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Geographia Napocensis Anul XII, nr. 1, 2018

CARACTERISTICI DEMOGRAFICE ALE ORAȘELOR MICI DIN 
JUDEȚUL CARAȘ-SEVERIN ÎN PERIOADA POSTCOMUNISTĂ 

(1992–2011)

Mădălin-SebaStian lung1, gabriela-alina Mureşan2

Abstract: - Demographic characteristics of small towns in Caraș-Severin County in the post-communist 
period (1992-2011). This study aims to highlight some of the demographic characteristics of small towns in 
Caraş-Severin County between 1992 and 2011 Censuses. Six small towns (under 25,000 inhabitants) were 
identified: Anina, Băile Herculane, Bocşa, Moldova Nouă, Oraviţa and Oţelu Roşu. The numerical evolution of 
the population, the natural dynamics and the migratory dynamics of this period are analysed, in parallel with 
the identification of the economic causes that led to the evolution or the involution of the analysed indicators 
values. Natural and migratory dynamics have recorded worrying values in small cities in Caraș-Severin 
County, with declining birth rates, along with an increase in mortality rates and a number of departures in 
1992-2011 that exceeded the number of establishments. Therefore, a negative migration balance was added to 
the natural deficit, contributing to an ever-increasing demographic decline.

Key-words: demography, natural dynamics, migratory dynamics, small towns, post-communist period

1 Universitatea “Babeş-Bolyai”, Facultatea de Geografie, Str. Clinicilor, 5-7, 400006, Cluj-Napoca, România, e-mail: 
lungmadalin@yahoo.com
2 Universitatea “Babeş-Bolyai”, Facultatea de Geografie, Str. Clinicilor, 5-7, 400006, Cluj-Napoca, România, e-mail: 
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1. Introducere

Orașele mici din România au intrat în aten-
ția specialiştilor îndeosebi începând cu secolul 
XXI, dat fiind faptul că în perioada socialistă cele 
mai multe dintre ele aveau un caracter mono-in-
dustrial, încorporând forța de muncă a întregului 
oraș; după 1990, în contextul prefacerilor so-
cio-economice pe care le-a cunoscut ţara noastră 
în procesul de trecere la o economie de piaţă, cele 
mai multe orașe mici și-au pierdut funcția indus-
trială, ceea ce a însemnat, implicit, o reducere 
drastică a locurilor de muncă, crescând ratele șo-
majului. Odată cu pierderea funcției industriale, 
au apărut majore disfuncționalităţi în plan demo-
grafic, economic și social. Orașele de dimensiuni 
mici din județul Caraș-Severin au fost astfel de 
orașe care, după încetarea activităților industri-
ale, au înregistrat pierderi demografice şi eco-
nomice, ceea ce a dus la apariția unor fenomene 
demografice de risc precum migrarea populației, 
îmbătrânirea acesteia și depopularea. Nivelul de 
trai al componentei antropice a scăzut, iar nece-
sitatea găsirii unui loc de muncă a pus în mișcare 

populația pe distanțe mai mari sau mai mici. În 
perioada postdecembristă orașele cărășene mici 
s-au confruntat cu tulburări pe aproape toate pla-
nurile. Unele au încercat să se adapteze noilor 
condiții și să dezvolte noi activități economice 
prin care să susțină economia locală, ceea ce au 
și reușit, cum este cazul orașului Bocșa. Orașe-
le de dimensiune demografică mică studiate au 
fost cele care au sub 25 000 de locuitori. Astfel, 
cele șase orașe de dimensiuni mici ale județului 
Caraș-Severin sunt [Fig.1.]: Anina, Băile Her-
culane, Bocșa, Moldova Nouă, Oravița și Oțelu 
Roșu. Toate cele șase au fost decretate orașe în 
perioada comunistă. 

Schimbările politice, economice și sociale 
din perioada post-socialistă și-au pus amprenta 
asupra evoluției fenomenelor demografice. În pe-
rioada postdecembristă a avut loc o scădere a na-
talității, o creștere a mortalității, dar totodată a în-
ceput şi migrația externă care a dus la schimbări 
importante în structura demografică a orașelor, în 
special a orașelor de dimensiuni mici. Declinul 
demografic are consecințe economice și sociale 
grave asupra unui urban de mici dimensiuni, ceea 
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ce duce la complicații pe termen lung. Majori-
tatea acestor orașe trec printr-un nou proces de 
restructurare, tendința fiind spre diversificarea 
profilului economic predominant mono-funcțio-
nal-industrial și îmbinarea acestuia cu activități 
terțiare (Filimon, Petrea, Petrea, Filimon, 2011, 
Olău, 2010).

Un studiu asemănător celui întreprins de 
noi a vizat orașele mici din județul Bihor în pe-
rioada postdecembristă (Stașac, Filimon, Petrea, 
Bulzan, 2016), orașe care se aseamănă mult cu 
cele din județul Caraș-Severin.

2. Metodologie 

Pentru realizarea acestui studiu au fost utili-
zate date statistice procurate de pe site-ul Institutu-
lui Național de Statistică. Pe baza acestora au fost 
calculați indicatori demografici privind dinamica 
naturală a componentei antropice precum natalita-
tea, mortalitatea, bilanţul natural, dar și indici pri-
vind dinamica migratorie a populației în perioada 
1992–2011. Pentru a evidenția cât mai bine valo-
rile și evoluțiile indicatorilor aleşi au fost generate 

tabele și grafice. De asemenea, pentru indicatorii 
supuși studiului s-a încercat găsirea unor explicaţii 
cauzale care au dus la evoluția sau involuția lor în 
perioada 1992-2011 și corelarea acestora cu acti-
vitățile industriale ale orașelor. Pentru aceasta au 
fost utilizate şi analizate diferite documente ofici-
ale ca ordine, decizii și hotărâri luate de structurile 
oficiale ale statului român.

3. Evoluția numerică a populației

Evoluția demografică [Fig.2.] și caracte-
risticile principalilor indicatori analizaţi pentru 
oraşele mici din județul Caraș-Severin, după mo-
mentul Revoluției din anul 1989, sunt strâns le-
gate de activitățile industriale. Dacă în perioada 
socialistă orașele erau centre industriale impor-
tante, după anul 1989 a început un proces intens 
de restructurare a industriei cărășene, care a dus 
implicit la disponibilizări masive în rândul mun-
citorilor. Începând cu anul 1990, orașele mici 
din județul Caraș-Severin au intrat, din punct de 
vedere demografic, într-un stadiu de involuție, 
ceea ce a dus ulterior la înscrierea pe un făgaș 
negativ a tuturor indicatorilor demografici. La 
primul recensământ de după momentul înlătură-
rii regimului dictatorial al lui Nicolae Ceaușescu, 
în anul 1992, cele șase orașe cărășene analizate 
dețineau 82 700 de locuitori. Orașul cu cel mai 
mare număr al populației între 1992-2011 a fost 
Bocșa, urmat de Moldova Nouă și Oravița, iar 
Băile Herculane a fost orașul cu cel mai redus 
efectiv al populației. Pe parcursul întregii peri-
oade analizate, în cinci dintre cele șase centre 
urbane, începând din 1992 până în 2011, s-a în-
registrat o scădere demografică. Excepție a făcut 
orașul Oțelu Roșu, care la primul recensământ al 
secolului XXI a înregistrat, față de cel din 1992, 
o uşoară creștere numerică a populaţiei, urmând 
ca la recensământul din anul 2011 să se identifice 
cu celelalte orașe, cumulând scădere demografi-
că. La ultimul recensământ, populația celor șase 
urbane se ridica la 76 271 de locuitori, cu un de-
ficit de 6 429 de persoane față de anul 1992. Rit-
mul de creștere a populației la nivelul celor șase 
orașe de dimensiune mică, pe întreaga perioadă 
temporală analizată, a fost de  -7,77%. Această 
valoare negativă indică un fenomen accentuat de 
depopulare a celor șase orașe cărășene. 

Fig.1. Orașele mici din județul Caraș-Severin
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4. Dinamica naturală a populației

În cele șase orașe, în perioada studiată, nu-
mărul nou născuților vii a fost de 15 488 de copii. 
Evoluția natalității în perioada 1992-2011 a ora-
șelor mici din județul Caraș-Severin a fost atât 
așcendentă cât și descendentă, înregistrându-se 
maximul la recensământul din anul 1992 cu 940 
de nou născuți, iar minimul la ultimul recensă-
mânt, din 2011, cu 580 de nou născuți. Cel mai 
mare număr de nou născuți s-a înregistrat în ora-
șul Bocșa unde, în întreaga perioadă, au apărut pe 
lume 4 319 copii, fiind urmat pe locul secund de 
orașul Moldova Nouă cu 2 927 de copii şi de ora-
șul Oravița cu 2 753 de copii. Celelalte trei centre 
urbane, care au avut un număr al născuților vii 
mai redus, au fost Oțelu Roșu cu 2 463, Anina 
cu 2 154 și Băile Herculane cu valoarea minimă 
înregistrată, de 872 de copii. 

La primul recensământ din perioada post-
decembristă, cea mai mare rată a natalității a fost 
în orașul Bocșa de 13,31 ‰, urmat imediat de 
Oravița, cu 12,21 ‰. Trei dintre centrele urbane 
s-au înscris cu o rată ce depăşeşte cu puțin 10 ‰, 
în timp ce rata minima a natalității a fost înregis-
trată în Băile Herculane, de 8,04 ‰, fiind singura 

care a coborât sub valoarea de 10 ‰. La primul 
recensământ al secolului XXI, cel din anul 2002, 
se remarcă o scădere a ratelor natalității în toate 
cele șase orașe, de această dată rată maximă fiind 
de 10,26 ‰ în Oravița, iar cea mai redusă rată de 
6, 76 ‰, tot în Băile Herculane. Rata natalității 
din Bocșa a înregistrat cea mai mare scădere în-
tre cele două recensăminte. La recensământul din 
2011, cea mai mare rată a natalității s-a înregis-
trat în Bocșa, iar cea minimă în Băile Herculane. 
Se poate observa că, în perioada scursă între re-
censământul din 1992 şi cel din 2011, ratele na-
talității au fost în continuă scădere, iar în întreaga 
perioada analizată de noi rata minimă a fost înre-
gistrată în oraşul Băile Herculane [Tab.1.] 

Pe parcursul perioadei analizate, orașul 
Bocșa a dominat celelalte oraşe din punct de ve-
dere al natalităţii, înregistrând cel mai mare nu-
măr al nou născuților vii între anii 1992 și 2001, 
când valorile s-au menținut la peste 200 de nou 
născuți anual, urmând ca pentru prima dată aces-
tea să scadă sub 200 în anul 2002, menținându-se 
astfel până în anul 2003. Începând cu 2004 până 
în 2008, numărul născuţilor vii trece din nou pes-
te pragul de 200 de copii, urmând să scadă iarăşi, 
astfel că la recensământul din 2011 s-a înregistrat 

Fig. 2. Evoluția numerică a populației din cele șase orașe în perioada 1992-2011



GEOGRAPHIA
 N

APOCENSIS A
n X

II, 
nr.

 1/
20

18
 

ge
og

rap
hia

na
po

cem
sis

.ac
ad

-cl
uj.

ro

Mădălin-SebaStian lung, gabriela-alina Mureşan

10

valoarea minimă din perioada postcomunistă. De 
cealaltă parte, orașul Băile Herculane a fost in-
ferior celorlalte orașe în ceea ce privește natali-
tatea, înregistrând maximul în anul 1993; a mai 
avut două perioade de creștere relativ accentuată 
în anii 2001 și 2003. Însă şi în cele trei momente 
de creștere, abia dacă a trecut de pragul de 50 
de născuți, poziționându-se majoritar pe întreaga 
perioadă 1992-2011 sub numărul de 50 de nou 
născuți vii [Fig.3.].

Mortalitatea din orașele mici cărășene, în 
perioada 1992-2011, a înregistrat, în general, va-
lori mai mari decât cele ale natalității. Numărul 
deceselor din orașe în perioada postcomunistă a 
fost de 6 609 persoane. Numărul cel mai mare al 

deceselor din intervalul analizat, de 884 de per-
soane, a fost înregistrat în anul 1996, iar cel mai 
redus a fost în anul 2003, de 772 de decese. Pe 
prima poziție cu cele mai multe decese în peri-
oada 1992-2011, a fost orașul Bocșa cu 4 331 de 
persoane, urmat de Oravița cu 3 408 și de Oțelu 
Roșu cu 2 836 de persoane. Număr mai redus al 
deceselor a fost în Moldova Nouă cu 2 944, Ani-
na cu 2 035 și Băile Herculane cu cea mai mică 
valoare, de 1 055 de persoane.

Cea mai ridicată rată a mortalității înregis-
trată la recensământul din 1992 a fost în Oțelu 
Roșu, de 11,56 ‰, urmat de Oravița cu 11,00 ‰ 
și Bocșa cu 10,53 ‰. Celelalte trei orașe au avut 
valori sub 10 ‰, cea mai redusă rată fiind cea a 

Tab. 1. Ratele natalității din cele șase orașe în anii recensămintelor

Nume oraș Rata natalității la 
recesământul din

1992

Rata natalității la 
recesământul din

2002

Rata natalității la 
recesământul din 

2011
Băile Herculane 8,04 ‰ 6,76 ‰ 5,72 ‰

Bocșa 13,31 ‰ 9,23 ‰ 8,10 ‰
Moldova Nouă 10,50 ‰ 9,55 ‰ 6,99 ‰

Anina 10,29 ‰ 9,03 ‰ 7,92 ‰
Oravița 12,21 ‰ 10,26 ‰ 7,72 ‰

Oțelu Roșu 10,88 ‰ 8,93 ‰ 7,96 ‰

Fig. 3. Evoluția numărului nou-născuţilor din cele șase orașe în perioada 1992–2011
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orașului Băile Herculane, de 7,87 ‰. În 2002, 
acest clasament    s-a schimbat: cea mai mare rată 
a fost înregistrată în Anina, dar trebuie semnalat 
faptul că au fost patru cazuri în care rata mortali-
tăţii a scăzut față de anul 1992, fiind în creștere 
doar în orașele Moldova Nouă și Anina. Până la 
recensământul din 2011 ratele mortalității au 
crescut considerabil, cu excepția Aninei unde 
rata a scăzut față de anul 2002. Cea mai mare rată 
înregistrată în 2011 a fost de 12,44 ‰ în Oravița, 
pe locurile următoare clasându-se Oțelu Roșu cu 
11,41 ‰ și Bocșa cu 11,18 ‰. [Tab.2.]

Dacă în ceea ce privește natalitatea cele mai 
mari valori au fost semnalate în Bocșa, iar cele 

mai scăzute în Băile Herculane, la fel se menți-
ne trendul și pentru valorile mortalității. Orașul 
Bocșa a înregistrat o mortalitate anuală de peste 
200 de persoane, având o scădere sub acest prag 
doar în anul 2010, urmând ca în anul următor să 
crească din nou. Un prim vârf al mortalității a 
fost spre sfârșitul secolului XX, în anul 1996, ur-
mat apoi, la zece ani distanță, de al doilea vârf 
în anul 2006 și de al treilea după numai doi ani, 
respectiv în 2008. La polul opus se poziționează 
Băile Herculane, cu un maxim evident al mortali-
tății în anul 2007, însă pe întreaga perioadă post-

decembristă oraşul Băile Herculane a prezentat o 
oarecare uniformitate a mortalității [Fig.4].

Tab. 2. Ratele mortalității din cele șase orașe în anii recensămintelor

Nume oraș Rata mortalității la 
recensământul din 

1992

Rata mortalității la 
recensământul din 

2002

Rata mortalității la 
recensământul din 

2011
Băile Herculane 7,87 ‰ 7,10 ‰ 8,22 ‰

Bocșa 10,53 ‰ 10,24 ‰ 11,18 ‰
Moldova Nouă 8,11 ‰ 9,29 ‰ 10,83 ‰

Anina 9,83 ‰ 11,12 ‰ 10,25 ‰
Oravița 11,00 ‰ 10,53 ‰ 12,44 ‰

Oțelu Roșu 11,56 ‰ 10,94 ‰ 11,41 ‰

Fig. 4. Evoluția numărului deceselor din cele șase orașe în perioada 1992–2011
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Bilanţul natural la nivelul orașelor a înre-
gistrat pentru întreaga perioadă valori negative, 
astfel că ratele natalității au fost sub ratele mor-
talității, după cum a reieșit și din calculul ratelor 
în anii recensămintelor, dar și din diferența dintre 
totalul născuților și totalul deceselor în perioada 
1992-2011.

Valorile natalității și mortalității sunt influ-
ențate de fenomenul de îmbătrânire demografică 
care persistă în orașele cărășene, dar și de nive-
lul scăzut al veniturilor care a dus la subdezvol-
tare. De asemenea, în cadrul orașelor structura 
etnică este foarte mozaicată, fiecare grup etnic 
având un model tradițional propriu în ceea ce 
privește natalitatea. Diversitatea etnică (români, 
maghiari, germani, sârbi, rromi) este cu atât mai 
importantă cu cât există populații alohtone care 
au fost colonizate din timpuri medievale și mo-
derne, care erau obișnuite, în locul de proveni-
ență, unde aveau condiții de trai mai bune, cu un 
anumit mod de gândire privind natalitatea. După 
colonizare au intervenit disfuncții de ordin eco-
nomic care s-au înrăutățit cu timpul, iar aceste 
grupuri etnice au trebuit să își modifice compor-
tamentul demografic și să-şi adapteze modul de 
viață la mediul nou. Un alt element care influen-
ţează aceşti indicatori demografici este structura 
confesională (ortodocși, romano-catolici, penti-
costali, baptiști, ortodocși sârbi), la fel de diver-

să ca structura etnică, care, la rândul ei, impune 
anumite modele ale organizării familiale, fiind 
bine cunoscut modelul german care prevedea “o 
familie un copil”. 

5. Dinamica migratorie a populației

Dinamica migratorie este importantă pen-
tru cele șase orașe din judeţul Caraş-Severin, mai 
ales că profilul centrelor urbane a fost industrial, 
iar cea mai mare parte a locurilor de muncă era 
în sectorul secundar. După sfârșitul perioadei so-
cialiste a urmat o imediată restructurare a aces-
tui sector de activitate şi, cum majoritatea forței 
de muncă era ocupată în industrie, acest proces 
a dus la disponibilizări masive, iar mai târziu la 
sistarea temporară a activităților sau chiar la în-
chiderea efectivă a întreprinderilor. 

Numărul stabilirilor în perioada 1992-2011 
[Fig.5.] a fost semnificativ, ridicându-se la valoa-
rea de  23 134 persoane, adică mai mult decât 
populația oricărui oraș din cele șase analizate. În 
ceea ce privește evoluţia în timp a acestui indi-
cator la nivelul tuturor oraşelor, cele mai multe 
stabiliri au avut loc în anul 1992, când au fost 
înregistrate nu mai puțin de 1 576 persoane; la 
nivel de oraş, numărul maxim în acest an s-a în-
registrat în Oravița, de 384 de stabiliri, iar nu-
mărul minim în Băile Herculane, de 102. Până 

Fig. 5. Evoluția numărului stabilirilor în cele șase orașe în perioada 1992–2011
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la sfârșitul secolului XX numărul stabilirilor în 
cele șase orașe a urmat un trend descendent, re-
marcându-se anul 1999 cu cele mai puține stabi-
liri de persoane, 833, din întreaga perioadă post-
decembristă. Pe parcursul începutului de secol 
XXI, evoluţia acestui indicator a fost oscilantă, 
înregistrându-se perioade de creștere și descreș-
tere. Oravița se poziționează pe prima poziție la 
aportul de populație pe întreaga perioadă studiată 
cu 5 077 de stabiliri, iar Băile Herculane a avut 
cel mai redus aport demografic, de 2 110 stabiliri.

Din totalul celor 23 134 de stabiliri din pe-
rioada 1992-2011 care au avut loc la nivelul celor 
șase orașe, cea mai mare pondere de 22 %, îi re-
vine Oraviței, fiind urmată la mică distanţă de 
Moldova Nouă cu 20 %, respectiv Bocșa, cu un 
procent de 19 %. Cel mai redus procent este de 9 
%, aparținând Băilor Herculane [Fig.6.].

Plecările au constituit un fenomen care a 
dus la scăderea numărului populației, dar și la de-
clanșarea unor fenomene demografice de risc 
pentru cele șase orașe. În perioada 1992–2011, 
au fost înregistrate 29 943 de plecări la nivelul 
centrelor urbane, ceea ce reprezintă o diferenţă 
de 6 809 de persoane în comparație cu numărul 
stabilirilor. În 1992 au avut loc cele mai multe 
plecări, 1 966 la număr, valorile ridicate ale aces-
tui indicator persistând până în jurul anului 2004. 
Moldova Nouă a înregistrat cel mai ridicat număr 
al plecărilor, de 7 219 persoane, fiind urmat de 

Oravița, cu 6 350 de plecări. Băile Herculane a 
fost orașul cel mai puțin afectat de plecări, având 
valoarea minimă de 2 497 de persoane, însă este 
orașul cel mai puțin populat dintre cele șase. Din 
totalul celor 29 943 de plecări, cea mai mare pon-
dere înregistrată îi revine oraşului Moldova Nouă, 
care se înscrie cu un procent de 24 %, pe locul 
secund fiind Oravița cu un procentaj de 21 %, ur-
mată de Bocșa cu 18 %. [Fig.7.]

Bilanțul migratoriu al orașelor mici din ju-
dețul Caraș-Severin, în perioada 1992–2011, a 
fost negativ, împreună acestea pierzând nu mai 
puțin de 6 809 de persoane. 

Cauzele principale care au stat și stau la 
baza scăderii numărului populației din cele șase 
orașe mici din județul Caraș-Severin sunt de or-
din economic. Aceste orașe au avut un profil in-
dustrial bine conturat în timpul regimului socia-
list, însă după căderea regimului în anul 1989 a 
început declinul activităților industriale. În epoca 
ceauşistă s-au construit niște coloși industriali 
care, pentru a funcționa, aveau nevoie de un nu-
măr foarte mare de muncitori. Imediat după anul 
1989, statul s-a implicat în gestionarea sectorului 
industrial și, totodată, în privatizarea acestuia.

Urbanul Anina deținea o termocentrală de 
mare capacitate, însă activitatea acesteia a fost 
oprită, în pragul Revoluției din 1989. De ase-
menea, o parte din industria minieră a fost sub-
ordonată ulterior industriei de acelaşi profil din 

Fig. 6. Ponderea stabilirilor de persoane la nivelul celor 
șase orașe în perioada 1992–2011

Fig. 7. Ponderea plecărilor de persoane la nivelul celor 
şase orașe în perioada 1992–2011
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Valea Jiului. Datorită acestei subordonări cei mai 
mulți dintre etnicii germani, colonizați în peri-
oada carolină de habsburgi (Țintă, 1972) şi care 
munceau în mine, au început o masivă emigrare 
spre Germania. După plecarea acestora au urmat 
și alte disponibilizări însemnate în rândul mine-
rilor din zona Anina. Industria era o ramură im-
portantă și în cazul orașului Moldova Nouă, unde 
compania Moldomin deținea rezervele uriașe de 
zăcăminte cuprifere. După închiderea activități-
lor de la mina Anina, exploatarea de la Moldo-
va Nouă a rămas singura exploatare minieră din 
spațiul cărășean. În ultimul an al secolului XX 
a fost emisă o hotărâre guvernamentală (HG nr. 
199 din 25.03.1999) care susținea declararea ari-
ei miniere Anina-Moldova Nouă ca zonă defavo-
rizată. La numai câteva luni distanță a fost emis 
un alt ordin, de această dată ministerial, prin care 
se preciza că Sucursala Minieră de la Anina, sub-
ordonată cu doi ani înainte Văii Jiului, s-a tran-
format într-o companie independentă sub noua 
denumire de Societatea Comercială Minieră 
Banat S. A. Anina. Pentru a putea menține buna 
funcționare și capitalul uman al acestei compa-
nii, Ministerul Economiei și Comerțului s-a im-
plicat în susţinerea acesteia cu resurse economice 
de la bugetul de stat, hotărâre care a fost luată 
prin decizia nr. 164 din 02.06.2004. Alocarea de 
fonduri s-a făcut pe mai multe paliere, vizând 
modernizarea sistemului de producere a aerului 
comprimat în vederea reducerii consumului de 
energie electrică, dar și lucrări pentru menținerea 
capacității de producție.

În Bocșa situația a fost puțin diferită dato-
rită poziției sale geografice, dar şi capacităţii de 
adaptare rapidă la schimbare a componentei an-
tropice. Spre sfârșitul secolului XX, economia 
bocşeană s-a diversificat, astfel că au apărut noi 
întreprinderi care activau în prelucrarea pieilor, 
precum și în confecționarea încălțămintei. Putem 
spune că dinamica economică a orașului Bocșa 
a fost una care s-a remodelat într-un timp scurt, 
adaptându-se la noile condiții ale noului regim 
politic şi mediului economic. Cele mai multe din-
tre întreprinderi sunt de dimensiune mică și mijlo-
cie, însă numărul acestora este considerabil, fiind 
în creștere de la an la an. În 2009 erau circa 410 
IMM, urmând ca în următorul an numărul acesto-
ra să crească la peste 500, iar în 2011 la 590. 

Economia și bunăstarea populației din 
orașul Oțelu Roșu gravita, până spre sfârșitul 
secolului XX, în jurul Întreprinderii Oțelu Roșu 
care era de mari dimensiuni; pentru a funcționa 
la capacitate maximă era nevoie de 3 500 – 5 
000 de angajați. Forța de muncă a orașului era 
concentrată în cadrul acestei întreprinderi, însă, 
la începutul anilor 2000, din cauza administrării 
precare, a fost declarat falimentul. În urma de-
clarării falimentului majoritatea angajaților au 
fost disponibilizați și astfel și-au pierdut locul 
de muncă. Pentru Oțelu Roșu avea să fie o pe-
rioadă dificilă, cu creștere fulgerătoare a numă-
rului șomerilor. Pentru a căuta un loc de muncă, 
mulți dintre locuitorii oraşului au fost nevoiți să 
plece spre alte centre urbane și chiar să emigre-
ze în străinătate.

Orașul Băile Herculane reprezintă cea 
mai veche stațiune balneo-climaterică de pe 
întreg teritoriul României. Economia orașului 
avea la bază activitățile turistice, desfășura-
te pe baza numeroaselor izvoare minerale cu 
ape termale bicarbonatate, clorosodice și cu 
o ușoară tentă sulfuroasă. După anul 1989, a 
început o perioadă umbrită de numeroasele 
vânzări ale importantelor obiective, care apoi 
au fost lăsate în paragină, intrând succesiv sub 
acţiunea proceselor de meteorizație. Pierderea 
funcției turistice a dus la migrarea populației și 
implicit la instalarea fenomenului de depopu-
lare a urbanului. 

Oraviţa a fost un centru minier cunoscut, 
având în perimetrul său mine care au fost exploa-
tate continuu din secolul al XVIII-lea până la 
sfârșitul secolului XX. Începând cu secolul XXI, 
activitatea minieră orăvițeană a scăzut în intensi-
tate, fiind în pragul încheierii totale a activități-
lor. Economia oraşului a încercat să se adapteze 
la noile condiții apărute, având loc o reconver-
sie economică în urma căreia au fost înființate 
noi întreprinderi de dimensiuni mici și mijlocii. 
Datorită faptului că poziția geografică este una 
favorabilă exploatării fondului forestier, au apă-
rut întreprinderi care se ocupă cu exploatarea și 
prelucrarea masei lemnoase. Un alt profil de ac-
tivitate al întreprinderilor, în care este antrenată 
o parte din forța de muncă a Oraviței, este cel 
de prelucrare a laptelui și obținerea de produse 
lactate.
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6. Concluzii

În perioada ce a urmat căderii regimului 
comunist în România, orașele de dimensiuni 
mici au început să treacă printr-o perioadă difici-
lă din punct de vedere economic și social. Dato-
rită faptului că cele mai multe dintre ele aveau un 
caracter mono-industrial și majoritatea forței de 
muncă era angajată în cadrul singurei întreprin-
deri din oraș, închiderea întreprinderii respective 
a însemnat un număr mare al șomerilor și de-
zechilibre economice. Procesul de restructurare 
industrială a dus la dezechilibre şi în ce priveşte 
indicatori demografici ca dinamica naturală şi 
migratorie, care în orașele cărășene au înregistrat 
valori îngrijorătoare, cu rate ale natalității în scă-
dere, în paralel cu o creștere a ratelor mortalității, 
respectiv cu un număr al plecărilor în perioada 
1992-2011 care a depăşit numărul stabilirilor. 
Prin urmare, deficitului natural i s-a adăugat un 
bilant migratoriu negativ, contribuind la un de-
clin demografic tot mai accentuat. Depopularea 
orașelor cărășene mici, în această perioadă post-
decembristă, a fost fenomenul de risc cel mai 
avansat, continuând în oarecare măsură și după 
perioada studiată.
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