ÎMBUNATĂȚIREA CALITĂȚII VIEȚII SOCIALE ȘI CULTURALE A
POPULAȚIEI ORAȘULUI BOCȘA, JUD. CARAȘ-SEVERIN, PRIN
REFUNCȚIONALIZARE CLĂDIRE CINEMA ÎN SALĂ MULTIFUNCȚIONALĂ,
AMENAJARE ȘI EXTINDERE CASEI ORĂȘENEȘTI DE CULTURĂ BOCȘA, A
PARCULUI STR. 1 DECEMBRIE 1918, ORAȘ BOCȘA, ȘI REABILITARE ȘI
MODERNIZARE STRĂZI ÎN BOCȘA ROMÂNĂ, JUDEȚUL CARAȘ – SEVERIN
BENEFICIAR: ORAȘUL BOCȘA
Obiectivul general – scopul proiectului: „Îmbunătățirea calității vieții sociale și culturale a
populației orașului Bocșa, jud. Caraș-Severin, prin Refuncționalizare clădire cinema în Sală
multifuncțională, Amenajarea și extinderea Casei Orășenești de Cultură Bocșa, a parcului str.
1 Decembrie 1918, oraș Bocșa și Reabilitare și modernizare străzi în Bocșa Română, jud CarașSeverin” vizează îmbunătățirea calității vieții populației - în orașele mici și mijlocii din
România - orașul Bocșa, jud. Caraș-Severin, prin amenajarea următoarelor investiții de interes
Social în cadrul Orașului Bocșa: cinema, casa de cultură, parc și străzi din zona de sud-vest a
orașului. Astfel, ținând cont de faptul că statisticile indică faptul că, în orașele mici și mijlocii,
comparativ cu centrele urbane mari, se regăsesc cele mai multe persoane care trăiesc în
gospodării aflate în risc de sărăcie și de excluziune socială, riscul de sărăcie fiind invers
proporțional cu gradul de urbanizare și întrucât locuitorii orașelor de mici dimensiuni sunt în
mare măsură expuși riscului de sărăcie și excluziune socială, iar sărăcia și excluziunea socială
constituie, de regulă, fenomene generalizate Ia nivelul orașului, centrele urbane de mici
dimensiuni se confruntă cu mai multe probleme socio-economice, cum ar fi: migrația populației
către centrele urbane mai mari sau în afara țării, populația îmbătrânită, șomajul în creștere,
activitatea economică redusă, calitatea precară a serviciilor și a infrastructurii publice, etc.
Astfel, prin intermediul obiectivului general al proiectului acesta va contribui semnificativ Ia
îndeplinirea obiectivului general al Programului Operațional Regional 2014-2020 care vizează
creșterea competitivității economice și îmbunătățirea condițiilor de viață ale comunităților
locale și regionale, prin sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri, a condițiilor infrastructurale
și a serviciilor care să asigure o dezvoltare sustenabilă a regiunilor capabile să gestioneze în
mod eficient resursele, să valorifice potențialul lor de inovare si de asimilare a progresului
tehnologic. Pe lângă necesitatea rezolvării problemelor de natură socio-economică, dezvoltarea
durabilă și creșterea standardelor de viață, deoarece în cadrul orașelor/municipiilor de mici
dimensiuni acestea sunt dependente inclusiv de îmbunătățirea ofertei educaționale, nivelul de
educație mai ridicat al populației fiind o condiție esențială pentru o creștere inteligentă, durabilă
și favorabilă incluziunii, de oferirea unor posibilități de petrecere a unui timp liber de calitate,
de îmbunătățirea condițiilor de locuire pentru grupurile vulnerabile, dar și de îmbunătățirea
calității și a aspectului infrastructurii publice urbane.
Astfel, pentru îndeplinirea tuturor celor de mai sus se dorește asigurarea căilor de acces ale
populației din orașul Bocșa, prin reabilitarea străzilor din sud-vestul localității (Florei, Cozia,
Stejarilor, Dornei, Magaziilor, Murelor, Unirii, Liliacului, Matei Corvin, Salcâmilor, Nicolae
Bălcescu și Pandurilor), la facilitățile și instituțiile social-administrative ale comunității (drum
principal - DJ 56B, care face legătură cu reședința de județ Reșița, precum și cu alte mari
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spitale, tribunal etc.), precum și reabilitarea Cinematografului, a Casei de Cultură și a Parcului
orașului.
Reabilitare Cinematograf I Sală multifuncțională
Cinematografele fac parte din infrastructura publică pentru bunuri și servicii culturale.
Cinematograful din localitatea Bocșa adăpostea evenimente cinema. Clădirea are un sistem
constructiv format din cărămidă portantă cu centuri și plăci din beton armat, acoperiș cu
structură de cadre din beton prefabricat și învelitoare din tablă făltuită. Fundațiile sunt continue
din beton.
Se dorește aducerea acestei clădiri într-un stadiu care să corespundă standardelor și
normativelor în vigoare din punct de vedere funcțional, al materialelor și finisajelor utilizate,
al dotărilor și al realizării utilităților necesare (instalații sanitare, termice si electrice, de
sonorizare si video-proiecție).
Astfel se propune modernizarea spațiilor actuale ale clădirii, pentru completarea spațiilor cerute
prin tema de proiectare. Forma construcției se modifică în urma propunerilor făcute. Se
păstrează funcțiunile, iar la parter se compartimentează zona din dreapta intrării în hol pentru
a obține grupuri sanitare pe sexe. Nu se va modifica suprafața construită a imobilului sau
înălțimea.
Amenajare Casă de Cultură din localitatea Bocșa, care este atestată documentar din 1935. Din
1962 funcționează sub denumirea de Casa Orășenească de Cultură. Sub egida Casei Orășenești
de Cultură s-au derulat diverse manifestări artistice, culturale, educative. La ora actuală clădirea
se află într-o stare de degradare și uzură fizică avansată și nu corespunde din punct de vedere
igienico - sanitar cu standardele și normativele în vigoare. Astfel, pentru o bună desfășurare a
activităților culturale și organizări de evenimente se dorește amenajarea și extinderea Casei
Orășenești de Cultură.
Clădirea prezintă degradări produse de lipsa reparațiilor curente și de infiltrări ale apei
meteorice. Aceste degradări au fost favorizate și de vechimea construcției.
Clădirea existentă nu corespunde standardelor și normativelor în vigoare din punct de vedere
funcțional, al materialelor și finisajelor utilizate, al dotărilor și al realizării utilităților necesare
(instalații sanitare, termice și electrice, de sonorizare).
Astfel se propune demolarea clădirii existente și construirea unui imobil care să corespundă
funcțiunii de Casă de Cultură (va adăposti sala de teatru neconvențional, spații conexe și partea
administrativă de birouri pentru Casa de cultură), care să corespundă standardelor și
normativelor actuale, deoarece actuala clădire a Casei de Cultură funcționează în prezent în
locația fostului sanatoriu Doctor Velicsek, construită în jurul anului 1880. Se propune după
demolare, refacerea fațadei de pe Str. 1 Decembrie 1918, cu refacerea golurilor, ornamentelor
și ancadramentelor originale, exact cum erau, pentru a respecta caracterul arhitectural al zonei.
Amenajare parc existent. Acesta este localizat pe str. 1 Decembrie 1918 și este unul
reprezentativ pentru Orașul Bocșa, fiind situat lângă Primăria acestuia. Parcul este un spațiu
verde, de utilitate publica, cu plantații, alei amenajat pentru agrement și odihnă.
Se dorește amenajarea acestuia, aliniat cu DN 58B, si pe str. Mihai Viteazul din localitatea
Bocșa. Prin amenajarea propusă se urmărește creșterea calității vieții locuitorilor, în vederea
creării unui mediu de viață plăcut, atractiv și vibrant.
Se propune modernizarea parcului prin realizarea următoarelor lucrări:
- crearea de trotuare, alei pietonale și carosabile din pavele de piatră naturală;
- amenajarea de zone verzi, plantări de arbuști, arbori și plante ornamentale;
- realizarea unui luciu de apă pe toată lungimea parcului;
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- dotarea cu mobilier urban: bănci, coșuri de gunoi, panouri informative;
- amplasarea de stâlpi de iluminat stradal;
- păstrarea monumentului EROU 1948, și a troiței în pozițiile actuale din parc.
Reabilitare străzi sud-vest, după cum urmează:
Florei,
Cozia,
Stejarilor,
Dornei,
Magaziilor,
Murelor,
Unirii,
Liliacului,
Matei Corvin,
Salcâmilor,
Nicolae Bălcescu,
Pandurilor.
Obiective specifice ale proiectului:
1. Reabilitare Cinematograf / Sala multifuncțională
Cinematografele fac parte din infrastructura publica pentru bunuri si servicii culturale.
Cinematograful din localitatea Bocșa adăpostea evenimente cinema. Se dorește aducerea
acestei clădiri într-un stadiu care să corespundă standardelor și normativelor în vigoare din
punct de vedere funcțional, al materialelor și finisajelor utilizate, al dotărilor și al realizării
utilităților necesare.
2. Amenajare Casă de Cultură din localitatea Bocșa, care este atestată documentar din 1935. Din
1962 funcționează sub denumirea de Casa Orășenească de Cultură. La ora actuala clădirea se
află într-o stare de degradare și uzură fizică avansată și nu corespunde din punct de vedere
igienico – sanitar cu standardele și normativele în vigoare. Astfel, pentru o bună desfășurare
a activităților culturale și organizări de evenimente se dorește amenajarea și extinderea Casei
Orășenești de Cultură. Se propune după demolare, refacerea fațadei de pe Str. 1 Decembrie
1918, cu refacerea golurilor, ornamentelor si ancadramentelor originale, exact cum erau,
pentru a respecta caracterul arhitectural al zonei.
3. Amenajare parc existent. Acesta este localizat pe str. 1 Decembrie 1918 si este unul
reprezentativ pentru Orașul Bocșa, fiind situat lângă Primăria acestuia.
4. Reabilitare și modernizare străzi în zona de sud-vest din Bocșa Română: Nicolae Florei,
Cozia, Stejarilor, Dornei (tronsonul 1 și 2), Magaziilor (tronsonul 3 și 4), Murelor, Unirii,
Liliacului (tronsonul 2), Matei Corvin (tronsonul 2), Salcâmilor (tronsonul 2 și 3), Nicolae
Bălcescu (tronsonul 1 și 2), Pandurilor (tronsonul 2).
Rezultate așteptate:
1. Rezultatele așteptate în urma implementării prezentului proiect sunt:
- Accesul populației din sud-vestul localității Ia facilitățile sociale-culturale și administrative
ale orașului, precum și ale Regiunii de vest, prin accesul cu drumul național 58B;
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- Accesul populației orașului Bocșa Ia facilitățile culturale și sociale ale comunității, prin
amenajarea unor obiective de utilitate social-culturală, cum sunt cinematograful, casa de
cultură și parcul;
- creșterea nivelului de trai al comunității prin asigurarea de activități recreațional-distractive,
prin reabilitarea și modernizarea
infrastructurii necesare desfășurării acestor activități;
- creșterea nivelului de educație și informare atât culturală, cât și social și politică a cetățeanului
locuitor în și în vecinătatea orașului Bocșa, prin accesul Ia piese de teatru, reprezentații
actoricești, filme, proiecții culturale, scenete, sesiuni de informare socială, activități culturale
diverse etc.;
- spații culturale funcționale modernizate;
- spatii recreative funcționale modernizate;
- drumuri și căi de acces moderne.
2. Beneficiarii infrastructurii culturale și recreative modernizate și extinse, vorbim aici despre
CINEMATOGRAF și CASA de CULTURĂ, care sunt împărțiți în două categorii de populație,
cei care locuiesc pe raza orașului Bocșa, estimați la peste 15.000 de locuitori conform cu
ultimul recensământ efectuat de INS în 2011, dar totuși conform BJABDEP aceasta ar fi crescut
la 19.000 de locuitori, dar și cei din zone limitrofe a orașului, comunele și satele din jur, care
vor beneficia de activitățile recreativ – culturale desfășurate în incinta acestor spatii.
Conform ultimului recensământ, dintre aceștia 3,37% sunt de etnie roma, 1,79% maghiari,
1,04% germani. Aceste categorii vor putea, prin intermediul acestor structuri culturale, să
continue păstrarea tradițiilor și specificității culturale ale etniei lor în mijlocul asigurării
integrării în cadrul comunității romane și a dezvoltării sentimentelor de europeni.
De asemenea, tot aceștia vor beneficia și de modernizarea străzilor în cauză, precum și a
parcului.
3. Clădiri cu funcții sociale, culturale și recreative (Casa de cultură, Cinema și Parc), care vor
fii modernizate și extinse: 3 buc.
Lungimea drumurilor publice amenajate și modernizate 5,355 km (străzile sunt în prezent
pietruite, impregnate cu pământ)
Asigurarea acceselor la proprietăți și a străzilor laterale.
Asigurarea de podețe peste diverse canale și alte surse de apă: 33 buc.
Asigurarea de trotuare pentru accesul pietonal: 5,638 km.
Accesibilitatea directă asupra mai multor obiective de interes social și cultural, după cum
urmează: Liceul Teoretic Tata Oancea, Grup Școlar Industrial, Școala Gimnazială, Spitalul
Orășenesc Bocșa, Cabinet stomatologic, Cabinet veterinar, Cetatea Cuiești, Biserici, Primărie.
Amenajare parc 3900 mp cu 2479 mp de alei, trotuare și carosabil, 1171 mp zonă verde si 303
mp luciu apă.
Perioada de implementare a proiectului: 01.06.2018 – 31.05.2022
Data începerii proiectului: 08.05.2020
Valoarea totală a proiectului este de 21.635.358,15 lei din care 21.217.605,19 lei este
finanțare nerambursabilă, 18.034.964.42 lei contribuție din FEDR și 2.758.288,67 lei
contribuție din bugetul de stat.
Informații despre proiect sunt disponibile si pe website-ul beneficiarului:
www.orașulbocsa.ro
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Tel/Fax: 0255555000/0255555226,
E-mail : primariabocsa@yahoo.com,
Adresa: str.1 Decembrie 1918, nr. 22, Bocșa, jud. Caraș-Severin, cod 325300.
„Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă
invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro”
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