
Transformări sociale și economice în orașul Reșița 
 
În a doua parte a anilor '90 orașul Reșița a trecut printr-un amplu proces de dez-industrializare 
iar acest lucru a avut un impact puternic asupra dinamicilor sociale și economice care au 
structurat situația locativă și proiectele de dezvoltare imobiliară pe plan local, tema principală 
a acestui proiect. Atât Combinatul Siderurgic Reșița cât și Uzina Constructoare de Mașini 
Reșița au trecut printr-un amplu proces de restructurare și privatizare (2000 și 2003), și nu au 
mai reușit să atingă producția industrială a ultimelor decenii. De-a lungul secolului al XIX-lea 
și XX-lea aceste industrii s-au numărat printre vârfurile tehnologice ale Imperiului Austro-
Ungar și mai apoi ale României, orașul fiind într-un constant proces de expansiune și 
dezvoltare. Această expansiune a cunoscut o accelerare semnificativă în perioada socialistă, 
când industriile reșițene au beneficiat de ample investiții și retehnologizări. O bună parte din 
producția industrială națională depindea de activitatea industriei siderurgice, în special de 
capacitatea uzinelor constructoare de mașini de a fabrică utiliajele și mijloacele de producție 
necesare pentru buna funcționare a altor industrii. Decăderea acestor industrii în anii 90 a 
generat o amplă criză socială. Cele două întreprinderi aveau în jur de 25.000 de angajați la 
finalul anilor 80, în 2016 mai lucrau în jur de 2.000 de angajați1. Datorită acestor transformări 
economice, primele două decenii post-socialiste au dus la un amplu declin urbanistic în Reșița, 
din care orașul dă semne să își revine abia în ultimii 5 ani. Prezentul raport face o analiză a 
modului în care județul Caraș-Severin în general și orașul Reșița în particular se situează din 
punct de vedere economic în raport cu celelalte regiuni ale țării. O atenție importantă o vom 
acordă în acest context investițiilor străine directe (FDI) și impactului pe care acestea le-au 
avut asupra revitalizării economice a regiunii. Raportat la acest context încercăm să creionăm 
câteva întrebări de cercetare privind potențialul unor proiecte de dezvoltare și regenerare 
urbană din Reșița. 
 

 
Foto 1 - Furnalele electrice cu ajutorul cărora se produce oțelul într-o uzină siderurgică 

 de la Reșița (Sursa: Arhiva personala) 

 
1 https://www.infocs.ro/video-ucmr-resita-de-la-maretie-la-agonie-aniversare-de-245-de-ani-trista/ Ultima 
accesare 4 Decembrie, 2022 



 

Orașele analizate în cadrul acestui proiect de cercetare au parcursuri post-industriale foarte 
diferite. Obiectul principal de analiză îl consituie modul în care fostele platformele industriale, 
care au fost scoase din producție, în principal datorită tranziției de la o economie planificată 
de stat la o economie capitalistă, au intrat într-un circuit de dezvoltare imobiliară și 
regenerare urbană. Pentru ca acest lucru să se întâmple e nevoie de intersectarea unor 
temporalități distincte: o temporalitate a dez-industrializării, care produce spații pe care 
companiile nu le mai pot folosi productiv; și o temporalitate a acumulării unui capital 
autohton sau infuzii de investiții străine directe, a căror dinamică este determinată în primul 
rând de potențialitatea unei anumite rate a profitului în sectorul imobiliar (capitalul va fi 
direcționat către acele investiții care pot genera venituri mai mari). Acest lucru presupune 
condiționalități la nivelul disponibilizării platfomelor industriale și modului în care acestea 
sunt scoase din circuitul productiv. Un proces rapid de re-industrializare poate face ca acele 
platforme să rămână în continuare într-o sferă a producției. O reprofilare economică și o 
creștere a sectorului de servicii într-un oraș poate să genereze o nevoie atât de spații de 
birouri și să declanșeze un proces de transformare imobiliară a acestor platforme industriale. 
De asemenea, creșterea economică din sectorul de servicii (IT, tehnologii informaționale 
office, servicii financiare și bancare, etc.), pentru că sunt afaceri cu valoare adăugată mare, 
generează și salarii mari și implicit putere de cumpărare la nivel local. Acest lucru alimentează 
cererea de locuințe. O re-industrializare târzie poate avea efect negativ asupra temporalității 
investițiilor de capital imobiliar: deși platformele industriale devin foarte accesibile ca preț, 
ele nu sunt investiții rentabile pentru că nu există creșterea economică necesară să 
alimenteze cererea de spații de birouri sau locuințe.  
  
O particularitate a orașului Reșița și a județului Caraș-Severin este o dez-industrializare 
timpurie și o re-industrializare foarte slabă târzie. Spre deosebire de Cluj și Brașov care au 
experimentat o dezindustrializare puternică, dar au avut o creștere economică bazată pe 
dezvoltarea sectorului de servicii, județul Caraș-Severin a cunoscut un declin economic 
îndelungat. 

 
 Sursa date: Tempo 



 

Între 1990 si 2000 populația orașului Reșița s-a diminuat considerabil. Dacă în 1992 erau 
înregistrați 95.216 locuitori, în 2011 populația ajungea la 65.5092. Acesta este un declin 
considerabil care a avut un impact major asupra orașului. Numărul mare de disponibilizări și 
absența unor noi industrii care să absoarbă o forță de muncă foarte bine calificată a generat 
o amplă problema socială. De-a lungul acestor două decade a urmat un amplu exod 
migrațional din oraș (Strategia de dezvoltare a orașului Reșița, p.18). Aceștia s-au îndreptat, 
conform discuțiilor cu agenții imobiliari intervievați, fie înspre centre urbane mai prospere, 
precum Timișoara, fie au migrat în Europa de Vest în căutarea unor locuri de muncă, fie s-au 
întors în localitățile lor de proveniență (mulți dintre reșițeni ajung aici în perioada comunistă 
datorită nevoii majore de forță de muncă necesare procesului de expansiune industrială). Un 
aspect important menționat în cadrul discuțiilor purtate cu agenții ce sunt activi în sectorul 
imobiliar este faptul că numeroase persoane care au părăsit orașul Reșița au refuzat să își 
vândă apartamentele. Acest lucru este pus deseori de interlocutorii noștri pe seama faptului 
că persoanele care au părăsit orașul vor să mai păstreze o conexiune cu Reșița și se gândesc 
eventual să se întoarcă. Însă aceste opinii sunt mai degrabă speculative, proprietarii de 
apartamente poate își doresc să vândă locuințele, însă prețul lor de piață este foarte mic. 
  
Ce este însă cert este faptul că în oraș există un stoc mare de locuințe neocupate. Din discuțiile 
purtate cu reprezentați ai autorităților locale, există de asemenea un număr relativ mare de 
locuințe aflate în proprietate publică care ar putea să fie vândute către chiriași, însă nu există 
resursele financiare necesare la nivelul populației în vederea achiționării acestora. Acest lucru 
scoate în evidență ce impact mic are industria imobliară asupra economiei orașului. Așa cum 
putem vedea din cele două tabele de mai jos, atât cifra de afaceri în sectorul construcțiilor și 
tranzacțiilor imobiliare, cât și numărul de muncitori este foarte mic comparativ cu celelalte 
orașe analizate. Acest lucru ne dă un ordin de mărime pentru cât de mică este industria 
imobiliară în Reșița. 
 
 

 
Sursă date: Tempo, Analize de date primare realizate de Ionuț Foldeș 

 

 
2 https://ro.wikipedia.org/wiki/Reșița, Ultima accesare 4 Decembrie, 2022 



 
Sursă date: Tempo, Analize de date primare realizate de Ionuț Foldeș 

 
 
Vizitele etnografice realizate în Reșița au scos în evidență un alt aspect atipic în raport cu 
orașele analizate în cadrul acestui proiect. La Reșița e foarte greu de identificat un spațiu 
urban unde să putem observa o tendință a clasei de mijloc de a se grupa. În majoritatea 
orașelor analizate putem observa procese de gentrificare urbană care ne permit să analizăm 
modul în care clasa socială este înscrisă în spațiu. Acest lucru e aproape o constantă în 
majoritatea orașelor analizate și faptul că lipsește de la Reșița ne oferă din nou un ordin de 
mărime important al pieței imobiliare locale și a puterii de cumpărare existente în oraș. De 
asemenea, un alt aspect care e ușor vizibil este că nu există o prezență foarte puternică a unui 
capital imobiliar național. În întreg orașul pot fi identificate un număr foarte mic de imobile 
construite recent pentru a fi vândute (blocuri cu apartamente) de către dezvoltatori locali și 
din discuțiile purtate cu agenții imobiliari, finalizarea acestor proiecte a trenat foarte mult 
timp. 
 

 
 
 

Sursa date: Tempo, reprezentare grafică proprie 

 



Un alt aspect important privind înțelegerea contextului dezvoltării imobiliare în orașul Reșița 
îl constituie puterea economică pe care acesta o are.  Așa cum putea vedea din reprezentarea 
grafică de mai sus, produsul intern brut al județului este relativ mic comparativ cu județele 
din regiune. Doar județul Mehedinți are o economie locală mai slabă decât județul Caraș 
Severin în sud-vestul României. Am ales aici să analizăm media produsului intern brut pe 
ultimii 5 ani (2015-2019) pentru a putea controla fluctuațiile excepționale. Județul Caraș-
Severin este situat în proximitatea unui oraș-magnet important - Timișoara care atrage forța 
de muncă din toate județele din jur. Timiș are un produs intern brut de aproape 4 ori mai 
mare decât Caraș-Severin. Aceste date sunt relevante pentru înțelegerea economiei locale și 
a capacității acesteia de a genera creșterea economică și posibilitatea unor venituri din 
impozitele aferente necesare pentru proiectele de dezvoltare implementate de unitățile 
administrative teritoriale.  
  
E important în acest context să analizăm salariul nominal mediu brut lunar la nivelul județelor 
României pentru a observa particularitățile județului Caraș-Severin. Ceea ce putem din nou 
observa este faptul că județele care sunt polii principali de dezvoltare generează și salarii mai 
mari pentru angajați. Este vorba despre Cluj, Timiș, Iași, Sibiu, Brașov și desigur municipiul 
București. În regiunea de sud-vest se poate cu ușurință vedea discrepanța mare existentă 
între județul Timiș și județele din jur, inclusiv Arad, care a cunoscut o dezvoltare importantă 
în ultimii ani. Județul Caraș-Severin se situează pe penultimul loc din această regiune, după 
județul Hunedoara. Puterea de cumpărare în județul Caraș-Severin este așadar relativ redusă. 
Acest lucru constituie un aspect important pentru determinarea locației unor eventuale 
investiții (imobiliare). 
 

 
Sursa date: Tempo, reprezentare grafica proprie 

 
 
 



Salariile mici din județ se datorează în primul rând tipurilor de industrii care funcționează în 
această zonă, majoritatea dintre ele bazându-se pe forță de muncă ieftină. Tabelul de mai jos 
reproduce topul celor mai importante ramuri industriale din municipiul Reșița. Exceptând 
industria siderurgică și cea constructoare de mașini, majoritatea celorlalate sunt industrii cu 
valoare adăugată mică și sunt generatoare de salarii mici. 

 
Sursa date: Strategia de dezvoltare locala a municipiului Resita 2015 -2025, captura ecran, pagina 60.  

 
 
De asemenea, relativ la celelalate orașe analizate în cadrul proiectului nostru, putem observa 
că firmele din orașul Reșița au o cifra de afacere extrem de mică. Doar Bârladul se găsește 
într-o situația mai rea. De asemenea, dacă în toate celelalte orașe studiate putem să 
observăm o creștere consistentă relativ la anul 2008, în Reșița și Bârlad se observă o stagnare 
din acest punct de vedere. 
 

 
Sursă date: Tempo, Analize de date primare realizate de Ionuț Foldeș 

 
 
Același lucru îl putem observa și din punct de vedere al profiturilor realizate de firmele din 
aceste orașe. Reșița și Bârlad se remarcă din nou prin faptul că generează profituri extrem de 
mici. Acest lucru ne dă un ordin de mărime în privința magnitudinii sectorului economic din 
orașul Reșița. Pentru proiectul nostru acest lucru este important pentru că ne permite să 
determinăm capacitatea de ocupare pe care companiile locale o au a unor eventuale spații de 
birouri dezvoltate de noi investiții imobiliare. Având în vedere creșterea economică slabă pe 
care firmele din Reșița o înregistrează, e puțin probabil să există o cerere locală mare pentru 
astfel de spații. La această trebuie să adăugăm că site-ul investiminresita.ro, care prezintă 
facilitățile pe care investitorii le pot găși pe plan local, se numără și o serie întreagă de hale 
de producție si birouri vechi care se pot închiria în orașul Reșița.    
 



 
Sursă date: Tempo, Analize de date primare realizate de Ionuț Foldeș 

 
 
La fel ca multe alte centre industriale, și Reșița a trecut printr-o serie de privatizări menite să 
rentabilizeze economia locală. Unul dintre motivele principale pentru care s-au realizat  
aceste privatizări în România a fost atragerea de capital străin și know-how managerial care 
să asigure o mai bună inserție a întreprinderilor socialiste în economia de piață globală. Datele 
furnizate de Banca Mondială ne arată o creștere semnificativă de Investiții Străine Directe 
(FDI) în România în ultimele trei decenii. Ele încep în perioada reformele economice 
implementate de guvernarea CDR care a generat ample privatizări și modificări legislative 
menite să atragă fluxuri de capital străin și se intensifică în perioada imediată pre-aderării 
României la UE. Fluxul de investiții cunoaște un șoc puternic in perioada crizei financiare din 
2008 și 2009 și apoi după o perioadă de stagnare acestea cresc treptat până la criză 
pandemică din 2020. Raportat la țările UE, România generează prin reformele din perioada 
Boc și Băsescu condiții prielnice pentru investitori (impozitul mic pe profit și o forță de muncă 
ieftină și flexibilă ca și consecință a adoptării unui nou cod al muncii și a unei noi legi a 
dialogului social care a diminuat dramatic sindicalizarea) însă acestea nu reușesc să atragă 
investițiile străine din perioada aderării la UE (ordinul de mărime este exprimat aici in procent 
din PIB). 

 
 

Sursa date: Investitii straine directe, Banca Mondiala, captura ecran 
(https://data.worldbank.org/indicator/BX.KLT.DINV.CD.WD?locations=RO) 

 
Datele BNR disponibile pentru 2020 de permit să observăm care sunt sectoarele predilecte 
pentru investițiile de capital străin în România. Aceastea sunt industriile, comerțul și 
intermedierile financiare. FDI-urile în construcții și imobiliare în acest an nu sunt foarte mari 
dacă le comparăm cu fluxurile de investiții in domeniile anterior menționate. 
 



 
Sursa date: Investițiile străine directe în România în anul 2020, BNR 2021, captura ecran, pagina 8 

 
Dacă analizăm însă fluxurile nete de ISD, atunci observăm, așa cum arată rapoartele BNR, că 
"cel mai mare aport la capitalurile proprii s-a înregistrat în ramura construcții și tranzacții 
imobiliare (516 milioane euro), urmată de industria prelucrătoare (175 milioane euro) și 
comerț (160 milioane euro)" (Investițiile străine directe în România în anul 2020, BNR 2021:2). 
Industrie imobiliara este pe termen lung o industrie care atrage numeroase capitalizari in 
Romania. 
 
Tabelul de mai jos indică o creștere constantă a stocurilor de ISD în construcții și tranzacții 
imobliare. Dacă în 2011 în sectorul de construcții și tranzacții imobiliare erau investiți 5897 
mil. euro în 2020 acestea ajung la 15,361 mil euro. Că și ordin de mărime această este a patra  
categorie după investițiile din industrie, manufactură și comerț (foarte apropiată de ordinul 
de mărime al utimeia dintre aceste categorii). Raportat la celelealte țări din Europa Centrală 
și de Est, România nu este destinația cea mai importantă a capitalului în acest sector de 
investiții, însă putem observa că înregistrează o creștere constantă. 
 



 

 
Sursa date: Investițiile străine directe în România în anul 2020, BNR 2021, captura ecran, pagina 39-40 

 
 
 



Putem astfel stabili că în termeni de cum evoluează soldului total al ISD la nivel național, 
construcțiile și tranzacțiile imobiliare joacă un rol foarte important. Din păcate nu avem date 
să vedem cum sunt teritorializate aceste investiții separate în funcție de domeniile noastre de 
interes. Însă putem să analizăm distribuiția pe județe a soldului total de ISD (toate domeniile 
însumate). Acest lucru scoate în evidență care sunt zonele principale de interes pentru 
investițiile directe străine: București, Timiș, Brașov, Prahova, Cluj, etc. Comparativ cu aceste 
zone magnet, Caraș-Severin beneficiază de relativ puține investiții străine. În proximitatea 
județului se găsesc câteva zone care sunt semnficativ mai atractive pentru investitorii straini: 
Timiș, Arad, Dolj. Județul Caraș-Severin nu constituite astfel o zona atractivă pentru 
investitori, in principal datorită faptului că este una dintre cele mai afectate zone de  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sursa date: Investițiile străine directe în România în anul 2020, BNR 2021, reprezentare grafica proprie 

 
 
transformările industriale din ultimele decenii. Ar fi interesant în acest context de realizat o 
analiză comparativă cu județul Hunedoara care a experimentat un proces similar de 
dezindustrializare și care a afectat puternic atât combinatele siderurgice din zona Hunedoara 
și Călan, cât și activitățile de minerit din zona Petroșani. Istoric vorbind însă orașul Reșița și 
județul Caraș-Severin nu au fost o destinația preferată pentru investițiile de capital trans-
național. Acest lucru dă semene să se schimbe în ultimii ani, o dată cu schimbarea 
administrației în 2016 și planurile foarte ambițioase de regernerare urbană articulate de 
strategiile de dezvoltare ale orașului.   
  
În publicațiile financiare, orașul Reșița este văzut tot mai mult că un potențial pol de atragere 
de investiții. Forbes România clasează orașul pe locul al 12-lea din România în anul 2019 în 
termeni de atractivitate pentru investitori3. Unul dintre argumentele invocate, pe lângă rată 
de șomaj mică și investițiile în derulare, este disponsibilitatea unor platforme industriale unde 
există se pot găși clădirile necesare pentru o evantuala producție industrială.  
  

 
3 https://www.forbes.ro/articles/forbes-best-cities-2019-locul-12-resita-traditie-industriala-140424 



De asemenea, conform Urbanizehub, Reșița se situează pe locul 3 al celor mai performanțe 
administrații locale, după Cluj-Napoca și Oradea. Clasamentul este întocmit în principal în 
funcție de absorbția fondurilor europene, care așa cum s-a observat pe teren constituie una 
dintre cele mai importante surse de finanțare a proiectelor de infrastructură pe care primăria 
le derulează. Atragerea acestor fonduri este puternic legată de existența unui număr de 
funcționari profesioniști în cadrul administrației publice, care au reușit să deruleze o serie de 
proiecte majore de infrastructură care au avut un impact important asupra dezvoltării 
orașului Reșița. 
 

 
Sursa date: Urbanize Hub, captura ecran, https://urbanizehub.ro/cele-mai-performante-administratii-din-
romania/ 
 
În acest context este important de notat faptul că la nivelul opiniei publice există o apreciere 
favorabilă față de activitatea administrației locale. Impresia generală care a apărut re-iterată 
în numeroase discuții cu localnicii este că actualul primar și echipa managerială care 
administrează orașul au o activitate deosebit de bună. Există o percepție pozitivă privind 
proiectele de infrastructură și modul în care Reșița se dezvoltă ca oraș. Multe din persoanele 
intervievate afirmă că până în urmă cu câțiva ani perspectiva dominantă printre locuitori era 
aceea că Reșița este un oraș din care se pleacă. Acest lucru este confirmat și de datele 
existente care evidențiază un număr relativ mare de plecări din oraș. Acest lucru a fost valabil 
nu doar în privința familiilor de muncitori care au activat în Reșița și care au migrat o dată cu 
colapsul industrial, ci și în privința tinerelor generații care migrează în orașele din jur (în 
special Timișoara) în căutarea atât a unor locuri atractive de muncă, dar și a unui spațiu urban 
care să încorporeze nevoile lor de socializare și recreere, oportunități de dezvoltare 
profesională și acces la hub-uri de consum. În prezent însă, în viziunea lor, Reșița este un oraș 



care parcurge un proces de transformare pozitivă și care încearcă să oprească declinul 
economic și social pe care l-a traversat în ultimele două decenii. Acest lucru a fost punctat nu 
doar de discuțiile cu numeroși locuitori, dar și de experți și funcționari care nu ocupau poziții 
politice și care apreciau foarte mult faptul că lucrurile se mișcă într-o direcție bună în oraș.  
  
Acest lucru este confirmat de asemenea și de un sondaj efectual în 2020 pe un eșantion de 
13.380 de subiecți, realizat în 41 de orașe ale Româniai. Reșița ocupă locul 3 la nivel național 
privind percepția modului în care administrația locală prestează servicii administrative care 
reușesc să rezolve în mod eficient solicitările locuitorilor. 68% din populația Resitei este total 
de acord și oarecum de acord cu această afirmație. De asemeneea 69% din populația orașului 
Reșița este foarte mulțumită și mai degrabă mulțumită de investițiile realizate de 
administrația locală. Reșița este situată astfel pe locul 9. Valori relativ mari pentru orașul 
Reșița găsim și în ceea ce privește activitatea primăriei în privința urbanismului (locul 14) și în 
privința faptului că cetățenii se pot baza pe activitatea administrației publice (locul 8). 
Administrația locală este văzută însă mai puțin favorabilă în termenii reușitei de atragare de 
investiții private (locul 31). Valori mari observăm și în ceea ce privește mulțumirea privind 
locuirea în orașul în care se află respondentul (locul 10), mulțumire privind transportul public 
(locul 7), mulțumire privind spațiile publice, mulțumire față de spații verzi și parcuri (locul 11).
  
 



 
Sursa date: Barometru Urban: Calitatea Vieții în Orașele din România, 2020, captura ecran, pagina 58 

 
 
Acestă percepție favorabilă față de investițiile realizate de primărie se datorează unor 
numeroase proiecte derulate de către administrația orașului. Este vorba despre reabilitarea 
a unor numeroase școli și grădinițe, realizarea unor promenade, lucrări de infrastructură și 
utilități, creșterea eficienței energetice a unor ansambluri locative, reabilitarea infrastructurii 
de transport public, refacerea unor parcuri, etc. Infuzia de fonduri europene în aceste lucrări 
publice constituie unul dintre factorii importanți care explică percepția favorabilă care există 
în rândul populației cu privire la actuală administrație.  
  



Mai mult decât atât, în cazul Reșiței putem observa o practică extrem de rar întâlnită în cadrul 
unităților administrariv teritoriale, respectiv o politică de achiziționarea a diverselor 
platforme și terenuri industriale în vederea dezvoltării acestora. Dacă în majoritatea orașelor 
din România acestea fie rămân în paragină, fie sunt achiziționate de dezvoltatori imobiliari, la 
Reșița putem observa faptul că unele dintre aceste plaforme industriale sunt cumpărate de 
statul local. Este vorba în primul rând de viitorul cartier Stavila, unde urmează să se 
construiască blocuri sociale, precum și spații locative destinate tinerilor. O altă achiziție 
importantă a fost Hala Minda, unde primăria a dezvoltat un spațiu destinat artiștilor și unde 
se intenționează realizarea unor industrii creative. Un alt spațiu este cel de la Triaje unde 
există speranța atragerii finanțării necesare pentru realizarea unui spital. Un alt spațiu 
achiziționat de primărie îl constituie Institutul de proiectare de unde se dorește încheierea 
unor eventuale parteneriate cu diverse instituții educaționale.  
  
Indiferent dacă aceste planuri se concretizează sau nu este important de notat faptul că statul 
local joacă un rol activ în achiziționarea și dezvoltarea acestor proprietăți. Acest lucru nu 
înseamnă automat că ele sunt dezvoltate ca domenii publice în interes public. Ele pot constitui 
și resurse pe care statul local le pune la dispoziție în vederea realizării unor parteneriate cu 
firme private în vederea atragerii de investiții în oraș. Rațiunea administrației din spatele 
acestor parteneriate este creearea unor locuri de muncă atractive care să motiveze tinerii să 
rămână în oraș. Însă și în acest caz, terenul ce urmează să fie concesionat (cum se întâmplă în 
noul parc industrial) rămâne în proprietatea autorităților locale și le permite să decidă ce tip 
de investitori doresc să atragă. Însă cele mai multe din aceste investiții sunt anunțate că fiind 
de interes public. E important așadar de notat un spațiu al posibilelor în care administrațiile 
locale din România se pot înscrie. Fostele platforme industriale nu trebuie să ajungă ruine prin 
forme de dezinvestire, și nu trebuie în mod obligatoriu să se transforme în investiții imobliare 
generatoare de profit privat. Cazul Reșiței este relevant în acest sens pentru că scoate în 
evidență posibilitatea că aceste terenuri industriale să treacă în proprietate publică și să fie 
dezvoltate în interes public.  
  
Fostele platforme industriale ar trebuie să fie importante pentru toate UAC-urile din România 
datorită faptului că: a) Acestea ocupă zone funciare  importante  în cadrul orașelor și sunt de 
obicei conectate la oraș de o infrastructură bună; de multe ori găsim aceste industrii în zone 
relativ centrale ale orașelor. Datorită acestui lucru ele devin extrem de importante pentru 
construirea de noi spații locative publice sau a unor instituții de interes public, etc. b) Un alt 
motiv pentru care aceste terenuri ar trebui să fie importante pentru administrațiile locale este 
dat de faptul că ele găzduiesc clădiri și tehnologii de producție care sunt valoroase pentru 
patrimoniul industrial. Cercetarea, prezervarea și muzeificarea acestuia este importantă nu 
doar pentru scopuri turistice, dar și pentru recuperarea unei memorii sociale a muncitorilor 
din oraș și a parcursului lor profesional; acest lucru este important pentru instituționalizarea 
unei istorii locale reale și valorizarea unor categorii profesionale care au fost extrem de de-
valorizate în perioada post-socialistă; c) Aceste terenuri pot fi  achiziționate de către unitățile 
administraive teritoriale prin negocieri directe cu companiile care dețin aceste proprietăți sau 
prin modalități care implică datoriile pe care aceste companii le au față de bugetul local. Acest 
lucru face achiziția acestor platforme industrială mai ușoară și mai avantajoasă pentru 
primarii.  
  



Platformele industriale sunt achiziționate însă nu doar de statul local ci și de investitori privați. 
Un asemenea exemplu îl constituie Platforma Mociur care a fost achiziționată în urmă cu 
câțiva ani de către Ceetrus, divizia de investiții imobiliare a firmei Auchan. Este vorba despre 
o parcelă de aproximativ 35 hectare4 unde urmează să fie dezvoltate un shopping mall, zone 
comerciale, apartamente rezidențiale, hoteluri, etc. Este una dintre cele mai mari proiecte de 
regenerare urbană din Reșița care va transforma în mod radical o zona post-industrială care 
se află în proximitatea centrului civic al orașului. Reprezentanți ai dezvoltatorului imobliar 
declarau într-un interviu din 2021 că speră că investițiile realizate aici să ducă la apariția unui 
nou centru al orașului:  
  
"La Reșița, vorbim de 40 de hectare la care lucrăm, la care se mai adaugă încă 20 de hectare 
aflate în proprietatea Primăriei, și rezultatul la sfârșit, undeva probabil în 10-15 ani, ar trebui 
să fie noul centru al orașului. Și nu este o exprimare arogantă când spun noul centru al 
orașului, pentru că cele două parcele sunt geografic în centrul orașului și practic unesc cele 
două părți, orașul vechi și cel nou. Și atunci, această urbanizare a celor 60 de hectare înseamnă 
că noul centru al orașului va fi localizat și va fi și din punct de vedere funcțional acolo. 5" 
  
Acestă investiție se bucură de o puternică susținere din partea reprezentaților autorităților 
locale care speră că acest proiect de regenerare urbană, alături de alte proiecte publice 
demarate în acest scop, să declanșeze o dezvoltare mai amplă a orașului. Realizarea efectivă 
a investiției de pe platofrma Mociur este importantă pentru statul local din următoarele 
motive. În primul rând transmite un mesaj puternic tinerelor generații de reșițeni că orașul 
are capacitatea administrativă de a se dezvolta și a opri declinul post-industrial pe care l-a 
traversat în ultimele decenii. În al doilea rând, această investiție este un semnal important 
pentru alți investitori că Reșița este un oraș care aspiră să își îmbunătățească calitatea vieții 
și că aici există deschidere pentru investiții mari. Managerii și experții care ar veni la Reșița o 
dată cu investițiile realizate pot spera, conform personalor intervievate, că nu se ingroapa 
într-o epavă industrială și că orașul este compatibil cu aspirațiile clasei de mijloc. Și în ultimul 
rând, investiția este importantă datorită planurilor locale și județene de dezvoltare turistică a 
regiunii. Spațiile comerciale, precum și noile piețe în cadrul cărora se pot organiza diverse 
manifestări festive și concerte, ar putea astfel satisface nevoile de consum pe care turiștii le 
au și ar putea să susțînă fluxuri mari de vizitatori. Investiția Ceetrus de pe platforma Mociur 
este așteptată și dorită de către locuitorii orașului Reșița, atât datorită regenerării urbane 
efective a zonei, cât și datorită unor nevoi consumeriste (multe persoane din Reșița merg să 
își facă cumpărăturile la mall-urile din Timișoara).  
  
Întrebarea principala pe care dorim să o adresăm în acest context este de ce este orașul Reșița 
atractiv pentru capitalul imobiliar trans-național? Din punct de vedere al adminsitrației 
publice, cât și al locuitorilor, acest proiect este unul foare important pentru că poate să 
marcheze un reviriment economic al orașului, precum și transformare a peisajului urban post-
industrial, după un amplu declin cu consecințe demografice puternice. Însă de ce este această 
investiție importantă pentru dezvoltator? De ce se realizează acesta investiție mai degrabă 
aici și nu în alte centre urbane ale țării? Așa cum am văzut în prezentarea de mai sus, orașul 

 
4 https://www.zf.ro/constructii-imobiliare/galerie-foto-dezvoltatorul-imobiliar-ceetrus-lanseaza-oficial-
19537739, ultima accesare: 4 Decembrie 2022.  
5 https://arhiva.reper24.ro/fosta-platforma-mociur-viitorul-centru-al-resitei-in-ce-stadiu-este-proiectul-
ceetrus/, Ultima accesare: 4 Decembrie 2022 



Reșița în particular și județul Caraș-Severin în general, nu excelează din punct de vedere 
economic. Nu există o reindustrializare semnificativă a acestei regiuni, iar salariile angajaților 
sunt medii. Acest lucru înseamnă că e puțîn probabil să existe o cerere consistentă pentru 
locuințe din partea locuitorilor și e puțin probabil să există un număr mare de investitori 
privați care să le achiziționeze în vederea închirerii acestora. De asemenea cererea de spații 
de birouri va fi foarte probabil mică dat fiind numărul relativ mic de investiții economice în 
oraș și disponibilitatea altor spații pentru închiriere. Așa cum am văzut, piața imobiliară din 
Reșița este relativ slabă comparativ cu celelalte orașe studiate în cadrul acestui proiect. 
Sectorul de construcții și imobiliare au o activitate relativ mică și nu există un puternic capital 
național investit în sectorul imobiliar local, așa cum există în alte orașe ale României. Aceste 
considerații nu sunt menite să arunce o umbră de îndoială cu privire la raționalitatea 
economică a investiției pe platforma Mociur. Din contra, ea are în spate studii de fezabilitate 
și calcule prospective temenice. Întrebarea noastră vizează mai degrabă dinamică dezvoltării 
imobiliare în România și încercarea de a determina condițiile care fac ca investitorii să găsescă 
noi nișe de afaceri în orașe situate periferic. În ce măsură sunt aceste investiții o consecință 
directă a faptului că orașele situate în zonele centrale ai polilor de dezvoltare (de ex. Cluj, 
Timișoara, Iași, București) încep să fie extrem de aglomerate și competitive din perspectiva 
investițiilor de capital imobiliar și acest lucru determina nevoia de identificare unor noi piețe 
imobiliare? Dacă investiția din Reșița va fi una de succes din punct de vedere al rentabilității 
financiare (și avem toate motivele să credem că acest lucru se va întâmpla), atunci practic o 
serie întreagă de orașe din România, care au traversat procese similare de dez-industrializare, 
și care acumulează decalaje tot mai mari în raport cu polii de dezvoltare economică din 
România, devin orașe în care se poate reproduce modelul de dezvoltare imobiliară din Reșița. 
Acest lucru e extrem de important pentru o înțelegere mai bună a transformărilor capitaliste 
din România și a dinamicii de teritorializare a capitalului imobiliar național și trans-național. 
Un alt aspect important pentru înțelegerea acestor întrebări îl constituie politicile de 
regenerare urbană promovate de Banca Mondială la care se aliniază tot mai multe 
administrații locale. Ce surse de finanțare au la dispoziție primăriile pentru a produce 
regenerarea urbană a numeroaselor spații post-industriale care au rezultat după 
transformările economice post-socialiste și cât de mult vin în întâmpinarea lor politicile de 
finanțare ale statului național? Logica de constituire a bugetelor locale are capacitatea de a 
genera veniturile necesare pentru a demera investiții publice în vederea regenerării acestor 
spații urbane? Există constrângeri structurale care să determine administrațiile locale să 
încheie parteneriate cu investitori privați și să atragă investiții de capital național și trans-
național, și dacă da, ce consecințe are acest lucru asupra dezvoltării orașelor post-industriale 
din România? 
 
 
 
 
 
 
 


