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PROGRAME SI PROIECTE
C.1. Argumente strategice şi operaţionale ce susţin proiectele

Complementar documentelor strategice formulate până în
prezent de comunitatea locală, documentul de faţă abordează
scenariul activ de dezvoltare urbană – construit pe dezvoltarea
turistică şi se focalizează pe un pachet integrat de programe şi
proiecte care vizează în primul rând susţinerea acestui sector
economic şi a infrastructurii sale suport.

Acest pachet răspunde elementelor precizate în analiza SWOT,
aspectelor cheie de management identificate prin analiza
situaţiei existente şi răspunde obictivelor strategice de
dezvoltarea durabilă integrată formulate anterior. Pentru fiecare
obiectiv sectorial este elaborat un set integrat de programe şi
proiecte ce se adresează problematicii domeniului respectiv.

Dacă programele au caracter sectorial, proiectele sunt
punctuale, localizate în spaţiu şi se adresează unei probleme
specifice. Amplasarea lor se realizează pe întreg teritoriul
oraşului, vizând mai ales zona centrală şi zonele de interes
turistic.

Proiectele au suport în decizia administraţiei publice locale, fiind
susţinute de PUG Călimănești, PATJ Vâlcea, alte strategii şi studii
elaborate la nivel local.
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PROIECTE

PROGRAME

1.1.1. Realizarea Planului de Mobilitate

1.1. Program de creştere a

Descriere: Planul de mobilitate urbană va fi instrumentul de planificare

mobilităţii

strategică teritorială prin care sunt corelate dezvoltarea teritorială a
localităţilor din zona periurbană cu nevoile de mobilitate şi transport a
persoanelor, bunurilor şi mărfurilor. Acesta va face parte integrantă din
Planul Urbanistic General al oraşului Călimăneşti.

1.1.2. Realizarea traseu promenadă
Descriere: Proiectul prevede în manieră integrată amenajarea de reţele
pietonale şi de biciclete de traversare a râului Olt, amenajarea
traseelor de promenadă de-a lungul digului barajului şi legături cu
strada Calea lui Traian. Proiectul presupune realizarea unui ponton
pietonal pe malul drept al râului Olt, realizarea iluminatului public
pentru pietonal, realizarea de legături cu oraşul pentru traseul pietonal
creat de ponton, multiplicarea legăturilor pietonale între cele două
maluri ale Oltului, amplasarea de puncte de interes pe traseu
promenadă (comerţ ambulant, zone de spectacole, zone de odihnă),
organizarea unui traseu pentru biciclete paralel cu traseul pietonal,
amenajare legături carosabile şi pietonale între dig şi strada Calea lui
Traian, asanarea fundurilor de curţi (către dig).

1.1.3. Realizarea pasajului de traversare a căi ferate şi a străzii
în zona Păuşa
Descriere: Proiectul prevede realizarea unui pasaj pentru traversarea
pietonală a căii ferate şi a străzii în zona Păuşa

1.1.4. Imbunătățirea accesului în oraș dinspre nord
Descriere: Proiectul prevede realizarea unui sens giratoriu la intrarea în
staţiune dinspre nord, în intersecţia cu ocolitoarea centrului oraşului,
pentru fluidizarea traficului auto. Sensul giratoriu va fi și un semnal de
intrare în staţiune. Proiectul presupune realizarea sensului giratoriu şi
iluminatul stradal specific unei intersecţii.
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PROIECTE

PROGRAME

1.2.1. Realizarea P.A.T.Z. Balneo

1.2. Program de dezvoltare a

Descriere: Amplasarea localităţii în zona de nord a judeţului Vâlcea,

relaţiilor spaţiale

unde există concentrate staţiunile din judeţ, permite realizarea unui
PATZ Balneo care să cuprindă municipiul Râmnicu Vălcea ca nucleu
polarizator

şi

staţiunile balneoclimaterice Călimăneşti-Căciulata,

Olăneşti, Ocnele Mari, Govora. PATZ va identifica şi dezvolta relaţii
spaţiale între aceste localităţi, putând fi generator de programe şi
proiecte comune. PATZ Balneo va trebui să includă o serie de propuneri
de dezvoltare a legăturilor între staţiuni şi între acestea şi municipiul
Râmnicu Vâlcea. In programele şi proiectele propuse vor fi incluşi ca
beneficiari şi contributori: Consiliul Judeţean Vâlcea, Consiliile Locale
ale staţiunilor, precum şi operatorii în turism, cultură, educaţie, sport şi
producători şi comercianţi.

1.3.1. Realizarea reţelei Internet

1.3. Program de dezvoltarea

Descriere: Deşi există în prezent conexiune la Internet pentru

infrastructurii IT

consumatorii publici şi casnici, acest proiect cuprinde realizarea reţelei
subterane şi organizarea de spaţii publice cu acces WiFi în toate
localităţile componente, inclusiv în punctele de informare turistică. Se
propune integrarea proiectului cu lucrările de infrastructură de
drumuri şi reţele electrice, precum şi cu proiectul de semnalizare a
traseelor culturale şi turistice.
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PROIECTE

PROGRAME

2.1.3. Modernizarea şi extinderea reţelei de iluminat public

2.1.

utilizând surse regenerabile

regenerabilă

Program

de

energie

Descriere: Se va moderniza iluminatul public. Se propune utilizarea
stâlpilor de iluminat stradal cu lampa LED, panou fotovoltaic, etc.

2.1.4 Transport public verde pentru locuitori/vizitatori
Descriere: Proiectul are în vedere reducerea emisiilor de CO2 prin
utilizarea de vehicule alimentate de combustibili “verzi” (biogaz, etanol
din biomasa agricolă, biodiesel, hibrid-curent electric şi etanol),
precum şi construirea de staţii de alimentare pentru autovehicule
electrice.

2.2.1 . Amenajare insula Ostrov

2.2. Program de amenajare şi

Descriere: Proiectul are ca scop refacerea imaginii ce a consacrat insula

reabilitare a domeniului public

Ostrov ca spaţiu public reprezentativ, prin includerea de mobilier
urban, pavimente adaptate diverselor funcţiuni (exemplu: organizare
evenimente culturale în aer liber), iluminat public, elemente de
vegetaţie, includerea unor opere de artă contemporană. De asemenea,
se va urmări integrarea acesteia într-un circuit pietonal cu caracter de
staţiune balneară. Proiectul va cuprinde şi amenajarea unui ponton
pentru valorificarea luciului de apă, amenajarea podului de acces
existent şi legătură cu pietonal pe dig, realizarea unui pod de acces
dinspre Jiblea.

2.2.2. Asfaltarea străzilor orăşeneşti, precum şi a trotuarelor
aferente
Descriere: Proiectul cuprinde asfaltarea tuturor străzilor oraşului,
incluzând localităţile componente (în coordonare cu proiect 2.2.5).

2.2.3. Refacerea şi amenajarea spaţiilor verzi
Descriere: Proiectul vizează amenajarea spaţiilor verzi existente, a
parcurilor şi grădinilor publice. Se află în derulare proiectul de refacere
a parcurilor, proiect ce vizează aducerea imaginii acestora la standarde
europene, dar cu păstrarea caracterului lor de spaţiu public din
staţiune balneară.
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PROIECTE

PROGRAME

2.2.4. Organizarea / reorganizarea unui sistem de pieţe

2.2. Program de amenajare şi

permanente şi volante, alimentare şi nealimentare

reabilitare a domeniului public

Descriere: Proiectul propune aducerea pieţelor agro-alimentare şi a
pieţelor pentru produse nealimentare existente, la standarde
compatibile cu reglementările tehnico-sanitare, dar şi cu cerinţele
turiştilor.

2.2.5. Realizarea reţelei de canalizare pluvială şi menajeră pe
toate străzile localităţii (în coordonare cu realizarea lucrărilor
de asfaltare a străzilor)
Descriere: Proiectul va include realizarea reţelei de canalizare pluvială
şi menajeră din conducte fără pierderi de apă, cămine de vizitare, guri
de scurgere şi cuprinde realizarea studiului de fezabilitate şi a
proiectului tehnic pentru realizarea reţelei de canalizare pluvială şi
menajeră pe toate străzile oraşului Călimăneşti.

2.2.6. Accentuarea identității Zonei Centrale
Descriere: Proiectul doreşte crearea unui centru vizibil şi va cuprinde
amenajarea de trotuare şi parcări în jurul primăriei, amplasarea de
fântâni arteziene, mobilier urban, toaletarea arborilor, refacerea
iluminatului exterior pentru a accentua imaginea de "centrul oraşului",
amplasarea de bănci în parcul din faţa primăriei, realizarea unei
legături coerente cu digul în vederea generării unui traseu pietonal,
refacerea faţadelor degradate ale clădirilor din zonă, reorganizarea
construcţiilor provizorii din zonă, integrarea pieţei agro-alimentare,
crearea de spaţii destinate manifestărilor publice. Zona propusă pentru
reamenajare este intersecţia dintre strada Calea lui Traian şi strada
Gării.

2.2.7. Organizare locuri de parcare
Descriere: Proiectul va cuprinde amenajări de locuri de parcare de-a
lungul Căii lui Traian, cu taxare în zonele în care sunt necesare locuri cu
durată redusă de parcare, amplasarea de parcări subterane în zona
centrală a oraşului.
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PROIECTE

PROGRAME

2.2.8. Amenajări trotuare, parcări, bazar în zona Mânăstirii

2.2. Program de amenajare şi

Cozia

reabilitare a domeniului public

Descriere: Proiectul îşi propune o bună gestionare a spaţiului public. Va
cuprinde realizarea de trotuare pe ambele părţi ale străzii Calea lui
Traian începând de la Complex Cozia şi până la Mânăstirea Cozia,
realizarea de parcări în zona motelului, reorganizarea zonei bazarului
cu realizarea de construcţii noi în concordanţă cu imaginea zonei şi
cerinţele comercianţilor, plantări de arbuşti, toaletare arbuşti existenţi.

2.2.9. Amenajarea domeniului public
Descriere: Proiectul îşi propune identificarea de locaţii şi realizarea de
pieţe civice în fiecare localitate componentă. Piaţa civică va fi un spaţiu
dalat, cu circulaţie exclusiv pietonală, dotată cu mobilier urban,
iluminat public, spaţii verzi, arbori.
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PROIECTE

PROGRAME

2.3.1. Asigurarea serviciilor medicale de urgenţă

2.3. Program de asigurare a

Descriere: Pentru asigurarea serviciilor de sănătate atât pentru

serviciilor de sănătate şi de

locuitori cât şi pentru turişti, proiectul prevede organizarea şi echiparea

educaţie

Bazei de Tratament aflată în administrarea Consiliului Judeţean Vâlcea
pentru acoperirea serviciilor de primă urgenţă.

2.3.2. Reabilitarea liceului
Descriere: Finalizarea lucrărilor pentru clădirea liceului (execuţie
întreruptă).

2.3.3. Formare profesională
Descriere: Se propune realizarea unui parteneriat cu Ministerul
Educației și Cercetării şi cu societăţi private care activează în domeniul
balneo pentru pregătirea / formarea cadrelor medii în domeniul
balnear şi al îngrijirii persoanelor vârstnice sau cu disabilităţi, precum şi
pregătirea medicilor pentru activarea în domeniul balnear.
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PROIECTE

PROGRAME

2.4.1. Eficientizarea energetică a blocurilor de locuinţe

2.4. Program de locuire

Descriere: Proiectul propune realizarea termoizolaţiei la faţade şi
vopsitorii exterioare, înlocuirea tâmplăriilor, refacerea soclului,
refacerea treptelor deteriorate de la intrările în bloc, înlocuirea
parapeţilor la balcoane sau a închiderilor balcoanelor cu tâmplării PVC
similare cu tâmplăria de ferestre.

2.4.2. Reabilitarea spaţiilor publice dintre blocurile de locuinţe
Descriere: Proiectul prevede în manieră integrată amenajarea spaţiilor
adiacente blocurilor de locuinţe, pentru a permite accesul în siguranţă,
colectarea deşeurilor, amplasarea de spaţii verzi, mobilier urban, jocuri
pentru copii, etc.

2.5.1. Reabilitarea locuinţelor sociale

2.5. Program de asistenţa

Descriere: Se propune analiza cererii pentru locuinţe sociale şi

socială

reabilitarea/aducerea acestora la standarde de locuire moderne,
precum şi extinderea stocului în corelare cu cererea.

2.5.2. Centru de asistenţă pentru persoane în vârstă şi cu
dizabilităţi
Descriere: Tinând cont de tendinţa demografică şi a indicatorilor
economici, proiectul vizează realizarea unui centru de asistenţă pentru
persoane cu vulnerabilită.

2.6.1. Controlul populaţiei canine comunitare
Descriere: Se propune realizare unui adăpost adaptat cerinţelor reale şi

2.6. Program privind siguranţa
cetăţenilor/turiștilor

instituirea de măsuri prin Hotărâri ale Consiliului Local pentru
gestionarea eficientă a pupulaţiei canine comunitare.

2.6.2. Sistem monitorizare video
Descriere: Se propune realizare unui sistem de monitorizare video a
zonelor cu risc crescut de infracţionalitate. Sistemul de monitorizare
video va fi gestionat de poliţia comunitară în parteneriat cu poliţia
locală.
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PROGRAME

3.1.1. Crearea unui parc de activităţi productive orientate către

3.1. Program de stimulare a

activităţile tradiţionale

întreprinderilor mici şi mijlocii

Descriere: Proiectul va cuprinde: identificarea amplasamentului pentru
amplasarea parcului de activităţi şi realizarea infrastructurii necesare.

3.2.1. Centru de închiriere mijloace de transport pentru trasee
turistice
Descriere : Proiectul integrează centrul de închiriere pentru diverse
mijloace de transport turistic, cu elemente de agrement, informare şi
promovare (centru ghizi, pliante informative, ghiduri), precum şi
comercializare de produse de artizanat /souvenir, produse alimentare

3.2. Program de dezvoltare a
produselor

turistice

şi

a

serviciilor conexe

locale. Centrul oferă pentru închiriere biciclete, ATV, snowmobile,
bărci, şarete, şalupe, maşini electrice, etc.).

3.2.2. Parcuri agrement
Descriere : Proiectul va cuprinde identificarea amplasamentelor şi
realizarea infrastructurii pentru parcuri de agrement (centru ecvestru,
aventura-parc, skate-parcuri, etc.)

3.3.1. Muzeu al istoriei balneo
Descriere:

Proiectul

integrat

3.3. Program de dezvoltare a
conţine

elemente

de

construcţie/reabilitare a clădirii, spaţii de expunere (pentru machete,

produselor de turism culturalştiintific

documente arhivă, mod de viaţă a comunităţii, tehnologii folosite
pentru captarea apelor minerale, etc.), spaţii depozitare, bibliotecă, săli
de conferinţă, birouri, cafenea, echipamente specifice etc.

3.3.2. Reabilitare clădiri culturale
Descriere: Proiectul integrat conţine elemente de reabilitare a
construcţiilor existente şi de dotare a acestora cu mobilier şi
echipamente specifice. Clădiri vizate: casa de cultură, cinematograf,
bibliotecă.
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4.1.1. Realizarea planului urbanistic zonal pentru zona

4.1. Program de reabilitare a

construită protejată (PUZCP) şi inventarierea şi clasarea

fondului construit cu valoare

obiectivelor cu valoare de patrimoniu

de patrimoniu

Descriere: Proiectul cuprinde detalierea zonelor delimitate prin PUG,
pentru includerea unor reglementări specifice în vederea reabilitării
contextului urban protejat (liber şi construit) la nivelul cerut de
dezvoltare a oraşului ca staţiune turistică, precum şi completarea
demersului

de inventariere iniţiat

prin PUG

de

clasare şi

refuncţionalizare a unor obiective valoroase ca exemple tipologice de
patrimoniu local.

4.1.2. Reabilitarea şi punerea în siguranţă a clădirilor cu valoare
de patrimoniu
Descriere: In urma procesului de clasare, vor fi incluse în proiecte de
restaurare clădirile aflate cu precădere pe traseele culturale de vizitare
a oraşului. Deasemenea prin Hotărâre a Consiliului Local se va demara
un program de ajutor financiar pentru includerea fondului construit
privat în programe de reabilitare şi aducere în stare iniţială.

4.1.3. Reabilitarea faţadelor fronturilor străzii Calea lui Traian
Descriere: Prin Hotărâre a Consiliului Local se va demara un program
de ajutor financiar pentru refacere a faţadelor clădirilor şi a
împrejmuirilor amplasate pe Calea lui Traian.

4.2.1. Agenda evenimentelor culturale
Descriere: Proiectul are ca scop promovarea oraşului ca destinaţie
pentru evenimente culturale şi în acest scop organizează agenda

4.2. Program de evenimente
culturale

acestor manifestări, pe care o va distribui în diverse reprezentări
grafice (pliante, afişe, site Internet) şi pe diferite canale de informare.

4.2.2. Evenimente culturale pentru copii
Descriere: In parteneriat cu ONG-uri locale, vor fi organizate
evenimente culturale pentru copii (în tabere de vară) conform unei
agende speciale dedicată acestora.
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4.2.3. Tabere de creaţie pentru artişti plastici

4.2. Program de evenimente

Descriere:

Proiectul

va

reuni

artişti

plastici

de

la

nivel

culturale

naţional/internaţional într-un atelier de creaţie, ce va viza totodată
punerea în valoare a peisajului natural şi construit prin operele de artă
ale acestora ce vor fi inserate în spaţiile publice urbane .

4.2.4. Organizarea unui târg sezonier de produse tradiţionale
Descriere: Produsele artizanale şi agro-alimentare tradiţionale vor fi
promovate printrun târg anual, estival.

4.2.5. Reabilitarea turismului şcolar (tabere)
Descriere: In parteneriat cu Inspectoratul şcolar se va reface tabăra
şcolară din Călimăneşti.

4.3.1. Îmbunătăţirea stării de conservare a biodiversităţii

4.3. Program de protecţia

Descriere: Proiectul are ca scop imbunătăţirea stării de conservare a

mediului

biodiversităţii în Parc Naţional Cozia , prin crearea unor condiţii optime
de informare şi vizitare, care să satisfacă localnicii şi vizitatorii din
punct de vedere educativ şi recreaţional şi să contribuie la minimizarea
impactului negativ asupra naturii. Sunt incluse: Realizarea Centrului de
Vizitare de la Călimăneşti şi utilarea acestuia cu echipamente şi
exponate; Amenajarea a patru trasee tematice de vizitare a Parcului
Naţional Cozia şi realizarea şi instalarea de panouri informative în
lungul traseelor; Realizarea ghidului vizitatorului zonei; Desfăşurarea
de seminarii de informare, Realizarea ghidului cu speciile şi habitatele
de interes comunitar ale zonei; Cartarea zonelor cu elemente naturale
protejate, semnalizarea şi securizarea acestora, Realizarea de pliante
individuale pentru diferitele specii şi habitate şi Realizarea unui mic
album cu specii şi habitate de interes comunitar.

4.3.2. Studiu privind impactul utilizării apelor minerale asupra
mediului
Descriere: Studiul are ca scop identificarea impactului asupra mediului
a utilizării apelor minerale şi va propune soluţii viabile pentru
protejarea mediului.
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4.4.1. Amenajare drum Valea Păuşa

4.4. Program de dezvoltare a

Descriere: Proiectul prevede amenajarea străzii de acces Valea Păuşa

infrastructurii montane

până în zona drumului forestier şi amenajarea unei zone de parcare
pentru turiştii care vor să facă drumeţii montane.

4.4.2. Infiinţare servicii salvamont şi asistenţă montană
Descriere: Proiectul are ca scop infiinţarea serviciului salvamont şi
asitenţă montană, în colaborare cu Serviciul Public Judeţean Salvamont
Vâlcea.

4.4.3. Realizarea traseelor montane sigure și atractive
Descriere: Proiectul propune identificarea unor trasee montane în zona
Parcului Naţional Cozia şi în alte zone de interes pentru turişti şi
marcarea acestora. Traseele montane vor fi pentru plimbare la pas,
pentru mountainbike şi pentru ATV.

4.5.1. Realizare camping

4.5. Program de stimulare a

Descriere: Intenţia proiectului este aceea de a oferi turiştilor

turismului

posibilitatea de cazare la cort organizată şi civilizată. Proiectul propune
realizarea unui camping în zona limitrofă a oraşului, dar aproape de
acesta, în zona Arutela. Campingul va dispune de dotări specifice
pentru cort şi rulote, grupuri sanitare şi bucătarie.
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5.1.1. Unitatea de implementare a proiectelor

5.1. Program de întărire a

Descriere: In prezent, nu există în cadrul primăriei o unitate dedicată

capacitaţii

special implementării programelor de dezvoltare. Acest proiect vizează

publice locale

administraţiei

organizarea unui astfel de birou, echipat cu logistică şi personal
calificat, care să gestioneze programele şi proiectele finanţate din
fonduri proprii sau din fonduri atrase.

5.1.2.

Formarea

continuă

a

personalului

implicat

în

implementarea proiectelor
Descriere: Personalul angajat prin intermediul proiectului anterior are
nevoie de formare profesională continuă în domenii generale legate de
implementarea proiectelor (management de proiect, finanţare
europeană), dar şi în domenii specifice (infrastructură urbană, energie
regenerabilă,

conservarea

patrimoniului).

Proiectul

va

include

programe integrate de perfecţionare, derulate pe toată perioada de
implementare a strategiei.

5.1.3. Management domeniului public si privat al primăriei
Descriere: Proiectul vizează gestionarea informatizată a patrimoniului
primăriei, ca instrument de operare IT a bazei de date conţinând
proprietăţile primăriei şi modul de calcul al costurilor/veniturilor a
acestora.

5.1.4. Consultarea /informarea periodică a comunităţii
Descriere: Proiectul asigură informarea şi consultarea permanentă a
comunităţii pe perioada de implementare a strategiei, prin publicarea
lunară de ştiri pe site-ul primăriei, prin afişarea în panouri publicitare şi
organizarea de întâlniri publice.

5.2.1. Formarea continuă a personalului din HORECA

5.2. Program de îmbunătăţire

Descriere: Proiectul vizează perfecţionarea personalului angajat în

a managementului turistic

industria turistică, prin programe periodice iniţiate şi organizate de
asociaţii ale sectorului privat din acest domeniu (hoteluri, pensiuni,
restaurante, firme de catering, dar şi agenţii de turism, operatori de
transport, etc.)
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5.2.2. Plan de marketing şi promovare turistică

5.2. Program de îmbunătăţire

Descriere: Proiectul are ca scop realizarea unei strategii de marketing şi

a managementului turistic

promovării unui brand turistic al staţiunii Călimăneşti, ca iniţiativă a
unui parteneriat public privat, în care autoritatea locală este susţinută
de ONG-uri şi reprezentanţi ai industriei turistice.
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