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B.1.1 VIZIUNEA 
Staţiunea Călimăneşti - Căciulata se încadrează în categoria 

staţiunilor balneoclimaterice de interes general din România, 

constituind zona de tratament dominantă din sudul României. 

Viziunea de dezvoltare, în consecință, identifică turismul ca 

principalul contributor la dezvoltarea durabilă economică, 

socială, și culturală, orașul fiind parte a familiei de staţiuni 

balneare, oferind servicii de tratament într-un cadru natural 

cultural valoros, sprijinit de evenimente organizate pentru 

locuitori şi vizitatori. 

 

 

Ce rol trebuie să joace orașul în viitor?  

 

Călimănești-Căciulata va trebuie să fie: 

 

 un actor cheie in regiune în industria turismului de SPA 

 o comunitate activă, sigură și educată/pregatită 

 un spațiu natural și construit care asigură protecția și 

valorificarea patrimoniului 

 

Ce se urmărește prin implementarea viziunii?  

 

Călimănești-Căciulata va trebuie să devină: 

 

 o stațiune turistică vibrantă, care valorifică poziția 

geografică dar și moștenirea culturală și istorică 

 un oraș ce asigură servicii urbane de calitate locuitorilor 

și turiștilor 

 o bază turistică cu un turism de calitate bazat pe 

inovativitate și simț antreprenorial 

 

 

 

 
 

Călimănești-ECO, o 
comunitate păstrătore de 
valorii culturale și istorice, 
parte din lanțului de 
staţiuni balneare europene, 
oferă facilităţi de tratament 
de sănătate şi frumuseţe 
într-un mediu natural şi un 
patrimoniu cultural unic. 
 

Implementarea viziunii de 

dezvoltare se bazeză pe trei 

piloni: 

 

Pilon 1: Dezvoltarea unui 

sector turistic prosper capabil 

să atragă continuu investiţii și 

să atragă forță de muncă 

 

Pilon 2: Cooperarea dintre 

sectorul turismului şi 

comunitatea urbană și rurală 

din regiune pentru obţinerea 

de bunuri, servicii și beneficii 

reciproce 

 

Pilon 3: Integrarea valorilor de 

patrimoniu, culturale şi 

naturale, în dezvoltarea 

durabilă a stațiunii în general și 

a turismului în special 
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B.1.2 OBIECTIVE STRATEGICE  
 

Viziunea de dezvoltare a stațiunii Călimănești-Căciulata se 

bazează pe trei piloni ce constituie baza dezvoltării urbane 

durabile. Un număr de obiective strategice sunt formulate 

pentru coordonarea investițiilor necesare dezvoltării stațiunii. 

 

Obiectiv strategic 1  

Mediul natural și comunitatea: Îmbunătățirea calității vieții și 

valorificarea prudentă a resurselor naturale. 

 

Obiective specifice: 

 Reducerea disparităților teritoriale privind accesul cetățenilor 

la utilități și servicii de calitate 

 

 Promovarea unei infrastructuri urbane bazată pe tehnologie 

și cultură ECO 

 

Obiectiv strategic 2 

Eco-Turism în contextul unei istorii bogate: Conservarea și 

valorificarea patrimoniului construit și natural pentru susținerea 

dezvoltării turismului balnear 

 

Obiective specifice: 

 Valorificarea și promovarea stațiunii în rețeaua europeană a 

stațiunilor balneare 

 

 Inovarea de noi produse turistice și promovarea în târguri 

internaționale 

 

 Folosirea resurselor locale pentru susținerea dezvoltării 

turismului 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

Obiectiv strategic 3 

Performanțele administrației locale: Întărirea administraţiei 

publice locale și a participării comunității în procesul de luare a 

deciziei 

 

Obiective specifice: 

 Imbunătățirea managementului şi culturii organizaţionale 

privind serviciile și utilitățile publice de interes general 

 

 Dezvoltarea unui parteneriat de cooperare teritorială între 

stațiunile din județul Argeș și Gorj 
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B.2 POLITICI SECTORIALE 

PROGRAME SI POLITICI DE DEZVOLTARE 

PROGRAME 

 

1.1. Program de creştere a mobilităţii  

1.2. Program de dezvoltare a infrastructurii IT 

 

2.1. Program de energie regenerabilă 

2.2. Program de amenajare şi reabilitare a domeniului public 

2.3. Program de asigurare a serviciilor de sănătate şi educaţie 

2.4. Program de locuire  

2.5. Program de asistenţă socială 

2.6. Program privind creşterea siguranţei cetăţenilor 

 

3.1. Program de stimulare a întreprinderilor mici şi mijlocii  

3.2. Program de dezvoltare a produselor turistice şi a serviciilor 

conexe  

3.3. Program de dezvoltare a produselor de turism cultural-

ştiintific 

 

4.1. Program de reabilitare a fondului construit cu valoare de 

patrimoniu 

4.2. Program de evenimente culturale 

4.3. Program de protecţia mediului 

4.4. Program de dezvoltare a infrastructurii montane 

4.5. Program de stimulare a turismului 

 

5.1. Program de întărire a capacităţii administraţiei publice 

locale 

5.2. Program de îmbunătăţire a managementului turistic 

 

 

 

 

 

 

 

POLITICI 

 

PS 1. Creşterea accesibilităţii 

oraşului în context regional  

 

PS 2. Dezvoltarea oraşului prin 

îmbunătăţirea echipării cu 

infrastructură urbană şi 

servicii 

 

 

 

PS 3. Dezvoltarea oraşului 

productiv bazat pe produse şi 

servicii turistice directe şi 

conexe 

 

 

PS 4. Creşterea atractivităţii 

oraşului prin punerea în 

valoare a patrimoniului 

cultural şi natural 

 

 

 

PS 5. Creşterea capacităţii 

operaţionale în management 

public şi turistic 

 

 

 

 


