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Abstract: The paper deals with the issue of durable development in the
towns and villages situated on the Timiş River valley. The authors present
the geographic advantages of the area, its natural and anthropic
resources and some possibilities of capitalizing on these resources.
Moreover, the results of the research project “Economic and Social
Potential of the Bega and Timiş River Valleys” are also presented in
order to show the solutions identified by the research team formed by the
staff of the Faculty of Management in Tourism and Commerce Timisoara,
part of “Dimitrie Cantemir” Christian University.
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Rezumat: Articolul tratează problematica dezvoltării durabile în
oraşele şi satele situate pe valea râului Timiş. Autorii urmăresc să
prezinte avantajele geografice ale acestei zone, câteva resurse naturale
şi antropice, şi, de asemenea, posibilităţile de valorificare ale acestor
resurse. Mai mult, articolul prezintă şi rezultatele proiectului de
cercetare desfăşurat de cadrele didactice ale Facultăţii de Management
Turistic şi Comercial Timişoara din cadrul Universităţii Creştine
„Dimitrie Cantemir”, proiect intitulat „Potenţialul socio-economic al
văilor râurilor Bega şi Timiş”.
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Studiul de faţă îşi propune să analizeze problematica dezvoltării
durabile în oraşele şi satele situate pe valea râului Timiş luând în
considerare avantajele geografice ale acestei zone, câteva resurse
naturale şi antropice, şi, de asemenea, posibilităţile de valorificare ale
acestor resurse. De asemenea, ne propunem să prezentăm rezultatele
proiectului de cercetare desfăşurat de cadrele didactice ale Facultăţii de
Management Turistic şi Comercial Timişoara din cadrul Universităţii
Creştine „Dimitrie Cantemir”, proiect intitulat „Potenţialul socioeconomic al văilor râurilor Bega şi Timiş” şi care a început în 2011,
fiind finalizat în 2013. Chiar dacă principalul tip de turism practicat în
zona analizată este turismul de afaceri, există şi alte tipuri de turism care
încep să se dezvolte. cu preponderenţă în zona din care izvorăşte
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Timişul: turismul, rural, turismul religios, turismul cultural şi, mai
recent turismul legat de practicarea anumitor sporturi (ciclism,
motociclism, pescuit). Dezvoltarea mai multor tipuri de turism pentru
această zonă străbătută de râul Timiş şi formată din judeţele CaraşSeverin şi Timiş este strâns legată de existenţa atâtor a unor resurse
naturale, cât şi a unor valoroase resurse antropice.
Dezvoltarea economică, la nivel mondial a fost şi este legată de
existenţa resurselor. Una dintre cele mai importante resurse care a
influenţat în mod direct apariţia aşezărilor umane şi dezvoltarea
economică este apa, de fapt este o resursă vitală.
Reţeaua hidrografică a unei zone cuprinde apele de suprafaţă
(izvoare, râuri, lacuri, apele mărilor şi oceanelor) şi pe cele de adâncime
(apele din pânza freatică, apele minerale şi termominerale, lacurile şi
râurile subterane).
Exploatarea raţională a apelor şi păstrarea calităţii lor este o
problemă de actualitate. Poluarea acestora poate fi chimică, fizică sau
bacteriologică, iar efectele negative apar imediat, sau în timp.
Rezervele de apă dulce ale planetei sunt destul de mici ( 2,53%
din totalul resurselor naturale de apă ale planetei) , chiar dacă 75% din
suprafaţa acesteia este acoperită de apă, ceea ce impune utilizarea lor
într-un mod cât mai eficient.
Prin apă potabilă se înţelege orice tip de apă (naturală sau după
tratare) care se foloseşte pentru băut, prepararea hranei şi alte scopuri
casnice, precum şi în industria alimentară.
Un consum de apă necontrolat, fără a ţine cont de principiile
durabilităţii are ca rezultat degradarea ecosistemelor şi reducerea
capacităţii lor de a furniza apă de calitate pentru populaţia Terrei.
Odată cu poluarea tot mai intensă înregistrată la nivel mondial sau luat măsuri în direcţia protejării mediului înconjurător şi utilizării
raţionale a resurselor naturale. Astfel, s-a lansat ideea şi programul de
dezvoltare durabilă.
Dezvoltarea durabilă înseamnă, conform definiţiei date de
Comisia Brundtland (1987), „dezvoltarea care satisface nevoile
prezentului fără a compromite nevoile generaţiilor viitoare în
satisfacerea propriilor nevoi” (Constantin 193).
Un efort de susţinere a comunităţii constă în adoptarea unor sisteme pe
termen lung, integrate, de dezvoltare si realizare a unei comunităţi viabile
prin luarea în considerare a problemelor economice, de mediu şi sociale. Alte
elemente importante ale unor astfel de eforturi sunt cultivarea unei
semnificaţii categorice comunităţii şi făurirea de parteneriate şi înţelegeri
între mandatari. Punctul de concentrare şi mărimea eforturilor durabilităţii
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depind de condiţiile locale, inclusiv de resurse, acţiuni politice, individuale şi
de trăsăturile remarcabile ale comunităţii. Demersurile pentru susţinerea
comunităţilor au fost aplicate chestiunilor privind expansiunea urbană, intercity şi redezvoltarea terenurilor brune, dezvoltarea şi progresul economic,
conducerea (administrarea) ecosistemului, agriculturii, biodiversităţii, clădiri
ecologice, conservarea energiei, watershed management, şi prevenirea
poluării. Multe dintre aceste chestiuni şi alte asemenea probleme ale
comunităţii nu pot fi abordate cu uşurinţă prin moduri sau elemente
tradiţionale în societatea noastră. Mulţi oameni consideră că este mai bine ca
astfel de probleme să fie tratate prin metode de abordare mai cooperante şi
holistice, deoarece asemenea probleme sunt confuze, multidisciplinare,
multiorganizaţionale, cu mize multiple şi multisectoriale în natura lor.
(Lachman 1997)

Apa este una din resursele importante ale planetei, iar exploatarea
sa durabilă este considerată o prioritate şi în România.
Legislaţia în vigoare referitoare la exploatarea durabilă şi protecţia
apelor consideră infracţiuni următoarele acţiuni:
- deversarea sau injectarea în apele planetei de deşeuri, reziduuri,
ape uzate, sau diverse produse care conţin substanţe solide,
lichide, gazoase, bacterii, microbi, în concentraţii şi cantităţi
suficient de mari încât să schimbe caracteristicile apei şi să o
transforme într-o otravă;
- executarea unor lucrări de extindere, modificare, construcţii şi
instalaţii de ape fără avizul de gospodărire a apelor (Legea nr.
107/ 1996, legea apelor);
- exploatarea, întreţinerea lucrărilor construite pe ape, a celor ce au
legătură într-un fel sau altul cu apele, desfăşurarea unor diverse
activităţi (topirea plantelor textile, tăbăcirea pieilor, extragerea
agregatelor minerale existente) fără a deţine autorizaţie de
gospodărire a apelor;
- exploatarea agregatelor minerale în zonele interzise (zone de
protecţie sanitară a surselor de apă, a albiilor şi malurilor,
construcţiile hidrotehnice;
- utilizarea plajei şi ţărmului mării, a albiilor minore fără
autorizaţie, pentru alte activităţi decât de îmbăiere şi plimbare;
- neîntreruperea activităţilor după pierderea drepturilor obţinute în
baza legii;
- limitarea utilizării apei potabile pentru populaţie în beneficiul
altor activităţi, atunci când are un caracter sistematic;
- poluarea în mod regulat, de orice fel, a resurselor de apă care
produce prejudicii utilizatorilor din aval;
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depozitarea şi întrebuinţarea îngrăşămintelor chimice, pesticidelor
şi a altor substanţe toxice în zonele de protecţie înfiinţate conform
prevederilor legale;
- păstrarea în albia majoră a râurilor a combustibilului nuclear şi a
deşeurilor obţinute prin folosirea lui;
- distrugerea, degradarea şi manevrarea stăvilarelor, barierelor,
grătarelor, vanelor şi a altor construcţii şi instalaţii hidrotehnice de
către persoane neautorizate;
- efectuarea unor lucrări (săpături, gropi, şanţuri, extragere de nisip,
pietriş, pământ) din baraje, diguri şi alte zone de protecţie, fără
avizul de gospodărire a apelor;
- fapta săvârşită contra populaţiei, prin otrăvire în masă, provocare
de epidemii, urmare a otrăvirii sau infestării apei, care este
catalogată ca atentat.
Aşa cum populaţia actuală are nevoie de apă, în primul rând pentru
a supravieţui, tot aşa au nevoie şi generaţiile viitoare.
În România există surse de apă care, în prezent, asigură necesarul
de apă pentru uz casnic, industrial, terapeutic, de recreere.
Pe teritoriul României se întâlnesc ape subterane, de suprafaţă şi
marine, care datorită poziţiei geografice a ţării şi climatului prezintă
particularităţi hidrografice şi hidrologice. Astfel, majoritatea apelor
curgătoare îşi au izvoarele în zona centrală a Carpaţilor, fiind colectate de
Dunăre, iar râurile din partea vestică sunt colectate de Tisa.
Lacurile reprezintă 1,1% din teritoriul ţării şi sunt distribuite pe
toate treptele de relief, având forme, mărimi şi origini diverse.
Unul din principalele râuri ale Banatului este Timişul. Acesta
izvorăşte din Munţii Semenic, din partea estică a acestor munţi, iar râul se
formează prin unirea pâraielor Semenic, Grădişte şi Brebu. Timișul (în
sârbă Тамиш, în germană Temesch, în maghiară Temes) se formează pe
versanţii estici ai Munţilor Semenic, în Judeţul Caraș-Severin. După
barajul de la Trei Ape, râul traversează judeţul Caraș-Severin și judeţul
Timiș, trecând apoi în Serbia unde se varsă în Dunăre, lângă Pančevo.
În perioada romană Timișul a fost numit Tibisis sau Tibiscus.
Etimologia acestui hidronim derivă din radicalul thib – nămolos (Creţan 10).
Afluenţii principali sunt Brebu, Slatina, Bucoșniţa, Petroșniţa,
Știuca, Bârzava, Moraviţa, Grădiște, Semenic, Teregova, Criva, Armeniș,
Sadoviţa.
Principalele localităţi traversate sunt Teregova, Armeniș, Sadova
Veche, Slatina-Timiș, Bucoșniţa, Petroșniţa, Valea Timișului, Prisian,
Buchin, Caransebeș, Jupa, Zăgujeni, Prisaca, Constantin Daicoviciu,
-
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Sacu, Jean, Gavojdia, Lugojel, Lugoj, Coșteiu, Bazoș, Uliuc, Urseni,
Șag, Parţa, Cebza, Crai Nou, Gad, Grăniceri.
Râul Timiş este cel mai important râu interior al Spaţiului
Hidrografic Banat. Are o suprafaţă bazinală de 10.352 km², din care 795
km² în România şi o lungime de aproximativ 340 km, din care 244 km
pe teritoriul României.
După ce trece de lacul antropic Trei Ape, râul urmează direcţia
nord-vest, apoi sud-est, printr-o vale îngustă, până la Teregova, acolo
unde intră în culoarul depresionar intramontan Caransebeş–Mehadia. În
acest sector colectează râuri numeroase ce vin atât din Masivul Semenic
cât şi din Munţii Ţarcu–Godeanu şi Poiana Ruscă. Afluenţii mai
importanţi în acest sector sunt Pârâul Rece, Feneş, Bolvaşniţa, Sebeş,
Axin şi Bistra. După confluenţa cu Bistra, Timişul îşi schimbă din nou
direcţia spre nord-vest, până la Lugoj. Apoi, cursul mijlociu traversează
câmpia Lugojului, sector în care colectează o serie de alţi afluenţi dintre
care cel mai important afluent este Nădrag. Cursul inferior al Timişului
continuă cu o vale largă străbate Câmpia Timişului, până la ieşirea din
ţară, în dreptul localităţii Grăniceri. Aceasta zonă este predispusă
inundaţiilor, motiv pentru care au fost făcute mai multe amenajări şi
lucrări hidrotehnice. Râul Timiş se varsă în Dunăre pe teritoriul Serbiei,
în dreptul localităţii Pančevo.
Prima viitură semnificativă care a determinat apariţia primelor
proiecte de amenajare a bazinelor Bega şi Timiş a avut loc în 1753. Cea
mai mare inundaţie de până atunci şi se pare că şi cea mai mare produsă
în Banat a avut loc în luna iulie a anului 1859. Au fost inundate cca.
500.000 ha din care 280.000 ha pe actualul teritoriu al României. Au
fost afectate 46 de localităţi, inclusiv oraşul Timişoara (Udo 2011). Din
acel moment au început lucrările de îndiguire şi canalizare ale celor
două mari râuri care străbat regiunea Banatului. Astfel, a apărut
posibilitatea valorificării resurselor naturale într-un mod care să nu
afecteze negativ viaţa localnicilor şi a turiştilor.
În acest context, a apărut necesitatea identificării la început de
secol XXI a potenţialului turistic de pe valea Timişului. Prima fază a
proiectului „Potenţialul socio-economic al văilor râurilor Bega şi
Timiş” dezvoltat de Facultatea de Management Turistic şi Comercial
din Timisoara, din cadrul Universităţii Creştine „Dimitire Cantemir” a
fost cea de documentare în localităţile de pe valea râului Timiş, în
bibliotecile din Timişoara, pentru a strânge informaţii concludente
despre potenţialul acestei zone. Au fost consultate numeroase
monografii şi articole despre localităţile: Teregova, Armeniș, Sadova
Veche, Slatina-Timiș, Bucoșnița, Petroșnița, Valea Timișului, Prisian,
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Buchin, Caransebeș, Jupa, Zăgujeni, Prisaca, Constantin Daicoviciu,
Sacu, Jean, Gavojdia, Lugojel, Lugoj, Coșteiu, Bazoș, Uliuc, Urseni,
Șag, Parța, Cebza, Crai Nou, Gad, Grăniceri. Prin vizite la faţa locului,
echipele trimise pe teren au constat activităţile principale ale locuitorilor
din zonă, activităţi care, în general sunt aceleaşi de la înfiinţarea
localităţilor, cu preponderenţă agricultura şi creşterea animalelor,
excepţie făcând, bineînţeles, oraşul Lugoj.
Cea de-a doua fază a proiectului a început în octombrie 2012, la
conferinţa internaţională Danube Net “Improve mobility – Inland
waterway. Focusing on channels” (Îmbunătăţirea mobilităţii – Cursurile
de apă canalizate). Participanţii din Serbia, Ungaria şi Romania au
discutat despre posibilităţi de transport al mărfurilor, despre plimbările
de agrement pe cursurile de apă din Banat şi despre posibilităţi de
construcţie a unor noi porturi sau de revitalizare a porturilor vechi
pentru a reporni traficul pe apă. Au fost luate în considerare şi nevoile
financiare ale comunităţii, necesitatea dezvoltării durabile şi impactul
creşterii traficului pe cursurile de apă asupra mediului, poluarea
reprezentând o problemă majoră. Concluzia trasă de participanţii la
conferinţă a fost că există potenţial de dezvoltare pe cursul râului Bega,
chiar dacă activităţile turistice sunt limitate la zona Timişoarei. Cu toate
acestea, există iniţiativă în domeniul turismului în diferite localităţi de
pe cursul râului Timiş.
Cea de-a treia fază a proiectului îşi propune să evalueze nevoile
turiştilor care vin în zonă şi posibilităţile financiare ale localnicilor de a
oferi ceea ce turiştii caută. În acest sens, se impune o analiză a
costurilor, pentru a evalua costurile pe care le-ar implica o posibilă
punere în aplicare a proiectului, bazându-ne pe datele strânse. De
asemenea, cu sprijinul autorităţilor locale râul Timiş va deveni mai mult
decât o sursă de apă potabilă sau de irigaţii, iar agricultura şi creşterea
animalelor ar putea fi completate de activităţi turistice.
Cea de-a patra fază a constat în publicarea Ghidului localităților
de pe valea râului Timiş, așa încât acest ghid își propune să finalizeze
proiectul început în anul 2011. În acest ghid au fost cuprinse
principalele puncte de interes din satele şi oraşele de pe valea râului
Timiş şi o scurtă istorie a acestor localităţi, pentru a contura contextul
istoric şi social propice pentru dezvoltarea unor activităţi turistice.
În concluzie, proiectul desfăşurat în cadrul Facultăţii de
Management Turistic şi Comercial Timişoara urmează să traseze o
analiză SWOT, identificând punctele forte şi punctele slabe ale
localităţilor din zonă, oportunităţile şi ameninţările din această regiune,
astfel încât să se ajungă la nişte soluţii realiste care să poată fi
implementate, atât pe termen scurt cât şi pe termen lung. O altă
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propunere care urmează a fi pusă în aplicare este colaborarea cu o
Facultate cu profil similar din Serbia pentru a continua studiul asupra
văii râului Bega până la vărsarea acestuia în Tisa.
Astfel, trebuie luat în considerare faptul că turiştii sunt o
importantă sursă de venit pentru localităţile în care agricultura este
preocuparea de bază, alte activităţi de producţie fiind abandonate din
diverse motive. În acest sens proiectul Facultăţii din Timişoara vine în
sprijinul comunităţilor din sate din Banatul românesc, urmând a fi
continuat, printr-un parteneriat cu o Universitate din Serbia, în Banatul
sârbesc.
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