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I. Scopul  Strategiei de dezvoltare a orașului Bocșa 2014 – 2020 , legată 
de dezvoltarea județului Caraș - Severin , a Regiunii Vest și UE. 

I.1.Introducere – scopul strategiei 

       Scopul Strategiei UE 2020,lansată în 2010, este de a rezolva punctele slabe din structura 
economiei Europei, și de a reduce diferențele dintre diferitele regiuni. Regiunea Vest a României își 
dezvoltă strategia de specializare inteligentă cu sprijinul Băncii Mondiale. Per total, instrumentele de 
politică prezentate în acest raport reprezintă direcții potențiale pentru creșterea dezvoltării economice a 
regiunii prin accentul pus pe cercetarea, inovarea și competitivitatea sectorului privat. Dezvoltarea 
regională a fost oarecum dezechilibrată, cu discrepanțe teritoriale semnificative și o concentrare 
ridicată a activității economice și a exporturilor. Atuurile teritoriale, umane, naturale și culturale pot fi 
utilizate pentru a se obține o creștere mai sustenabilă. Regiunea prezintă un avantaj comparativ aparent 
în domeniul auto, textil și al tehnologiei informației și comunicațiilor(TIC) și un avantaj comparativ 
latent în domeniul agroalimentar și turism. Fondurile structurale UE și alte surse pot sprijini acțiunile 
orizontale și specifice pentru sector conform axelor prioritare și obiectivelor tematice.  Prioritățile de 
investiții pot fi adaptate diferitelor nevoi ale regiunii și pot fi promovate prin inițiative regionale. 
Creșterea în Regiunea Vest este puternică, antrenată fiind de un sector activ al întreprinderilor și de o 
orientare pronunțată către exporturi.Județul Caraș - Severin ca parte a Regiunii Vest va urmări aceleași 
coordonate de dezvoltare.    
       Scopul  Strategiei de dezvoltare a orașului Bocșa 2014 – 2020 este de a armoniza 
coordonatele proprii de dezvoltare cu cele ale regiunii și județului și de a găsi calea dezvoltării 
durabile  având o  amprentă locală . 
 
I.2. Strategia UE și a Regiunii Vest - Puncte forte și provocări cheie ale economiei 
Regiunii Vest 
 
         În 2010, a fost lansat Programul Europa 2020 ca și strategie a Uniunii Europene de creștere pe 
baza a trei obiective: “creștere inteligentă”, “creștere sustenabilă” și “creștere inclusivă”. Urmând 
această abordare, Statele Membre au fost încurajate să‐și definească politici de specializare inteligentă 
cu scopul de a‐și crește gradul de cunoștințe și valoare adăugată a producției existente în industrii în 
care există avantaje comparative. 

� Procesul de convergenţă s-a redus la nivel regional, iar Regiunea Vest a apărut ca 
regiune de top a României, crescând mai rapid decât alte regiuni cu care se poate 
compara, excepţie făcând Bucureştiul  

� Această creştere rapidă s-a tradus, de asemenea, prin creşterea standardelor de viaţă din 
regiune, prin creşterea salariilor. 

� Deoarece regiunea urmează să treacă la etapa următoare de dezvoltare şi de egalare a 
condiţiilor de trai din zonele mai bogate ale Europei, ea trebuie să îmbunătăţească 
procesul de adăugare de valoare şi de inovare a firmelor sale. 

 
Puncte forte : 
 

a) Patrimoniul natural al regiunii este suficient (şi neexploatat într-o anumită măsură). 
b) Regiunea a cunoscut o creştere economică rapidă care a condus la creşterea salariilor, însoţită 

de îmbunătăţirea semnificativă a productivităţii. 
c) Regiunea are o populaţie cu un nivel de pregătire relativ ridicat 
d) Există semne importante de activitate antreprenorială în Regiunea Vest 
e) Performanţa la export a Regiunii Vest este foarte bună per total 

 
Principalele provocări : 

a) Fructele creşterii economice nu au fost distribuite egal în întreaga regiune 
b) Ca urmare a efectului spaţial al tranziţiei economiei şi condiţionate în parte de geografie, 

activităţile de producţie sunt distribuite inegal în regiune, ceea ce contribuie, de asemenea, 
la discrepanţele de venit. 
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c) În ciuda unui număr relativ ridicat de universităţi şi a procentelor bune de absolvire a 
acestora, regiunea se confruntă cu minusuri la toate nivelurile de formare şi dezvoltare de 
abilităţi . 

d) Activitatea economică este din ce în ce mai concentrată în funcţie de sector 
dimensiunea firmei şi acţionariatul firmei . 

e) Performanţa la export este, de asemenea, foarte concentrată şi intensă pe parte de produse 
mai puţin sofisticate şi care nu necesită calificare 

f) Creşterea gradului de integrare cu lanţurile de valoare regionale, ceea ce conduce la un 
nivel scăzut de valoare adăugată locală 

g) Creşterea dominanţei investiţiilor străine directe (FDI) cu legături slabe de la o firmă la alta 
şi cu furnizorii locali 

Domeniile de politici orizontale cu impact asupra economiei  Regiunii Vest sunt : 
 

� Identificarea principalelor domenii de politică orizontală rezultă din combinarea 
unui proces consultativ cu reprezentanții sectorului privat – utilizând în primul rând 
interviuri cu firme din sectoarele urmărite – și din rezultatele analitice oferite de 
rapoartele anterioare din acest proiect. 

� În ciuda faptului că educația și abilitățile sunt adesea percepute ca sursă a 
avantajului comparativ pentru regiune, de fapt regiunea se confruntă cu minusuri 
importante la toate nivelurile de formare și dezvoltare de abilități. 

� Consultările cu întreprinderile, derulate ca parte a acestei evaluări, au arătat că 
numărul foarte mic de școli profesionale din regiune(și din țară) a avut un impact 
negativ semnificativ asupra capacității întreprinderilor de a crește productivitatea sau 
de a se extinde. 

� Preocupare subliniată în interviurile derulate cu părțile interesate în domeniul C&D 
precum și cu sectorul privat, a fost lipsa de competențe antreprenoriale și management 
al afacerilor. 

� Legăturile de infrastructură cu capitala (și cu restul țării) rămân slabe, iar regiunea 
este separată de București și restul țării deoarece fiecare localitate din Regiunea Vest 
este mai aproape fie de Budapesta sau Belgrad decât față de București. 

� Discuțiile cu sectorul privat din Regiunea Vest indică faptul că numeroase firme 
percep condițiile de creditare și ratele dobânzilor solicitate de băncile din România ca 
fiind constrângeri în calea creșterii. 

� Cadrul instituțional actual care sprijină sistemul de inovare regională cuprinde atât 
nivelul național, cât și pe cel regional. Cooperarea dintre instituțiile naționale și 
regionale este slabă, ceea ce are un impact negativ asupra managementului 
cunoștințelor în regiune. 

� Politici inteligente specifice sectoarelor din Regiunea Vest : auto ,textile , 
agroalimentar,  TIC, construcții, turism, turism urban și de tip MICE, ecoturism și 
turism activ , turismul balnear și de wellness. 

 I.3.SINTAGMA ” dezvoltare regională și locală” 

 I.3.1. Programul ”Europa 2020”  

         În vederea îndeplinirii obiectivelor Strategiei Europa 2020, au fost stabilite cinci ținte principale de atins 
de către Statele Membre până la sfârșitul următoarei decade, aceste fiind: angajare, învățământ, cercetare și 
inovare, incluziune socială și reducerea sărăciei și climă/energie.  
         Specializarea inteligentă a fost numită de către Comisia Europeană pilonul central al Strategiei Europa 
2020.Pentru a atinge obiectivul strategiei Europa 2020 de creștere inteligentă, sustenabilă și inclusivă, întregul 
potențial de inovare al tuturor regiunilor din UE trebuie activat. În Comunicatul său Politica regională ce 
contribuie la creșterea inteligentă în Europa Comisia oferă sugestii cu privire la conceptele cheie care trebuie 
prezentate în cadrul unei strategii de specializare inteligentă. Acestea sunt: 

a) Clustere (grupuri mici)de inovare pentru creștere regională. 
       b)   Medii de afaceri prietenoase de inovare pentru IMM‐uri, mai ales cele care se concentrează 
             pe C&D și crearea de noi firme. 

c) Învățarea continuă în cercetare și inovare. 
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d) Infrastructura regională atractivă de cercetare și centrele de competență. 
e) Creativitatea și industriile culturale 
f)  Agenda Digitală 
g)  Achizițiile publice. 
h) Politica regională care abordează provocările de mari dimensiuni (precum schimbările climatice, 

              eficiență energetică și a resurselor, inflația de materii prime și îmbătrânirea demografică) 
         Dezvoltarea strategiilor de specializare inteligentă presupune ca Statele Membre și regiunile să se 
concentreze pe domeniile cele mai promițătoare din punct de vedere al avantajelor competitive.În vederea 
atingerii obiectivelor Strategiei Europa 2020 de creștere inteligentă, sustenabilă și inclusivă, UE a adoptat un 
pachet legislativ care formează Politica de coeziune pentru perioada 2014‐‐‐‐2020. 
                   Politica de coeziune urmează trei linii principale : 
       În primul rând, ea definește un cadru pentru dialog între Comisia Europeană și Statele Membre. 
       În al doilea rând, ea armonizează regulile cu privire la diferitele Fonduri Europene, definite ca fonduri de 
Investiții europene (ESI) pentru perioada 2014‐2020, care includ Fondul European de Dezvoltare 
Regională(FEDR), Fondul Social European (FSE), Fondul de Coeziune(FC) și Fondul European  Agricol pentru 
Dezvoltare Rurală(FAERD) și Fondul European pentru Pescuit și Afaceri Maritime(FEPAM). 
       În al treilea rând, ca și modalitate de concentrare a resurselor pe obiectivele Strategiei Europa 2020, 
Politica de Coeziune definește un set de obiective tematice(OT) la care vor contribui fondurile ESI.  
            Aceste OT‐uri oferă o multitudine de obiective de finanțare posibile pentru întreaga UE după cum 
urmează: 
        1. Întărirea cercetării, dezvoltării tehnologice și inovării; 
        2. Creșterea accesului, gradului de utilizare și calității tehnologiilor informaționale și de    
            comunicații; 
        3. Creșterea competitivității întreprinderilor mici și medii, a sectorului agricol(pentru FEADR) 
            și a sectorului pisciculturii și acvaculturii (pentru FEPAM); 
        4. Sprijinirea procesului de trecere la o economii cu emisii de carbon reduse în toate sectoarele; 
        5. Promovarea adaptării la schimbările climatice, prevenirea și managementul riscurilor; 
        6. Protejarea mediului și promovarea eficienței resurselor; 
        7. Promovarea transportului sustenabil și eliminarea obstacolelor din infrastructurile cheie de 
            rețea; 
        8. Promovarea angajării și sprijinirea mobilității lucrătorilor; 
        9. Promovarea incluziunii sociale și combaterea sărăciei; 
      10. Investiții în educație, abilități și formare continuă; 
      11. Creșterea capacității instituționale și o administrație publică eficientă. 
             Ca parte a Politicii de coeziune pentru perioada 2014‐2020, specializarea inteligentă a fost 
propusă ca și“condiționalitate ex‐ante”.Urmând reglementările UE, numeroase State membre și 
regiuni aleUE își elaborează și redactează în prezent strategiile de specializare inteligentă. 

I.3.2.Încadrarea Regiunii Vest în Programul Europa 2020 – extrase din  raportul Băncii 
Mondiale 

 a)Scopul Strategiei UE 2020, lansată în 2010, este de a rezolva punctele slabe din structura 
economiei Europei, şi de a reduce diferenţele dintre diferitele regiuni . 
b) Regiunea Vest a României îşi dezvoltă strategia de specializare inteligentă cu sprijinul Băncii 
Mondiale. 
c)Creşterea în Regiunea Vest este puternică, antrenată fiind de un sector activ al întreprinderilor şi 
de o orientare pronunţată către exporturi. 
d) Dezvoltarea regională a fost oarecum dezechilibrată, cu discrepanţe teritoriale semnificative şi 
o concentrare ridicată a activităţii economice şi a exporturilor. 
e) Atuurile teritoriale, umane, naturale şi culturale pot fi utilizate pentru a se obţine o creştere mai 
sustenabilă. 
f) Regiunea prezintă un avantaj comparativ aparent în domeniul auto, textil şi al tehnologiei 
informaţiei şi comunicaţiilor (TIC) şi un avantaj comparativ latent în domeniul agroalimentar şi turism. 
g) Fiecare cluster de industrie prezintă constrângeri şi aspecte specifice care vor influenţa progresul 
viitor spre specializarea inteligentă . 
h) Politicile orizontale, adesea apanajul guvernului de la nivel central, sunt necesare pentru a încuraja 
specializarea inteligentă în regiune. 
i) Fondurile structurale UE şi alte surse pot sprijini acţiunile orizontale şi specifice pentru sector 
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conform axelor prioritare şi obiectivelor tematice. 
j) Priorităţile de investiţii pot fi adaptate diferitelor nevoi ale regiunii şi pot fi promovate prin 
iniţiative regionale. 
k) Per total, instrumentele de politică prezentate în acest raport reprezintă direcţii potenţiale pentru 
creşterea dezvoltării economice a regiunii prin accentul pus pe cercetarea, inovarea şi competitivitatea 
sectorului privat. 
  
II. Analiza la nivelul orașului Bocșa ,  coroborată cu  strategia județeană și 
regională. 

II.1.Scurtă prezentare a orașului 

II.1.1 .Repere  geografice  

● Aşezat în zonă colinară, oraşul Bocşa are o lungime de 20,2 km. şi o suprafaţă de circa 675, 9 
ha reprezentând intravilanul localităţii, suprafaţă ocupată preponderent cu locuinţe construite din 
fondurile cetăţenilor, cât şi din trei cartiere de blocuri; 

● Oraşul se află situat pe cursul mijlociu al râului Bârzava, în lunca acestuia şi pe firul văilor  
afluenţilor  Bârzavei (pârâul Gârliştei, pârâul Valea Mare şi pârâul Moraviţa). Debitul mediu anual 
calculat pentru râul Bârzava este 3,89 m³/s; 

● Localitatea se află la 80 de km. distanţă de Timişoara şi 18 km. distanţă de Reşiţa, fiind 
situată la nord de paralela 45º, coordonatele geografice ale acestei aşezări fiind cuprinse între 21º45´ 
longitudine estică şi 45º22´ latitudine nordică; 

● În general, Bocşa este încercuită la nord şi sud de masive de dealuri subcarpatice. Dintre 
acestea cel mai de seamă este masivul Areniş, situat la nord, cu vârful Areniş de 551 m., iar partea de 
sud-vest, respectiv zona Biniş-Doclin, este reprezentată geografic prin dealuri domoale (cea mai 
cunoscută înălţime fiind Cracul de Aur) după care, spre vest, înălţimile se pierd în Câmpia Banatului; 

● Media anuală a temperaturii aerului la Bocşa este de +10,3º C, iar media cantităţilor anuale 
de precipitaţii oscilează între 700-800 l/m²; 

● Influenţa climei sub mediteraneene a determinat adaptarea unor specii în localitate, precum: 
magnolia, smochinul, lămâiul, leandrul, cactusul, dar şi platanul. Vegetaţia este diversificată, 
dominante fiind pădurile de foioase (stejar, tei, carpen). 

● Bocşa are o lungime de 20,2 km. şi o suprafaţă de circa 675, 9 ha, reprezentând intravilanul 
localităţii, suprafaţă ocupată în mare majoritate de case, cât şi din trei cartiere de blocuri; până la 1943 
au existat comunele Bocşa Montană, Vasiova şi Bocşa Română, iar din acel an primele două comune 
s-au contopit, formând Bocşa Vasiovei; ca urmare a aplicării Legii nr. 3din 31 XII 1960, Bocşa 
Vasiovei s-a unit cu Bocşa Română, formând oraşul Bocşa de astăzi (1 ianuarie 1961 ia fiinţă oraşul de 
subordonare raională Bocşa, pentru ca din 17 noiembrie 1968 să facă parte din teritoriul judeţului 
Caraş-Severin cu reşedinţa la Reşiţa) . 

 
II.1.2 .Scurt istoric și activitatea economică 

● Depresiunea Bocşei este reprezentată de urme ale civilizaţiei materiale încă din epoca 
neolitică, apoi în epoca bronzului şi a fierului (Colţan, perimetrul dintre Bocşa Română şi Ramna, 
Valea Godinovei etc.); 

● Continuitatea romană a zonei poate fi ilustrată prin exploatarea filoanelor de aur de la Cracul 
de Aur din Munţii Moraviţei, descoperirea unui depozit de 119 monede romane de argint etc.; 

● La începutul Evului Mediu, Bocşa făcea parte din districtul Cuieşti, cu centrul administrativ 
la Cetatea de la ,,Buza Turcului”; 

● Începutul atestării documentare a Bocşei este anul 1331, localitatea fiind amintită într-un 
document de impozitare papală; 

● Ocupaţia maghiară a districtului Cuieşti s-a produs la sfârşitul secolului XIV şi începutul 
secolului XV. Din secolul XVI, cetatea îşi schimbă numele, fiind menţionată de aici înainte Bocşa;    

● Prima atestare documentară a Vasiovei apare în anul 1437; 
● Bocşa Română este atestată documentar pentru prima oară în anul 1595; 
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● Între 1552-1555, cetatea Bocşei s-a aflat sub ocupaţia otomană, fiind subordonată direct 
beglerbegului de Timişoara. După o stăpânire succesivă a cetăţii de către turci, austrieci şi maghiarii 
din Transilvania, în 1695 cetatea Bocşei este distrusă definitiv de către austrieci; 

● Anul 1719 reprezintă anul începutului metalurgiei la Bocşa (primul cuptor de topit minereu 
de cupru şi fier de la Neuwerk, ridicat de maistrul Friedrich Freiberg); 

● 1722 – La Bocşa Montană este ridicată o forjă cu trei ciocane, iar la Altwerk o altă forjă cu 
două ciocane; 

● În 1725 la Bocşa Montană se construieşte primul cuptor de topit minereul de fier şi încă o  
forjă; 

● 1737-1739 – Răscoala antihabsburgică din Banatul Montan care s-a extins şi asupra 
comunităţilor bocşene. Atunci au fost distruse cuptoarele metalurgice de la Altwerk şi Florianwerk, 
românii localnici aliindu-se cu trupele otomane; 

● 1767-1770 – Construirea primului furnal la Bocşa Montană; 1780 – Ridicarea a încă două 
cuptoare şi două forje la Bocşa Montană; 

● În 1772 se stabilesc limitele teritoriale şi de exploatare industrială între Altwerk, Neuwerk şi 
Florianwerk; 

● În 1780, Maria Teresia finalizează lucrările de construcţie a unui sanatoriu pentru afecţiunile 
pulmonare datorită proprietăţilor curative ale aerului din Bocşa Montană; 

● 1825 – Crearea coloniei Kohldorf şi a cartierului Măgura; 
● 1848-1849 – Evenimentele revoluţionare au găsit populaţia Bocşei alături de husarii 

maiorului Ludovic Asboti împotriva trupelor de graniţă conduse de generalul austriac Appel. Revoluţia 
a fost înfrântă în ziua de 24 decembrie 1848 la baricada de la Podul Mic şi de la Vasiova; 

● 1850 – Din perspectiva administrării industriale imperiale, Bocşa cuprindea cinci comunităţi: 
Florian sau Hauptwerk, Nepomuk sau Neuwerk, Altwerk, Kohldorf (satul de cărbunari), Măgura; 

● 1855 – Preluarea Uzinelor Metalurgice din Bocşa de către StEG; 
● 1865 – Deschiderea lucrărilor canalului Eruga şi a canalului de la Bichiştin; 
● 1865-1869 – Construirea la Bocşa Montană a două furnale moderne noi; 
● La 1870, StEG-ul amenajează la Bründl un perimetru de petrecere a timpului liber (un 

restaurant, o bază de tir în stil elveţian, ştrandul Paradis, un iaz cu crapi de pescuit); 
● Prima linie de cale ferată a fost tronsonul deschis între Voiteg şi Vasiova – 6 septembrie 

1874. Cel de-al doilea tronson a fost deschis în 1892 pe distanţa Vasiova-Reşiţa. 
● 1880 – Arhitectul A. Diaconovici finalizează lucrările de construcţie ale Casei de Economii 

din Bocşa Montană; 
● 1896 – Închiderea Uzinelor Metalurgice din Bocşa, în special a furnalului înalt de la Bocşa 

Montană; 
● 1898 – Finalizarea lucrărilor primei hidrocentrale de la Bocşa Montană; 
● 1898 – StEG-ul construieşte Fabrica de unelte agricole din Bocşa Română, cea care se va 

extinde şi îşi va diversifica producţia devenind cel mai important agent economic vreme de 100 de ani 
în spaţiul bocşean. De-a lungul timpului, ea va beneficia de mai multe denumiri, precum: I.C.M.M.A., 
U.C.M.M.A., U.C.M.B., I.C.M.B., C.M.B.-SA; 

● 1910 – Electrificarea publică stradală a două tronsoane din Bocşa Montană şi Vasiova 
● 1911 – Deschiderea Băncii de Credit şi a Poştei în localul instituţiei Primăriei de astăzi; 
● La 24 noiembrie, Consiliul Naţional Român Local îşi alege delegaţii Cercului Electoral 

Bocşa care îi vor reprezenta pe bocşeni la 1 Decembrie 1918 la Alba-Iulia. La Marea Unire, cele trei 
comunităţi bocşene au fost reprezentate de 19 delegaţi deplini şi supleanţi; 

● 1927 – Michael Francisc Weber modernizează tehnologia de măcinare de la Bocşa Română 
prin instalarea unui motor Deutz de fabricaţie germană; 

● În 1931, printr-o decizie a Ministerului Muncii, Sănătăţii şi Ocrotirilor Sociale, Bocşa 
Montană este declarată Staţiune Balneoclimaterică; 

● 1935 – Sindicatul muncitorilor din Fabrica de Maşini Agricole construieşte voluntar clădirea 
Casei Muncitoreşti de la Bocşa Română; 

● 1936 – Bocşa Montană devine centru administrativ de plasă, sediul unei judecătorii de ocol şi 
a două protopopiate (unul greco-catolic şi altul ortodox); 

● În perioada interbelică, Bocşa Montană avea aspect citadin, existând trei restaurante (Lupu, 
Becker, Unirea), hotelul ,,Cerbul de Aur”, câteva pensiuni, Camera de Credit şi Poşta. 

● 1954 – Se constituie Întreprinderea Minieră Bocşa; 
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● 1961 – Se construieşte o staţie de spălare şi sortare a minereurilor feroase şi neferoase; 
● 1968-1982 – Construirea complexului de locuinţe Nufărul (MFA) 
● 1972 – I. C. M. B. este dotată cu o modernă Fabrică de Oxigen; 
● 1970-1982 – Crearea Complexului Agroindustrial prin ridicarea unor ferme avicole şi de 

creşterea iepurilor de pe Calea Binişului şi Valea Grozei. 
● Dacă în perioada interbelică Bocşa a fost bine reprezentată în sistemul bancar (Casa de 

Economii, Camera de Credit etc.), în perioada comunistă sistemul bancar a fost redus doar la o filială 
CEC. Actualmente, Bocşa este reprezentată de următoarele instituţii bancare: Banca Transilvania, 
BCR, BRD, Reiffeisen Bank, CEC Bank. 

● După 1990, oraşul cunoaşte procesul de privatizare în economie şi servicii, cei mai mulţi 
agenţi economici exploatează şi prelucrează materialul lemnos din zonă, produc mobilă pentru uzul 
intern şi extern, alţi agenţi economici continuă tradiţia construcţiilor metalice, iar alţii nou-înfiinţaţi au 
ca obiect de activitate mineritul de suprafaţă. O importanţă deosebită o reprezintă agenţii economici 
producători şi prelucrători de produse avicole şi porcine. Economia bocşeană de după 1989 se 
diversifică prin apariţia unor agenţi economici absolut noi în plan local: prelucrarea pieilor si 
confecţionarea de încălţăminte, accesorii pentru instrumente muzicale, mecanică fină. În acest sens, 
putem vorbi despre o dinamică economică relativ în creştere, dacă avem în vedere ultimii cinci ani: 
410 agenţi economici mici şi mijlocii în 2009, 571 agenţi economici în 2010, 591 agenţi economici în 
2011, 564 agenţi economici în 2012 şi 665 agenţi economici în 2013. Per ansamblu, toţi aceştia sunt 
agenţi de mărime mică şi mijlocie în funcţie de mărimea capitalului de pornire şi a cifrei de afaceri. 
Considerăm că odată cu ameliorarea consecinţelor crizei financiare actuale, odată cu încurajarea 
consumului şi oferirea unui climat legislativ local lax şi atractiv, în etapa următoare pot fi lansate 
investiţii în prelucrarea superioară a lemnului, în exploatarea metalelor rare şi aurifere din haldine şi 
prin redeschiderea unor puţuri de exploatare din zona Munţilor Moraviţei, revigorarea fostelor 
exploatări de feroase şi neferoase din perimetrul Ocna de Fier-Dognecea, investiţie în energia 
alternativă etc. Conform cifrei de afaceri şi a numărului de angajaţi, în plan urbanistic local cei mai 
importanţi agenţi economici sunt: S. C. JUMBO SRL, S. C. COLLINI S. R. L., S. C. AVIA 
AGROBANAT  S. R. L., S. C. MOBIL COM S. R. L., S. C. ELECTROECHIPAMENT S. R. L., S. C. 
AUTO TRANS MAN S. R. L., S. C. PLAST LASGO S. R. L., S. C. THIROM PRECISION 
ENGINEERING S. R. L. etc. 

 
II.1.3.Turismul și obiective turistice   
 

Valurile succesive de colonizări ordonate de Cancelaria de la Viena şi mai apoi de latifundiarii 
maghiari au determinat coabitarea instituţiilor de cult ortodoxe cu cele reformate, romano-catolice, 
greco-catolice şi mozaic în localităţile bocşene. 

● Comunele bocşene, în dezvoltarea lor industrială, au fost afectate de trei valuri de colonişti: 
1718-1780, 1801-1850 (în aceste două etape cei mai mulţi dintre colonişti proveneau din Stiria), cea 
de-a treia etapă este predominant maghiară şi s-a întins între ultimele decenii ale secolului XIX şi 
primul deceniu al secolului XX. Convieţuirea românilor autohtoni cu aceste etnii a generat, între altele, 
ridicarea unor lăcaşe de cult care, peste timp, se înscriu pe lista obiectivelor turistice fiind declarate 
elemente de patrimoniu. 

● 1726 – finalizarea lucrărilor de construcţie a Bisericii Romano-Catolice din Bocşa Montană 
în prima ei formă. Construcţia actuală datează din 1756 – monument istoric de patrimoniu; 1751 – 
Ridicarea primei biserici ortodoxe de la Bocşa Română. Parohia are astăzi 680 de credincioşi 
practicanţi – monument istoric de patrimoniu;  La 1783 se finalizează construcţia Bisericii Romano-
Catolice din Neuwerk închinată Sfântului Nepomuk – monument istoric de patrimoniu; 1798 – 
Finalizarea lucrărilor de construcţie a Bisericii Ortodoxe de la Bocşa Montană. Biserica are astăzi 848 
de credincioşi – monument istoric de patrimoniu; 1803 – Finalizarea lucrărilor de construcţie a 
Bisericii Ortodoxe din Vasiova, care are astăzi 994 credincioşi practicanţi – monument istoric de 
patrimoniu; 1843 – Finalizarea lucrărilor de construcţie a Bisericii Greco-Catolice din Bocşa Montană 
– monument istoric de patrimoniu;  Mănăstirea Sf. Ilie Tesviteanul a fost ridicată între 1905-1907 şi 
are astăzi 13 maici şi un preot – monument istoric de patrimoniu;  Biserica Romano-Catolică din 
Bocşa Română a fost ridicată între 1920-1928. La nivelul oraşului, cele două biserici romano-catolice 
funcţionale însumează aproximativ 800 credincioşi – monument istoric de patrimoniu; Biserica 
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Reformată din Bocşa Montană, filială a Reşiţei, a fost construită între 1937-1938 – monument istoric 
de patrimoniu.  

● Edificarea unui Complex Cultural în actualul sediu al Casei de Cultură Bocşa, obiectiv care 
se va finaliza în 2015, va cuprinde un centru de info-turism local şi judeţean, două muzee de circulaţie 
universală (muzeul ,,Constantin Lucaci” şi muzeul ,,Constantin Gruescu”, un parc în incinta interioară 
a acestui complex care va fi denumit parcul ,,Welicsek”, ce va cuprinde exponate fosilizate din 
cuaternar. Centrul de info-turism local va revigora traseele turistice interbelice, după cum urmează: 1. 
Casa de Cultură-Capela Calvariei-Capela şi sculpturile din cimitirul catolic Bocşa Montană-Centrala 
Hidro şi furnalul din perimetrul gării Bocşa Montană-lacul Medreş-canalul Eruga-lacul Vârtoape; 2. 
Casa de Cultură-bisericile din patrimoniul local-Cetatea Cuieşti-Mănăstirea ,,Sf. Ilie Tesviteanul”-
Muzeul de mineralogie de la Ocna de Fier-lacurile cu nuferi de la Dognecea. 

● După 1990, privatizarea atinge şi sectorul de turism şi agrement local prin modernizarea şi 
apariţia unor pensiuni, precum: pensiunea ,,Insomnia” (3 margarete, cu 15 locuri cazare şi un bar-
restaurant cu 75 locuri), pensiunea ,,Alyn” (3 margarete, sală-restaurant de 90 locuri, sală de conferinţe 
şi 12 camere cazare), motelul ,,Izvor” (3 margarete, sală-restaurant cu o capacitate de 90 locuri, o 
terasă şi 10 camere cazare), pensiunea ,,Stejarul” (3 margarete, sală-restaurant de 90 locuri, o terasă şi 
20 de locuri cazare).  

 
II.1.4.Învățământ / Cultură  și  Activități Recreative  

 
● Primele şcoli confesionale şi poporale cu predare în limba română, germană şi maghiară apar 

destul de devreme în localităţile bocşene: Şcoala confesională ortodoxă din Bocşa Română (1776), 
Şcoala confesională ortodoxă din Vasiova (1777), Şcoala confesională ortodoxă din Bocşa Montană 
(1780), Şcoala confesională germană din Bocşa Montană şi Neuwerk (1856), Şcoala confesională 
reformată (1907); 

● 2013 – Actualmente în Bocşa reţeaua de învăţământ este formată din 2 şcoli gimnaziale, 2 
unităţi de învăţământ liceal şi profesional, 6 grădiniţe cu program normal, două grădiniţe cu program 
prelungit şi o şcoală specială; 

● De-a lungul timpului, Bocşa a fost bine reprezentată de mari creatori în domeniul ştiinţei şi 
artelor, precum: sculptori (Tiberiu Bottlik, Constantin Lucaci), pictori şi arhitecţi (Iosif Vasile Gaidoş, 
Filip Matei, Elena Hăbăşescu, Viorel Coţoiu, A. Diaconovici şi A. Drăguţ), istorici şi specialişti în 
drept (Corneliu Diaconovici, Traian Simu, Avram Filipaş, Nicolae Cazan, Nicolae Bocşan), muzicieni 
(Ioachim Perian, Zeno Vancea, Marta Bugariu-Kesler, Matei Antzel, Aurelia Fătu-Răduţiu, Nicolae 
Florei, Constantin T. Stan, Lucian Krasznec, Marius Maniov), politicieni (Carol Loncear, Sorin 
Frunzăverde), scriitori în grai (Nicolae Humă Bogdan, Iosif Cireşan Loga, Petru E. Oance), scriitori 
(Mihail Gaşpar, Ioana Cioancăş, Titus Suciu, Ioan Cărmăzan); 

● În perioada interbelică, funcţionau două tipografii în Bocşa Montană: tipografia lui Adolf 
Roesner în limba germană, tipografia ,,Minerva” a lui Mihail Velceleanu, în limba română; 

● Fenomenul cultural contemporan este coordonat prin intermediul a două instituţii orăşeneşti: 
Casa de Cultură Orăşenească (derulează anual trei proiecte culturale: Festivalul de poezie în grai ,,Tata 
Oancea”,  Festivalul de muzică populară ,,Aurelia Fătu Răduţiu” şi Festivalul etniilor) şi Biblioteca 
Orăşenească ,,Tata Oancea” (coordonează revista ,,Bocşa Culturală”). Începând cu octombrie 2014, 
Casa de Cultură va organiza Festivalul ,,Nicolae Florei”. Pe lângă aceste manifestări, aceeaşi instituţie 
va derula proiecte de educaţie muzicală, plastică şi dramatică cu participarea unor instituţii de 
specialitate din Timişoara şi Reşiţa. 

     
II.1.5. Aspecte demografice – RP 2011- Dinamica populației 

Bocşa a cunoscut structuri demografice eterogene ale populaţiei, datorate colonizărilor 
succesive până la 1918, iar în perioada socialistă, datorate migraţiilor de populaţie din Moldova şi 
Oltenia, migraţie impusă de dezvoltarea industrială extensivă a localităţii. 

● 1717 – În registrul localităţilor, Vasiova era formată din 36 de case, aproximativ 102 
locuitori; la finele secolului XIX, Vasiova conţinea 249 numere de casă, iar din punct de vedere 
confesional, structura populaţiei avea următoarea compoziţie: 109 romano-catolici, 8 greco-catolici, 
879 ortodocşi şi 38 evrei de rit mozaic; 
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● 1870 – Conform recensământului, Deutsch Boksan împreună cu Altwerk şi Neuwerk 
însumau 2. 800 de locuitori, ceea ce însemna 460 numere de casă.  

● 1890 – Conform recensământului, Bocşa Română cuprindea 524 numere de casă, respectiv 2. 
760 locuitori, ceea ce confesional însemna 273 romano-catolici, 41 greco-catolici, 2. 443 ortodocşi şi 3 
mozaici; 

● 1930 – Conform recensământului, Bocşa Montană avea 313 etnici germani, Vasiova conţinea 
356 etnici germani, în timp ce în Bocşa Română convieţuiau alături de români 113 etnici germani; 

● 1958 – Bocşa înregistra o populaţie totală de 10. 919 locuitori; 
● 1979 – Apogeul sporului demografic, Bocşa înregistrând 20. 885 locuitori; 
● 2002 – Recensământul populaţiei înregistra 16. 857 locuitori, din care: 15. 041 români, 596 

maghiari, 643 romi, 432 germani, diferenţa fiind formată din etnici ucraineni, sârbi, cehi, slovaci, turci 
şi evrei.  

● Conform Recensământului din 2011, numărul total al populaţiei Bocşei a fost de 14. 297 
locuitori. Natalitatea rămâne dimensiunea demografică esenţială care influenţează rezerva forţei de 
muncă active la nivelul fiecărei comunităţi. În cazul oraşului Bocşa, rata generală a natalităţii a fost de 
9,2%o la nivelul anului 2002, apoi s-a aflat într-un continuu declin în deceniul următor, estimându-se 
la 9%o pentru anul 2011, conform datelor preliminare. O rată a natalităţii sănătoase, peste media ţării, 
ar presupune în cazul oraşului Bocşa 3-4 naşteri vii/familie. În realitate, familia bocşeană înregistrează 
doar un singur copil/cuplu conjugal, înregistrându-se astfel o involuţie asupra colectivităţii de 
ansamblu. În legătură cu mortalitatea la nivelul populaţiei locale, rata generală a acestui fenomen 
demografic a fost în 2002 de 13%o, comparativ cu 12,5%o la nivel de judeţ şi cu 11,5%o la nivel 
naţional. 

Conform datelor preliminare ale recensământului din 2011, oraşul Bocşa înregistra o rată 
generală a mortalităţii de 13,3%o, fiind net superioară valorii naţionale. Asemenea valori destul de 
ridicate au fost cauzate de schimbarea structurii populaţiei pe grupe de vârstă, mai exact îmbătrânirii 
demografice a populaţiei. Scăderea sporului natural a fost influenţată decisiv de nivelul fertilităţii, rata 
divorţialităţii, rata nupţialităţii şi a natalităţii, care în ansamblu s-au păstrat într-o 
evoluţie relativ constantă ca parametri, dar cu valori mici faţă de cele similare la nivel naţional. Mai 
mult decât atât, diminuarea sporului natural a fost cauzată şi de faptul că, după 1989, a intrat în vigoare 
Legea liberalizării avorturilor, situaţie care a dus la scăderea numărului născuţilor-vii – sporul natural 
al populaţiei bocşene a fost în anul 2011 de 3,7%o. 

După 1989, fenomenul imigraţionist al populaţiei din localităţile vecine a înregistrat un bilanţ 
negativ (-2,6%o), respectiv numărul total al imigranţilor a fost constant mai scăzut decât cel al 
emigranţilor. Vorbim, în acest caz, despre un bilanţ migratoriu definitiv negativ, deoarece Bocşa n-a 
mai însemnat în ultimii 22 de ani un centru de polarizare al forţei de muncă, situaţie cauzată la rândul 
său de falimentarea industriei locale. Pe de altă parte, diminuarea sporului natural şi îmbătrânirea 
demografică a populaţiei au fost cauzate de exodul emigraţionist extern de populaţie, emigraţie 
definitivă sau sezonieră, proces bine reprezentat mai ales în rândul etnicilor germani şi maghiari din 
oraş. Referitor la structura demografică pe sexe, ultimele trei recensăminte relevă următoarele valori: 
1992 – 49,14% populaţie masculină şi 50,86% populaţie feminină; 2002 – 49,09% bărbaţi şi 50,91% 
femei; 2011 – 49,11% populaţie masculină şi 50,89% populaţie feminină. Din perspectiva aspectului 
general al piramidei vârstelor, oraşul Bocşa propune o structură de vârstă echilibrată a populaţiei, însă 
cu tendinţe de îmbătrânire, fapt observabil prin strangularea piramidei în două intervale de vârstă: 
primul interval de la 45 la 49 ani (se referă la cei născuţi între anii 1963-1967), iar al doilea interval se 
întinde între 65 şi 69 de ani (se referă la cei născuţi în timpul celui de-al doilea război mondial şi în 
perioada imediat postbelică). Conform datelor oferite de ultimele două recensăminte, Bocşa relevă 
următoarea structură de populaţie pe categorii de vârstă: 
Grupe de vârstă 
Anul de referinţă:  0-14 ani; 15-59 ani;  60 ani şi peste 
2002                      17,38%   62,99%      19,63% 
2011                      17,34%   63,03%      19,63% 

Populaţia vârstnică a înregistrat o creştere aproape constantă la nivelul oraşului, ca şi la nivel 
naţional, iar populaţia adultă deţine ponderi ridicate faţă de alte oraşe datorită faptului că dezvoltarea 
socio-economică a constituit o atracţie permanentă pentru forţa de muncă din zonă sau din alte regiuni 
sărace ale României. Conform ultimelor două recensăminte, populaţia majoritară absolută a oraşului o 
reprezintă etnia română, respectiv 15.066 români în 2002 şi 13.116 români în 2011. Diminuări 
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semnificative de populaţie se observă în cazul etniei maghiare şi germane, dar şi în cazul etniei rome şi 
etniei sârbe. Spre exemplificare, redăm structura etnică a populaţiei Bocşei la ultimele două 
recensăminte: a. anul 2002: maghiari-596, germani-425, romi-643, ucraineni-27, sârbi-61, slovaci-65, 
cehi-17, bulgari-7, croaţi-8, alte etnii-9, nedeclaraţi-3; b. anul 2011: maghiari-315, germani-177, romi-
573, sârbi-35, croaţi-7, ucraineni-20, cehi-9, alte etnii-40, nedeclaraţi-53. Sporul natural al populaţiei 
în ultimii doi ani, respectiv 17,9/mia de locuitori in 2012 si 14/mia de locuitori in 2013, este în 
descreştere, cauzat atât de emigraţie, cât şi de rata căsătoriilor în descreştere şi de o menţinere relativ 
constantă a ratei divorţialităţii. Astfel, în 2012 s-au înregistrat 256 de naşteri vii, iar în 2013 s-au 
înregistrat 201 naşteri vii, în vreme ce pentru aceeaşi perioadă s-au înregistrat 67 divorţuri în 2012 şi 
56 divorţuri în 2013. Nivele absolute ridicate ale ratei mortalităţii înregistrate în ultimii doi ani 
demonstrează fenomenul îmbătrânirii populaţiei, după cum urmează: în 2012 – 164 decese, în 2013 – 
146 decese. Procesul de pauperizare generală a populaţiei pentru ultimii doi ani este reflectat şi de 
numărul total al beneficiarilor Legii 416/2001, după cum urmează: în 2012 – 127 beneficiari, în 2013 – 
153 beneficiari. 

 

II.2. Diagnoză și prognoză la nivelul județului Caraș - Severin 

Analiza demografică indică scăderea populaţiei, în mod deosebit pentru  grupele tinere de 
vârstă, completată de îmbătrânirea populaţiei. Sunt de reţinut şi diversitatea etnică, distribuită inegal 
şi ponderea semnificativă a populaţiei rurale. 
Populaţia reprezintă un element esenţial al devenirii umane. De mărimea, dar şi de calitatea populaţiei 
depind toate procesele socio-economice dintr-un anumit spaţiu social.    

a) Prezentată şi în tabelul II.1, evoluţia populaţiei proiectate ne relevă faptul că în Regiunea  
Vest şi în judeţul Caraş-Severin avem de-a face cu o scădere constantă de populaţie care s-a 
manifestat începând cu anul 1992.  
Populaţia judeţului Caraş-Severin a scăzut de la 376 347 locuitori în anul 1992, la 332 300 
locuitori, în anul 2005, adică cu 44 047 locuitori (- 11,70 %), iar la recensământul din 2011 s-au 
înregistrat 274 277 persoane. Se observă faptul că populaţia stabilă este sub valoarea din proiecţia 
INS, care estima pentru anul 2015 o populaţie de 320 000 locuitori, şi chiar sub valoarea estimată 
pentru anul 2025 (300 100 locuitori).Tendinţa se menţine până în anul 2025, pe fondul declinului 
economic, sporului natural negativ şi a soldului negativ al migraţiei din ultimii ani. Principalii 
indicatori demografici ai judeţului Caraş-Severin sunt puternic influenţaţi de faptul că în general, 
predomină modelul familial cu 1-2 copii.   

 b) În ceea ce priveşte densitatea populaţiei, judeţul Caraş-Severin are cea mai mică 
densitate din regiune (38,4  loc / km2 _  anul 2007), situându-se pe penultimul loc la nivel naţional. 

Constatările demografice implică la nivelul reţelei şcolare măsuri pentru raţionalizarea ofertei 
în raport cu nevoile de calificare şi acoperirea teritorială, asigurarea accesului la educaţie şi formare 
profesională (cu accent pe calitatea serviciilor şi varietatea opţiunilor), optimizarea resurselor 
(concentrarea resurselor în şcoli viabile, în paralel cu rezolvarea problemelor de transport şcolar, 
acces, etc.). De asemenea, invită şcolile să colaboreze în reţea şi să-şi diversifice oferta de servicii (în 
special prin  formarea adulţilor, pentru compensarea pierderilor de populaţie şcolară). 

Din analiza mediului economic judeţean se constată diversitatea activităţilor economice, 
avansul din ultima perioadă al serviciilor faţă de industrie, ponderea industriei mai ridicată decât 
la nivel regional, ponderea construcţiilor în creştere, suprafaţa agricolă subvalorificată, resurse conexe 
agriculturii montane nevalorificate.  

În condiţiile în care o mare parte din suprafaţa judeţului aparţine zonei montane, o secţiune 
distinctă este afectată analizei problematicii ruralului montan, din perspectiva socio-economică a 
localităţilor şi gospodăriilor ţărăneşti, a mediului şi dezvoltării durabile – conducând la nevoia unui 
program coerent de măsuri specifice în educaţie şi formare profesională. 

Principalele constatări din analiza pieţei muncii indică o scădere a populaţiei active şi mai ales 
a populaţiei ocupate (în mod deosebit în mediul rural şi în cazul femeilor).  Rata de activitate şi rata de 
ocupare s-au menţinut relativ constante, chiar având tendinţă de creştere în mediul urban, dar au scăzut 
semnificativ în rural şi mai mult în cazul femeilor comparativ cu bărbaţii, rămânând semnificativ în 
urmă  faţă de ţinta UE 2010. Se constată tendinţa de scădere constantă a numărului şi ponderii 
populaţiei ocupate în agricultură şi industrie, în paralel cu creşterea moderată în sectorul 
serviciilor.  
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Şomajul tinerilor din grupa 15-24 ani are încă un nivel îngrijorător. Evoluţia şi structura 
comparativă pe niveluri de instruire a populaţiei ocupate şi a şomerilor evidenţiază că şansele de 
ocupare, respectiv de evitare a şomajului, cresc odată cu creşterea nivelului de instruire. Nivelul 
general de educaţie al populaţiei ocupate din judeţ este mai ridicat decât media pe ţară, dar se constată 
decalaje semnificative pe medii rezidenţiale (nivelul de instruire al populaţiei ocupate din mediul rural 
fiind mult mai scăzut decât în mediul urban). 

Previziunile rezultate din studiul INCSMPS (prezentat în PRAI) privind cererea şi oferta pe 
termen lung, pe sectoare de activitate (2013) estimează o diminuare a cererii în agricultură, industria 
extractivă, administraţie publică şi apărare, învăţământ, respectiv creşteri relative ale cererii în 
industria prelucrătoare, construcţii şi în majoritatea serviciilor – comerţ, hoteluri şi restaurante, 
transporturi, depozitare, comunicaţii, tranzacţii imobiliare, închirieri şi activităţi de servicii prestate 
firmelor. Calitativ, însă, agricultura va solicita mai puţină forţă de muncă, dar mult mai calificată. În 
industria prelucrătoare, deşi balanţa va continua să fie defavorabilă ofertei de forţă de muncă, creşterea 
cererii va conduce la o reducere treptată a excedentului de forţă de muncă. Deficit de forţă de muncă se 
prognozează în viitor în construcţii, comerţ, transporturi, depozitare, comunicaţii, hoteluri şi 
restaurante. 

Capitolul privind învăţământul profesional şi tehnic analizează contextul european şi 
naţional, precum şi principalii indicatori care definesc contextul educaţional, evoluţia populaţiei 
şcolare, situaţia resurselor umane din învăţământul profesional şi tehnic, condiţiile de învăţare (baza 
materială), numărul de elevi care revin unui profesor, implicaţiile descentralizării funcţionale şi 
importanţa implicării partenerilor sociali, gradul de acoperire al serviciilor de orientare şi consiliere, 
evoluţia ratelor de cuprindere în educaţie şi de abandon şcolar, ratele de tranziţie, de succes şi de 
absolvire pe niveluri educaţionale, intrările în sistemul ÎPT., harta distribuţiei şcolilor,  etc. O analiză 
detaliată este dedicată ofertei curente pentru formarea profesională iniţială prin ÎPT, 
constatându-se progresul rezultat pe baza exerciţiilor de planificare strategică (PRAI şi PLAI) 
anterioare, dar şi unele aspecte care trebuie îmbunătăţite în continuare.  

Distributia pe medii rezidentiale (urban / rural) 
Din punct de vedere al distribuţiei pe cele două medii rezidenţiale, judeţul Caraş-Severin 

prezintă diferenţe mici între populaţia concentrată în mediul urban. Conform recensamantului din 
2011, din totalul populaţiei stabile 144,2 mii persoane aveau domiciliul/reşedinţa

 
în municipii şi oraşe 

(52,6%), iar 130,1 mii persoane locuiau în comune (47,4%). Din punctul de vedere al mărimii 
populaţiei stabile, judeţul Caraş-Severin se situează pe locul 36 în ierarhia judeţelor. 

Distributia pe sexe 
In judeţul Caraş-Severin observăm că este vorba despre o proporţie relativ uniformă a celor 

două sexe. Femeile sunt majoritare, fiind în procent de 51,25%, în timp ce bărbaţii reprezintă doar 
48,75% (anul 2010).  

Structura pe grupe de vârstă/  Structura pe grupe de vârstă  şi  medii rezidenţiale  
În ceea ce priveşte structura pe grupe mari de vârste a populaţiei judeţului Caraş-Severin, 

din analiza prezentată, observăm că la nivelul anului 2010 ea se caracterizează prin următoarele 
trăsături specifice:   

• populaţia cuprinsă de până la 14 ani reprezintă 14,30 % din populaţia judeţului; 
• populaţia cuprinsă între 15-59 de ani, considerată şi populaţia activă şi aptă de muncă,  

reprezintă 64,55 % din totalul populaţiei; 
• populaţia de peste 60 de ani reprezintă 21,15 %;    
Observăm o creştere constantă a numărului de persoane de peste 60 de ani, simultan cu 

scăderea continuă a populaţiei judeţului, ceea ce se traduce într-o creştere semnificativă a procentului 
populaţiei inactive. 

Structura pe vârste a populaţiei poartă amprenta caracteristică a unui proces de îmbătrânire 
demografică, datorat în principal scăderii natalităţii care a determinat reducerea absolută şi relativă 
a populaţiei tinere (0-14 ani) şi creşterea ponderii populaţiei vârstnice (de 60 ani şi peste). Piramida 
vârstelor reflectă cel mai fidel cronica generaţiilor evidenţiind disproporţiile într-o populaţie, pe vârste 
şi sexe. Reducerea numărului populaţiei tinere a îngustat şi mai mult baza piramidei vârstelor. Efectele 
procesului de îmbătrânire demografică asupra desfăşurării vieţii economice şi sociale s-au resimţit 
după anul 2006, când în populaţia în vârstă aptă de muncă au intrat generaţiile, reduse numeric, 
născute după 1990.  
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 Rata de substituţie  , calculată prin raportarea totalului populaţiei cu vârsta cuprinsă între 15-
24 ani (posibili intraţi pe piaţa muncii) la totalul populaţiei cu vârsta cuprinsă între 55-64 ani care este 
posibil să părăsească piaţa muncii, este supraunitară, fiind egală cu 1,43 la nivelul Regiunii V Vest, 
(291.225 / 202.995), respectiv 1,41 pentru Caraş-Severin (50.014 / 35.472), dar fiind inferioară valorii 
la nivel naţional (3.388.347 / 2.150.157), care este de 1,57.  

Rezultă o tendinţă generală de scădere a populaţiei şcolare (0 – 14 ani) în următorii 6 ani şi în 
consecinţă sistemul de învăţământ din judeţul Caraş-Severin (tabelul II.3),  va trebuie să facă faţă unei 
descreşteri rapide a numărului de elevi (32,55 %). 

Structura etnică  
În analiza structurii populaţiei judeţului Caraş-Severin, un element deosebit de important îl 

reprezintă analiza comparativă pe ultimele două recensăminte a populaţiei în funcţie de naţionalitate.  
 Observăm faptul că s-a mentinut tendinta din ultimii zece ani, si anume avem de-a face cu un 
proces de scădere a populaţiei aparţinând grupurilor etnice în regiune, care, deşi au locuit în România 
timp de câteva generaţii, au plecat definitiv în ţările lor de origine. Acest proces se traduce prin: 

• creşterea procentului de cetăţeni români de naţionalitate română; 
• diminuarea netă a comunităţilor de germani.  

Din analiza datelor se mai poate observa o creştere a comunităţii de romi. O ipoteză a fi cea 
potrivit căreia şi la recensământul din 2002, ca şi la cel din 1992, au existat mulţi romi care nu şi-au 
revendicat această origine decât în 2012. Nu trebuie pierdut însă din vedere nici faptul că membrii 
comunităţii de romi au o altă dinamică a reproducerii şi un alt model de familie (căsătoriile şi copii 
începând cu vârsta fragedă şi familia cu mai mulţi copii). 
Cea mai numeroasă etnie dupa români este cea romă (2,7%), urmată de croaţi (1,9%) şi sârbi (1,9%). 
            Mişcarea migratorie  

Se poate observa din analiza datelor privind mişcarea naturală a populaţiei că avem un spor 
natural negativ, atât la nivel judeţului Caraş-Severin, cât şi la nivel de regiune.  

Acest spor negativ este dat de diferenţa foarte mare între numărul de născuţi vii şi 
numărul celor decedaţi într-un an.  

Principalii factori care au determinat scăderea natalităţii sunt de natură economică şi socială. 
Este vorba în primul rând de o transformare semnificativă a structurii ocupaţionale a populaţiei, care a 
impus, mai ales contingentelor tinere, o mobilitate teritorială şi profesională deosebită şi, în acelaşi 
timp, prelungirea perioadei de instruire. Pentru multe cupluri problema asigurării veniturilor 
corespunzătoare, situaţia de pe piaţa muncii, problema procurării unei locuinţe pot fi obstacole serioase 
în întemeierea unei familii. Unele familii au copii, dar cele mai multe cupluri tinere, nu au sau amână 
naşterea copiilor. Această decizie a cuplurilor este determinată atât cultural, psihologic cât şi de 
situaţia economică sau socială a familiei. Se adaugă acestei transformări participarea din ce în ce mai 
numeroasă a femeilor la munca în afara familiei. Această participare este mai accentuată în mediul 
urban, fertilitatea mai scăzută a populaţiei urbane influenţând mai pronunţat nivelul fertilităţii generale. 
 Regiunea V Vest este regiunea în care aceste fenomene sunt mai pronunţate, fiind regiunea cu 
cea mai scăzută rată a natalităţii (9,3‰) din ţară, cu excepţia municipiului Bucureşti. 

Un alt factor explicativ al scăderii populaţiei este migraţia, atât cea internă, cât şi cea externă. 
În cadrul migraţiei interne, fluxul rural-urban merită o menţiune deosebită, fiind cel care deţine cea 
mai mare pondere în cadrul acesteia. Referitor la segmentul de populaţie care este cea mai dispusă la 
modificare domiciliului se constată o migrare a populaţiei tinere către oraş, mai întâi la şcoală, iar 
mai apoi prin integrarea pe piaţa muncii.  
 Migraţia intrajudeţeană este în creştere, depăşind semnificativ migraţia interjudeţeană. 
Reducerea migraţiei pe distanţe lungi în favoarea celei pe distanţe scurte duce la apariţia unor zone cu 
o forţă mai mare de reţinere a populaţiei născute pe teritoriile lor.  
 Migraţia nu reprezintă o ameninţare majoră pentru România pe termen lung. Studiile 
internaţionale privind evoluţia migraţiei arată că cei care migrează pentru a lucra în altă ţară tind să se 
întoarcă în ţara lor de origine într-o anumită etapă a vieţii lor de muncă – deseori spre beneficiul ţării 
de unde au plecat, având în vedere experienţa pe care cei care au migrat ca să muncească au căpătat-o 
lucrând în străinătate.  
 Cu toate acestea, o migraţia în masă a forţei de muncă cu competenţe înalte sau cu o 
educaţie superioară poate reprezenta o ameninţare în momentul de faţă, când în România este nevoie 
de schimbări structurale.  
           Proiectii demografice  
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 Din punct de vedere demografic principalii factori care acţionează asupra mărimii şi structurii 
populaţiei sunt fertilitatea, mortalitatea şi migraţia.  
 Profilul teritorial judeţean evidenţează o diminuare a fertilităţii şi în judeţul Caraş-Severin.
 În perspectivă, numărul populaţiei judeţului Caraş-Severin este prognozat să scadă, în 
intervalul 2002-2025 cu peste 30.000 persoane . 

Corelând această prognoză cu situaţia înregistrată la recensământul din anul 2012, observăm că 
prognoza este deja depăşită, la nivelul anului 2012 populaţia judeţului numărând doar 274277 
persoane, respectiv cu peste 45000 persoane sub estimarea pentru anul 2015, chiar sub valoarea 
estimată pentru anul 2015. 

Dacă ne referim la evoluţia populaţiei judeţului Caraş-Severin pe grupe mari de vârstă se 
observă că grupele „0-14 ani” şi „65 şi peste” au valori sub media naţională indiferent de anul pe care 
îl luăm drept referinţă. În acelaşi timp, grupa de vârstă „15-64” ani are valori superioare mediei 
naţionale. Din analiză se mai remarcă o scădere constantă a populaţiei cuprinsă în grupa 0-14 ani (de la 
16,1% din populaţia judeţului Caraş-Severin în prezent, la 14,1% în 2015 şi la 12,8% în anul 2025). 
Variaţii destul de importante suferă şi populaţia încadrată în grupa de vârstă de peste 65 de ani (de la 
14,4% în prezent la 15% în 2015, iar în 2025 se prognozează că va ajunge la 17,4% din populaţia 
Regiunii Vest).    
   Din prisma evoluţiei populaţiei preşcolare şi a celei şcolare se pot observa următoarele 
evoluţii: 

• populaţia preşcolară (3-6 ani) a judeţului Caraş-Severin va scădea în prima perioadă de 
prognoză (până în 2015) mai lent (o scădere de circa 300 de persoane), urmând ca în a doua 
perioadă (până în 2025) să avem de-a face cu o scădere mult mai accentuată (mai puţin cu circa 

2.400 de persoane); 
•  populaţia şcolară angrenată în primul şi al doilea ciclu de educaţie (populaţia din grupa 7-

14 ani) va cunoaşte o evoluţie diferită. Aici avem de-a face cu o scădere foarte mare a populaţiei 
pentru prima perioadă (până în 2015, populaţia va scădea cu circa 7.300 de persoane). Pentru 
perioada 2015-2025 este prevăzută o scădere mai mică de circa 2. 600 de persoane; 

• populaţia între 15 şi 24 de ani se înscrie şi ea foarte bine în linia de scădere generală a 
populaţiei judeţului Caraş-Severin. Astfel, într-o primă etapă avem de-a face cu o scădere mult mai 
importantă (undeva în jurul a 13.700 de persoane până în 2015). În perioada 2015-2025, scăderea 
este de asemenea importantă, însă ceva mai redusă (se estimează o scădere de circa 4.100 de 

persoane). 
 Astfel, pe ansamblul populaţiei preşcolare şi a celei şcolare din judeţul Caraş-Severin  
avem de-a face cu o scădere a populaţiei de circa 30.400 de persoane, repartizate după cum 
urmează: circa 21.300 de persoane pentru intervalul 2003-2015 şi circa 9.100 de persoane pentru 
intervalul 2015-2025.  
        Produsul intern brut (PIB) şi valoarea adăugată brută (VAB) 

Se observă faptul ca județului Caras Severin ii revine cea mai redusa contribuție la VAB a 
regiunii, de numai 11,5%.  

În ceea ce priveşte valoarea economiei regionale, a PIB, aceasta este estimată la 54,2 miliarde de 
lei anul acesta, conform estimărilor Comisiei Naţionale de Prognoză (CNP), respectiv 9,96% din PIB-
ul naţional. Judeţul cu cea mai mică economie este Caraş Severin, cu 6,3 miliarde de lei anul acesta, 
de patru ori mai mică decât cea a Timişului, de circa 25 de miliarde de lei. Se poate observa 
deasemenea faptul că majoritatea câștigurilor salariale nete se situează sub media pe economie, doar 
sectoarele administrativ, energie, extractiv si intermedierile financiare depășind acest prag. 

Industria 
         Industria judeţului Caraş-Severin a fost afectată după anul 1989 de procesul de restructurare a 
sectorului minier şi siderurgic, însoţite de disponibilizări masive de personal. Declinul a fost atenuat în 
ultimii ani de dezvoltarea industriei prelucrătoare, preponderent în sistem lohn, impulsionată de 
investiţii străine semnificative, precum şi a sectorului comerţului,  transporturilor şi 
construcţiilor.  

Infrastructura de transport 
       Judeţul Caraş-Severin are un singur aeroport civil, la Caransebeş, un port la Dunăre în Moldova 
Nouă, fiind traversat de către un singur drum european, E70, dinspre Nord către Sud-Est. Reţeaua de 
drumuri publice este în lungime totală de1944 km, formată din: 560 km drumuri naţionale, 882,5 km 
drumuri judeţene şi502 km drumuri comunale. Principalele artere: DN58A, DN58B, DN68, DN67D, 
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DN57. Ca si acces feroviar, în judeţ s-a construit prima cale ferată din ţară, de 62,5 km: "linia 
cărbunarilor" de la Oraviţa la Baziaş (1846). La momentul de faţă, judeţul dispune de 344 km cale 
ferată. Rutier, există două puncte de trecere a frontierei, către Serbia: Naidăș (DN57) şi Moldova 
Veche. 

 Agricultura 
        În ultimii 20 ani, agricultura a fost supusă unor modificări structurale ca urmare a schimbării 
statutului juridic al terenurilor şi extinderii formei de proprietate privată. Condiţiile pedoclimatice 
favorabile oferă agriculturii multiple şanse de dezvoltare în viitor. In judeţul Caraş-Severin, 
ponderea suprafeţei agricole este de 399 620 ha, (47%). Ponderea suprafeţelor ocupate de păduri este 
însă mult mai mare în judeţul Caraş-Severin (45,66%, din suprafaţa judeţului). De remarcat faptul că 
25% din pădurile din judeţul Caraş-Severin se încadrează în clasa de vârstă V, adică mai mult de 100 
ani.  

În ciuda potenţialului enorm de dezvoltare, mediul rural nu se dovedeşte încă atractiv pentru 
tineri, forţa de muncă de la sate fiind îmbătrânită (unele sate se depopulează) şi necalificată  şi  este 
direct legat de profitul obţinut din exploatarea pământului şi de scăderea nivelului de trai din mediul 
rural.  

 Silvicultura 
        Direcţia Silvică administrează pădurile din judeţul Caraş-Severin prin: 17 ocoale silvice;  1 secţie 
D.A.F.;  3 parcuri naţionale;  50 de districte silvice; 321 cantoane silvice; 12 ateliere de exploatare; 10 
formaţii de lucru (5 formaţii de exploatare şi 5 alte formaţii). Suprafața fondului forestier proprietate 
publica a statului administrata de către Direcția Silvică Reșița este de 326 611 ha, din care 320 236 ha 
sunt păduri. 

 Turismul 
Caraş-Severinul – BANATUL MONTAN – are ce nu are niciun judeţ din ROMANIA! Are 

câmpie (7 % din totalul  de 852.000 ha), are dealuri (11 %), are MUNŢI (65,4%), are DUNAREA, are 
râuri (Timiş, Caraş, Nera, Cerna, Bârzava, cu afluenţii lor), are lacuri naturale (Ochiul Bei, Lacul 
Dracului), baraje de acumulare (Văliug, Secu, Trei Ape, Mărul, Prisaca), Lacul Buhui, Mărghitaş, 
Lacul cu Nuferi, Lacul Mare). Şi ce este mai important are 47 rezervaţii naturale, 3 parcuri naţionale: 
Domogled – Valea Cernei, Semenic – Cheile Caraşului şi Cheile Nerei – Beuşniţa şi  Parcul Natural 
Transfrontalier Porţile de Fier.            

BANATUL MONTAN - CARAŞ-SEVERIN – include si Băile Herculane Şi PRIMA  cale ferată 
din România – Oraviţa-Baziaş! Şi morile de apă de pe Valea Rudăriei din Ţara Almăjului! Şi PRIMA 
locomotiva din România expusă în prezent la Muzeul de Locomotive din Reşiţa! Şi Muzeul PRIMEI 
Farmacii Montane din România! Şi cel mai vechi teatru atestat  tot din România! Şi are şi depresiunile: 
Caransebeş - Mehadica, Almăjului, Ezeriş. Şi are PINUL NEGRU DE BANAT – unicat in 
EUROPA! Şi are, mai ales,  MUNTII: Almăjului, Locvei, Aninei, Dognecei, Cernei, Poiana Ruscăi, 
Ţarcu, Muntele Mic şi SEMENIC  (unde zăpada ”stă” 6 luni pe an!). 

Forme de TURISM: agroturism, turism cultural şi religios, turism de vânătoare şi pescuit sportiv, 
turism industrial şi urban, turism balnear, turism sportiv, speoturism, turism activ şi de aventură, 
turism extrem şi de escaladă, turism de croazieră 

  Indicatori statistici ai pieţei muncii 
Rata de ocupare a resurselor de muncă a atins o valoare scazuta în judeţul Caras-Severin, 

55,1%, sub cea din regiune de 63,6%, respectiv cea la nivel naţional de 59,5%. În ianuarie 2011, 
rata şomajului înregistrat in judetul Caras Severin a fost cu 2,1% mai mare decat cea inregistrata pe 
Regiunea Vest, respectiv 5,9%, si cu 1,2% mai mare decat cea de la nivel national, respectiv 7%. 

Deasemenea, rata de ocupare a resurselor de muncă din Caras Severin este în continuare mai 
mica decât cea de la nivelul regiunii Vest!   

 Evoluţia ratei şomajului în Regiunea Vest s-a menţinut constant sub rata naţională.  Rata 
şomajului în Regiunea Vest s-a dublat in anul 2009 la 7,3% de la 3,7 % in anul 2008, iar in 2010 a 
scazut cu 1,5 p.p.(5,8%) faţă de anul precedent. Analizând evoluţia 2008-2011 în judeţul Caras Severin 
se poate observa o creştere de la 6,9 % în 2008 la 10,8% în anul 2009, urmată de o diminuare în anul 
2010 pana la 9%. SI 5,38% in anul 2011. 
      Structura populaţiei ocupate pe niveluri de instruire , la nivel regional 

La nivelul regiunii Vest în anul 2009 structura populaţiei ocupate pe niveluri de educaţie se 
prezintă astfel 17,5 din totalul populaţiei ocupate reprezintă invaţamântul superior, 64,18% o 
reprezintă nivelul mediu de studii - cea mai mare pondere se înregistrează  în liceal  58,58%, iar cea 
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mai mică se regăseşte la  nivelul postliceal de specialitate sau tehnic de maiştri 5,7%, iar nivelul 
scăzut reprezintă 18,29%, din care care cel mai mic procent 12,7% se regăseşte la primar sau fără 
şcoală absolvită 12,7%. 

II.3. Analiza SWOT la nivelul orașului Bocșa 

Puncte tari Oportunităţi  
� existenţa unui fond bogat de vânătoare şi 
pescuit 
� resurse  turistice și de agrement 
diversificate (climaterice, culturale, istorice, 
arheologice etc) 
� accesarea de finanțări din fonduri 
structurale, în etapa precedentă – aducțiune 
apă, reabilitare spații verzi, modernizare străzi, 
extindere rețea de apă, extindere și reabilitare 
canalizare, stație de epurare 
� accesarea, în etapa anterioară, a unei 
finanțări prin programul ISPA privind 
reabilitarea sistemului de alimentare cu apă  
� existenţa unor ONG-uri care acționează în 
domeniul asistenței persoanelor defavorizate  
� preponderența locurilor de muncă destinate 
femeilor 
� dinamică ocupaţională (diversificarea 
meseriilor) la nivelul școlilor 
�  unităţi şcolare reprezentative din 
perspectiva criteriilor de performanță şi fără 
debite către terți  
� asezarea geografică generoasă din punct de 
vedere al diversității reliefului şi condiţiilor 
pedoclimatice 
� perimetrul Bocșa-Izvor puternic ionizat și 
ozonat(cca.2000 ioni negativi) 
�  cu acces feroviar şi rutier la rețelele 
nationale (mai multe variante de acces la 
autostradă) 
� tradiție în industria extractivă și în 
construcții metalice  
� multiconfesionalism, plurilingvism și spirit 
de toleranță 
� reprezentativitatea perioadelor istorice prin 
elemente de cultură materială, și tradiții etno-
folclorice.  
� căi rutiere accesibile pentru zonele turistice  
� existența unui fond forestier, care susține 
activități de exploatare şi prelucrare a lemnului 
� dinamica industriei ușoare – confecţii, 
textile, pielărie, încălţăminte 
� existenţa unui perimetru agricol favorabil 
unor activităţi agricole diverse facilitate de 
diversitatea tipurilor de sol.  
� dezvoltarea  a unui sector terțiar în mediul 
economic local 
� aparitia unor sectoare şi domenii  

� posibilitatea formulării unei oferte 
turistice de nișă axată pe tradițiile 
culinare, cinegetice 
� oportunitatea cuprinderii în circuitul 
turistic al complexului muzeal Welicsek 
ce urmează a fi dezvoltat 
� posibilitatea formulării unei oferte 
turistice de nișă axată pe turismul 
confesional 
� Legea 15/2003 privind atribuirea de 
loturi de teren  tinerilor și încurajarea 
construirii de locuințe  
� asocierea în vederea creării Zonei 
Metropolitane Resița-Bocșa și alții 
� implementarea programului privind 
managementul documentelor și al 
fluxurilor de lucru din primărie și 
serviciile comunitare (ghișeu unic) 
� publicarea unui material monografic 
și publicitar privind identificarea și 
prezentarea patrimoniului istoric și 
cultural al orașului 
� posibilitatea exploatării haldinelor de 
steril ecologizate 
� achiziționarea de catre Orașul Bocșa a 
întregului complex Welicsek și a clădirii 
cinematografului în vederea creării 
Centrului cultural Bocșa 
� parteneriat cu Universitatea Eftimie 
Murgu pe tematica evaluării  diagnozei și 
prognozei dinamicii populației și 
diminuării fenomenului de marginalizare 
și sărăcire a populației 
� parteneriat cu Muzeul Banatului 
Montan în vederea cercetării vestigiilor 
culturii neolitice din perimetrul Colțan si 
cetatii Cuiești și nu numai 
� posibilitatea dezvoltării și 
diversificării ofertei educaționale în 
domeniul profesional și tehnic 
� posibilitatea reinființării transportului 
public local 
� relansarea relațiilor cu comunităti 
locale din și din afara spațiului UE 
� funcționarea unor ONG-uri și 
așezăminte social-educative care 
promovează reinserția și protecția socială   
� posibilitatea unei mai bune 
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industriale noi : 
        -electrotehnica 
        -industria textilă, pielăriei şi încălţaminte   
        -mecanică fină 
        -prelucrarea marmurei       
� cadru legislativ local stimulativ pentru 
mediul de afaceri  
� tradiţie și cutumă în privința calificării 
forței de muncă  
� dinamica ofertei educaționale a școlilor 
� existența a numeroare așezăminte 
religioase cu statut de patrimoniu istoric 
� vestigii ale activității industriale : instalaţii 
industriale şi miniere ,lucrări hidrotehnice 
� existența în zonă a unor lacuri naturale și 
artificiale  
� existența unor monumente istorice protejate 
prin lege 
� existenţa unor rețele de utilități publice și 
industriale în continuă dezvoltare 
� funcționarea unui centru  de urgență și a 

unei subsecții de ambulanță 
� atribuirea de loturi de teren în baza  Legii 
15/2003 

valorificări a resurselor fondului funciar 
prin asocieri și accesarea de finanțări 
nerambursabile 
� continuarea modernizării rețelei 
stradale 
� accesul rapid şi modern la autostradă 
prin modernizarea traseului Bocsa-
Ezeris-Lugoj 
� accesarea unei finanțări externe 
pentru deschiderea unui centru medical 
de zi  
� IMM-urile sunt generatoare de ofertă  
de forţă de muncă 
� existenţa unor spaţii şi capacităţi de 
producţie nefolosite  
� deschiderea autorităților locale în 
încurajarea potențialilor investitori    
� existența unui potențial variat de 
resurse naturale și pe acest temei, 
oportunutăți de multiplicare a activităților 
lucrative 
� posibilitatea dezvoltării unor proiecte  
printr-un parteneriat public-privat 
� posibilitatea creării unei zone de 
habitat modern şi civilizat in primetrul 
« Bocsa Izvor »    

Puncte slabe Ameninţări 
� inexistența unor rezerve de terenuri 
construibile atât în intravilan cât şi în 
extravilan  
� două zone ale orașului neracordate la 
rețeaua de apă potabilă.  
� rețeaua de canalizare menajeră incompletă 
și nereabilitată  
� inexistenta unei staţii de epurare, 
deversarea făcându-se direct în râul Bârzava și 
afluenți 
� canalizarea pluvială incompletă 
� reţeaua stradală şi pietonală  incomplet 
modernizată - un număr de 74 străzi 
nereabilitate  
� managementul documentelor şi al 
fluxurilor de lucru din primărie şi servicile 
comunitare sunt defectuoase  
� iluminatul public pe străzile laterale nu este 
eficient şi adaptat fiecărei zone 
� nevoia unui program unitar de reabilitare și 
modernizare a infrastructurii școlare  
� slaba capacitate de colectare și absorbție a 
resurselor bugetare 
� absența unor oportunități pentru petrecerea 
timpului liber în cazul persoanelor vârstnice  
� rețea sanitară insuficientă pentru acoperirea 
nevoii de servicii medicale  ale orasului și 

� insuficiența resurselor bugetare și 
imposibilitatea previzionării unui buget 
consolidat 
� gradul de îndatorare ridicat al 
administrației locale 
� dificultăti economice majore în 
susținerea  costurilor de investiții de la 
bugetul local 
� concurența din partea altor localităti 
din judet și din Regiunea Vest în 
atragerea de investiții străine 
� continuarea scăderii  populației din 
cauze de spor natural negativ si/sau 
emigrației 
� îmbătrânirea demografică a populației 
prin diminuarea continuă a sporului 
natural 
� cresterea infracționalității  
� cronicizarea abuzului și violenței 
domestice cauzate de  acutizarea sărăciei  
� diminuarea gradului de absorbție 
ocupațională prin exodul emigraționist 
� accentuarea fenomenului de 
delicvență juvenilă prin disoluția familiei 
cauzată de  emigrația externă,  dezinteres 
și abandon școlar 
�  insuficienta motivare în performanta 
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zonei limitrofe  
� desființarea spitalului orășenesc 
� absența poliției comunitare, care să ofere 
servicii de prevenție și sancționare a celor care 
încalcă ordinea și nu respectă proprietatea 
publică și privată a orașului        
� subdimensionarea personalului angajat al 
Serviciului public de gospodărire comunală  
� puternice disparităţi socio-economice în 
cadrul regiunii Vest  
� neadaptarea ofertei  educaționale la 
cerințele pieței  
� salarii neatractive  oferite atat de agenţii 
privaţi cât şi în sectorul public 
� migraţia forţei de muncă spre judeţele 
limitrofe şi în afara tarii   
� inexistenţa unui sistem integrat de 
management al deșeurilor, la nivel județean 
�   numărul mare al beneficiarilor  Legii 
416/2001 
� procent ridicat de abandon şcolar în special 
la cei de etnie romă 
� degradarea progresivă a patrimoniului 
cultural, istoric şi turistic local 
� conștiința precară a cetățenilor în domeniul 
protecției mediului  
� lipsa unor programe coerente pentru 
educaţie ecologică 
� slabă tendinţă de asociere între proprietarii 
de terenuri agricole 
� grad ridicat de degradare a păşunilor şi 
pajiştilor  
� oferta de locuri de munca insuficientă 
pentru persoanele disponibilizate în special 
pentru intervalul de varstă 40-65 ani 
� inexistenţa locuinţelor sociale sau de tip 
ANL 
� sistemul de organizare în asociatii de 
locatari insuficient dezvoltat 
� inexistența unui sistem de transport public 
local 
 
 

actului administrativ determinată de 
nivelul scăzut de salarizare 
� rețea sanitară insuficientă pentru 
acoperirea nevoii de servicii medicale  
ale orașului și zonei limitrofe  
�  creșterea numărului de infracțiuni și 
de distrugeri pe domeniul public și privat 
al orașului 
�   nivelul scăzut de salarizare, care 
determină insuficiență motivare în 
performanța actului administrativ    
� cronicizarea sărăciei reflectată în 
numărul mare al beneficiarilor  Legii 
416/2001 
� creșterea decalajului de dezvoltare 
între localitățile judetului și față de alte 
județe din cadrul Regiunii Vest 
�  nivel scăzut al veniturilor cetățenilor 
� nepredictibilitatea   sistemului fiscal 
pe termen mediu și lung cu impact 
negativ asupra mediului economic 
� realizarea defectoasă a serviciilor de 
salubritate 
� regresul unor meserii tradiţionale ( 
minerit, constructii metalice) 
� scăderea profesionalismului și a 
motivaţiei pentru muncă  
� politizarea excesivă ce favorizează 
incompetența profesională  
� lipsa unor programe coerente pentru 
educaţie ecologică 
� cadru legislativ instabil atât la nivel 
naţional cît şi local 
� creşterea numărului de bolnavi 
cronici la nivelul localității 
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III.Strategia de dezvoltare a orașului Bocșa 2014 – 2020 

III.1. Argument 

         Strategia de dezvoltare reprezintă documentul cadru fundamental pentru perspectiva de 
dezvoltare socio-economică a localităţii noastre în perioada 2014-2020. Priorităţile prevăzute în 
această strategie se încadrează în priorităţile Strategiei pentru Dezvoltare Regională a Regiunii Vest 
pentru perioada 2014 - 2020, Strategiei pentru Dezvoltare Locală Caraș-Severin, precum şi în cele 
prevăzute în Strategia de Dezvoltare a României în perioada 2014-2020 .  
         Scopul strategiei este de a realiza o analiză asupra  potenţialului socio-economic al zonei Bocşa,  
stabilindu-se o prioritizare a obiectivelor în vederea fundamentării bugetelor pe perioada mai sus-
menţionată,  posibilitatea realizării acestora și accesarea de fonduri europene. 
         Punctul de plecare în elaborarea Strategiei îl constituie  Planul de Dezvoltare Regională al 
Regiunii Vest 2014-2020, analiza SWOT la debutul noii perioade, în vederea prognozării dezvoltării 
socio-economice a orașului. La baza întocmirii acesteia au stat informaţiile statistice, capitalul uman-
material-financiar prezent și de perspectivă, printr-o coroborare a problemelor locale cu care se 
confruntă oraşul cu spiritul apartenenței la comunitatea europeană. 
          Asemenea puncte de plecare s-au materializat într-o analiză SWOT, urmată de elaborarea 
strategiei propriu-zisă. În etapa următoare va fi elaborat şi Planul de Dezvoltare Locală a oraşului 
Bocşa pe perioada 2014-2020, care va cuprinde şi măsurile de realizare. 
           Regiunea Vest, îsi propune ca obiectiv general pentru perioada următoare, atingerea unui nivel 
al PIB /cap de locuitor și a unui standard de calitate generală a vieții, similar cu regiunile puternice 
non-capitale din Europa Centrală, pană la limita anului 2020. Pentru aceeași etapă, formularea 
obiectivului general aferent orașului Bocșa, reprezintă o consecință implicită din obiectivul Regiunii 
Vest. 
 
III.2. Obiectiv general 

OBIECTIVUL GENERAL - misiunea Conceptului Strategic de Dezvoltare Economică şi Socială a 
oraşului Bocşa în perioada 2014-2020 va fi DEZVOLTAREA INTELIGENTĂ, ce se va concretiza 

în : „ Creșterea calității generale a vieții prin consolidarea parcursului de dezvoltare 

economică, socială și de civilitate a orașului și afirmarea acestuia ca entitate 

implicată nemijlocit în dinamica de ansamblu a zonei și regiunii” 

III.3. Direcții de dezvoltare 2014 – 2020  și obiective specifice 

În vederea realizării dezideratelor misiunii conceptului, se vor implementa 6 Direcţii de 

Dezvoltare: 

III.3.1.Dezvoltarea unui mediu de afaceri dinamic , creşterea competitivităţii economice,   
 atragerea de investiţii, în condiţiile respectării normelor de mediu. 

III.3.2.Realizarea unui standard ecologic și urbanistic prin îmbunătăţirea calităţii serviciilor   
            comunitare, ridicarea gradului de urbanizare, conservarea şi valorificarea patrimoniului  
            edilitar. 
III.3.3. Dezvoltarea capitalului uman  prin creșterea gradului de ocupare a forței de  muncă,   
             incluziune socială și acces crescut la educație, cultură și la servicii de sănătate și sociale  
             de calitate. 
III.3.4.Valorificarea la parametri de performanță a resurselor naturale ale orașului 
III.3.5. Profesionalism și competență managerială în activitatea administrației publice locale.     
III.3.6. Transformarea orașului într-o „poartă turistică”de intrare în Banatul Montan. 
 
       Acestea reprezintă căile de realizare a Obiectivului general al Strategiei de Dezvoltare 
Locală în etapa următoare, acţiunile lor fiind complementare şi sinergice avându-se în vedere 

întreg sistemul. Direcţiile strategice conţin un număr de 46 obiective ,care se vor materializa prin 
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implementarea măsurilor conţinute în Programul multianual și Planurile anuale de dezvoltare a 

oraşului Bocşa. 

 III.3.1.Dezvoltarea unui mediu de afaceri dinamic , creşterea competitivităţii 
economice, atragerea de investiţii, în condiţiile respectării normelor de mediu. 
 
       Se vizează crearea condiţiilor iniţiale necesare pentru facilitarea procesului investițional , 

mediul de afaceri fiind principalul factor care determină atractivitatea oraşului pentru investitorii 

locali sau străini. Acest demers presupune, pe lângă asigurarea condiţiilor facile inițiale de 

legiferare și infrastructură, diminuarea birocratismului și permanentizarea transparenței în 

derularea investițiilor publice și public-private. 

         Derularea afacerilor impune asigurarea de condiţii optime pentru construcţii de imobile, 
amenajări de terenuri, existenţa unei baze de date referitoare la forţa de muncă disponibilă. Pe de altă 
parte, asemenea demers mai presupune şi o creştere a mobilităţii forţei de muncă prin calificare, 
recalificare şi reconversie profesională. 

Obiectivele specifice luate în considerare pentru realizarea acestei direcţii strategice sunt: 

a) asocierea cu Reşiţa şi alte localităţi din zonă în vederea constituirii “Zonei metropolitane”  
(strategie şi proiecte comune ,finanţare guvernamentală şi europeană comună) 

b) promovarea unui cadru legislativ local stimulativ cu proceduri simple, evidenţierea 
disponibilităţilor umane  

c) identificarea de perimetre destinate investițiilor industriale (situate în intravilanul şi 
extravilanul localităţii) şi asigurarea utilităţilor (energie electrică, gaz, apă, canal, 
epurare) 

d) dinamizarea relaţiilor dintre administraţia publică locală şi agenţi economici prin 
diseminarea informaţiilor, creşterea eficienţei şi operativităţii circuitului documentelor. 

e) facilitarea contactelor între agenți economici locali și cei din localitățile europene 
înfrățite, întărirea cooperarii transfrontaliere. 

f) promovarea de parteneriate între agenţi economici şi  instituţii publice locale și regionale. 
Incheierea de parteneriate public-private pentru obiective de interes local. 

g) concentrarea /focalizarea pe IMM-uri și investitii directe. 
h) elaborarea și promovarea unor politici de mediu locale, integrate cu politicile regionale. 
i) reabilitarea siturilor industriale abandonate și/sau poluate, a terenurilor nefolosite 
j) promovarea creeri de asocieri între agenți economici sau operatori din agricultură, atât 

cu scopul ceșterii eficienței economice cât și pentru sporirea acesului la finanațare. 
 

III.3.2.Realizarea unui standard ecologic și urbanistic prin îmbunătăţirea calităţii 
serviciilor comunitare, ridicarea gradului de urbanizare, conservarea şi 
valorificarea patrimoniului edilitar. 
 
       Această direcție de dezvoltare vizează creşterea calităţii vieţii cetăţenilor din localitate prin 

modernizarea şi reabilitarea în continuare a reţelei de distribuţie a apei şi cea de canalizare, a 

reţelei stradale şi pietonale, iluminat public, gestionarea integrată şi colectarea selectivă a 

deşeurilor, epurarea apelor uzate. 

       Se va continua procedura de inventariere a patrimoniului(intabulare), în vederea  identificării 
exacte a domeniului public şi privat al localităţii, precum evidențierea de elemente ale patrimoniului 
turistic şi cultural. 

 Obiectivele specifice luate în considerare pentru realizarea acestei direcţii strategice sunt: 

a) finalizarea extinderii și reabilitarii sistemului de distribuţie a apei.  
b) construirea stației de epurare a apelor uzate   
c) extinderea și reabilitarea sistemului de canalizare al orașului                      
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d) dezvoltarea infrastructurii de transport, a reţelei stradale şi pietonale în scopul  facilitării 
accesului la pricipalele axe naţionale, europene şi internaţionale, dezvoltarea    
infrastructurii serviciilor de transport de mărfuri, deschiderea de noi căi de acces la 
autostrăzi. 

e) creşterea eficienţei şi a calităţii serviciilor publice comunale, sporirea gradului de confort 
urban                        

f) realizarea unui management integrat al deşeurilor 
g) administrarea şi întreţinerea eficientă a fondului locativ, reabilitarea termică a blocurilor 

de locuințe ,sprijinirea tinerilor în vederea construirii de locuințe; conservarea stilului 
arhitectonic tradițional al  clădirilor și încadrarea constructiilor noi în stilurile 
arhitectonice reglementate 

h) sprijinirea modernizării infrastructurii energetice şi a iluminatului stradal 
 

III.3.3. Dezvoltarea capitalului uman  prin creșterea gradului de ocupare a forței 
de muncă, incluziune socială și acces crescut la educație, cultură și la servicii de 
sănătate  și sociale de calitate. 
 
  Asemenea direcție urmăreste întronarea unui mediu social stabil,tolerant și coeziv, o modalitate 

propice de asigurare a unui climat moral necesar dezvoltării comunitare, de ridicare a standardelor 

cultural – social – educativ – sanitar - incluziune socială.Pe de altă parte,este vizată cultivarea 

dimensiunii spiritului tradițional, a patriotismului local și a sentimentului de apartenență la 

comunitate. 

 Obiectivele specifice avute în vedere pentru realizarea acestei direcţii strategice sunt: 

a) promovarea incluziunii sociale şi combaterea sărăciei  
b) promovarea ocupării forţei de muncă şi sprijinirea mobilităţii forţei de muncă 
c) dezvoltarea în permanență a aptitudinilor/competențelor populației ca urmare a 

schimbării tiparelor legate de progresele tehnologice  
d) îmbunătățirea constantă a stării de sănătate a populației și reducerea continuă a    

            excluziunii sociale  
e) promovarea coeziunii şi a spiritului comunitar participativ al populaţiei 
f) îmbunătăţirea securităţii individuale şi colective 
g) revigorarea activităţilor sportive, recreative şi de petrecere a timpului liber 
h) stimularea de activităţi şcolare, extraşcolare, extracurriculare și de educație permanentă                                                                 
i) perpetuarea festivalurilor tradiționale locale și organizarea altor manifestări   cultural-

artistice de ținută                        
j) elaborarea unui sistem unitar de monitorizare socială, ocupațională și de evidența    

populației     
k) racordarea infracstructurii unităților școlare la standardele europene actuale de educație 

                    
 
III.3.4.Valorificarea la parametri de performanță a resurselor naturale ale 
orașului 
 
   Acest demers presupune susținerea/încurajarea inițiativelor de revigorare a unor activtăți 
industriale și agroindustriale specifice zonei și localității care să valorifice resursele solului și 
subsolului, în condițiile conservării și protecției mediului 

                     Obiectivele specifice avute în vedere pentru realizarea acestei direcţii strategice sunt: 

a) sprijinirea unor inițiative de redeschidere a unor situri industriale locale din domeniul 
mineritului de suprafață și adâncime, metalurgiei, exploatărilor forestiere, etc. 

b) susținerea dezvoltării și diversificării exploatațiilor agricole și rentabilizării acestora prin 
asigurarea utilităților specifice 
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c) conservarea, reabilitarea și extinderea zonelor verzi,  pentru sporirea atractivității 
orașului 

d) reconstruirea ecologică a terenurile degradate și monitorizarea permanentă a dizlocărilor 
de soluri 

e) monitorizarea permanentă a gradului de poluare aerului,apei şi solului                         
f) promovarea şi sprijinirea  acţiunilor de educaţie ecologică a cetăţenilor 
g) îmbunătățirea cooperării operative a administraţiei publice locale cu organismele 

specializate  pe probleme de calamităţi şi de dezastre naturale  
h) sprijinirea şi stimularea producătorilor  agricoli după finalizarea procedurilor de 

retrocedare a fondului funciar 

III.3.5. Profesionalism și competență managerială în activitatea administrației 
publice locale.     
  

   Aceasta direcție are ca tintă transformarea administrației locale într-un partener real al 

cetățeanului, prin instituirea unui cadru legal și moral, coeziv și participativ, în vederea cooperării 

efective dintre autorităţile locale şi societatea civilă. Un asemenea mecanism de cooperare va 

funcționa ca un parteneriat transparent și interactiv, între consiliul local și primărie pe de o parte și 
cetățeni pe de altă parte. 

                     Obiectivele specifice avute în vedere pentru realizarea acestei direcţii strategice sunt: 

a) profesionalizarea serviciilor oferite de primărie și serviciile comunitare adiacente 
b) adaptarea și corelarea legislației locale privind dezvoltarea localității la imperativele de 

dezvoltare incluse în strategia județului și regiunii în perioada 2014-2020                          
c) implementarea unui sistem de management al documentelor şi al fluxurilor de lucru în 

primărie şi servicii comunitare 
d) necesitatea  conceperii unor planuri anuale și multianuale de dezvoltare a oraşului, luând 

în considerare viziunea sistemică localitate – zonă - regiune                         
e) creşterea  calității actului administrativ prin asumarea și respectarea deontologiei 

funcționarului public     

III.3.6. Transformarea orașului într-o „poartă turistică”de intrare în Banatul 
Montan. 
 
     Această direcție urmărește evidențierea unor potentialități turistice locale, prin reiterarea 

statutului istoric de localitate de odihnă și agrement din perioada interbelică, punerea în valoare a 

caracterului regal al cetătii medievale bocșene, reevaluarea „drumului fierului” și a începuturilor 

metalurgiei, valorizarea calităților de excepție ale aerului și traseelor turistice locale. 

                     Obiectivele specifice avute în vedere pentru realizarea acestei direcţii strategice sunt: 

a) conservarea , reabilitarea şi punerea în valoare a patrimoniului oraşului , în special a 
patrimoniului cultural şi istoric (punerea în funcţiune şi conservarea ca muzeu a fostei 
hidrocentrale ,muzeul „Constantin Gruiescu „ ,muzeul ”Constantin Lucaci ” ,muzeul 
etnografic, , înfiinţarea unui parc dendrologic , punct turistic de informare şi 
documentare  pentru Banatul Montan ). 

b) înfiintarea unui punct turistic de informare şi documentare  pentru zona Bocșa și Banatul 
Montan 

c) întocmirea unei hărţi turistice a zonei precum şi refacerea vechilor trasee turistice din 
zonă 

d) identificarea nișelor din turism și formularea unei oferte turistice agregate 
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III.4. Măsuri de realizare  - Program de activitate și plan de acțiuni pe 2014 

       În vederea realizării dezideratelor Strategiei de dezvoltare a orasului Bocsa in 
perioada 2014-2020   se vor implementa 6 Direcţii de Dezvoltare: 
 
1. Dezvoltarea unui mediu de afaceri dinamic , creşterea competitivităţii economice, atragerea 
de investiţii, în condiţiile respectării normelor de mediu. 
2. Realizarea unui standard ecologic și urbanistic prin îmbunătăţirea calităţii serviciilor 
comunitare, ridicarea gradului de urbanizare, conservarea şi valorificarea patrimoniului 
edilitar. 
 3. Dezvoltarea capitalului uman  prin cresterea gradului de ocupare a forței de muncă, 
incluziune socială și acces crescut la educație, cultură și la servicii de sănătate și sociale de 
calitate. 
4.Valorificarea la parametri de performanță a resurselor naturale ale orașului 
5. Profesionalism și competență managerială în activitatea administrației publice locale.     
6. Transformarea orașului într-o „poartă turistică”de intrare în Banatul Montan. 
 
      Cele 6 directii de dezvoltare se vor particulariza prin următorul Program de 

activitate Bocsa în anul 2014: 
 
Directia 1 se va concretiza prin urmatoarele obiective specifice: 

1. promovarea unui cadru legislativ local stimulativ cu proceduri simple, evidenţierea   
disponibilităţilor umane şi reabilitarea siturilor industriale abandonate și/sau poluate, a 
terenurilor nefolosite 

2. identificarea de perimetre destinate investitiilor industriale (situate în intravilanul şi  
extravilanul localităţii) şi asigurarea utilităţilor (energie electrică, gaz, apă, canal, epurare) 

3. dinamizarea relaţiilor dintre administraţia publică locală şi agenţi economici prin  
diseminarea informaţiilor,  creşterea eficienţei şi operativităţii circuitului documentelor. 

4. facilitarea contactelor între agenti economici locali și cei din localitățile europene înfrățite,  
întărirea cooperării transfrontaliere. 

5. promovarea creării de asocieri între agenți economici sau operatorii din agricultură, atât cu  
scopul creșterii eficienței economice, cât și pentru sporirea accesului la finanțare . 

                     
Directia 2 se va concretiza prin urmatoarele obiective specifice : 
            1. finalizarea extinderii și reabilitării sistemului de distribuţie a apei.  
            2. construirea stației de epurare a apelor uzate   
            3. extinderea și reabilitarea sistemului de canalizare al orașului                      
            4. dezvoltarea infrastructurii de transport, a reţelei stradale şi pietonale în scopul facilitării  
                accesului la pricipalele axe naţionale, europene şi internaţionale, dezvoltarea infrastructurii  
                serviciilor de transport de mărfuri, deschiderea de noi căi de acces la autostrăzi. 
            5. realizarea unui management integrat al deşeurilor 
            6. administrarea şi întreţinerea eficientă a fondului locativ, sprijinirea tinerilor în vederea  
                construirii de locuințe; conservarea stilului arhitectonic tradițional al clădirilor și încadrarea  
                construcțiilor noi în stilurile arhitectonice reglementate 
            7. sprijinirea modernizării infrastructurii energetice şi a iluminatului stradal 
            8. creşterea eficienţei şi a calităţii serviciilor publice comunale, sporirea gradului de confort  
                urban                  
       
Directia 3 se va concretiza prin urmatoarele obiective specifice : 
            1. promovarea incluziunii sociale şi combaterea sărăciei 
            2. promovarea ocupării forţei de muncă şi sprijinirea mobilităţii forţei de muncă 
            3. îmbunătățirea constantă a stării de sănătate a populației  
            4. promovarea coeziunii şi a spiritului comunitar participativ al populaţiei 
            5. stimularea de activităţi şcolare, extraşcolare, extracurriculare și de educație permanentă                    
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            6. perpetuarea festivalurilor tradiționale locale și organizarea altor manifestări cultural-artistice  
                de ținută    
            7. racordarea infrastructurii unităților școlare la standardele europene actuale de educație 

                    
Directia 4 se va concretiza prin urmatoarele obiective specifice  :             

1. susținerea dezvoltării și diversificării exploatațiilor agricole și rentabilizării acestora prin  
asigurarea utilităților specifice 

            2.  conservarea, reabilitarea și extinderea zonelor verzi  pentru sporirea atractivitătii orașului 
            3.  promovarea şi sprijinirea  acţiunilor de educaţie ecologică a cetăţenilor 
            4. îmbunătățirea cooperării operative a administraţiei publice locale cu organismele specializate   
                 pe probleme de calamităţi şi de dezastre naturale  

5. sprijinirea şi stimularea producătorilor  agricoli după finalizarea procedurilor de retrocedare  
                 a fondului funciar 
 
Directia 5 se va concretiza prin urmatoarele obiective specifice  :                                     

1. adaptarea și corelarea legislatiei locale privind dezvoltarea localității la imperativele de  
dezvoltare incluse în strategia județului și regiunii în perioada 2014-2020                          

2. implementarea unui sistem de management al documentelor şi al fluxurilor de lucru în  
primărie şi servicii comunitare 

3. necesitatea  conceperii unor planuri anuale și multianuale de dezvoltare a oraşului, luând în  
considerare viziunea sistemică localitate-zonă-regiune                         

4. creşterea  calității actului administrativ prin asumarea și respectarea deontologiei  
funcționarului public     

 
Directia 6 se va concretiza prin urmatoarele obiective specifice : 

1. conservarea , reabilitarea şi punerea în valoare a patrimoniului oraşului , în special a  
                patrimoniului cultural şi istoric  
            2. întocmirea unei hărti turistice a zonei prin relevarea vechilor trasee turistice locale. 
            3. identificarea oportunităților privind turismul de nișă și formularea unei oferte turistice  
                agregate 

PLANUL DE ACȚIUNI 
pentru realizarea obiectivelor cuprinse in 

Programul de activitate pe anul 2014 
 

NR. 
CRT. 

ACȚIUNEA INSTITUȚIA 
RESPONSABILĂ 

TERMEN DE 
FINALIZARE 

DIRECȚIA 1 
Obiectiv 1 -   promovarea unui cadru legislativ local stimulativ cu proceduri simple, evidenţierea 
disponibilităţilor umane şi reabilitarea siturilor industriale abandonate și/sau poluate, a terenurilor nefolosite 
1. Inițiative legislative privind scutirea de taxe și 

impozite pe termen de un an, în cazul 
investițiilor directe care facilitează angajarea 
unui numar de minim 10 persoane 
disponibilizate 

Consiliul local Mai 2014 

2. Elaborarea unei baze de date, cu sprijinul 
AJOFM Bocșa si Serviciul Judeșean de 
Statistică a populației, privind disponibilitatea 
de forță de muncă locală 

Primăria 
(SPCLEP+SPAS) 

Aprilie 2014 

3. Demersuri de clarificare a statutului juridic a 
fostei flotații și a celor două haldine de steril 

Primăria (Compartimentul 
juridic) 

Iunie 2014 

Obiectiv 2 - identificarea de perimetre destinate investițiilor industriale (situate în intravilanul şi 
extravilanul localităţii) şi asigurarea utilităţilor (energie electrică, gaz, apă, canal, epurare) 
1. Actualizarea inventarului cadastral cu 

suprafețele disponibile din intra și extravilanul 
localității 

Primăria (Serviciul 
Comunitar pentru 

Cadastru si Agricultură) 

2014 

2.  Extinderea rețelei de alimentare cu apă prin 
forarea de puțuri și instalarea de hidranți în 
zona agricolă, în cadrul implementării 
proiectului finantat prin POS Mediu  

Primăria + Aquacaraș 2014 
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Obiectiv 3 - dinamizarea relaţiilor dintre administraţia publică locală şi agenţi economici prin diseminarea 
informaţiilor,  creşterea eficienţei şi operativităţii circuitului documentelor. 
1. Implementarea programului de management al 

documentelor și fluxurilor de lucru 
Primăria 2014 

2.  Actualizarea permanentă  pe site-ul primăriei a 
informațiilor  privind  mediul de afaceri și a 
oportunităților în domeniul economic 

Primăria 2014 

Obiectiv 4 - facilitarea contactelor între agenți economici locali și cei din localitățile europene infrățite, 
întărirea cooperarii transfrontaliere. 
1. Demersuri pentru realizarea unor contacte 

directe între agenți economici locali și cei din 
Petrovac na Mlavi, La Valette du Var, Will 

Primăria 2014 

Obiectiv 5 - promovarea creării de asocieri între agenți economici sau operatorii din agricultură, atât cu 
scopul creșterii eficienței economice, cât și pentru sporirea accesului la finanțare 
1. Inființarea unei asociații apicole în Bocșa Primăria (Serviciul 

Comunitar pentru 
Cadastru si Agricultură) 

Iunie 2014 

DIRECTIA 2 
Obiectiv 1 - finalizarea extinderii și reabilitării sistemului de distribuţie a apei. 
1. Continuarea implementării proiectului   

“ Modernizare infrastructură de apă și apă uzată 
în județul Caraș-Severin, aglomerarea Bocșa” 

Primăria+SC 
AQUACARAS SA 

2015 

Obiectiv 2 - construirea stației de epurare a apelor uzate   
1. Continuarea implementării proiectului   

“ Modernizare infrastructură de apă și apă uzată 
în județul Caraș-Severin, aglomerarea Bocșa” 

Primăria+SC 
AQUACARAS       SA 

2015 

Obiectiv 3 - extinderea si reabilitarea sistemului de canalizare al orasului                      
1. Continuarea implementării proiectului   

“ Modernizare infrastructură de apă și apă uzată 
în județul Caraș-Severin, aglomerarea Bocșa” 

Primăria+SC 
AQUACARAS SA 

2015 

Obiectiv 4 - dezvoltarea infrastructurii de transport, a reţelei stradale şi pietonale în scopul facilitării 
accesului la pricipalele axe naţionale, europene şi internaţionale, dezvoltarea infrastructurii serviciilor de 
transport de mărfuri, deschiderea de noi căi de acces la autostrăzi. 
1. Realizarea studiului de fezabilitate pentru 

reabilitarea și modernizarea unui numar de 47 
străzi 

Primăria Aprilie 2014 

Obiectiv 5 - realizarea unui management integrat al deşeurilor 
1. Implementarea proiectului de management 

integrat al deșeurilor,  derulat la nivelul 
județului și finanțat prin POS Mediu 

ADI  INTERCOM  
DEȘEURI 

             2015 

Obiectiv 6 -  administrarea şi întreţinerea eficientă a fondului locativ, sprijinirea tinerilor în vederea 
construirii de locuințe; conservarea stilului arhitectonic tradițional al clădirilor și încadrarea construcțiilor 
noi în stilurile arhitectonice reglementate 
 1. Continuarea atribuirii de loturi de teren în baza 

Legii 15/2003 
Consiliul local 2014 

2. Adoptarea unei HCL privind conservarea 
stilului arhitectonic tradițional atât în cazul 
clădirilor vechi cât și al celor nou construite 

Consiliul local 2014 

Obiectiv 7 - sprijinirea modernizării infrastructurii energetice şi a iluminatului stradal 
1. Demersuri către SC ENEL DISTRIBUȚIE  

BANAT privind modernizarea rețelei electrice 
stradale pentru un număr de 7 străzi 

Primăria+ SC ENEL 
DISTRIBUȚIE  BANAT 

August 2014 

2. Derularea contractului de mentenanță a 
corpurilor de iluminat public stradal 

Primăria + SC SZD 
ELECTRO SRL Cluj- 

Napoca 

2014 

Obiectiv 8 - creşterea eficienţei şi a calităţii serviciilor publice comunale, sporirea gradului de confort 
urban                  
 
1. Finalizarea amenajării Centrului de ecarisaj și 

obținerea avizelor de acreditare 
Primăria (SPGC) Martie 2014 

DIRECTIA 3 
Obiectiv 1 - promovarea incluziunii sociale şi combaterea sărăciei 
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1. Depunerea cererii de finanțare și implementarea 
proiectului “Sinergii pentru viitor - Copiii în 
situații de risc” 

Primăria (SPAS) 2014-2015 

2. Continuarea susținerii centrului de zi “Speranțe 
regăsite” 

Primăria (SPAS) 2014 

3. Parteneriat Orașul Bocșa- Fundația” Triumful 
inimii”, în sprijinul categoriilor defavorizate- 
suport material si educational 

Primăria+ Fundația 
”Triumful inimii” 

2014 

Obiectiv 2 - promovarea ocupării forţei de muncă şi sprijinirea mobilităţii forţei de muncă; 
1. Elaborarea unei baze de date, cu sprijinul 

UEMR (Facultatea de științe sociale) AJOFM și 
ATOFM Bocsa si Serviciul Județean de 
Statistică a populației, privind disponibilitatea 
de forța de muncă locală 

Primăria 
(SPCLEP+SPAS) 

Aprilie 2014 

Obiectiv 3 – îmbunătățirea constantă a stării de sănătate a populației 
1. Accesarea unei finanțări externe pentru 

deschiderea unui centru medical de zi 
Primăria 2014 

Obiectiv 4 -  promovarea coeziunii şi a spiritului comunitar participativ al populaţiei 
1. Organizarea Rugilor tradiționale și a Zilelor 

Orașului 
Primăria (Casa de cultură) 21 Aprilie, 20 Iulie, 8 

Septembrie 2014 

Obiectiv 5 - stimularea de activităţi şcolare, extraşcolare, extracurriculare și de educație permanentă   
1. Promovarea activitatilor extrascolare prin 

functionarea unor  cercuri de pictura, sah, 
dansuri populare, educatie muzicala, badminton 

Primăria (Casa de cultură) 2014 

Obiectiv 6 - perpetuarea festivalurilor tradiționale locale și organizarea altor manifestări cultural-artistice 
de ținută                    
 
1 Organizarea Festivalului etniilor Primăria (Casa de cultură) 2014 
2. Organizarea festivalului “Aurelia Fatu Raduțu” Primăria (Casa de cultură) 2014 
3. Organizarea festivalului de poezie în grai “Tata 

Oancea” 
Primăria (Casa de cultura) 2014 

4  Inițierea festivalului de muzică cultă și 
religioasă “Nicolae Florei” 

Primăria (Casa de cultură) 2014 

Obiectiv  7 – racordarea infrastucturii unităților școlare la standarde europene actuale de educație 
1 Recondiționarea acoperișurilor și anveloparea 

fațadelor  unităților de învățământ 
Primăria + școlile vizate 2014 

DIRECTIA 4 
Obiectiv 1 -  susținerea dezvoltării și diversificării exploatațiilor agricole și rentabilizării acestora prin 
asigurarea utilitătilor specifice 
1. Extinderea rețelei de alimentare cu apa prin 

forarea de puțuri și instalarea de hidranți în 
zona agricolă, în cadrul implementării 
proiectului finantat prin POS Mediu  

Primăria + Aquacaraș 2014 

Obiectiv 2 -  conservarea, reabilitarea și extinderea zonelor verzi  pentru sporirea atractivitatii orasului 
1. Amenajarea parcului Welicsek în incinta Casei 

orășenești de cultură 
Primăria (Casa de cultură) 2014 

2. Amenajarea în cadrul parcului Welicsek a unei 
zone cu relicve fosilizate, ce contine relicve de 
chiparos de baltă din Quaternar 

Primăria (Casa de cultură) 2014 

3. Identificarea și conservarea esențelor  rare de 
arbori de pe arealul orașului Bocșa 

Primăria + Romsilva 2014 

Obiectiv 3 - promovarea şi sprijinirea  acţiunilor de educaţie ecologică a cetăţenilor 
1. Promovarea parteneriatelor cu unitățile școlare 

și ocoalele silvice locale privind derularea unor 
cursuri de educație ecologică 

Primăria 2014 

2. Desfașurarea concursului national “Educație 
pentru mediu  – Educație pentru sănătate” – 
etapa zonală 

Primăria +ISJCS + Liceul 
Tehnologic ”Constantin 
Lucaci” + Ocolul silvic 

Bocsa Romana 

Iunie 2014 

Obiectiv 4 – îmbunătățirea cooperării operative a administraţiei publice locale cu organismele specializate  
pe probleme de calamităţi şi de dezastre naturale  
 
1. Simularea în cadrul unităților de învățământ a Primăria (SVSU) 2014 
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unor acțiuni privind dezastre naturale și 
incendii 

 Obiectiv 5  - sprijinirea şi stimularea producătorilor  agricoli după finalizarea procedurilor de retrocedare a 
fondului funciar 
 
1. Inființarea unei asociații apicole în Bocșa Primăria (Serviciul 

Comunitar pentru 
Cadastru și Agricultură) 

Iunie 2014 

DIRECTIA 5 
Obiectiv 1- adaptarea și corelarea legislației locale privind dezvoltarea localității la imperativele de 
dezvoltare incluse în strategia județului și regiunii în perioada 2014-2020                          
 
1. Elaborarea Strategiei de dezvoltare economico-

sociala a orașului Bocșa, 2014-2020 
Primăria + Consiliul Local Martie 2014 

Obiectiv 2 - implementarea unui sistem de management al documentelor şi al fluxurilor de lucru în 
primărie şi servicii comunitare 
 
1. Implementarea Sistemului de control 

intern/managerial (SCIM) la nivelul primăriei 
orașului Bocșa 

Primăria 2014 

Obiectiv 3 -   necesitatea  conceperii unor planuri anuale și multianuale de dezvoltare a oraşului, luând în 
considerare viziunea sistemică localitate-zonă-regiune                         
 
1. Planul anual/ multianual de dezvoltare a 

orașului 
Primăria Februarie 2014 

Obiectiv 4 - creşterea  calității actului administrativ prin asumarea și respectarea deontologiei 
funcționarului public   
 
1. Derularea unui curs privind deontologia 

functionarului public , prin parteneriat cu 
Facultatea de stiințe sociale (specializarea 
Administrație publică) din cadrul Universității 
”Eftimie Murgu”, Resita 

Primăria+ Departamentul 
de Drept și Stiințe Sociale-

UEMR 

Octombrie 2014 

DIRECTIA 6 
Obiectiv 1 - conservarea , reabilitarea şi punerea în valoare a patrimoniului oraşului , în special a 
patrimoniului cultural şi istoric (punerea în funcţiune şi conservarea ca muzeu a fostei hidrocentrale, muzeul 
„Constantin Gruiescu „ , muzeu etnografic,  înfiinţarea unui parc dendrologic). 
 
1. Demersuri pentru punerea în funcţiune şi 

conservarea ca muzeu a fostei micro 
hidrocentrale(centrală,canal de 
aducțiune,stăvilar) 

Primăria 2014 

2. Reabilitarea spațiului destinat muzeului 
mineralogic „Constantin Gruiescu” 

Primăria (Casa de cultură) Aprilie 2014 

3. Demersuri pentru inființarea unui muzeu 
etnografic în colaborare cu Muzeul Satului din 
Timișoara 

Primăria (Casa de cultură) 2014 

 Amenajarea  unui parc dendrologic în incinta 
parcului Welicsek 

Primăria 2014 

Obiectiv 2 - întocmirea unei hărti turistice a zonei prin relevarea vechilor trasee turistice locale 
1. Elaborarea unor pliante cu informații și imagini 

privind traseele turistice interbelice 
Primărie (Casa de cultura) Septembrie 2014 

Obiectiv 3 - identificarea oportunităților privind turismul de nișă și formularea unei oferte turistice 
agregate 
 
1. Colaborare cu Camera de Comerț și Industrie 

Caraș-Severin 
Primăria 2014 
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