședința
de comuna Vărădia .
Ambele drumuri clasificate nu sunt întreținute , necesitând lucrări de reabilitare.
Transportul se realizează cu un microbuz al societății S.C Trans Varadia S.R.L
care transporta zilnic elevii ,profesorii si funcționarii pe ruta Vărădia- Mercina –Oravița ,
dus –intors .
Dotări tehnico-edilitare
Dotarile tehnico-edilitare existente sunt:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

rețea de alimentare cu energie electrica inclusive rețea de iluminat stradal ;
rețea de alimentare cu apă localitatea Vărădia
reţea de telefonie naţională ;
reţea de telefonie mobilă;
reţea de cablu TV şi acces Internet;
drumuri comunale si județene;
Post Poliție comunal ;
Serviciul de salubritate ;
Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență;
Oficiu Poștal comunal ;
Cabinet Medical .
Gradul de echipare teritoriala al comunei este redat in tabelul nr.11.
Tabelul nr. 11
Echiparea teritoriului
Suprafaţa totală - ha
Locuinţe existente - total număr
Locuinţe în proprietate publică
- număr
Locuinţe din fondurile private
- număr
Suprafaţa locuibilă - total mp
Suprafaţa locuibilă -
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2010
8287
583
9
574
24781
317
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proprietate publică - mp
Suprafaţa locuibilă - fondurile
private - mp
Lung. simplă a reţelei de
distribuţie a apei potabile - km
Capacitatea instalatiilor de producere
a apei potabiule mc/zi
Cantitatea de apa potabila distribuita
consumatorilor total mii mc
Cantitatea de apa potabila distribuita
consumatorilor uz casnic total mii mc

24464
10,4
160
50
45

Circulaţia feroviară
Localităţile comunei nu dispun pe teritoriul administrativ de legătură feroviară.
Acestea sunt deservite de gările din Răcăşdia,Gradinari sau Oraviţa
In partea de sud a teritoriului administrativ, pe o distanţă de cca. 2 km trece calea
ferată Oravița - lam.
Reţea de utilităţi
Alimentare cu apă și canalizare
Localitatea Varadia dispune de retea de alimentare cu apa in sistem centralizat,
cu o lungime de 10, 4 km, iar localitatea Mercina nu dispune de retea de alimentare cu
apa insa se doreste extinderea retelei de alimentare cu apa prin Programul de
Modernizare a Satelor .
Localităţile comunei Varadia nu dispun de canalizare în sistem centralizat.
Alimentarea cu apă se realizează individual prin fântâni, cu adâncime ce variază
între 5-10 m, care colectează apa freatică .
Gestionarea deşeurilor
Colectarea, transportul şi eliminarea deşeurilor generate pe raza localităţilor
aparţinătoare comunei este realizată neselectiv.
Cantitatea de gunoi menajer care se colectează lunar este de aproximativ 200
mc/lună (150 mc/lună + 50 mc/lună). Colectarea, transportul şi eliminarea deşeurilor
comunale este realizată săptămânal, taxele de colectare, transport şi eliminare fiind de
3,5 lei/lună/gospodărie.
Pentru gestionarea deşurilor s-a iniţiat şi finanţat un proiect integrat zonal ce
prevede înfiinţarea unui operator unic în zona Oraviţa., SC ECOLOGICA Oravita SRL,
care realizeaza colectarea deseurilor si de pe raza comunei Varadia.
Colectarea, transportul şi eliminarea deşeurilor se va realiza selectiv. Deşeurile
reciclabile din categoria: hârtie şi carton, plastice, sticlă etc. se vor valorifica în vederea
reciclării. Deşeurile nereciclabile şi nepericuloase se vor elimina în depozitul zonal, care
va prelua întreaga cantitate de deşeuri municipale generate pe raza judeţului.
Pentru reducerea cantităţilor de deşeuri eliminate la depozitare se vor lua
următoarele măsuri:
- Gestionarea în gospodării a deşeurilor biodegradabile prin compostare la sursă şi
valorificarea compostului ca îngrăşământ organic în interiorul gospodăriei sau la alte
gospodării;
- Colectarea selectivă a deşeurilor reciclabile în vederea valorificării;
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- Pentru eliminarea deşeurilor animaliere s-a încheiat contract de servicii cu firmă
specializată care a câştigat licitaţia la nivel naţional în vederea preluării şi eliminării
acestor deşeuri, respectiv firma SC PROTAN SRL.
IIuminatul public
Localităţile comunei VĂRĂDIA sunt în întregime electrificate. Alimentarea cu
energie electrică se realizează din reţeaua de medie tensiune ce străbate zona.
Reţeaua de joasă tensiune este amplasată parţial pe stâlpi din beton şi parţial pe
stâlpi din lemn. Pe stâlpii de beton s-au prevăzut corpurile de iluminat de tip C 2000,
dotate cu lămpi cu incandescenţă.
Reţeaua de alimentare cu gaz metan
Alimentarea cu căldură se realizează cu sobe cu lemne. Localităţile nu
sunt racordate la sistemul naţional de gaze naturale.

Reţeua de alimentare cu energie termică în sistem centralizat

Până în prezent există centrale termice doar la Şcoalile Generale, Caminul
Cultural Varadia si Primaria Comunei Varadia.
Reţeaua de comunicaţii





Există reţea de comunicaţii după cum urmează:
Romtelecom
Vodafone (parţial)
Orange (parţial)
Zapp (telefonie fixă)

Există de asemenea, televiziune prin cablu şi Internet.
Sediul poştei se află în localitatea Varadia, în interiorul clădirii Primăriei , unde se
sunt aduse presa şi corespondenţa cu un autovehiculul special de Poştă.
II.8 ACTIVITATEA ECONOMICĂ
Activitatea economică în comuna Varadia se axeaza in special pe agricultura si
prelucrarea lemnului data fiind pozitia comunei ,in zona preponderant deluroasa .
O altă ramură dominantă este comerţul şi alimentaţia publică.
În prezent, la nivelul comunei sunt inregistrati un numar de 4 agenti economici in
urmatoarea structura : 2 societati comerciale si 2 societati agricole .
Principalii agenti economici de pe raza comunei Varadia sunt prezentati in tabelul nr. 12.
Tabelul nr.12
NR.
CRT

DENUMIRE

ACTIVITATE

NR. CRT

DENUMIRE

ACTIVITATE

1

S.C PERSAM S.R.L

magazin mixt

3

S.C AGRONORM 2001 S.R.L

agricultura

2

S.C CALVADOS S.R.L

magazin mixt

4

S.C BARDEAUX S.R.L

Agricultura
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II.9 PROTECŢIA MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR
Dintre actiunile ce se impun in acest domeniu se pot aminti :
- stabilirea măsurilor care se impun pentru atenuarea viiturilor în perioada
ploioasă a anului, dată fiind configuraţia naturală a zonei;
- stimularea participării şi colaborării ONG-urilor, a instituţiilor de învăţământ şi a altor
reprezentanţi ai societatii civile la actiunile de conservare si protejare a siturilor .
- promovarea voluntariatului în rândul societăţii civile pentru desfăşurarea de
acţiuni privind protecţia mediului;
Datorită nerealizării lucrărilor de întreţinere şi îmbunătăţire a pajiştilor, a
compoziţiei floristice, suprafeţe importante sunt de productivitate redusă, are loc
extinderea vegetaţiei nevaloroase, precum şi a tufărişurilor, care reduc substanţial
suprafaţa utilă de păşunat.
Frecvent şi în mod nejustificat, de peste un deceniu, se practică obiceiul cel mai
dăunător,
care
produce
degradarea
solului,
a
compoziţiei
floristice
(calităţii păşunii), fondului forestier, a zonelor locuite şi în general a mediului, respectiv
aprinderea voită a vegetaţiei ierboase, a tufărişurilor şi a miriştilor.

Distrugerea ecosistemelor terestre prin foc aduce pagube incalculabile mediului
natural, care nu pot fi acoperite pe termen scurt şi chiar mediu/lung (în cazul distrugerii
vegetaţiei forestiere). Este dificil să se calculeze aceste pagube, dar cu siguranţă că ele
sunt imense.
În localităţile aparţinătoare comunei există o serie de puţuri săpate/fântâni, care
asigură nevoile gospodăreşti pentru majoritatea populaţiei comunei. În situaţia neluării
unor măsuri minime de protecţie a surselor individuale cu apă (fântâni), pot apărea
cazuri de poluare pe termen scurt, mediu şi lung a fântânilor. Principalele surse de
poluare a surselor individuale de alimentare cu apă sunt:
● distanţa sub 10 m de la fântâni la adăposturi de animale, depozitele de gunoi
zootehnic, grupurile sanitare, evacuările de ape uzate;
● amenajări necorespunzătoare a adăposturilor de animale, a depozitelor de
gunoi zootehnic, fose septice, bazine vidanjabile;
● neîntreţinerea, nedecolmatarea şanţurilor/canalelor pluviale în general, dar mai
ales a celor aflate în apropierea fântânilor;
● neamenajarea străzilor interioare, a trotuarelor şi rigolelor pluviale;
● nerealizarea lucrărilor de combatere a inundaţiilor;
● gestiunea defectuoasă a deşeurilor de orice fel;
Ţinând cont de faptul că monitorizarea surselor individuale şi colective de
alimentare cu apă, la scară mai redusă, lasă de dorit, apar cazuri frecvente de
îmbolnăviri accidentale datorită consumului de apă impropriu pentru băut chiar şi pe
termen scurt. Populaţia încă nu conştientizează pericolul pe care îl poate produce apa
improprie pentru consumul uman şi zootehnic.
Datorită presiunii activităţilor antropice asupra surselor individuale de alimentare
cu apă potabilă, calitatea acestora avansează galopând spre surse de apă improprii
pentru orice folosinţă care poate întreţine o viaţă normală.
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II.10 ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ LOCALĂ
Adresa:

PRIMĂRIA COMUNEI VĂRĂDIA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VĂRĂDIA

Strada Principala , Nr. 379;
cod postal / 327420
Cod fiscal 3227300
Tel. 0255 / 576709
E-mail: primaria_varadia@yahoo.com
Fax. 0255 / 576709
Web: www. primariavaradiacs.ro
Cadrul legal de funcţionare este Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, cu
modificările şi completările ulterioare.
Bugetul local al comunei este redat in tabelul nr.16.
Tabelul nr.16
2007
2008

2009

(mii RON)

(mii RON)

(mii RON )

Venituri totale

1732

1765

1800

Venituri proprii

149

508

510

Venituri fiscale

8

4

5

Impozit pe salarii –

38

48

50

Subventii-total

80

55

60

Cheltuieli totale

1732

1765

1800

Cheltuieli curente –

1527

1637

392

405

410

205

128

130

total

total
Cheltuieli de asistenta
sociala
Cheltuieli de capital –
total

Numărul angajaţilor cu normă întreagă şi a celor angajaţi temporar pe categorii
Total posturi bugetare
din care:
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Demnitari
functii publice ocupate
functii contractuale ocupate
Numărul consilierilor locali

2
4
5
11
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STAT DE FUNCȚII
privind funcțiile publice ocupate din cadrul
aparatului propriu de specialitate al Primarului Comunei Vărădia

Nr crt

Functia publica
De conducere

Clasa

Nivel de studii

De executie

Treapta de
salarizare

Nr de posturi

Superioare
SECRETAR COMUNĂ

1

1

2

REFERENT CONTABIL

III

Medii

1

1

3

REFERENT AGRICOL

III

Medii

1

1

III

Superioare

4

REFERENT FISCAL

1

1

TOTAL

FUNCTII PUBLICE OCUPATE

4

STAT DE FUNCȚII
privind funcțiile contractuale ocupate
din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Vărădia
Nr
crt

De
conducere

1
2
3

Functia
De executie

4
5
6

Consilier primar
Operator calculator
Șef serviciu voluntar pentru situații
de urgență
Munc. Calificat-Fochist
Administrator
Guard

7

Asistenți personali

TOTAL

Studii

Nr. de posturi

M
M
M

1
1
1

M
M
M

1
1
1

G,M

2

8 posturi
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Oportunităţi de afaceri
Dintre oportunităţile de afaceri se pot aminti:


Trend pozitiv privind dezvoltarea rurală la nivel de judeţ;



Posibilităţi de dezvoltare a agriculturii;



Potential de dezvoltare a zootehniei;



Potenţial de dezvoltare horti-pomicol ;



Vănătoarea şi pescuitul sportiv;



Turism religios;



Potenţial de dezvoltare a industriei materialelor de constructii (balastiere);



Forţa de muncă ieftină şi facil de calificat ;



Zonă propice pentru infiinţarea unor centre/sanatorii de recuperare a persoanelor
cu afecţiuni psihice ;



Posibilităţi de accesare de programe din fonduri europene.

CAPITOLUL III
ANALIZA SWOT A COMUNEI
Orice institutie care dedică resurse, de orice natură, atât umane cât şi
materiale, pentru atingerea unor obiective strategice va dori să evalueze sistemul
asupra căruia îşi dirijează actiunile. Această analiză va reliefa carentele dar şi atuurile
sistemului evaluat. Când vorbim de "sistem" includem atât micro cât şi macrosistemele, atât persoana cât şi persoana în relatie cu mediul. Când acestea sunt
combinate cu o analiza-inventar a "oportunitătilor şi amenintărilor" din mediul extern,
realizăm aşa-numita "Analiza SWOT".
Cu alte cuvinte, factorii cei mai importanti pentru dezvoltarea unui sistem
deschis sunt cei catalogati drept "strategici", iar atunci când au fost identificati şi
analizati aceşti factori, este momentul pentru a defini misiunea sau actiunile
corespunzătoare.
Cuvântul SWOT provine din initiala cuvintelor Strenghts, Weaknesses,
Opportunities, Threats (în lb. engleză).
1) punctele forte (S = strengths)
2) punctele slabe (W = weaknesses)
3) oportunitătile (O = opportunities)
4) amenintările (T = threats)
Analiza SWOT reprezintă o analiză a punctelor tari, a punctelor slabe, a
oportunităţilor şi a ameninţărilor care a fost creată şi utilizată de întreprinderi ca
instrument de formulare a strategiilor.
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Acest instrument face posibilă analizarea rapidă a punctelor strategice cheie,
precum şi identificarea alternativelor strategice. Astăzi, analiza SWOT este aplicată în
cadrul analizei teritoriului şi este utilizată ca instrument pentru facilitarea planificării în
cadrul administraţiilor publice.
Înainte de a începe o analiză SWOT este absolut necesară prezentarea
unei descrieri a cadrului general al situaţiei existente pentru ca în cadrul discuţiilor toţi
participanţii să aibă o "bază comună".
Această etapă preliminară reprezintă un element fundamental din moment ce, de
cele mai multe ori, persoanele active de la nivelul comunităţii dispun de o
informare asimetrică şi au viziuni diferite asupra temelor de dezvoltare.
Tehnica SWOT de discuţie/analiză şi cercetare se bazează pe metoda
"brainstorming"-ului, care s-ar traduce printr-o discuţie între persoanele implicate în
activitatea de elaborare a strategiei.
Ce înseamnă un punct tare pentru o comunitate?
Dintr-o analiză a indicatorilor comunităţii pot rezulta o întreagă gamă de
puncte tari. Acestea pot fi "puncte tari-grele (hard)" şi "puncte tari-uşoare (soft)".
Dacă, în mod normal, primele se identifică destul de repede, celelalte se
conturează prin discuţii ulteriore sau din activităţi de cercetare.
Al doilea parametru îl reprezintă punctele slabe. Aflate la polul opus faţă de
punctele tari, acestea reprezintă slăbiciunile cadrului local. Şi în cazul analizei
punctelor slabe este posibil să se facă distincţia între "puncte slabe-grele" şi
"puncte slabe-uşoare".
Al treilea parametru se referă la zona oportunităţilor. Acestea pot fi studiate şi
discutate doar dacă o alegere preliminară a fost proiectată. In acest stadiu, se impune o
nouă descriere, mult mai clară, persoanelor implicate. Ar putea exista probleme în
cadrul analizei dacă punctele tari şi oportunităţile se suprapun. Există o diferenţă clară
între aceşti doi parametri. O regulă simplă, dar folositoare pentru o analiză SWOT
corectă, este aceea de a verifica dacă există o distincţie clară între punctele tari şi
oportunităţi.
Ameninţările includ implicaţiile negative ale măsurilor adoptate. Analiza
oportunităţilor şi a ameninţărilor implică un melanj al efectelor interne şi externe ale
politicii. Efectele externe pot genera într- un fel ameninţări.
În analiza SWOT nu exista o corespondenta exclusiva intre puncte tari si
oportunităţi, pe de o parte, si puncte slabe si ameninţări pe de alta parte. Punctele tari şi
punctele slabe sunt concepte "statice", bazate pe parametrii descriptivi ai unei zone,
într-o perioadă determinată de timp = CEEA CE EXISTĂ.
Oportunităţile şi ameninţările au în vedere viitorul, şi se referă la alegerile
pe care le au de făcut persoanele implicate în procesul de planificare = CEEA CE VA
FI.
Cel mai puternic mesaj transmis de analiza SWOT este acela că, indiferent
de acţiunile stabilite, procesul decizional ar trebui să includă următoarele elemente:
• construieşte pe Punctele Tari,
• elimină Punctele Slabe,
• exploatează Oportunităţile,
• îndepărtează Ameninţările.
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Puncte tari (strenghts)
care sunt avantajele noastre?
ce facem bine?

- apropierea de orasul Oravita ;
- retele de alimentare cu electricitate, telefonie,
iluminat public, internet;
- există vointă a autoritătilor locale de a întocmi
şi aplica proiecte destinate dezvoltării locale
- starea drumurilor locale este corespunzătoare
şi în curs de îmbunătăţire şi modernizare

Puncte slabe (weaknesses)
ce nu facem bine?
care sunt dezavantajele noastre?

- nu exista retea de alimentare cu apă
potabilă
- nu există programe coerente de
calificare şi recalificare a fortei de muncă;
- experientă insuficientă în administrarea
proiectelor şi în atragerea de fonduri
structurale;
-

-nu există factori cu potential crescut de poluare
asupra mediului (apei sau solului);
- aşezare naturală cu conditii deosebite de
mediu care scoate in evidenta potentialul
istoric,arheologic si monastic al zonei
- existenta unei administratii publice locale
active şi motivate, cu o viziune ambitioasă
asupra dezvoltării economico-sociale a
comunitătii;
- existenta unor servicii publice locale
functionale: Poştă, transport călători, serviciul
de salubritate, Serviciul Voluntar pentru Situatii
de Urgentă; servicii medicale
-

existenta a 2 scoli si 2 gradinite cu
personal specializat in domeniu educatiei

implicare insuficientă a cetătenilor în
rezolvarea problemelor comunitatii

- lipsa banilor pentru proiectare şi
reactualizare proiecte de infrastructură
- lipsa banilor pentru întocmire proiecte şi studii
de fezabilitate
-

lipsa banilor pentru asistenţă tehnică şi
consultanţă acordată pentru dezvoltarea de
noi afaceri şi promovare zonă

- agricultură neperformantă, de slabă
calitate şi având o prioritate secundară;
- lipsa utilajelor agricole performante;
- interes scăzut pentru activitătile şi
investitiile pentru agricultură ;

- necesitatea înfinţării unui club de zi pentru
- terenuri disponibile pentru vânzare optime pensionari si pentru tineri în vederea realizării
pentru construirea de case sau pentru unor activităţi.
înfiinţarea de unităţi industriale
- deşi există potential turistic nu există o
infrastructură adecvată şi programe de
- preţul scăzut al imobilelor şi terenurilor
dezvoltare a turismului la nivel local;
-

resurse umane disponibile, în căutarea unui loc de muncă

existenţa unor zone întinse acoperite de păduri,
având un important rol în asigurarea echilibrului
ecologic
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Oportunităti (opportunities)
schimbări favorabile
şanse favorabile

Amenintări (threats)
cerinte greu de realizat
schimbări defavorabile

utilizarea potenţialului turistic oferit de
rezervatia arheologica si istorica
ArcidaVaradia
- programe ale autoritătilor judetene şi
centrale destinate dezvoltării locale;

- migrarea fortei de munca catre mediul urban

-

- lipsa posibilităţilor cofinanţării locale
- creşterea continuă a costului vietii, fără o
compensare în veniturile populatiei

- posibilitatea accesării unor programe de
finantare comunitare ale Uniunii Europene
pentru sprijinirea dezvoltării infrastructurii în
mediul rural, în special P.N.D.R
- dezvoltarea mediului de afaceri, prin
accesarea de fonduri europene în scopul
infiinţării de noi servicii, linii de producţie,
modernizări, etc
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CAPITOLUL IV
STRATEGIA DE DEZVOLTARE A COMUNEI VĂRĂDIA

IV.1. OBIECTIV GENERAL
În elaborarea documentului s-au avut în vedere următoarele documente
cu caracter strategic elaborate la nivel local sau regional: Planul de Dezvoltare
Regională , Strategia Judeţului Caraş-Severin, Planul de Amenjare a Teritoriului
Caraş- Severin şi Planul Urbanistic General al localităţii Varadia.
Obiectiv general
Relansarea vieţii socio-economice şi dezvoltarea armonioasă a localităţii Varadia
prin valorificarea resurselor naturale si umane disponibile .

IV.2. OBIECTIVE SPECIFICE
Au fost identificate o serie de obiective specifice care vizează:
a). - atragerea de investiţii în scopul modernizării şi reabilitării infrastructurii la
nivelul localităţii;
b). - dezvoltarea mediului de afaceri şi a spiritului anteprenorial la nivelul comunităţii în
scopul stimulării dezvoltării economice a localităţii Varadia;
c). - încurajarea dezvoltării sectorului turism prin valorificarea resurselor naturale
existente;
d). - conservarea şi protejarea mediului înconjurător în scopul asigurării
premiselor necesare dezvoltării durabile a localităţii Varadia
e). - accelerarea eforturilor de realizare de parteneriate şi oficializarea relaţiilor de
cooperare teritorială ale comunităţii .
Aceste obiective vor fi realizate într-un orizont de timp de 7 ani prin
implementarea de proiecte de dezvoltare, beneficiare de finanţări din fonduri europene şi
guvernamentale.
IV.3. AXELE PRIORITARE ŞI DOMENIILE DE INTERVENTIE
Ca urmare a analizei
realizate la nivelul
identificate următoarele 5 axe strategice:
1)
2)
3)
4)
5)

infrastructura localitatii
dezvoltarea economică a localitatii
dezvoltarea turismului,
protecţia mediului înconjurător,
cooperare teritorială.
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Priorităţile prevăzute în Strategia localităţii Varadia sunt compatibile cu domeniile
de intervenţie stabilite în cadrul Programului Operaţional Regional şi a
Programelor Operaţionale
Sectoriale:
Creşterea Competitivităţii Economice,
Infrastructura de Mediu, Dezvoltarea Resurselor Umane, Dezvoltarea Capacităţii
Administrative, Programul National de Dezvoltare Rurala .
Axa prioritară 1: INFRASTRUCTURA LOCALITATI
Domeniul de intervenţie 1.1.Reabilitarea şi îmbunătăţirea infrastructurii de transport local
- reabilitarea prin betonare sau pietruire a strazilor comunei
- reabilitarea prin refacerea îmbrăcăminţii asfaltice,
funcţie de amplasament şi de condiţiile de relief din zona respectivă a tuturor străzilor
din comuna Varadia
- refacerea trotuarelor,parcarilor şi aleilor pietonale din comuna ;
- diversificarea sistemului de transport local
Domeniul de intervenţie 1.2. Modernizarea drumurilor de legătură cu toate
localităţile componente şi aparţinătoare, precum şi către obiective de interes turistic
-

drumul dintre Mercina si Vrani ,la iesirea din Mercina spre Vrani
drumul agricol catre satul Mercina

Domeniul de intervenţie 1.3. Alimentarea cu apa si canalizare a comunei
-

realizarea studiilor de fezabilitate ,studiilor topo si proiectului tehnic pentru intreaga
comuna
extinderea retelei de alimentare cu apa in localitatea Mercina .
realizarea retelei de canalizare in comuna

Axa prioritară 2: DEZVOLTAREA ECONOMICĂ A COMUNEI
Domeniul de intervenţie 2.1. Mediul de afaceri
- atragerea de investitori interesaţi de concesionarea sau cumpărarea de spaţii şi
terenuri în localitate pentru derularea unor activităţi productive;
- oferirea unor facilităţi sau reduceri în vederea atragerii investitorilor locali/străini
(reduceri la chiria spaţiului pentru o perioadă de timp determinată, cursuri de
specializare în vederea calificarii personalului, întocmirea actelor necesare într-un timp
cât mai redus de către autorităţile locale abilitate, etc.);
- sprijinirea accesului agenţilor economici şi ONG-urilor la reţeaua electronică
a comunităţii locale si asigurarea de consultanta gratuita pentru accesarea de proiecte
de dezvoltare;
- promovarea oportunitatilor mediului economic local pe plan judeţean şi regional;
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Domeniul de intervenţie 2.2. Resurse umane
-cooperarea
cu
Oficiul
forţelor
de
muncă
şi
susţinerea
reîncadrării
persoanelor disponibilizate prin oferte publice , organizate periodic şi despre care
mediatizarea să fie foarte accentuată;
- construirea de locuinte sociale
- realizarea unui centru de zi pentru tineri și bătrâni și în viitor a unui azil de batrani
Domeniul de intervenţie 2.3. Servicii publice
- reabilitarea infrastructurii sectorului medical, prin asigurarea utilităţilor absolut
necesare: apă, canal si reabilitarea unui cabinet medical in localitatea Mercina in
cladirea Primariei
- înfiinţarea a 2 parcuri si locuri de joaca pentru copii
- reabilitarea clădirilor şi dotarea cu echipamente a unor spaţii şi clădiri pentru situaţii de
urgenţă precum şi pentru servicii sociale, asistenţă socială, culturală şi de
formare- orientare a categoriilor defavorizate şi îmbunătăţirea serviciilor oferite;
- reabilitarea, modernizarea, extinderea, utilarea şi dotarea tuturor unităţilor
de învăţământ din comuna ;
- reabilitarea si curatirea a 2-3 fantani din sat si camp
-construirea podetului pentru trecerea in gradinile din ornita peste noul canal
- reabilitarea Bibliotecii satesti si stabilirea unui program de functionare a acesteia in
Caminul Cultural
- extinderea retelei electrice pe anumite strazi .
- infiintarea unui serviciu de apa si canal
Axa prioritară 3: DEZVOLTAREA TURISMULUI
Domeniul de intervenţie 3.1. Promovarea localităţii şi a oportunităţilor turistice existente
şi integrarea acestora în circuitul turistic naţional
- realizarea unei promovări mai accentuate a punctelor de interes turistic din comuna
prin pliante distribuite gratuit cu ocazia diferitelor ocazii speciale, articole în presa
judeţeană şi pe site-uri de Internet;
- realizarea şi editarea unui ghid turistic al comunei si al zonelor invecinate care sa
conţină atât un scurt istoric, cât şi punctele de interes pentru turişti, atât atracţii naturale,
cât şi arheologice ale patrimoniului local
- valorificarea obiectivelor turistice naturale pentru activităţi turistice: castrul roman de
piatra din punctul arheologic din Pusta ,castrul roman de pamant de pe Dealul Chilii
,biserica Pogorarea Sf Duh ,1754 si ansamblul manastiresc cu chilii ,Conacul Baici sec
XIX si Scoala Generala ,1834 .
Domeniul de intervenţie 3.2. Reabilitarea obiectivelor turistice de la nivelul localităţii
- reabilitarea acceselor şi marcarea traseelor spre obiectivele turistice
- restaurarea, protecţia şi conservarea obiectivelor din patrimoniul cultural şi natural al
localităţii;
- conservarea şi amenajarea siturilor arheologice si monastice in scopuri turistice
- reabilitarea spaţiilor de cazare existente şi atragerea în circuitul turistic a unor clădiri în
prezent neutilizate;
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Axa prioritară 4: PROTECŢIA MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR
Domeniul de intervenţie 4.1. Modernizarea reţelei de utilităţi
- realizare studiu de fezabilitate şi ulterior proiectare şi realizare a staţiei de tratare a
apei potabile , găsirea de surse alternative şi extinderea sistemului de alimentare cu apă
potabilă cu acoperire integrală a întregii comune
- proiectarea şi realizarea sistemului de canalizare ape uzate menajere şi staţie de
epurare ape uzate menajere ;
- reducerea poluării solului intravilan prin eliminarea foselor septice ca
urmare a conectării gospodăriilor la sistemul de canalizare;
- modernizarea reţelei de utilităţi prin accesarea de fonduri nerambursabile
prin intermediul Programului Operaţional Sectorial de Mediu;
-restructurarea si inchiderea actualei halde de gunoi menajer si reorientarea catre locatia
stabilita la nivel regional conform master planului de deseuri
Domeniul de intervenţie 4.2. Conservarea mediului inconjurator
- stabilirea măsurilor care se impun pentru atenuarea viiturilor în perioada ploioasă
a anului, dată fiind configuraţia naturală a zonei;
- stimularea participării şi colaborării ONG-urilor, a instituţiilor de învăţământ şi a altor
reprezentanţi ai societatii civile la actiunile de conservare si protejare a siturilor .
- promovarea voluntariatului în rândul societăţii civile pentru desfăşurarea de
acţiuni privind protecţia mediului;
Axa prioritară 5 : COOPERARE TERITORIALA
Domeniul de intervenţie 5.1. Dezvoltarea de parteneriate transfrontaliere
-gasirea de noi parteneri in afara granitelor in domeniul economic, social, cultural
-dezvoltarea si extinderea parteneriatelor existente
-proiecte comune de restaurare si conservare a monumentelor
-initierea de programe turistice cu parteneri din Serbia
-actiuni comune de promovarea a activitatilor ecomonice (targuri, expozitii, misiuni
economice)
- parteneriate cu O.N.G – uri din afara tarii

III. 4. PROIECTE ŞI IDENTIFICAREA SURSELOR DE FINANTARE
Un portofoliu de proiecte bune, însoţit de cofinanţarea adecvată sunt
esenţiale pentru a asigura absorbţia efectivă a Instrumentelor Structurale
disponibile pentru România. În acest sens, etapa de pregătire de proiecte trebuie să
înceapă anterior lansării ghidurilor solicitantului.
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Consiliul Local va trebui sa prevada ,sa identifice si sa aloce fonduri pentru:
o întocmirea unor studii de evaluare cantitativă şi de stabilire a condiţiilor
optime de punere în valoare a resurselor naturale din zonă (analize
speologice, studii geografice, refacerea PUZ-urilor).
o întocmirea unor studii de fezabilitate sau reactualizarea vechilor studii de
fezabilitate, care vor putea duce la cunoaşterea nevoilor reale şi concrete
pentru fiecare proiect precum şi la stabilirea surselor de finanţare
potenţiale ce pot fi accesate.
o Întocmirea de proiecte de execuţie, planuri de afaceri, achitarea costurilor
cu taxele şi autorizaţiile necesare urmate apoi de întocmirea cererilor de
finanţare.
De menţionat că aceste cheltuieli trebuie efectuate înainte de întocmirea cererilor
de finanţare şi nu asigură (garantează) obţinerea finanţării.
Întocmirea unui portofoliu de proiecte şi de propuneri de proiecte care să
pună în valoare oportunităţile oferite de zonă.
Alocarea de fonduri pentru promovarea oportunităţilor şi pentru implementarea
strategiei de promovare.
Identificarea efortului financiar necesar implementării unor propuneri de proiecte şi
alocarea de linii bugetare în acest sens pentru:
o acoperirea costurilor pentru pregătirea propunerilor financiare şi întocmirea
cererilor de finanţare.
o atragerea de consultanţi sau angajarea în cadrul primăriilor de persoane
cu abilităţi în managementul proiectelor.
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CAPITOLUL V
Lista principalelor proiecte de dezvoltare locală în perioada 2014-2020

NR.
CRT

TITLUL
PROIECTULUI

1

Realizare extindere alimentare cu apă
localitatea Mercina

2

3

VALOAREA
ESTIMATĂ
LEI/RON

PERIOADA
DE
RELIZARE

SURSA
DE
FINANȚARE

2.100.000

2014-2020

Buget local
Fonduri
Guvernamentale

Realizare rețea de canalizare
Comuna Vărădia

8.000.000

2014-2020

Reabilitare clădire fosta Casă de Copii
Varadia ,pentru realizarea unui
Centru de zi pentru tineri si batrani

500.000

2014-2020

Buget Local
Fonduri
Europene
Fonduri
Guvernamentale

Buget Local
Fonduri
Europene
Asociația “Il
Giocattolo”

4

Amenajare parcuri si locuri de joacă pentru
copii localitățile Mercina și Vărădia

100.000

2014-2020

Buget Local
Fonduri
Guvernamentale

5

Reabilitare trotuare,parcări,aleii,podețe în
Comuna Vărădia

1.000.000

2014-2020

Buget Local
Fonduri
Guvernamentale

2014-2020

Buget Local
Fonduri
Guvernamentale

6

Extindere iluminatului public pe raza
Comunei Vărădia

7

Reabilitarea monumentelor istorice și
siturilor arheologice în vederea atragerii
turiștilor în zonă
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50.000

100.000

2014-2020

Buget Local
Fonduri
Europene
Fonduri
Guvernamentale
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8

9

10

11

Construire Cămin Cultural,
localitatea Mercina

Reabilitare și consolidare zid de protecție la
inundații , localitatea Vărădia

Reabilitarea și decolmatarea șanțurilor,
podurilor și podețelor din Comuna Vărădia

Lucrări de întreținere și îngrădire a
monumentelor eroilor și cimitirelor de pe
raza Comunei Vărădia

1.750.000

2014-2020

100.000

2014-2020

50.000

100.000

13

14

Curățarea și igienizarea fântânilor
de pe raza Comunei Vărădia

3.000.000

20.000

30.000

Refacerea sondei de apă
din localitatea Mercina
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Buget Local
Fonduri
Europene
Fonduri
Guvernamentale

2014-2020

Buget Local
Fonduri
Europene
Fonduri
Guvernamentale

2014-2020

Buget Local
Fonduri
Europene
Fonduri
Guvernamentale

2014-2020

Buget Local
Fonduri
Europene
Fonduri
Guvernamentale

2014-2020

Buget Local
Fonduri
Europene
Fonduri
Guvernamentale

12

Asfaltarea drumurilor și străzilor din
Comuna Vărădia

Buget Local
Fonduri
Europene
Fonduri
Guvernamentale

2014-2020

Buget Local
Fonduri
Europene
Fonduri
Guvernamentale
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15

16

Lucrări de consolidare a malurilor de pe
Valea cu Piatră
din localitatea Vărădia

10.000.000

2014-2020

Lucrări de modernizare sediu administrație
publică locală

500.000

2014-2020

Buget Local
Fonduri
Europene
Fonduri
Guvernamentale

Buget Local
Fonduri
Europene
Fonduri
Guvernamentale

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ ,
POPOVICI IOAN

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR,
CLIMESCU CIPRIAN- MARIAN
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