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1. Caracteristici generale ale economiei 

Situată în partea de est a județului Timiș, pe versantul nordic al Munților Poiana Ruscă, 

de-a lungul cursului superior al râului Bega, la peste 100 km distanță de municipiul Timișoara, 

comuna Tomești se caracterizează printr-o economie slab dezvoltată, dominată de agricultură, 

activități de exploatare și prelucrare a lemnului și turism, zona remarcându-se printr-un 

potențial turistic natural și antropic deosebit. Gradul mare de îmbătrânire a populației, 

ponderea ridicată a populației ce se ocupă cu o agricultură de subzistență și relativa izolare a 

comunei față de principalele axe de comunicație (comuna este traversată de drumul județean 

684 ce se racordează în dreptul localității Coșava cu DN 68A Lugoj-Deva) sunt factori ce 

influențează negativ indicatorii de performanță economică ai comunei. De altfel, economia 

comunei Tomești contribuia în anul 2017 cu doar 0,02% la formarea cifrei de afaceri (CA) a 

județului Timiș, iar valoarea CA/locuitor era de 5932 lei, de peste 15 ori mai mică decât 

valoarea înregistrată la nivel județean (91951 lei/locuitor).  

Puternic influențată înainte de 1989 de funcționarea Fabricii de Sticlărie, ce avea peste 

1000 de salariați, economia comunei Tomești a înregistrat un regres evident în anii ’90, ca 

urmare a restrângerii treptate a activității fabricii  și, în final, a închiderii acesteia în anul 2000. 

După anul 2000, funcția industrială s-a menținut prin prezența unor firme care s-au instalat în 

vechile hale ale fabricii de sticlărie (S.C. Magtomvic SRL și S.C. Lion-Lanțuri SRL), alături de 

S.C. Holzindustrie Românești SRL, localizată în comuna Românești, dar acestea fac parte din 

categoria întreprinderilor mici, cu puțini angajați și o cifră de afaceri scăzută. Singurul 

angajator mai important (cca 70-80 de salariați) a fost S.C.Maxim Line SRL, o firmă de 

confecții textile a unui investitor italian care, însă, a funcționat doar câțiva ani. 
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In prezent, principalele activități economice generatoare de locuri de muncă și circuite 

financiare la nivelul comunei Tomești sunt următoarele : industria de prelucrare a lemnului  (2 

firme, 36 angajați, 5,7 mil.lei cifră de afaceri), silvicultura și exploatarea forestieră (3 firme, 15 

angajați, 3,02 mil lei cifră de afaceri), industria construcțiilor metalice (1 firmă, 11 angajați, 

1,17 mil.lei cifră de afaceri), comerțul cu ridicata și amănuntul, transporturile rutiere de 

mărfuri, serviciile de alimentație (tabelul 1). 

Tabelul 1 Principalele activităţi economice generatoare de locuri de muncă și circuite financiare, 

în comuna Tomești (2017) 

Sector de activitate 
Număr 

societăţi 

Număr 

locuri de 

muncă 

Cifra de 

afaceri (lei) 

Silvicultura și exploatarea forestieră 3 15 3.026.649 

Prelucrarea lemnului, fabricarea produselor din 

lemn, cu excepția mobilei 
2 36 5.773.666 

Industria construcțiilor metalice și a produselor 

din metal 
1 11 1.174.232 

Cercetare-dezvoltare  1 1 546.148 

Comerț cu ridicata și amănuntul 4 4 496.161 

Transporturi rutiere de mărfuri 1 1 365.307 

Restaurante și alte activități de servicii de 

alimentație 
1 2 272.415 

(sursa : Direcția Regională de Statistică Timiș) 

 

Analiza evoluției volumului total al cifrei de afaceri (CA) la nivelul comunei Tomești, 

în perioada 2010-2017, evidențiază o creștere de peste 50%, de la 8,04 mil. lei în anul 2010, la 

12,09 mil. lei în anul 2017 (tabelul 2). In condițiile în care în perioada de analiză numărul 

firmelor a rămas același, creșterea volumului cifrei de afaceri poate fi explicată prin creșterea 

productivității la nivelul firmelor existente. 

 

Tabelul 2 Cifra de afaceri (CA), pe ramuri de activitate, în comuna Tomești, 

 în perioada 2010-2017 (lei) 

 

  2010 2012 2014 2016 2017 

silvicultură 693.565 820015 246150 3203456 3026649 

industrie 4772012 4628301 5848159 6361594 7021988 

construcții 122553 0 8324 1600 59200 

servicii 2454849 3224655 2778903 1627680 1983398 

TOTAL 8042979 8672971 8881536 11200866 12091235 

CA/ locuitor 3518 3989 4165 5366 5932 

(Sursa : Institutul Național de Statistică) 

O analiză a ponderii sectoarelor economiei în realizarea cifrei de afaceri evidențiază 

rolul major al sectorului industrial în economia locală, ponderea cifrei de afaceri din acest 

sector fiind, în anul 2017, de 58,1% (7,02 mil.lei), urmat de silvicultură (25%, 3,02 mil.lei), 

sectorul serviciilor (16%, 1,9 mil.lei) și construcții (0,5%). (fig.1, fig.2). Agricultura este în cea 
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mai mare parte de subzistență, fără o contribuție notabilă la formarea cifrei de afaceri a 

comunei.  

O creștere remarcabilă după 2014 au înregistrat silvicultura și activitățile de exploatare 

a lemnului, de la 2,8 % din totalul cifrei de afaceri (0,24 mil lei) în anul 2014, la 28,5 % (3,2 

mil lei) în anul 2016, respectiv 25% (3,02 mil.lei) în anul 2017 (tabelul 2, fig.1, fig.2). 

 

Fig 1 Evoluția cifrei de afaceri, pe ramuri de activitate, în perioada 2010-2017 

 

Fig 2 Ponderea cifrei de afaceri, pe ramuri de activitate, în perioada 2010-2017 

Sectorul serviciilor, care ocupă doar locul al treilea ca aport la volumul total al cifrei de 

afaceri a comunei Tomești (16,4%), a înregistrat în perioada 2010-2017 o ușoară descreștere, 

de la 2,4 mil. lei în anul 2010, la 1,9 mil. lei în anul 2017 (tabelul 2, fig.2). Analiza ponderii 

acestui sector în realizarea cifrei de afaceri la nivelul comunei Tomești evidențiază o scădere 

de 14,1% (de la 30,5% în anul 2010, la 16,4% în anul 2017) (fig.2). Acest fapt evidențiază 

orientarea micilor întreprinzători spre servicii care nu aduc plus valoare adăugată ridicată, 

respectiv comerțul cu amănuntul, transportul rutier de mărfuri și alimentația publică. 

In schimb, sectorul construcțiilor care înregistrează si cea mai redusă contribuție la 

formarea cifrei de afaceri in anul 2017 (0,5%), a înregistrat cel mai evident regres în perioada 

2010-2017 (fig.2). 

Influențată de scăderea populației în perioada de referință (de la 2286 locuitori în anul 

2010, la 2038 locuitori în anul 2017), dar și de creșterea productivității în sectoare precum 
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industrie și silvicultură, cifra de afaceri pe locuitor (CA/locuitor) a înregistrat o creștere de 

peste 68%, de la 3518 lei/locuitor în anul 2010, la 5932 lei/locuitor în anul 2017, evidențiind 

progresul economic înregistrat de comuna Tomești în ultimii ani.  

 

 

2. Resursele naturale 

 Resursele naturale de care dispune un teritoriu reprezintă factori de producție 

importanți care susțin dezvoltarea economică a teritoriului respectiv. Acestea cuprind 

totalitatea zăcămintelor de combustibil și de minereuri, a terenurilor agricole sau potențial 

agricole, a pădurilor și resurselor de apă. 

Comuna Tomești dispune de resurse naturale variate, unele dintre ele valorificate intens 

încă din cele mai vechi timpuri, cum ar fi : pădurile, pășunile, terenurile arabile, resursele de 

apă, iar altele, mai ales cele ale subsolului,  exploatate în anumite perioade în funcție de 

necesități, cum ar fi minereurile de fier, marmura, calcarul, cuarțul, argilele etc. Existența 

acestor resursele ale solului și subsolului, altitudinea redusă a culmilor montane și prezența 

bazinetelor adăpostite au fost principalii factori care au contribuit la popularea acestui spațiu. 

 Pădurile reprezintă una dintre resursele importante, ocupând 68,6% din suprafața 

comunei Tomești, respectiv 9763 ha. Predomină pădurile de foioase, mai ales gorun (Quercus 

petraea) și diverse specii de fag (Fagus sylvatica), dar și pădurile de amestec de fag și 

rășinoase în zona mai înaltă a Munților Poiana Ruscă. Lemnul a fost valorificat în zonă încă 

din cele mai vechi timpuri (la încălzirea locuințelor, la topitoriile de fier din Luncani (sec.al 

XVIII-lea), la fabricarea cărbunilor din lemn și la cuptoarele de topit sticlă (începând cu anul 

1826) (Monografia comunei Tomești, 2010), iar în prezent, principalele activități industriale 

din comună sunt strâns legate tot de exploatarea și prelucrarea acestuia. 

 Valoare economică importantă au și pajiștile de munte, utilizate pentru păstorit, dar și 

arealele ocupate de soluri brune acide din zona localităților Românești, Baloșești și Tomești 

(Ianoș, 1997), ocupate cu fânețe și pășuni. În condițiile în care pășunile și fânețele ocupă 

23,7% din suprafața comunei, respectiv, 3346 ha, din care 2371 ha sunt pășuni și 975 ha sunt 

fânețe, creșterea animalelor reprezintă activitatea agricolă de bază a locuitorilor.  

 De asemenea, fructele de pădure, ciupercile și plantele medicinale reprezintă resurse 

importante, însă acestea sunt slab valorificate economic, lipsa centrelor de colectare scăzând 

interesul populației de a le valorifica și posibilitatea de a obține venituri semnificative. 

 Deși relieful este unul accidentat și domină solurile mai puțin fertile, prezența solurilor 

aluviale din albia minoră și de pe terasele râului Bega a favorizat cultura plantelor. Terenurile 

arabile sunt concentrate în cea mai mare parte în parcele mici, în apropierea gospodăriilor, 

suprafața lor însumând doar 626 ha, ceea ce reprezintă 4,4% din suprafața comunei. 

Comuna Tomești beneficiază de resurse de apă importante. Resursele de apă de 

suprafață sunt reprezentate de râul Bega și numeroșii săi afluenți pe care îi colectează pe 

teritoriul comunei Tomești, pâraiele : Valea lui Liman, Pârâul lui Drobotă, Valea Gornițel, 

Valea Piatra Albă, Valea Cimitirului, toți afluenți pe dreapta, și Valea Lupului, Moga, Valea 

Cornetului, Pârâul Bisericii și Valea Leșului, afluenți pe stânga (Monografia comunei Tomești, 

2010). Rezervele de ape subterane sunt limitate cantitativ, constituția litologică neoferind 

condiții favorabile acumulării unor strate acvifere importante. În schimb, pe teritoriul comunei 

sunt prezente o serie de izvoare termale cu anumite mineralizări, cum sunt izvoarele din incinta 
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Mănăstirii Româneşti, cunoscute sub numele de Balta Caldă, temperatura lor fiind de 18-20ºC, 

iar debitul de cca 50l/s (Ardelean, Zăvoianu, 1979). 

Resursele subsolului sunt strâns legate de structura geologică a unităților de relief de pe 

raza comunei (Munții Poiana Ruscă și dealurile piemontane). Astfel, în zonă există resurse de 

minereuri de fier, acestea fiind exploatate în minele de la Luncanii de Jos încă din anul 1734 

(Drinovan, 1973). În prezent, pot fi văzute urmele galeriilor și a cuptoarelor de aglomerare și 

topire a minereurilor. Zăcăminte de fier bogate în magnetită și hematită au fost descoperite și 

în apropierea localității Tomești (Dealul Stârcu și Muntele Higiu) și a localității Colonia 

Fabricii (Dealul Moga), însă acestea sunt nevalorificate economic (Monografia comunei 

Tomești, 2010). 

Dintre minerale, cuarțul a fost exploatat din stratele de suprafață până în anii ’60 în 

amonte de localitatea Colonia Fabricii, rezervele fiind în prezent epuizate, și aragonitul din 

arealul localității Luncanii de Jos, întrebuințat în ornamentații (coloane, plăci, monumente 

funerare etc.). 

Numeroase tipuri de roci pentru construcții sunt prezente în subsolul comunei Tomești. 

Marmura cristalină albă și de alte nuanțe se găsește în zona Românești, Tomești și Luncani. 

Zăcăminte de nisip cuarțos, cu un procent ridicat de oxizi de fier, folosit în trecut la fabricarea 

și șlefuirea sticlei s-au exploatat în zona Românești. De asemenea, nisipul metalurgic este 

prezent în arealul localității Tomești (Drinovan, 1973). Dolomita poate fi exploatată în 

localitatea Luncani, fiind o rocă folosită la pavare, ca piatră decorativă sau la fabricarea 

cimentului. O rocă sedimentară de însemnătate deosebită este calcarul, folosit în industria 

sticlei, dar și ca rocă ornamentală pentru construcții, cât și pentru obținerea varului. Varul 

nestins se obținea prin arderea calcarului în cuptoare construite de localnici și constituia o 

ocupație veche a locuitorilor localităților Românești și Tomești. Pe teritoriul comunei Tomești 

au fost active sezonier patru cariere de calcar în apropierea localităților: Baloșești, Colonia 

Fabricii , Luncanii de Jos și Tomești (Monografia comunei Tomești, 2010, p.16). Argila albă 

din zona Tomești, dar mai ales cea de pe linia Baloșești- Jupânești  a fost folosită de olari 

pentru producerea diferitelor obiecte, dar și în construcții. Bentonitul, rocă sedimentară 

argiloasă, a fost descoperit în anul 1971, în aval de localitatea Tomești în zona Dealului Deluț 

(Monografia comunei Tomești, 2010). 

Dintre  substanțele minerale utile putem aminti și rezervele neexploatate de sulfuri 

polimetalice și șisturi talcoase din zona Luncani. 

În concluzie, prezența unor resurse variate ale solului și subsolului reprezintă un atuu în 

dezvoltarea economică viitoare a comunei. In ceea ce privește resursele regenerabile (păduri, 

pășuni, terenuri agricole) este importantă o gestionare rațională a acestora, iar în cazul 

resurselor subsolului este nevoie de o evaluare economică cât mai reală, pentru a asigura, în 

viitor, rentabilitatea exploatării acestora.   

 

 

3. Agricultura 

   Agricultura reprezintă activitatea de bază a populației satelor aparținătoare comunei 

Tomești, angrenând un procent ridicat din populația activă din punct de vedere economic. Cu 

toate acestea, gradul ridicat de fragmentare al reliefului, calitatea scăzută a solurilor (excepție 

făcând solurile aluviale din lunca râului Bega, mai extinse în realul localității Românești),  

calitatea și cantitatea scăzută de produse agricole, cât și costurile ridicate de producție fac ca 
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acest sector să aibă o contribuție nesemnificativă la volumul total al cifrei de afaceri al 

comunei. Locuitorii comunei valorifică cea mai mare parte a produselor în propriile gospodării. 

Dintre ramurile agriculturii, creșterea animalelor este principala activitate, urmată de cultura 

plantelor ce se practică pe loturi restrânse de teren arabil și pomicultura.  

 

3.1 Utilizarea terenurilor 

 

Analiza structurii terenurilor, pe categorii de folosință, în anul 2014, evidențiază 

ponderea relativ scăzută a terenurile agricole (28,3%; 3996 ha) din suprafața totală a comunei 

Tomești (14094 ha), cele mai mari suprafețe fiind ocupate cu păduri (68,5%; 17.406 ha). 

Celelalte categorii de terenuri care includ căile de comunicație, apele, construcțiile și terenurile 

degradate și neproductive ocupă o suprafață de 425 ha, respectiv 3,2%, dintre care terenurile 

degradate și neproductive au o pondere de 1,7 % (235 ha) (tabelul 3, fig.3).  

Ca pondere din suprafața totală a județului Timiș, pe categorii de terenuri, comuna 

Tomești deține cca 8,9 % din suprafața forestieră a județului, 3,4% din suprafața ocupată cu 

fânețe, 2% din pășuni și doar 0,12% din suprafața arabilă.  

Analizând comparativ structura terenurilor la nivelul anilor 2005 și 2014, remarcăm o 

creștere a suprafețelor ocupate cu livezi, de la 16,7 ha în anul 2000, la 24 ha în anul 2014, și o 

descreștere a suprafețelor ocupate cu pășuni, cu cca 267 ha (de la 2638 ha, în 2005, la 2371 ha 

în anul 2014), ca urmare a invadării acestora cu arboret și scoaterii lor din circuitul agricol în 

zona localităților Tomești și Luncani (Monografia comunei Tomești, 2010). În acest context, 

ponderea terenurior degradate și neproductive a înregistrat o creștere semnificativă, de la 13 ha 

în anul 2005, la 235 ha în anul 2014 (tabelul 3). 

Din totalul terenurilor agricole (3996 ha), suprafețele ocupate cu pășuni și fânețe dețin 

ponderea cea ridicată, 83,7% (3346 ha), însă sunt slab productive, fiind în mare parte 

degradate, datorită eroziunii produse de ape și pășunatului nerațional în condiții de uscăciune 

accentuată.  
 

Tabelul 3 Structura fondului funciar, pe categorii de folosință, în anii 2000 și 2014 
 

Categorii de folosință 2005* 2014 

ha % ha % 
Teren agricol, din care: 4218 29,9 3996 28,3 
    Terenuri arabile 625 4.4 626 4.4 
    Pășuni 2638,8 18.7 2371 16.8 
    Fânețe 937,5 6,7 975 6.9 
    Livezi 16,7 0.1 24 0.2 

Teren neagricol, din care: 9876 70,1 10098 71,7 
   Păduri  9673 68.6 9673 68.6 
   Terenuri ocupate cu ape, bălți 45 0.3 45 0.3 
   Terenuri ocupate cu construcții 50 0.4 51 0.4 
   Căi de comunicație 93 0.7 94 0.7 
  Terenuri degradate și neproductive 13 0.1 235 1.7 

TOTAL COMUNĂ 14094 100 14094 100 

                 (sursa : Direcția Regională de Statistică Timiș, *Monografia comunei Tomești, 2010)  
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Terenurile arabile, care ocupă doar 626 ha (4,4% din suprafața comunei), sunt 

concentrate în mare parte în zonele mai joase, cum ar fi lunca și terasele râului Bega din arealul 

localității Românești. În rest, se cultivă mici parcele de teren în apropierea gospodăriilor, 

producția fiind destinată autoconsumului. Pomicultura se practică pe suprafețe restrânse (24ha) 

în zonele deluroase mai joase și în apropierea gospodăriilor.  

Suprafața de teren arabil ce revine unui locuitor reprezintă un indicator ce relevă în 

bună măsură capacitatea de autosusținere economică a populației unui teritoriu din resurse 

agricole locale proprii. La nivelul comunei Tomești, acest indicator are valori scăzute (0,30 

ha/loc.), la jumătatea mediei naționale (0,6 ha/locuitor) și a celei județeane (0,70 ha/locuitor) 

 

           
 

                   Fig. 3 Structura fondului funciar, pe categorii de folosință (2014) 

 

 

 

3.2 Activitățile agricole 

 

Principalele activități agricole practicate în comuna Tomești sunt creșterea animalelor, 

cultura plantelor și pomicultura. 

Creșterea animalelor a reprezentat dintotdeauna ocupația de bază a locuitorilor din 

această zonă, fiind favorizată de suprafețele mari ocupate cu pășuni (2371 ha) și fânețe (975 

ha). In general, în gospodăriile oamenilor se cresc: ovine (859 capete, în anul 2017), bovine 

(164 capete), porcine (192 capete), caprine (115 capete) și mai puțin cabaline (17 capete). 

Efectivele cele mai mari sunt deținute de păsări, acestea nelipsind din gospodării (4211 capete 

în anul 2017, în scădere cu 1089 capete, față de anul 2010) (tabelul 6).  

O analiză a șeptelului în anii 2010 și 2017, evidențiază o scădere importantă a acestuia  

la nivelul multor gospodării. Dacă raportăm numărul de capete la 100 de ha teren agricol, 

valorile înregistrate sunt relativ mici: 21 ovine/100 ha teren agricol, 4 bovine/100 ha teren 

agricol, 3 caprine/100 ha teren agricol, 5 porcine/100 ha teren agricol. 

Necesarul de carne, lapte, brânză, ouă și lână este asigurat în mare măsură din producție 

proprie, iar surprusul de produse se comercializează la piețele săptămânale din Colonia Fabricii 

(sâmbăta) și din orașul Făget (vinerea). 
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Tabelul 6  Efectivele de animale din comuna Tomești în anii 2010 și 2017 

 

Specificația 

 

U/M 

Anul Diferențe 

+/- 2010 2017 

bovine capete 181 164 -17 

porcine capete 280 192 -88 

ovine capete 930 859 -71 

caprine capete 120 115 -5 

păsări capete 5300 4211 -1089 

cabaline capete 30 17 -13 

albine familii 980 1056 +76 

                                                      (Sursa: Registrul Agricol al comunei Tomești) 

 

Pe raza comunei Tomești se individualizează câțiva fermieri care împreună dețin cca 

76% din numărul de ovine din comună (Măstăcănean Călin Ion, Seleșan Aurelian, Popescu 

Angela, Stanilă Ovidiu Cosmin) (tabelul 7). De asemenea, funcționează câteva mini-ferme care 

dețin între 3-6 vaci (Buriton Dumitru, Stănilă Laurian) și o fermă complexă formată din 30 de 

capre, 30 de ovine și 10 vaci, în localitatea Baloșești, deținută de Stănilă Ovidiu Cosmin 

(tabelul 7)  .  

În mare parte se păstrează obiceiul de a păstori oile pe pășunile din zona montană, de 

primăvara până toamnă, când sunt aduse acasă și adăpostite în saivane aproape de gospodării 

sau în sălașe aflate la distanță de sate. Măsuratul oilor se face în fiecare an în data de 1 mai în 

localitatea Luncani și la jumătatea lui aprilie în celelalte sate (Monografia comunei Tomești, 

2010).  
 

Tabelul 7  Principalii fermieri din comuna Tomești și efectivele de animale deținute (2017) 

Nume si prenume fermier Localitatea Animale deținute 

Măstăcănean Călin Ion Loc. Românești, nr.42 300 oi 

Seleșan Aurelian Loc. Tomești,  nr. 111 294 oi 

Stănilă Laurian Loc. Tomești,  nr 29  3 vaci 

Popescu Angela Loc. Tomești  nr. 9 30 oi 

Stanilă Ovidiu Cosmin Loc. Baloșești, nr. 54 30 capre, 30 oi, 10 vaci 

Buriton Dumitru Loc. Românești, nr 54 6 vaci 

                                                                  (Sursa: Registrul Agricol al comunei Tomești) 

 

O analiză a distribuției șeptelului la nivelul satelor evidențiază concentrarea unor 

categorii în anumite localități (fig.4). Astfel, putem observa că cca 55% din numărul total de 

păsări de curte se concentrează în gospodăriile din localitatea Românești (31,5%) și Luncanii 

de Jos (22,25%) (fig.5). De asemenea, creșterea ovinelor se practică mai ales în satele Tomești 

(36,1% din efectivul total de ovine), Românești (34,9%) și Luncanii de Jos (19,1%). Caprine se 

cresc în Românești, Tomești și Baloșești, iar porcinele aproape în fiecare gospodărie din 

comună. Numărul cel mai mare de bovine le întâlnim în Românești (46,3% din efectivul total 

de bovine) și în Baloșești (23,1%) (fig.5).  

Apicultura este o îndeletinicire veche, flora zonei oferind condiții  prielnice pentru 

creșterea albinelor. Conform Registrului Agricol al Comunei Tomești, numărul familiilor de 

albine a ajuns la 1056 în anul 2017, în creștere cu 76 de familii față de anul 2010 (980 familii). 
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Fig.4 Efectivul de animale din comuna Tomești, pe localitățile componente (2017) 

 

 
 

Fig. 5 Ponderea, pe localități, a efectivelor de animale din comuna Tomești (2017) 

 

Pescuitul, ocupație secundară a locuitorilor, a fost practicat în aproape toate satele 

(Luncani, Colonia Fabricii, Tomești, Românești) pe râul Bega și afluenții săi. Fondul piscicol 

este destul de valoros format din păstrăv-indigen, păstrăv-curcubeu, clean etc. In localitatea 

Românești funcționează o păstrăvărie de foarte mulți ani, care comercializează peștele și în 

care se crește mai ales specia de păstrăv- curcubeu, aceasta fiind mai rezistentă decât celelalte 

specii, precum "fântânelul" sau "indigenul". O păstrăvărie de dimensiuni mai mici funcționează 

și în localitatea Luncanii de Jos. 

Cultura plantelor se practică pe suprafețe restrânse, terenurile arabile însumând doar 

626 ha în anul 2017, adică cca 4,4% din suprafața comunei (tabelul 3) și 15,6% din totalul 

terenurilor agricole.  
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O analiză a profilul producției agricole subliniază ponderea ridicată a suprafețelor 

cultivate cu cereale pentru boabe (grâu, porumb, ovăz), peste 70% din suprafața cultivată (471 

ha) și cu cartofi (14,5%, 95 ha). Pe suprafețe mai mici se cultivă legume, acestea preferând 

solurile cu un procent mai ridicat de fertilitate și umiditate, și plante de nutreț (trifoi și lucernă), 

acestea din urmă având o frecvență mai mare acolo unde vegetează în condiții bune cerealele 

(fig. 6). Condițiile pedoclimatice mai puțin favorabile și fertilitatea relativ scăzută a solurilor  

determină un potențial scăzut de producție agricolă, cele mai mari producții în anul 2017 

înregistrându-se la culturile de cartofi, 860 de tone, ce reprezintă o productivitate de 9000 

kg/ha, urmate de porumb, 690 tone, respectiv 3000 kg/ha, și grîu, 320 tone, adică  1500 kg/ha 

(tabelul 8). Producții mari se înregistrează și la plantele de nutreț : trifoi (600 tone) și lucernă 

(200 tone).  

In anul 2017, comparativ cu anul 2010, se observă o descreștere a suprafețelor cultivate 

cu porumb, cartofi și legume și, totodată și o scădere a producției totale la majoritatea culturilor 

(fig.7, tabelul 8).  
      

Tabelul 8 Suprafețele cultivate cu principalele culturi agricole (ha) 

și producția totală(tone) în anii 2010 și 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Sursa: Registrul Agricol al comunei Tomești) 

 

 

 
 

Fig. 6 Ponderea suprafețelor cultivate cu principalele culturi agricole (2017) 
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Cultura 
2010 2017 

Hectare Producție 

(tone/ha) 

Hectare Productie 

(tone) 

grâu 205 300 206 320 

ovăz 35 80 35 70 

porumb 250 700 230 690 

cartofi 100 1000 95 860 

legume 31 80 33 66 

trifoi 55 500 51 600 

lucernă 3 180 4 200 
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           Fig.7 Evoluția producției principalelor culturi, în perioada 2010-2017 

 

În schimb, în ultimii ani se observă o creștere a numărului de tractoare și utilaje 

agricole (grape cu discuri, pluguri, combine, motocositoare), acestea fiind un indicator al 

modernizării agriculturii (tabelul 9). Practic, unui tractor îi revin 6,7 ha teren arabil.  

Tabelul 9 Parcul de tractoare și utilaje agricole, în 2010 și 2017 

Denumire utilaj agricol Cantitate (buc.) 

2010 2017 
tractoare 82 94 

remorci de tractor 2 6 

grape cu discuri 47 53 

pluguri 31 46 

căruțe 120 130 

combine 4 6 

motocositoare 20 2 

                                             (Sursa: Registrul Agricol al comunei Tomești) 

 

Relieful piemontan și montan, cu pante domoale și expunere favorabilă, climatul umed 

și cu temperaturi fără prea mari contraste asigură condiții optime pentru dezvoltarea 

pomiculturii în comuna Tomești. Livezile ocupă o suprafață de 24 ha, adică aproximativ 0,6% 

din suprafața agricolă a comunei, având o largă extensiune spațială în localitățile Românești 

(cca 85% din suprafața pomicolă), Tomești (cca 10 %) și Baloșești. Se practică mai ales în  

gospodăriile individuale.  

Prunii predomină în componența pomilor fructiferi (77,4%, 8500 de pruni) (tabelul 10), 

fructele fiind folosite în cea mai mare parte pentru a obține țuică, dar și pentru a fi conservate 

sub formă de magiun și compoturi, ori pentru a fi uscate în cuptoare și afumătorii. Merii, cu o 

valoare economică mult mai mare decât prunii, se regăsesc în număr mai restrâns, doar 2000 de 

pomi, și prezintă frecvențe mai mari în localitățile Românești și Tomești. Pe lângă soiurile 

amintite, se mai cultivă cireși, nuci, peri, piersici și caiși, însă în ultimii ani, numărul acestora 

înregistrează o scădere vizibilă, mai ales, caișii (tabelul 10). 
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Tabelul 10 Soiurile de pomi fructiferi cultivate în comuna Tomești (2010 și 2017) 

 

 

                                                   (Sursa: Registrul Agricol al comunei Tomești) 

 

Singura firmă în sectorul agriculturii, înregistrată la ORC Timiș este Florigeo Agro 

SRL cu sediul în Colonia Fabricii, care are ca și activitate principală cultura plantelor.  

 

 

4. Silvicultura  

 

Silvicultura este o ramură a economiei care, asemeni agriculturii, în spațiul ocupat de 

păduri, are funcții multiple. Silvicultura în corelație cu agricultura poate avea funcție 

economică complementară sau o funcție economică de bază în anumite zone, cum este cazul și 

comunei Tomești. Spre deosebire de resursele subsolului, pădurile au proprietatea de a se 

regenera, reprezentând întotdeauna o sursă importantă de materie primă pentru nevoi 

economice și sociale (industria de prelucrarea a lemnului, încălzitul locuințelor, construcții 

etc.), în condițiile în care are loc o exploatare rațională a acestora.  

Schimbările de proprietate de-a lungul timpului au determinat mutații în modul de 

folosință a pădurilor. Pe lângă comercializare, lemnul a fost folosit la topitoriile de fier din 

Luncani (1734), la fabricarea cărbunilor de lemn, la cuptoarele de topit sticla la Fabrica de 

Sticlărie, la încălzitul locuințelor etc. (Monografia comunei Tomești, 2010).  

În prezent, din cele 9673 ha suprafețe împădurite, ce reprezintă 68,6% din suprafața 

totală a comunei Tomești, 88,8% sunt deținute de Ocolul Silvic Coșava (8598 ha), 7,5% de 

proprietari privați (734 ha), 2,9 % de Primăria Tomești (288 ha) și 0,8% de către diferite culte 

(53 ha). (tabelul 11) 

Tabelul 11  Suprafețele ocupate cu păduri după forma de proprietate (2017) 

Proprietar Suprafața 

(ha) 

Pondere (%) 

Ocolul Silvic Coșava 

(statul) 

8598 88,8 

Persoane fizice 734 7,5 

Primăria Tomești 288 2,9 

Culte 53 0,8 

TOTAL 9673 100 

                         (sursa : Primăria comunei Tomești) 

Pe raza comunei Tomești funcționează câteva firme care se ocupă cu exploatarea 

forestieră, volumul cifrei de afaceri a acestora depășind 3 mil.lei, de 4 ori mai mult decât 

    Specificația 2010 2017 Diferențe 

+/- Bucăți Bucăți 

pruni 8020 8500 +480 

meri 1500 2000 +500 

cireși 250 230 -20 

nuci 150 170 +20 

piersici 38 30 -8 

caiși 78 15 -63 

peri 50 40 -10 
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valoarea înregistrată în anul 2010 (vezi tabelul 2). Cea mai importantă firmă ca număr de 

angajați (11 angajați) și cifră de afaceri (2,6 mil.lei) este Lomena SRL,înființată în anul 2003, 

urmată de Forest Alisa SRL (4 angajați, 0,46 mil. lei) și Anemarian Forest SRL (3 angajați, 

0,28 mil.lei) (tabelul 12). Numărul firmelor de exploatare forestieră a fost mai ridicat în anii 

trecuți, însă o parte dintre acestea și-au întrerupt activitatea (Florea Forest SRL, Frăguța SRL 

etc). 

Exploatarea masivă a pădurilor, fără implementarea unor programe de împădurire 

pentru menținerea avantajelor economice oferite comunității și reechilibarea ecologică în cazul 

unor zone efectate de eroziune, poate avea repercusiuni negative asupra economiei locale, dar 

și asupra echilibrului și stării pădurilor. 
 

Tabelul 12 Principalele firme de exploatare a lemnului în comuna Tomești în anul 2017 

Firma Sediu social Nr.angajați 

(2017) 

Cifra de afaceri (2017) 

(lei) 

Lomena SRL Colonia Fabricii 11 2 608 976 

Forest Alisa SRL Tomești 4 461 676 

Anemarian Forest SRL Luncanii de Jos 3 283 801 

Florea Forest SRL Luncanii de Jos - Activitate întreruptă 

Frăguța SRL Luncani - Activitate întreruptă 
                                                             (Sursa: Oficiul Registrului Comerțului Timiș, www.listafirme.ro) 

 

5. Industria și construcțiile 

 Industria reprezintă cel mai important sector al economiei comunei Tomești, având în 

vedere contribuțiile semnificative ale acesteia din ultimii ani la dezvoltarea economică a 

comunei. Astfel, în anul 2017, industria contribuia cu 58,1% (7,02 mil.lei)  la volumul total al 

cifrei de afaceri.  

Cu toate acestea, firmele contributoare sunt de dimensiuni mici, puține la număr, în 

industrii care nu aduc plus valoare ridicată, cum sunt industria lemnului, industria 

construcțiilor metalice și industria alimentară, și cu un nivel de angajabilitate foarte scăzut 

(aproximativ 50 de angajați în toate întreprinderile). (tabelul 13). Industria de prelucrare a 

lemnului este sectorul cu cel mai mare aport la formarea cifrei de afaceri din industrie, cca 

82,2% (5,7 mil.lei). 

 
Tabelul 13 Numărul întreprinderilor active în principalele sectoare ale industriei, numărul de angajați și 

cifra de afaceri (lei), în anii 2010 și 2017 

 

 

Domeniul de activitate 

(nomenclatorul CAEN 

 

2010 

 

2017 

Întreprinderi 

active 

(număr) 

Angajați 

(număr) 

Cifra de 

afaceri 

(lei) 

Întreprinderi 

active 

(număr) 

Angajați 

 (număr) 

Cifra de 

afaceri 

(lei) 

Prelucrarea lemnului, 

fabricarea produselor din 

lemn, cu excepția mobilei 

3 41 2.996.573 2 36 5.773.666 

Industria construcțiilor 

metalice și a produselor 

din metal 

 

1 

 

17 

 

1.775.439 

 

1 

11 1.174.232 

http://www.lista/
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Industria alimentară - - - 1 2 73.590 

Fabricarea produselor din 

mase plastice 

- - - 1 1 500 

                                                                                                                 (Sursa : Direcția Regională de Statistică Timiș) 

Primele activități industriale datează de la începutul secolului al XVIII-lea, când între 

localitățile Luncani și Tomești s-a dat în folosință unul din cele patru furnale din Banat care au 

funcționat în aceea perioadă. Însă industria comunei Tomești a fost strâns legată multe decenii 

de funcționarea Fabricii de Sticlărie, care la începutul anului 1990  număra 1127 angajați 

(Monografia comunei Tomești, 2010). 

 Amplasată la 2 km de Tomești, în localitatea Colonia Fabricii, începuturile Fabricii de 

sticlărie sunt plasate la începutul secolului al XIX-lea, factorii principali care au determinat 

amplasarea ei la poalele Muntilor Poiana Ruscă fiind prezența în zonă a unor materii prime 

importante pentru fabricarea sticlei, precum : lemnul, utilizat pentru încălzirea cuptorului și 

obținerea cenușii de potasă, cuarțul, nisipurile cuarțoase, piatra de var și resursele de apă 

importante (Monografia comunei Tomești, 2010). Actuala localitate Colonia Fabricii, așa cum 

îi spune și numele, a luat naștere ca urmare a amenajării unei colonii de case pentru muncitorii 

din fabrică începând cu anii '20 ai secolului ai XX-lea, dezvoltarea sa maximă înregistrându-se 

în perioada comunistă, când s-a mărit capacitatea de producție a fabricii. După naționalizarea 

acesteia în anul 1948, fabrica intră într-o perioadă de modernizare, construindu-se noi hale, o 

magazie pentru produsele finite, cu patru etaje, o linie ferată industrială ce lega localitatea 

Tomești de gara CFR Margina (în anul 1956), are loc racordarea acesteia la sistemul 

electroenergetic național (în anul 1965), ajungând ca în anul 1979 să aibă peste 1500 de 

angajați din localitățile apaținătoare comunei și din satele comunelor învecinate. Tot în anii '70 

se construiește coșul de fum înalt de 52 m și turnul de amestec cu o înălțime de 39m 

(Monografia comunei Tomești, 2010). Din producția realizată, cca 80-85% era destinată 

exportului.  

Anul 1990 a dus mari schimbări de ordin structural în economia întregii țări sub 

raportul organizării, al gestiunii, proprietății și relațiilor sociale care au derivat din acestea. 

Astfel, în anul 1990, ia naștere Societatea Comercială “STITOM“ S.A Tomești prin preluarea 

întregului patrimoniu al fostei întreprinderi de sticlărie. Managementul defectuos al acesteia în 

anii în care au urmat și acumularea unor datorii mari de către societate au condus la închiderea 

activității în anul 2000, impactul social negativ în zonă fiind unul de dimensiuni mari. Prin 

preluarea fostului atelier de finisare al vechii fabrici de către S.C.Rodex SRL Timișoara, s-a 

încercat continuarea activității de fabricare a sticlei, la o scară mult mai redusă (90-100 de 

angajați), însă această societate a funcționat doar 2 ani, între anii 2001 și 2003.  

Tot în anul 2001, o mică parte din activele fostei fabrici de sticlărie sunt închiriate unui 

investitor italian, care demarează o activitate în sectorul confecțiilor textile (S.C. Maxim Line 

SRL), producția fiind orientată spre confecționarea de combinezoane folosite de piloții care 

concurează pe circuite de mare viteză. A fost cel mai mare angajator din comună timp de câțiva 

ani, având în jur de 70-80 de angajați, însă și-a închis activitatea. 

În anul 2004, cu scopul de a relua producția de sticlă, o parte din patrimoniu a fost 

preluat de către un consorțiu polonezo-german, însă investiția nu s-a concretizat (Monografia 

comunei Tomești, 2010).  

Din anul 2005 și până în prezent, în vechea hală deținută de S.C. Rodex SRL Timișoara 

funcționează S.C. Lion-Lanțuri SRL, o societate care produce lanțuri industriale, având 11 
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angajați în anul 2017 și o cifră de afaceri de 1,17 mil lei (tabelul 14), în scădere față de anul 

2010, când avea 17 angajați și o cifră de afaceri de 1,77 mil lei (vezi tabelul 13). 

 Din anul 2006, tot în incinta vechii fabrici de sticlă funcționează S.C. Magtomvic 

S.R.L, care are ca obiect de activitate fabricarea parchetului din lemn, asigurând locuri de 

muncă pentru 27 de angajați în anul 2017. Este firma cu cifra de afaceri cea mai mare din 

comună (4,3 mil. lei). Tot în industria de prelucrare a lemnului funcționează din anul 1995 și 

SC Holzindustrie Românești SRL, situată în localitatea Românești, având ca obiect de 

activitate producția de cherestea, placaje, furnire, șindrile, lambriuri etc., și un număr de 9 

angajați  în anul 2017, în scădere față de anii trecuți (tabelul 14).  

Fără un aport semnificativ la economia comunei, din informațiile furnizate de Direcția 

Regională de Statistică a județului Timiș și Oficiul Registrului Comețului Timiș în localitatea 

Baloșești funcționeză o microîntreprindere de  prelucrare și conservare a fructelor și legumelor 

(Going Mils SRL) cu 2 angajați și o cifră de afaceri de 73590 lei în anul 2017, și o 

microîntreprindere de fabricare a articolelor din materiale din plastic (Pre Block SRL) în 

Luncanii de Jos, cu 1 angajat și o cifră de afaceri de 500 lei. 
 

Tabelul 14 Principalele firme din comuna Tomești, numărul de angajați și cifra de afaceri, în anul 2017 

Firma Domeniul de activitate Nr.angajați Cifra de afaceri  

(lei) 

Magtomvic SRL Fabricarea parchetului 27 4 301 460 

Holzindustrie Românești SRL Prelucarea lemnului 

(cherestea, placaje, furnire) 

9 1 472 206 

Lion Lanțuri SRL Fabricarea de lanțuri și arcuri 11 1 174 232 

Going Mils SRL Prelucrarea și conservarea 

fructelor și legumelor 

2 73 590 

Pre Block SRL Fabricarea articolelor din 

materiale din plastic 

1 500 

                                                                                            (sursa: ORC Timiș, www.listafirme.ro) 

 

În concluzie, funcția industrială a comunei Tomești s-a diminuat foarte mult după anul 

1990, industria de prelucrare a lemnului fiind dominantă în prezent. Ca urmare a numărului 

redus de locuri de muncă în comună, un număr semnificativ de persoane se deplasează zilnic 

spre firme din orașele Făget și Lugoj (Hella, Autoliv), care pun la dispoziție transport pentru 

angajații din satele din zona Făgetului. În condițiile date, pentru reducerea numărului de 

navetiști și menținerea populației tinere în comună, este importantă implicarea autorităților în 

găsirea unor soluții de atragere a unor investitori în zonă, în primul rând prin oferirea unor 

spații industriale noi în care să se amplaseze. 

Construcțiile sunt reprezentate prin intermediul câtorva firme care se ocupă cu 

fabricarea produselor din beton (Plast Beton SRL din Luncanii de Jos) și lucrări de construcții 

(Torman Intern Construct SRL din Tomești, Lian PN Construct SRL din Românești, Geio 

Construct SRL din Românești), cifra de afaceri a acestora înregistrând valori scăzute.  

 

 

6. Sectorul serviciilor 
 

       Sectorul serviciilor este slab reprezentat la nivelul comunei Tomești, aducând un aport 

de doar 16,4% la volumul total al cifrei de afaceri, respectiv 1,98 mil.lei în anul 2017, cu mult 
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sub valoarea înregistrată de acesta în anul 2010 (30,4%, respectiv 2,45 mil lei) (vezi tabelul 2).  

Activitățile dominante în cadrul acestui sector sunt comerțul și turismul, celelelte categorii de 

servicii fiind slab reprezentate (prestări servicii către populație, transporturi etc).  

 

 6.1 Comerțul 

       

Activitățile comerciale sunt puține la număr, fiind reprezentate de mici magazine cu 

produse variate, localizate în fiecare sat apartinător comunei, cu 1-2 angajați, în cele mai multe 

cazuri, afaceri de familie. De altfel, valoarea cifrei de afaceri din comerț la nivelul comunei era 

de 496 161 lei în anul 2017, ceea ce  reprezintă doar 25% din cifra de afaceri a întregului sector 

de servicii. Numărul mic de activități în comerțul cu amănuntul este datorat puterii de 

cumpărare scăzute a populației locale, dar și apropierii de orașul Făget, unde oferta de produse 

este mult mai diversificată și, deseori, la prețuri mai scăzute.   

În Colonia Fabricii are loc săptămânal un târg (sâmbăta), care oferă posibilitatea 

localnicilor de a-și valorifica produsele obținute în gospodării, dar și de a achiziționa anumite 

produse.  

Pe lângă firmele care practică un comerț cu amănuntul, în localitatea Tomești 

funcționează și o firmă în domeniul comerțului cu ridicata, Tomtrisar SRL, care se ocupă cu 

comercializarea lemnului. 

De asemenea, în comună se practică și activități de servire de tipul barurilor: 

Aurel&Valeria SRL din Luncanii de Jos, Keman SRL din Tomești etc.  

 

6.2 Turismul 

Comuna Tomești, prin așezarea sa pe versantul nordic al Munților Poiana Ruscă, pe 

cursul superior al râului Bega, într-o regiune deosebit de atrăgătoare, cu obiective turistice 

religioase și bogate tradiții etnografice și folclorice, oferă mari posibilități pentru practicarea 

turismului sub diverse forme.  

Atractivitatea cadrului natural este dată de trăsăturile care individualizează 

componentele acestuia. Munții Poiana Ruscă concentrează un potențial turistic deosebit de 

bogat dat de : structura geologică variată care a generat tipuri specifice de relief, altitudinile 

relativ reduse care explică accesibilitatea și pretabilitatea lor pentru diferite forme de turism 

(drumeții, cicloturism), o rețea hidrografică bogată, valoroasă pentru pescuitul sportiv, 

multitudinea etajelor de vegetație (pajiști montane, păduri de foioase, păduri de conifere),  care 

oferă condiții de ozonare a aerului și  de înfrumusețare a peisajului, și bogăția speciilor 

faunistice cu valoare cinegetică și piscicolă. Dintre obiectivele turistice naturale amintim : 

Peștera Colțu sau Peștera cu apă, Peștera din Piatra Fetii, Peștera din Cioaca Birtului, Stânca 

lui Florian, izvoarele termale de la Balta Caldă. 

Formate în zone calcaroase, ca forme endocarstice, peșterile sunt foarte căutate de 

turiști, datorită atractivității golului subteran, dimensiunii lor și prezenței speleotermelor. 

Peștera Colțu sau Peștera cu apă, situată în arealul satului Românești, pe versantul nordic al 

Dealului lui Filip, reprezintă un obiectiv turistic important al zonei studiate. Dispusă pe trei 

etaje, peștera a devenit cunoscută prin concertele anuale din luna octombrie, susținute de către 

Filarmonica Banatul din Timișoara în grota principală a acesteia, din anul 1984 și până în 

prezent. Pe scena improvizată în peșteră, au concertat nume sonore ale muzicii clasice, jazz, 

blues, rock sau electronice.  
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Peștera din Piatra Fetii este o peșteră relativ mică (19 m lungime), săpată de apă prin 

eroziune laterală în tufuri calcaroase și dolomite. Peștera din Cioaca Birtului este situată pe 

versantul stâng al râului Bega -Luncani, la jumătatea distanței dintre Valea lui Liman și 

localitatea Luncani, într-un abrupt situat la 26 m deasupra drumului, fiind, de asemenea, de 

dimensiuni mici (Monografia comunei Tomești, 2010).  

Deosebit de atractivă pentru zonă este Stânca lui Florian, o stâncă abruptă, formată prin 

eroziune diferențiată într-o zonă cu roci dolomitice și calcaroase, la ieșirea din Colonia 

Fabricii, pe drumul spre Luncani.  

Dintre obiectivele naturale ale zonei amintim și izvoarele  termale de la Balta Caldă, 

situate în incinta Mănăstirii Izvorul lui Miron din apropierea localității Românești, dar și 

bazinele cu nuferi.  

Potențialul turistic antropic cuprinde totalitatea elementelor de patrimoniu cultural-

istoric (monumente și situri arheologice, monumente și ansambluri de factură religioasă, 

monumente de artă plastică și comemorativă etc), a manifestărilor  etnofolclorice și a 

elementelor de arhitectură tradițională, artă populară, meșteșuguri tradiționale etc.  

 Între  obiectivele turistice antropice cu grad ridicat de atractivitate în zona comunei 

Tomești amintim : edificiile religioase (biserica de lemn din sec al XVII-lea din satul 

Românești, Mănăstirea Izvorul lui Miron (Românești), Mănăstirea Acoperământul Maicii 

Domnului (Luncanii de Sus), Biserica Catolică din Colonia Fabricii), siturile arheologice (situl 

arheologic Dumbravița și situl arheologic Peștera cu apă) și morile de lemn de pe râul Bega din  

localitățile Tomești, Românești și Luncani.  

  Înființată în anul 1912, Mănăstirea Izvorul lui Miron este situată în apropierea localității 

Românești, numele său fiind legat de existența unui izvor de apă tămăduitoare în jurul căruia a 

și fost amenajată. Mănăstirea poartă hramul “Sfântul Prooroc Ilie Tezviteanul“, prăznuit în 

fiecare an în 20 iulie, zi importantă de pelerinaj la mănăstire. Mănăstirea Acoperământul 

Maicii Domnului este situată în localitatea Luncanii de Sus, piatra de temelie a acesteia fiind 

pusă în anul 2001. Un obiectiv turistic important, mai ales pentru credincioșii catolici, îl 

reprezintă Biserica Catolică din Colonia Fabricii, care datează din anul 1880, aceasta fiind 

inițial capela familiei Iosif Loch, fostul proprietar al fabricii de sticlărie (Monografia comunei 

Tomești, 2010).  .  

 Datinile și obiceiurile locului, legate de calendarul bisericesc și cel popular românesc 

(ocupații agricole și pastorale) reprezintă  elemente cu atractivitate deosebită pentru turiștii din 

alte zone. Dintre obiceiurile de iarnă din comuna Tomești, care încep din Ajunul Crăciunului și 

continuă până la prăznuirea Sfântului Ioan (7 ianuarie) amintim : mersul cu “Steaua“  sau  

“Craii“, colindatul cu dubele (tobe mici construite din piele de câine, împodobite cu diverse 

ornamentații), practicat în Românești, Tomești și Baloșești și uratul de Anul Nou. Dintre 

obiceiurile pastorale, menționăm “măsuratul oilor“, care are loc în fiecare an la 1 mai la 

Luncani și cu două săptămâni înainte în celelalte sate. Se mai păstrează în satele din comună 

diverse obiceiuri legate de evenimentele familiale importante: naștere, nuntă și moarte. O 

manifestare folclorică cu tradiție în zonă este “Nedeea românilor de pretutindeni”, o sărbătoare 

a cântecului și jocului popular, ce are loc în luna august a fiecăui an la Valea lui Liman. 

Potențialul turistic al comunei Tomești este pus în evidență prin diversele tipuri de 

turism care se pot practica în zonă: turismul de recreere și agrement, turismul de drumeție, 

turismul montan, turismul religios, enduro turismul, turismul cultural.   

Turismul de drumeție  și cel montan sunt în strânsă legatură cu numeroasele trasee 

marcate în zona montană, care pot fi parcurse de turiști, majoritatea dintre ele cu plecare din 
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satul Luncani. Enduro-turismul se practică fie cu motocicleta, fie cu bicicleta, în zona Tomești 

organizându-se una dintre etapele concursului EnduroRoMania. Traseul cel mai cunoscut este 

cel de la Luncani la Ruschiţa. Turismul religios este în strânsă legatură cu obiectivele turistice 

religioase de pe raza comunei Tomești. 

În ceea ce privește infrastructura turistică, numărul unităților de cazare este redus: un 

complex turistic, două pensiuni și câteva gospodării care practică agroturismul. Amenajat în 

anul 1972 și localizat la 2 km de satul Colonia Fabricii, Complexul turistic Valea lui Liman 

dispune de 58 locuri în sistem hotelier și 60 locuri în căsuțe. De asemenea, restaurantul 

complexului are o capacitatea de 200 locuri. Cele două pensiuni au fost amenajate de curând în 

localitatea Luncanii de Jos : Pensiunea “Ardeleană“, care dispune de 12 locuri de cazare, și 

Pensiunea “Alpin” , cu o capacitate asemănătoare. Agroturismul, ce presupune amenajarea 

unor spații de cazare în gospodăriile localnicilor, este slab reprezentat la nivelul comunei 

Tomești,  existând posibilitatea de cazare doar in localitățile Românești și Luncanii de Jos. 

 Analiza numărului de turiști și a numărului de înnoptări  în perioada 2011-2017 

evidențiază o creștere constantă a valorilor acestor indicatori. Astfel, dacă în anul 2011, 

conform datelor furnizate de Direcția Regională de Statistică Timiș, în comuna Tomești au 

sosit 1122 turiști, în anul 2017, numărul acestora aproape că s-a triplat (3078 turiști) (fig.8). În 

ceea ce priveşte numărul înnoptărilor, se păstrează aceleaşi tendinţe de evoluţie ca şi în cazul 

numărului de turişti, valorile înregistrate de acest indicator fiind de 2095 înnoptări în 2011 și 

5476 înnoptări în anul 2017 (fig.8). Pe categorii de unități de cazare, 85% dintre turiști au 

preferat să se cazeze în Complexul Turistic Valea lui Liman și doar 15% în celelalte structuri 

de primire (pensiuni).  

 

 
 

Fig. 8 Evoluția numărului de turiști și de înnoptări în structurile de primire turistică 

din comuna Tomești, în perioada 2011-2017 

 

Raportând numărul de înnoptări la numărul de turiști, obținem durata medie a unui 

sejur, aceasta fiind în prezent de maximum 2 zile. Deci, majoritatea turiștilor practică un turism 

de sfârșit de săptămână. 

Analiza numărului de turiști, la nivelul fiecărei luni din an, evidențiază sezonalitatea 

practicării turismului. Din luna mai până în luna septembrie sosesc cei mai mulți turiști, cu un 

vârf în luna august (fig. 9), infrastructura de agrement amenajată în Complexul Valea lui 

Liman (bazin în aer liber) și posibilitățile multiple de a face drumeții în zonă în sezonul cald, 

reprezentând principalii factori de atracție. 
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Fig. 9 Numărul de turiști sosiți în comuna Tomești în anul 2017, pe luni 

 

 

      6.3 Alte servicii 

Pe lângă activitățile comerciale și de turism, conform datelor oferite de Oficiul 

Registrului Comerțului Timiș, pe raza comunei Tomești funcționează și o serie de firme de 

prestări servicii către populație: servicii medicale către populație (Cabinet medical Dr. Mirea 

SRL și Alica Optica Medical SRL, ambele situate în Colonia Fabricii), medicină veterinară 

(Muntean DOC-VET SRL din Colonia Fabricii), activități fotografice (RVC Media Production 

SRL din Luncanii de Jos), activități recreative (Fantasy&Hobby SRL din Colonia Fabricii), 

servicii de telecomunicații prin cablu (ART IT SOLUTIONS AC SRL, cu sediul în Luncanii de 

Jos), servicii de reparații aparate electrocasnice (Fann SRL din Românești), prelucrarea datelor, 

administrarea paginilor web și alte activități conexe (D&M Hobby Passion SRL din Colonia 

Fabricii), servicii de creditare (GOLDRENT SRL din Colonia Fabricii). De asemenea, amintim 

serviciile de transport rutier de mărfuri, reprezentate prin firma C.G WEHOWSKY SRL cu 

sediul în Luncanii de Jos. 

De remarcat prezența unei firme în domeniul cercetării-dezvoltării și ingineriei, 

DAVIDONI-INVEST SRL, cu sediul în Colonia Fabricii, a cărei cifră de afaceri contribuie cu 

peste 25% la formarea cifrei de afaceri din sectorul servicii, conform datelor oferite de Directia 

Regională de Statistică Timiș. Înființată în anul 2003, această firmă  face accesibile publicului 

larg ideile inventatorului Ioan Davidoni, care a obținut numeroase brevete de invenții medaliate 

la diverse târguri internaționale de invenții, domeniile sale de interes fiind noile surse de 

energie, economisiri de combustibil, tehnologia sticlei, mediu și sănătate (www. davidoni.ro).  

  

7. Concluzii 

 

Analiza pe sectoare a economiei comunei Tomești evidențiază nivelul relativ scăzut de 

dezvoltare al acestora. Agricultura se bazează pe creșterea animalelor, pomicultură și mai putin 

pe cultura plantelor, ca urmare a suprafețelor arabile restrânse și a solurilor mai puțin fertile. 

Posibilitățile reduse de valorificare a produselor animaliere, forța de muncă redusă din 

agricultură și tendința de îmbătrânire a populației comunei a condus la o scădere evidentă a 

efectivelor de animale în ultimii, fapt evidențiat și de slaba valorificare a suprafețelor ocupate 
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cu pășuni și fânețe, importante suprafețe fiind invadate de vegetație de arbuști și tufiș. Este 

notabil interesul unor agricultori de a înființa ferme de creștere a animalelor, însă aceștia sunt 

puțini la număr.  

Industria a rămas principalul contributor la formarea cifrei de afaceri la nivelul 

comunei, însă firmele care activează pe raza comunei Tomești au un nivel scăzut de 

angajabilitate și obțin produse cu plus valoare adăugată redusă. Domină firmele din domeniul 

exploatării și prelucrării lemnului, acestea funcționând datorită resursele bogate de lemn. În 

vederea unei dezvoltări durabile este necesară o exploatare rațională a pădurilor. Resursele 

subsolului nevalorificate în prezent ar putea conduce la dezvoltarea industriei extractive în 

zonă, numai în condițiile în care acestea sunt evaluate din punct de vedere cantitativ și al 

retabilității economice. În ceea ce privește actualele zonele industriale, acestea sunt limitate la 

vechile spații ale fabricii de sticlărie din Colonia Fabricii, ocupate în prezent de două din 

firmele importante din comună și la o zonă restrânsă în localitatea Românești. Prin urmare, 

pentru a atrage noi investitori în comună în sectorul industriei, este important ca autoritățile 

locale să aloce noi spații destinate industriei. 

Deși are o ponderea scăzută în economia comunei, sectorul serviciilor reflectă în 

prezent puterea de cumpărare a populației din comună, activitățile comerciale fiind 

dimensionate în funcție de cererea de produse din partea populației. În schimb, turismul ar 

putea reprezenta o activitate importantă, care ar aduce venituri semnificative comunității, mai 

ales că zona dispune de un un peisaj atragător și obiective turistice naturale și antropice 

deosebite și se află la distanțe nu foarte mari de orașele Lugoj și Timișoara, care ar putea fi 

principalele centre emițătoare de turiști, mai ales la sfârșit de săptămână. Pentru aceasta este 

nevoie de creșterea numărului de structuri de cazare, mai ales de tipul agropensiunilor, și de 

îmbunătățirea infrastructurii de acces în zonă. 
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